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< Mens en Ruimte

< Manuel de Solà Morales

Van haven naar stad

In de 16de eeuw is er voor het eerst sprake van een 
stukje stadsgebied in het noorden van Antwerpen. 
Maar om de werkelijke oorsprong van het huidige 
Eilandje te achterhalen moet men teruggrijpen 
naar de tijd van Napoleon. Vanuit militaire over-
wegingen heeft hij zijn zinnen gezet op deze haven. 
Begin 19de eeuw laat hij een dok uitgraven – het 
Bonapartedok – in de havenbuurt van Antwerpen 
met haar reeds bestaande vlieten, pakhuizen, 
bedrijven en brouwerijen. Een tweede dok – het 
Willemdok – volgt enkele jaren later. 

Na de val van Napoleon maakt men dankbaar 
gebruik van de aangelegde infrastructuur en komen 
er opnieuw handelsvestigingen bij. Dit zorgt voor 
een economische bloeiperiode van de haven. Zowel 
het aantal schepen als hun afmetingen worden 
alsmaar groter en dus wordt er meer noordelijk 
een nieuw dok gegraven, het Kattendijkdok. Rond 
de dokken groeit een stadskern en al snel begin-
nen havenactiviteiten en stedelijk leven zich te 
vermengen. Door de afwisseling van bouwblokken 
en dokken lijkt het alsof de gebouwen op 'eilanden' 
liggen. Vandaar ook de naam Eilandje die nu nog 
steeds gebruikt wordt. 

Nog voor het einde van de 19de eeuw volgt een 
zoveelste uitbreiding, nog meer naar het noorden 

toe. Haven en stad geraken meer en meer ge-
scheiden. Door de internationalisering en schaal-
vergroting van de scheepvaart in de 20ste eeuw 
verdwijnt het hectische havengebeuren van weleer, 
mensen trekken weg en het Eilandje blijft als 
desolaat gebied achter.

Pas in de jaren ’70 steekt voor het eerst het besef de 
kop op van het potentieel van de verlaten dokken, 
kades en pakhuizen. Het gebied wacht op een eerste 
sein om heropgewaardeerd te worden. Maar het 
duurt nog tot 1990 alvorens men aan concrete 
plannen voor het Eilandje begint.

In feite gaf Stramien in haar globale structuurvisie 
van Antwerpen in 1990 het startschot voor een 
denkproces waarin de toekomstige ontwikkeling 
van de stad gestalte kon krijgen en waaruit later 
de ambitieuze organisatie ‘Stad aan de Stroom’ 
ontstond. De gebieden Oud- en Nieuw Zuid, de 
Scheldekaaien en het Eilandje kregen als opgave 
een nieuw ‘gezicht’ te maken naar de Schelde, 
waarin de Schelde als integraal onderdeel van de 
stad fungeerde: de stad aan de stroom. Een zestal 
architecten werden uitgenodigd hun visie neer te 
zetten. Een internationale prijsvraag werd geor-
ganiseerd. Voor het Eilandje mocht Manuel de 
Solà Morales zijn plan verder uitwerken onder de 
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bezielende leiding van Jef Van den Broeck. Helaas 
miste dit mooie plan voldoende draagvlak en 
werden er na 1994 daarvoor geen middelen meer in 
de stadsbegroting opgenomen.

In 1996 wordt er onder Mieke Vogels (toenmalig 
schepen van ruimtelijke ordening) een richtnota 
voor het Eilandje opgesteld, om het planproces 
weer in gang te zetten. De stad Antwerpen en het 
Gemeentelijk Havenbedrijf verlenen één jaar 
later aan Mens en Ruimte de opdracht voor een 
structuurschets voor het eerste ontwikkelingsdeel 
van het Eilandje. Na de goedkeuring in 1997 
krijgt hetzelfde studiebureau de vervolgopdracht 
dit beeld verder uit te werken voor een drietal 
deelgebieden: het gebied rondom de Oude Dokken, 
Montevideowijk en Cadixwijk. Hierbij wordt de 
projectleiding toegewezen aan René Daniëls en zijn 
Buro 5 uit Maastricht, om er zeker van te zijn dat de 
voorstellen realistisch en financieel haalbaar zijn en 
voldoende draagvlak hebben.

Dankzij deze laatste uitwerkingen slaagde Buro 
5 Maastricht er uiteindelijk in om de ideeën naar 
een realistisch en uitvoerbaar plan te vertalen. In 
2000 krijgt Buro 5 Maastricht de opdracht om een 
Masterplan voor een vergroot Eilandje te maken. 
In nauwe samenwerking met stad en haven krijgt 

het laatste plan, behalve enkele fundamentele 
aanpassingen en inhoudelijke verdieping, een 
stevige inbedding in het totale stedelijke weefsel. 
Dit Masterplan wordt op 20 maart 2002 door het 
college goedgekeurd. Bovendien wordt René Daniëls 
vanaf 1 januari 2000 benoemd als projectmanager 
voor een periode van 5 jaar en richt hij meteen met 
een aantal medewerkers van zijn eigen bureau het 
projectbureau Eilandje op, die de opmaak en uit-
voering van alle studieopdrachten en plannen op 
het Eilandje mee begeleidt en coördineert.

Het Masterplan is de stedenbouwkundige basis voor 
verdere ontwikkeling van het gebied. Het wordt 
verder gedetailleerd in het Beeldkwaliteitplan voor 
de Buitenruimte, het Beeldkwaliteitplan voor de 
Architectuur, het Groenplan en het Waterplan. De 
financiële en organisatorische aspecten worden 
vastgelegd in een Publiek Private Samenwerking 
(PPS) en financieel plan. Al deze plannen worden 
juridisch bekrachtigd in het Bijzonder Plan van 
Aanleg (BPA).
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From harbour to city

The Eilandje (Little Island) became a part of town in 
the North of Antwerp for the first time in the 16th 
century. However, to find out the true origin of the 
current Eilandje one has to go back to Napoleon’s 
time. Napoleon had his heart set on the port 
for military reasons. He had a dock dug out, the 
Bonapartedok, early in the 19th century in the 
Antwerp port area with its already existing water-
ways, warehouses, enterprises and breweries. 
A second dock – the Willemdok – followed several 
years later. 

After the fall of Napoleon the constructed infra-
structure continued to be used and several trade 
establishments were added. This resulted in the 
port’s economic prime. The number of ships and 
their sizes increased so a more northern dock was 
dug, the Kattendijkdok. The city centre grew around 
the docks and not much later port activities and 
city life started to blend. Due to the alternation of 
blocks and docks it seemed as if the buildings were 
on ‘islands’. This explains the name Eilandje, which 
is still used today. 

Before the end of the 19th century there was yet 
another expansion, even more towards the north. 
This resulted in the port and the city increasingly 
separating. Due to the internationalisation and 
expansion of shipping in the 20th century, the 
hectic port life of yesteryear disappeared. People left 
and the Eilandje was left behind desolated.

Not until the nineteen seventies did one come to 
realise the potential of the deserted docks, quays 
and warehouses. The area awaited a first sign of 
redevelopment, yet specific plans for the Eilandje 
did not commence until 1990.

In fact it was Stramien’s general structured 
version of Antwerp in 1990 that gave the start-
ing shot for a mental process in which the future 
development of the city took shape, later resulting 
in the ambitious ‘Stad aan de Stroom’ (City on the 
River) organisation. The Oud Zuid and Nieuw Zuid 
and Scheldekaaien (Scheldt quays) areas and the 
Eilandje were to give the Scheldt a new ‘face’, in 
which it would act as a central part of the city: the 
city on the river. Six architects were invited to lay 
down their vision and an international prize contest 
was organised. Manuel de Solà Morales was chosen 
for the Eilandje. He worked out his plan guided by 
Jef Van den Broeck. Unfortunately this good plan 
lacked support and no means were included in the 
city budget after 1994.

In 1996, under Mieke Vogels (who was town and 
country planning alderman at the time), a guide 
note was finally drawn up for the Eilandje to restart 
the planning process. One year later, the City of 
Antwerp and the Local Port Authority assigned Mens 
en Ruimte to create a structural sketch for the first 
developmental part of the Eilandje. After approval 
in 1997, the same consultancy was assigned to 

further develop this vision for three areas, namely: 
the area around the Oude Dokken, Montevideowijk 
and the Cadixwijk. The project was assigned to René 
Daniëls and his Buro 5 from Maastricht, to ensure 
that the proposals were realistic, financially 
feasible and had sufficient support. Thanks to the 
last development, Buro 5 Maastricht finally succeed-
ed in translating the ideas into a realistic and 
feasible plan. In 2000, Buro 5 Maastricht was 
assigned to create a Masterplan for the enlarged 
Eilandje. In close cooperation with the City and 
Port, the plan was further deepened, widened and 
embedded in the total urban structure. The Board 
approved this Masterplan on 20 March 2002. In 
addition, René Daniëls was appointed as project 
manager from 1 January 2000, for a five-year 
period. He immediately set up his own Eilandje pro-
jects bureau with several employees from his own 
bureau, which guides and coordinates the layout 
and execution of all study contracts and plans on 
the Eilandje. The Masterplan is the town planning 
basis for the further development of the area. More 
details are to be found in the Image Quality Plan for 
the Outdoor space (BKP-BR), the Image Quality Plan 
for the Architecture (BKP-AR), the Greenplan and the 
Waterplan. The financial and organizational aspects 
are captured in a Public Private Partnership (PPS) 
and a financial plan. All these plans are legally 
ratified in the Bijzonder Plan van Aanleg (Special 
Planning Scheme, BPA).
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2. Doelstellingen
 Objectives
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Het Beeldkwaliteitplan buitenruimte (BKP-BR) geeft 
aan hoe de aanleg van de openbare ruimte op het 
Eilandje ideaal moet evolueren. De bedoeling is 
om een eensgezindheid te creëren zonder echter 
remmend te werken. Integendeel zelfs, het laat vol-
doende ruimte voor interpretatie. In die zin is het 
beeldkwaliteitplan een instrument dat er mee moet 
voor zorgen dat elk project een variatie wordt op het-
zelfde thema: het Eilandje.

Daarbij gaat men uit van twee aandachtspunten. 
Allereerst wil men van het Eilandje een stedelijk 
gebied maken, wat hedendaags comfort en een 
hedendaagse uitstraling vereist. Anderzijds wil men 
de eigenschappen die zo uniek zijn aan deze plek in 
de verf zetten, voornamelijk alles wat met het water 
en de haven te maken heeft. Deze combinatie moet 
van het Eilandje een bijzonder stukje stad maken.

Zeven thema’s komen in het BKP-BR aan bod: het 
verkeer, groene ruimte, de profielen, de verlichting, 
terrassen en reclame, het meubilair en kunst. Om 
de samenhang tussen de verschillende wijken te 
garanderen geeft het BKP-BR ook suggesties voor de 
aanleg rond het water, de Schelde en de dokken, ook 
al maakt dit deel uit van een apart Waterplan.

The image quality plan (BKP-BR) indicates how the 
layout of public space on the Eilandje should ideally 
develop. The intention is to create unanimity with-
out impediment. On the contrary, it leaves enough 
room for interpretation. In this sense the image 
quality plan is an instrument that should ensure 
that every project will be a variation on the same 
theme: the Eilandje.

In this case, there are two points that need 
attention. Turning the Eilandje into an urban area 
firstly requires modern-day comfort and a contem-
porary feel. On the other hand, the characteristics 
that make this place so unique also need to be high-
lighted, mainly anything related to the water and 
the port. This combination should turn the Eilandje 
into a special part of town.

The BKP-BR deals with seven themes: traffic, green 
areas, profiles, lighting, terraces and advertising, 
furnishings and art. To guarantee the connection 
between the various districts, the BKP-BR also gives 
suggestions for construction round the water, the 
Scheldt and the docks, even though they are part of 
a separate Waterplan.
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Wonen aan de stroom

Het Eilandje is een bijzonder stukje stad in 
Antwerpen. Het gebied maakt deel uit van de 
binnenstad, maar onderscheidt zich tegelijk sterk 
van de overige buurten. De verhouding tussen 
bebouwde en onbebouwde ruimte is hier als het 
ware omgekeerd ten opzichte van de stad. Het 
overgrote deel van de buitenruimte bestaat uit 
dokken die eigenlijk een soort pleinen vormen. Dit 
grootschalige dokkenstelsel heeft doorheen de tijd 
de rechtlijnige structuur van het Eilandje gevormd, 
die nogal fel contrasteert met de straten van de 
binnenstad. Door zijn dokken sluit dit stadsdeel veel 
meer aan bij de Schelde, en is zo een stukje ‘stad 
aan de stroom’. Alsof het Eilandje twijfelt tussen 
land en water. Vandaar dat men in dit stadsdeel 
een heel ander gevoel krijgt van licht en ruimte dan 
in de rest van de stad, en dit zowel overdag als ’s 
nachts. Deze openheid creëert een vloeiende ruimte 
die zich van dok tot dok ontplooit. De bestaande 
materialen zoals kasseien, staal, baksteen en hard-
steen verlenen aan het Eilandje een zekere eenvoud 
en ruwheid. Daarbovenop is hier ook nog steeds een 
sterke sociale en culturele geladenheid, voort-
vloeiend uit de vroegere havenactiviteit voelbaar. 
Sporen van dit verleden vindt men nog steeds terug 
in de pakhuizen, sluizen, bruggen, kranen... En dan 
zijn er nog de exotische plaatsnamen die tot de 
verbeelding spreken.

Het BKP wil deze specifieke eigenschappen van het 
Eilandje behouden om er een bijzonder woonklimaat 
te scheppen.

Living by the river

The Eilandje is a special part of Antwerp. The area 
is part of the town centre while also strongly 
distinguishing itself from other neighbourhoods. The 
relation between developed and undeveloped space 
is more or less the opposite of that in the city. The 
majority of outdoor space consists of docks forming 
types of squares. Over time, this large-scale dock 
system has formed the consistent structure of the 
Eilandje, largely contrasting with the city centre’s 
streets. Because of its docks, this district fits in 
with the Scheldt thus becoming a part of ‘city by 
the river, as if the Eilandje cannot decide between 
land and water. That is why this district gets a com-
pletely different feel of light and space than the rest 
of the city, by day as well as by night. This openness 
creates a flowing space developing from dock to 
dock. Existing materials such as cobblestones, steel, 
brick and Belgian bluestone give the Eilandje a cer-
tain simplicity and roughness. In addition, a strong 
social and cultural atmosphere can still be felt here 
resulting from past port activity. Traces of this past 
can still be found in the warehouses, locks, cranes, 
etc. Plus of course exotic place names appealing to 
one’s imagination.

The BKP wants to preserve these specific characteris-
tics of the Eilandje to create a unique living area. 

  

3. Visie
 Vision
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Het water lijkt op het Eilandje allesbepalend te 
zijn. Enerzijds door de Schelde en anderzijds door 
de dokken. Door hun grootte en nauwelijks afgeba-
kende randen komen de dokken over als pleinen. De 
straten die ofwel parallel met of loodrecht op het 
water verlopen zorgen samen met het water voor 
een strak raster. 

De Scheldekade maakt deel uit van het stedelijk 
landschap. Het is een versteende kade, het uiteinde 
van de Antwerpse rede. Voorbij de Kattendijksluis 
gaat de harde kade over in een zachte oever. Net 
zoals de dokranden heeft de Scheldekade een 
publiek karakter, waar de bebouwing op grote 
afstand ligt van de ‘blauwe steen’, de dokranden. 
De sluizen, saskommen, het Verbindingsdok en de 
Hanzestedenplaats zijn ultieme plekken in de struc-
tuur. Hier is het contrast tussen water en land het 
scherpst. Zij leveren bijzondere perspectieven op en 
genereren aswerkingen.

In het stratenpatroon zijn er structurele assen en 
klassieke straten binnen bouwblokken. De struc-
turele assen zijn aldus gedefinieerd omwille van hun 
dimensie en gebruik. De meeste bouwblokstraten 
hebben de kwaliteit dat ze uitlopen op een kade en 
op deze manier zichtassen vormen. Door het over-
wicht aan open ruimte en de grootschaligheid ervan 

verwerft de ruimte op het Eilandje een vloeiend en 
landschappelijk karakter.

Het publiek karakter op stedelijk niveau van Schelde- 
en dokkades is een kwaliteit die men wil behouden. 
Buitenruimte wordt hier hoofdzakelijk gevormd door 
gebouwde ruimte. De nieuwe bebouwing langs deze 
kades zal zich deze buitenruimte noch de facto, noch 
in karakter mogen toe-eigenen. Het juiste evenwicht 
tussen open ruimtes en bebouwing op de kades blijft 
dan ook bepalend voor het Eilandje. De Scheldekade 
fungeert als een stedelijk podium waar dit even-
wicht eveneens belangrijk is. Tussen de nieuwe 
bebouwing zal hier ruimte gereserveerd blijven voor 
tijdelijke programmatie en tijdelijke constructies 
zoals ‘de zomer van Antwerpen’. 

Het ensemble Bonapartedok, Hanzestedenplaats en 
Willemdok is door haar ligging en reeds voorziene 
projecten als het ware de ‘Grote Markt’ van het 
Eilandje. De aanleg van deze buitenruimte is hierop 
gericht, zonder een hiërarchisch verschil met de 
overige dokranden te bewerkstelligen. Continuïteit 
is ook hier de boodschap. De culturele as loopt 
langs de Kattendijkdok-Westkaai verder over de 
Hanzestedenplaats en verbindt door een opeenvol-
ging van plekken met een cultureel programma het 
Eilandje met de binnenstad. 

  

4. De buitenruimte
 The outside space



Op heel het Eilandje zal er maar één plein werkelijk 
aangelegd worden, met name tussen het Kattendijk-
dok en het douanegebouw. Voor het overige vormen 
immers de dokken met hun kades de pleinen van het 
Eilandje.

Een ondergrondse parkeergarage is een belangrijke 
hedendaagse toevoeging aan de publieke ruimte. 
Haar invoeging in de ruimtelijke structuur, haar 
vormgeving en haar relatie met de buitenruimte 
dient verder te gaan dan een louter functionele of 
budgettaire oefening.

culturele as

pleinvormen

groenstrategie

continue kades
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Water seems all embracing on the Eilandje. This is 
partly due to the Scheldt on the one hand and the 
docks on the other. The docks seem like squares 
because of their size and almost unmarked edges. 
The streets, which are parallel or perpendicular to 
the water, ensure a tight grid structure. 

The Scheldekade is the only true part of the urban 
landscape. It is a petrified quay, the edge of the 
Antwerp roadstead. The quay changes into a soft 
bank past the Kattendijksluis. Just like the dock 
edges, the Scheldekade fulfils a public role where 
the buildings are quite a distance from the ‘blue 
stone’ of the dock edges. The contrast between 
water and land is most perceptible by the locks, lock 
basins, connection dock and the Hanzestedenplaats. 
These areas offer amazing views and provide a link 
between the various districts.

In the street pattern, there are so-called structural 
axes and traditional streets within the blocks. All 
structural axes end at a quay, offering a unique 
view.

The area has more of a rural than an urban feel due 
to the preponderance of open space. The Scheldt 
and dock quays will be preserved as a public space 
in the city. Possible development along the quays 
should not change this. Finding the right balance 

between open spaces and development on the quays is 
vital to the reconstruction of the Eilandje. The Scheldt 
quay will become the urban podium where balance is 
also of great importance. There will always be space 
between the developments for non-permanent events 
such as ‘de zomer van Antwerpen’ (the summer of 
Antwerp). 

The Bonapartedok, Hanzestedenplaats and the 
Willemdok can be seen as the ‘Grand-Place’ of the 
Eilandje due to its location and the planned projects. 
This will be further emphasised in the future through 
the construction of outside space, without breaking the 
harmony with the remaining dock edges. 

The cultural axis linking the various districts on the 
Eilandje should not be seen as a laid-out route. Just like 
in the rest of the city centre it is more a succession of 
squares and spaces. Only one square will be construct-
ed, between the Kattendijkdok and the customs house. 
This is to restore the relationship of this detached 
building and the entire Cadixwijk with the water. The 
rest of the Eilandje’s squares are formed by the docks 
and their quays.

An underground car park is indispensable. The manner 
in which it will be included in the area and its design 
will be more than merely functional. A lot of attention 
will be paid to aesthetics and atmosphere.
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5.  Het verkeer en de bewoner
 Traffic and inhabitants 

deren, zullen behalve de bestaande buslijnen bijko-
mende buslijnen en nieuwe tramlijnen noodzakelijk 
zijn. De uiteindelijke keuze hieromtrent gebeurt 
echter vanuit een hoger beleidskader. Toch biedt het 
BKP een duidelijke visie op nieuwe traminvullingen. 
De belangrijkste assen, zoals Amsterdamstraat / 
Londenstraat en Rijnkaai, zullen zodanig aange-
legd worden, dat een centrale trambedding steeds 
mogelijk is. Hierbij voorziet men dat de tram in 
twee richtingen via de Rijnkaai kan rijden met een 
keerpunt aan de Kattendijksluis. Deze ontsluitende 
lijn zou in directe verbinding kunnen staan met het 
Centraal Station. De bestaande buslijnen langs de 
Rijnkaai en de Amsterdamstraat blijven behouden. 
Om de basismobiliteit te realiseren, zal een bijko-
mende buslijn vooral voor een verbinding met de 
Cadixwijk moeten zorgen. Dit plan maakt alleszins 
een openbaar vervoer met een halteafstand van 
350 m voor een groot deel van het Eilandje mogelijk.

Parkeren

Een grote stedelijke parking op het Eilandje is niet 
voorzien binnen de invulling van het Masterplan. 
Grote parkings enkel voor specifieke gebouwen, 
bijvoorbeeld voor het MAS, zijn daarentegen wel 
aangewezen. Enkel de Godefriduskaai zal dienst doen 

Autoverkeer

Het Eilandje wordt al geruime tijd door het autover-
keer geteisterd. Door het ontbreken van een 
duidelijke regulerende verkeersstructuur, dienen de 
verschillende verkeersassen louter als sluipwegen. 
Toch laat de infrastructuur het toe om stadsontslui-
ting langs andere meer geschikte wegen te laten 
verlopen. Op termijn wil men dan ook alleen nog 
bestemmingsverkeer op het Eilandje toelaten. 

De Noorderlaan zal de verbinding vormen tussen 
het noordelijke deel van de binnenstad enerzijds 
en de snelweg en de haven anderzijds. Dit wordt 
meteen de hoofdontsluiting voor het Eilandje. De 
Ankerrui/Oude Leeuwenrui/Brouwersvliet zullen 
in de toekomst de kaaien en de Noorderlaan met 
elkaar verbinden. Deze as is nu reeds een belang-
rijke verkeersader en kan bijgevolg deze functie 
gemakkelijk opnemen. Alleen het knooppunt met de 
Italiëlei moet een duidelijkere structuur krijgen.

Rijnkaai, Amsterdamstraat/Londenstraat en 
Kattendijkdok-Oostkaai worden op het Eilandje zoge-
naamde “wijkontsluitingswegen” met mogelijk een 
maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u. Buiten 
deze wijkontsluitingsstraten zijn alle straten “woon-
straten” met een maximale toegelaten snelheid 
van 30 km/u. Met andere woorden: het grootste 
gedeelte van het Eilandje verandert in een 
“zone 30”. 

Fietsverkeer

Het fietsverkeer op het Eilandje wordt aangepast 
aan de structuur van het autoverkeer. Dat bete-
kent ten eerste dat de wijkontsluitingsstraten de 
grote verdelende fietsassen worden. Hier voorziet 
het BKP-BR afzonderlijke fietspaden in twee rich-
tingen, waarbij men fietsverkeer op comfortabele 
wijze veilig van het autoverkeer scheidt. In de 
overige straten van het Eilandje, voornamelijk de 
woonstraten, zullen de fietsers zich mengen onder 
het autoverkeer. Het is immers eigen aan een zone 
30 dat fietsers, auto’s en ook voetgangers elkaar 
respecteren. Bij de wegontwerpen zal bijzondere 
aandacht uitgaan naar de kruispunten. Zowel op 
kruispunten tussen wijkontsluitingsstraten als met 
woonstraten zal men comfortabele fietsoversteken 
moeten voorzien.

Openbaar vervoer

De voorziene attractiepolen op het Eilandje (in de 
eerste plaats het Museum aan de Stroom) maar ook 
de voorziene ontwikkeling van wonen en werken 
zullen de vraag naar openbaar vervoer aanzienlijk 
doen toenemen. Een gemakkelijke bereikbaarheid 
dankzij een goed uitgebouwd netwerk van openbaar 
vervoer zal de ontwikkeling van het Eilandje zelfs 
mee sturen. Om een goede basismobiliteit te garan-
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Openbaar vervoer

Fietsverkeer

als stedelijke parking, bereikbaar via de Ankerrui. 
De parkeerroute loopt binnen dit scenario langs de 
Brouwersvliet / Ankerrui.

De Noorderplaats is aangeduid als een geschikte 
Park&Ride-parking ten behoeve van het Eilandje en 
het aangrenzende gebied, waaronder het Spoorweg-
emplacement. Grotere wijkparkings kunnen er dan 
weer komen tussen Rijnkaai en Schelde enerzijds, 
en Kattendijkdok-Oostkaai anderzijds. De bedoeling 
is dat grotere parkings hoe dan ook zo veel mogelijk 
aansluiten op wijkontsluitingsstraten. In deze 
straten zal ook parkeren op wijkniveau mogelijk zijn. 
Zo vermijdt men dat te veel autoverkeer het Eilandje 
binnenkomt. Om dezelfde reden zal in de woon-
straten enkel bewonersparkeren toegelaten zijn. 
Grootschaligere nieuwbouwprojecten, zij het voor 
woningen, hotels of kantoren, dienen ondergrondse 
parkeerplaatsen aan te bieden. 

Autoverkeer
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Car traffic

Currently the Eilandje suffers severely from car 
traffic. There is no structure and the alternative 
routes are merely used by drivers looking for a 
short cut. Still the infrastructure makes it possible 
to make the city accessible via alternative routes. 
Eventually only local traffic will be allowed on the 
Eilandje. 

The Noorderlaan will connect the northern part of 
the city centre on the one hand, and the motor-
way and port on the other hand. This will be 
the Eilandje’s main enclosure. In the future, the 
Ankerrui/Oude Leeuwenrui/Brouwersvliet will 
link the quays to the Noorderlaan. This axis is 
currently a main road so it can easily take on this 
function. Only the intersection with the Italiëlei 
needs a clearer structure.

Rijnkaai, Amsterdamstraat / Londenstraat and 
Kattendijkdok-Oostkaai will become the Eilandje’s 
roads surrounding the district with a speed limit 
of 50 km/h. The other roads will be residential 
streets with a speed limit of 30 km/h. In other 
words, the largest part of the Eilandje will become 
a 30 zone. 

Public transport 

The planned attractions on the Eilandje (mainly the 
MAS Museum) and the development of residential 
and working space will increase the demand for 
public transport. Easy access thanks to a well-deve-
loped network will even partly guide the develop-
ment of the Eilandje. 

To be able to guarantee sound basic mobility, 
several bus lines will be added to the existing ones 
and new tramlines will be required. The final 
decision will, however, be based on a higher policy 
framework. The BKP offers a clear vision regard-
ing the new tramlines. The major axis such as the 
Amsterdamstraat/Londenstraat and Rijnkaai, will be 
laid out in such a way that a central tram founda-
tion will be possible. Here there will be a two-way 
tram via the Rijnkaai with a turning point at the 
Kattendijksluis. This surrounding line could be direct-
ly connected to the Central Station. The existing bus 
lines along the Rijnkaai and the Amsterdamstraat/
Londenstraat will remain. To realise basic mobility, 
an additional bus line will ensure the connection 
with the Cadixwijk. This plan foresees public trans-
port with a distance between the stops of 350 m for 
a large part of the Eilandje.

Bicycle traffic

Bicycle traffic on the Eilandje will be adapted to 
the structure of car traffic. This means that the 
streets around the neighbourhoods will become 
large dividing bicycle axis. Here the plan foresees 
separate two-way cycling paths, neatly separating 
bicycles from car traffic. In the Eilandje’s remain-
ing streets, mainly residential, the cyclists will 
have to mix with car traffic. Typical of a 30 zone 
is that cyclists, cars and pedestrians respect 
each other. When designing the roads special 
attention will be paid to crossings. District sur-
rounding crossings as well as residential street 
crossings will be provided with comfortable bicy-
cle crossings.

Parking facilities 

A large urban carpark is not included in the 
Masterplan. Only large car parks for specific 
buildings such as the MAS are recommended. 
Only the Godefriduskaai will serve as an urban 
car park, which can be reached via the Ankerrui. 
The parking route in this scenario is along 
Brouwersvliet/Ankerrui.
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Park&Ride-parking on or near the Eilandje is 
only provided along the Noorderplaats. There 
will be larger district car parks between the 
Rijnkaai and the Scheldt on the one hand, and 
the Kattendijkdok-Oostkaai on the other hand. The 
intention is that larger car parks will link up to the 
roads surrounding the districts as much as possible. 
Parking on a district level will also be possible in 
these streets, stopping too much traffic entering 
the Eilandje. For the same reasons only residential 
parking will be allowed in the residential street. 
Large-scale development projects, either for 
houses, hotels or offices, will offer underground 
parking facilities. 
 



In een grootstad als Antwerpen is de groenvoor-
ziening schaars. Daarom voorziet het concept twee 
parken die een soort “groene long” voor Antwerpen 
vormen. In het noorden zal een nieuw park de 
verbinding leggen met het noordelijk deel van het 
Eilandje en verder noordwaarts met het groenge-
bied rond het Noordkasteel. Daarnaast zorgt het 
parklandschap ‘Spoor Noord’ voor eenzelfde con-
tinuïteit in oostelijke richting, die verder oostwaarts 
kan aansluiten op een mogelijke groene gordel langs 
de Singel. In zuidelijke richting is een overgang naar 
de Scheldekade denkbaar.

Op het Eilandje zelf moet de voorgestelde land-
schappelijke aanleg de eenheid van het Eilandje 
accentueren, zonder dat het zijn openheid verliest. 
Bomenrijen langs de dokken en aanplantingen met 
een aangepaste dichtheid op verschillende plaatsen 
staan hiervoor garant. Globaal komt het hierop 
neer, dat vanuit de twee parken het groen geleide-
lijk aan afneemt naarmate men de site binnen-
dringt. De zo ontstane gradatie groen verleent een 
zekere dynamiek aan de buitenruimte zonder daarbij 
het aspect water te gaan domineren. Integendeel, 
het Groenplan voegt een dimensie toe aan de vlakte 
van water en steen. 

Het Beeldkwaliteitplan houdt ook rekening met de 
geleidelijke ontwikkeling van het Eilandje doorheen 
de tijd. In het plan gaat men ervan uit dat de evo-

  

6.  Groen in een maritiem gebied
 Green in a port area

16

lutie van het Eilandje wellicht jaren in beslag zal 
nemen. Opdat op elk moment in de transformatie 
een hoge hoeveelheid aan groen in het straatbeeld 
ontstaat, voorziet het plan zowel tijdelijke als vaste 
aanplanting. Ideaal gezien en in de mate van het 
mogelijke zou elke vrijgekomen ruimte onmiddel-
lijk opgevuld worden met tijdelijk groen, dat later 
verplaatst kan worden. De afbraak en opbouw gaan 
zo hand in hand met de aanleg van blijvende aan-
planting en de verplaatsing van voorlopig groen. Dit 
is zeker niet onbelangrijk gezien men nieuwe bewo-
ners wellicht gemakkelijker kan aantrekken met het 
beeld van een groene omgeving in plaats van het 
uitzicht op een werf. 

De gebieden voor tijdelijke beplanting fungeren 
daarmee als een soort boomkwekerijen, waarvan de 
bomen later herplant worden naar gebieden voor 
blijvende beplanting. In vele gevallen gebeurt dat 
in de vorm van zogenaamde vegetale plateaus die 
men op de bestaande verharding legt. Deze plateaus 
bestaan in verschillende hoogtes, met een minimum 
van zestig centimeter, en kunnen beplant worden 
zowel met gras, bloemen of bomen. Deze strategie 
wordt verder uitgewerkt in het Groenplan.



There are few green areas for a large city like 
Antwerp. For this reason the plan foresees two parks 
forming a kind of ‘green lung’ for Antwerp. In the 
north, the new park will link the northern part of 
the Eilandje and further north with the green area 
around the Noordkasteel. Park landscape ‘Spoor 
Noord’ will also provide similar continuity in the 
eastern direction that could be linked to a possible 
green belt around the Singel further east. In the 
south there might be a link to the Scheldekade.

On the Eilandje itself the suggested landscape 
should emphasise the unity of the Eilandje, 
without it losing its openness. Rows of trees along 
the docks and plantings with an adapted density in 
various places guarantee this. In general, the green 
of the parks will become less as the site is entered. 
This gradation of green provides a certain dyna-
mism to the outside space without dominating the 
water aspect. On the contrary, the Greenplan adds a 
dimension to the surface of water and stone. 

The image quality plan also takes the gradual 
development of the Eilandje throughout the years 
into account. According to the plan, developing the 
Eilandje will take several years. For the purpose of 
having extensive green spaces in the streets at any 
time during the transformation, the plan foresees 
temporary as well as permanent plantings. Ideally 
and insofar as possible, every freed space will be 

immediately filled up with temporary greenery that 
can be replanted later on. This way the demolition 
and rebuilding will be in line with the layout of per-
manent plantings and temporary greenery. This is 
especially important as it will probably attract new 
residents seeking a greener environment instead of 
a view of a building site. 

The areas for temporary planting act as a type of 
tree nursery for which trees are replanted in areas 
for permanent planting later. In many cases this 
is done in the form of so-called vegetal plateaus 
placed on the existing paving. These plateaus come 
in various heights with a minimum of sixty centime-
tres and can be planted with grass, flowers and/or 
trees. This strategy will be further developed within 
the Greenplan.
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De profielen

Materialen en profielen zijn erg bepalend voor de 
beeldkwaliteit van een gebied. Voor de ontslui-
tingswegen is in eerste instantie een continuïteit 
van de zonering belangrijk. Maar tegelijk streeft 
het BKP ook een continuïteit na op plaatsen waar 
het Eilandje aansluit op de aangrenzende stads-
delen. Concrete beslissingen hierover gebeuren 
echter op hoger planniveau. Het Beeldkwaliteitplan 
geeft daarom slechts suggesties. Voor de overige 
buitenruimtecategorieën zijn interpreteerbare prin-
cipeprofielen gemaakt die bij het ontwerp de een-
vormigheid van de profielen moeten garanderen. 

De bestaande aanleg van de buitenruimte is erg 
bepalend voor het karakter en de eigenheid van het 
Eilandje. Kasseien, gietijzer, hardsteen …. geven 
het gebied een zekere ruwheid maar ook eenvor-
migheid, wat de vloeibaarheid en de continuïteit 
van de ruimte versterkt. Bij de heraanleg van de 
straten kiest men er dan ook voor om deze type-
rende materialen te gebruiken en waar mogelijk 
zelfs bestaand materiaal te hergebruiken.  Bij de 
heraanleg van de buitenruimte wil men, in tegen-
stelling tot de huidige situatie, met minimale 
profielen werken. Dat betekent minimale hoogtever-
schillen voor de verkeerszonering. Afgezien van de 
nodige helling voor afwatering creëert men zo een 
uitermate vlak straatbeeld van rand tot rand. Om de 

veiligheid op de ontsluitingswegen toch te vrij-
waren zou men een verdiepte rijweg kunnen aanleg-
gen. De reeds vernieuwde Napoleonkaai dient als 
voorbeeld voor de overige dokkades. Nieuw op het 
Eilandje zijn de ondergrondse parkings onder de 
openbare ruimte. Men moet deze niet zomaar zien 
als een keldergarage. Een parkingdek is uiteindelijk 
een architecturaal gegeven dat geheel of gedeelte-
lijk zichtbaar kan gemaakt worden via een reliëfver-
schil en/of materiaalverschil. Ook de toegangen 
moet men beschouwen als meer dan een louter 
functioneel gegeven. Het BKP biedt denk-pistes aan 
om deze ruimtes een bijkomende publieke bestem-
ming te geven, zoals een kiosk.

De materialen

Gezien een groot deel van de kasseien erg bol is, 
zal men bij het hergebruik goed moeten selecteren, 
wil men een bepaald comfortniveau bereiken. Voor 
zoneringen in brede wandelzones en aan de kades 
kan men tussen de kasseien brede grasvoegen 
voorzien. Zo realiseert men een waterdoorlaatbaar 
oppervlak. Ook de trambedding op de boulevard-
achtige Amsterdamstraat-Londenstraat zal op 
deze manier aangelegd worden. Om het ruimtelijk 
effect van de sterke verkeerszonering te verzachten 

  

7.  Minimale profielen en oorspronkelijke materialen
 Minimal profiles and original materials 
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voorziet het plan hier bovendien veel bomen. In 
wandelzones zijn plattines een goed alternatief voor 
kasseien en men kan er best bomen aanplanten.

Omwille van het geluidscomfort kiest het BKP op de 
rijbanen van de wijkontsluitingswegen voor asfalt 
(grijs). Verkeersplateau’s op belangrijke kruispunten 
met wandel- en fietszones onderbreken deze stroken 
en remmen zo het verkeer af. Nieuwe fietspaden 
worden net zoals de bestaande in rood asfalt aange-
legd. Ten opzichte van stoeptegels biedt asfalt 
immers een hoger comfort en de mogelijkheid om 
niveauverschillen en aansluitingen beter te kunnen 
realiseren. 

Betonplaten met metalen kader zijn op het Eilandje 
alom tegenwoordig en eigen aan het industrieel 
karakter. Deze zullen dan ook verder gebruikt wor-
den om vlakke zones zoals ‘flaneerzones’ langs de 
kades aan te duiden. Ook de blauwe hardsteen is 
karakteristiek voor het Eilandje en dient vooral voor 
restauraties aan de kademuren en reliëfaanpas-
singen. Hiervoor kan men de aanwezige borduur-
stenen in graniet en blauwe hardsteen hergebrui-
ken. Hout zal gebruikt worden voor de realisatie van 
pontons, steigers of kan uitzonderlijk ook voor een 
geaccentueerde aanleg.
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The profiles

Materials and profiles largely determine the image 
quality of an area. For the surrounding roads, con-
tinuity and zoning is the first priority. However, the 
BKP also aims for continuity in areas where the 
Eilandje borders other parts of the city. These deci-
sions are, however, made at a higher planning level. 
Therefore the image quality plan merely gives sug-
gestions. For the remaining outside space catego-
ries, interpretable principle profiles have been made 
that should guarantee uniformity of the profiles. 

The existing outside space largely determines
the character and uniqueness of the Eilandje. 
Cobblestones, cast iron, Belgian bluestone, etc. give 
the area a certain roughness as well as uniformity 
that emphasises the fluidity and continuity of the 
area. These typical materials will be used when 
relaying the roads. Existing materials will be reused 
where possible. In contrast to the current situation, 
the plan is to work with minimal profiles for the 
reconstruction of the outside space. This means 
minimal differences in height for traffic zoning. 
Apart from the necessary slope for drainage, the 
idea is to create an extremely smooth street scene 
from one side to the other. Deepened roads could be 
laid to guarantee safety of the surrounding roads. 
The already renewed Napoleonkaai serves as an 

example for the remaining dock quays. What is new 
on the Eilandje are the underground car parks under 
the public space. These should not simply be seen 
as basement garages. A parking deck is after all an 
architectural construction that can be partly or fully 
visible via a relief and/or material difference. The 
entrances as well are more than merely functional 
details. The BKP offers a frame of reference for 
giving these areas additional public facilities, such 
as a kiosk.

The materials

As many of the cobblestones are rather round, 
reuse should be carefully selected to reach a certain 
level of comfort. For zoning in wide pedestrian zones 
and by the quays, wide grass strips can be used. 
This creates a porous surface. The tram bedding on 
the boulevard-like Amsterdamstraat-Londenstraat 
will also be laid this way. The plan also provides for 
many trees to soften the spatial effect of major 
traffic zoning. 

In the pedestrian zones, “plattines” are a good alter-
native to cobblestones and trees should be planted.
For acceptable comfort along the surrounding 

roads, the BKP chose asphalt (grey). Traffic plateaus 
on major crossings with pedestrian and cycling 
zones break up these areas, slowing down traffic. 
Cycle paths will be laid in red asphalt like the exist-
ing ones. Asphalt is more comfortable compared to 
pavement tiles and offers the possibility of height 
differences and better connections.

Concrete slabs with metal frames are plentiful on 
the Eilandje and typical of its industrial character. 
They will continue to be used to indicate smooth 
zones such as ‘strolling zones’ along the quays. 
Belgian bluestone is typical of the Eilandje and is 
mainly used for quay wall restoration and relief 
adaptation. The present granite border stones and 
Belgian bluestone can be reused. Wood is only suit-
able for pontoons and landing places or excep-
tionally enables accentuated construction.
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De rol van de buitenverlichting is meer dan louter 
functioneel. Ze structureert de ruimte en legt 
accenten, bijvoorbeeld aan de dokken, aan bepaalde 
opmerkelijke bruggen, monumenten en industrieel 
erfgoed. Zij helpt eveneens om bepaalde plekken in 
en rond het gebied af te bakenen. Verlichting kan 
trouwens een relatie leggen met de omliggende 
gebieden en de stadskern. Ook het contrast in 
waarneming bij dag en bij nacht, van dichtbij of op 
afstand, speelt een belangrijke rol in de beeldkwa-
liteit van de hele buitenruimte. De Scheldekaaien 
en -oevers dienen één ruimtelijke continuïteit van 
noord tot zuid te vormen. Daarvoor is een globale 
visie voor heel Antwerpen nodig. De uitspraken 
die het BKP over de Scheldekaaien en -oevers ter 
hoogte van het Eilandje doet, kunnen daarom enkel 
een voorzet geven voor een ontwikkeling op schaal 
van de stad.

Uit voorafgaand overleg met het Stedelijk 
Ontwikkelingsbedrijf, een technische studie en 
een proefopstelling besluit het BKP dat volgende 
soorten verlichting het Eilandje het best tot zijn 
recht laten komen: algemene verlichting, oriënta-
tieverlichting, accentverlichting, specifieke verlich-
ting, architecturale en kunstgebonden verlichting. 

Daar waar het Eilandje vandaag verlicht wordt met 
een accent op het doorgaand verkeer zal de verlich-
ting in de toekomst het woon- en verblijfsklimaat 

mee stimuleren. Verlichte openbare ruimte moet 
dit doel mee bewerkstelligen. De armaturen hebben 
een hedendaagse eenvoudige vormgeving, in tegen-
stelling tot het ruwe karakter van deze havensite. 
Het is immers het licht of het belichte en niet het 
toestel dat hier ‘présence’ moet krijgen. 
   
Voor de algemene verlichting kan men werken met 
twee varianten van hetzelfde type, enerzijds voor 
masttoestellen en anderzijds voor geveltoestellen. 
De hoogte kan schommelen en wordt bepaald door 
een verlichtingsstudie en door de grootte van de 
buitenruimte. Op bepaalde plaatsen vult het plan 
deze “down-light” verlichting aan met “up-light” 
verlichting, om accenten te leggen en oriënterend 
te werken.

Bij de hoofdontsluitingen is de verlichting zowel 
gericht op een goede zichtbaarheid in het ver-
keer als op een aangenaam verblijfscomfort. Dit 
gebeurt door de combinatie van twee hoogtes en 
lichtsterktes. Langs de dokranden en op de pleinen 
daarentegen moet de verlichting het voor de voet-
gangers aangenaam maken om hier te verblijven. 
Aanvullende oriëntatie- en accentverlichting zal 
daarnaast bepaalde aspecten naar voor schuiven. 
In de woonstraten komen er vooral gevelarmaturen 
die op de voetganger gericht zijn. De in de grond 
ingebouwde verlichting langs de kades bevordert 
bovendien de sfeer en de veiligheid. 
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8.  Oriëntatie en sfeerverlichting
 Orientation and atmospheric lighting 



Accentverlichting ‘koestert’ ook hier ultieme plek-
ken, het historisch erfgoed en monumenten, die 
daardoor ook oriënterend in de ruimte werken. 
Eventuele kleurfilters kunnen nog meer accenten 
leggen en zorgen soms voor een totaal ander 
perspectief overdag en ’s nachts. Dit is mogelijk 
bijvoorbeeld aan bruggen, kranen en dokwanden. 
Bijzondere plekken zoals de Scheldeoever, bepaalde 
plekken op de culturele as en het park bij het doua-
negebouw vragen om een specifieke verlichting. 
Deze dient bij voorkeur sterk af te wijken van de 
standaard verlichting.

In tegenstelling tot de tot hiertoe besproken 
verlichting maakt de verlichting van publieke 
gebouwen en monumenten (o.a. MAS, havenhuis, 
Noorderpershuis, Montevideopakhuis, ondergrondse 
parkings) deel uit van het architectonisch concept, 
en dit zowel voor de verlichting van de gevels, het 
gebouw van binnenuit als de binnenplaatsen. Deze 
verlichting verhoogt het lichtcomfort en bepaalt 
tegelijk de sfeer. Als laatste categorie zijn blijvende 
kunstwerken in de vorm van lichtinstallaties een 
welkome variant en afwisseling binnen het thema 
verlichting.
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The role of outside lighting is more than just 
functional. It structures the space and accen-
tuates, for example, several remarkable bridges, 
monuments and industrial heritage on the docks. 
It also helps to delineate specific areas in and 
around the district. Lighting can also link the sur-
rounding areas and the city centre. The sensory 
contrast by day and by night, from nearby or at a 
distance, plays a major role in the image quality 
of the entire outside space. 

The Scheldt quays and banks should form one 
spatial continuity from north to south. This 
requires an overall vision for the whole of 
Antwerp. The BKP’s pronouncements on the 
Scheldt quays and banks at the Eilandje can there-
fore only provide a boost for urban development.

Due to previous consultation with the Stedelijk 
Ontwikkelingsbedrijf (Urban Development 
Society), a technical study and a mock-up the BKP 
decided that the following types of lighting would 
benefit the Eilandje most: general, orientation, 
focussed, specific, architectural and art-related 
lighting. 

Excluding the places where current lighting on the 
Eilandje must serve through traffic, in future light-
ing will be more focussed on pleasant living and 
visiting conditions. The outside spaces will therefore 
be lit better to create a certain atmosphere. Simple 
and modern fittings were chosen to contrast the 
rough character of the original port. The intention 
is to give the lit object itself a certain role instead of 
placing eye-caching fittings.
  
For general lighting two variants of the same type 
could be used for pole types on the one hand and 
façade types on the other. The height may vary 
and will be determined by a lighting study and the 
size of the outside space. In certain places the plan 
completes this down-lighting with up-lighting for 
emphasis and orientation.

On the main roads lighting is directed towards clear 
visibility for motorists and comfort for residents. 
This is done through combining two types of height 
and light intensity. However, along the dock edges 
and on the squares lighting must ensure a pleasant 
atmosphere. Additional orientation and focussed 
lighting will also highlight various aspects. There 

will mainly be façadefittings focussed on pedes-
trians in the residential streets. The ground lighting 
along the quays also increases atmosphere and safe-
ty. Here too focussed lighting ‘cherishes’ remarkable 
and historic heritage and areas, for the purpose of 
orientation. Colour filters can also accentuate 
certain places and provide a totally different aspect 
during the day than at night. This can be done, for 
example, near bridges, cranes and dock edges.
Special places such as the banks of the Scheldt, 
certain areas on the cultural axis and the park by 
the customs house require specific lighting that 
should ideally be very different to standard lighting.

Contrary to the lighting already discussed, the 
lighting of public buildings and monuments 
(including the MAS, Havenhuis, Noorderpershuis, 
Montevideopakhuis, underground car parks) is 
part of the architectural concept for the lighting 
of facades, building interiors and courtyards. This 
lighting increases light comfort while creating a cer-
tain atmosphere at the same time. The last category 
could include permanent works of art in the form of 
light installations as this would be a welcome varia-
tion with regard to lighting.
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Reclame 

Over het algemeen zien stadsbewoners buiten-
reclame niet graag in hun straatbeeld verschijnen 
en het voegt ook niets toe aan de buitenruimte op 
zich. Daarom willen we buitenreclame beperken tot 
de aankondigingen van culturele en andere stads-
evenementen. Bestaande overeenkomsten zoals 
‘gratis schuilhuizen voor tram- en bushaltes in 
return voor reclame’ dienen dan ook op het Eilandje 
doorgang te vinden.

De toegelaten dragers:
-  voor stadsplan en informatie: schuilhuizen en 

borden in combinatie met tram- en bushalte of 
losstaand op een paal;

-  culturele infodragers: billboards, zij het los-
 staand op paal of in combinatie met 
 verlichtingspalen;
-  vaandels: zij kondigen stadsevenementen 

aan en zijn per drie of meer gegroepeerd op 
vlaggenmasten of in combinatie met verlich-
tingspalen. 

Advertising 

In general people who live in the city do not like 
seeing outdoor advertising in the street, nor do they 
add anything to the outside space itself. For this 
reason we want to limit outdoor advertising to the 
announcement of cultural and other city events. 
Existing agreements such as free shelters for tram 
and bus stops in return for advertising could be con-
sidered on the Eilandje.

The following will be permitted: 
-  for city maps and information: shelters and 

signs either combined with tram and bus stops 
or free-standing on a pole;

-  for cultural information carriers: billboards, 
either free-standing or with illuminating poles;

-  for banners: they announce city events. Three 
 or four are grouped together on flagpoles or 

combined with illuminating poles.

  

9.  Reclame en terassen
 Advertising and terraces
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Terrassen

Horecaterrassen zijn niet alleen functionele inrich-
tingen. Zij hebben ook een positieve invloed op de 
publieke buitenruimte. Daarom is de uitstraling van 
de terrassen zeer belangrijk. Ook hier streeft het 
BKP ‘eenvoud’ en ‘hedendaagse vormgeving’ na. 
Dat houdt onder andere in dat horecazaken zich 
bij de inrichting van hun terras dienen te beperken 
tot functionele elementen. Met andere woorden 
bloembakken en andere decoraties maken hier zeker 
geen deel van uit. Zonneweringen en windschermen 
daarentegen zijn gezien het klimaat van het Eilandje 
soms onontbeerlijk. Men mag ze echter niet als 
vaste constructies plaatsen en men moet ze gemak-
kelijk kunnen verwijderen. In de nieuw aangelegde 
buitenruimte zijn extra terrasvloeren onnodig en 
dus ongewenst.

Bij voorkeur worden terrassen op de voetgangers-
zone zodanig ingericht dat de circulatie vlot kan 
verlopen. Onderling overleg en afspraken lijken hier-
voor noodzakelijk.

Terraces

Restaurant and café terraces are more than just 
functional. They have a positive effect on public 
outside spaces, which is why what they convey is 
very important. Here too BKP aims for simplicity 
and contemporary design. This means, among other 
things, that cafés and restaurants will have to keep 
the design of the terrace functional. This applies 
to flower boxes and other decorations but not to 
awnings and windbreaks as they are sometimes 
indispensable on the Eilandje due to the climate. 
However, they must not be used as fixed construc-
tions and must be easy to remove. In the newly 
constructed outside area, extra terraces are un-
necessary and therefore not wanted.

Ideally terraces at the pedestrian zone are designed 
in such a way that there can be smooth circulation. 
This will require mutual consultation and arrange-
ments.
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Steeds meer wordt er in Antwerpen gestreefd naar 
een standaard duurzaam en degelijk meubilair en 
dito verlichting voor de hele stad. Het BKP geeft 
een leidraad voor de keuze van meubilair met focus 
op hedendaags en duurzaam design. De bedoeling 
is vooral om een zekere eenvormigheid te creëren 
door neutrale kleuren en een discrete verschijning. 

Op het Eilandje zal men naast de horeca-
terrassen geleidelijk aan nog drie types meubilair 
zien:
-  natuurstenen zitblokken langs de dokken;
-  standaard stadsbank voor de binnen- en 
 wandelgebieden en de verblijfsplekken; 
-  moderne “zit- en ligvormen” en “zitkeien” langs 

de Scheldekade en -oevers. 

Nutsvoorzieningen zoals afvalbakken, glascontainers, 
elektriciteitskasten, elektriciteitsvoorzieningszui-
len, telefoonzuilen, drinkfonteinen en fietsbeugels 
kan men bij voorkeur dichtbij tramhaltes en afda-
ken, naast gebouwen of onder bomen plaatsen. 
Gegroepeerd geplaatst scheppen zij weliswaar een 
minder rommelig beeld en verhogen zij boven-
dien de sociale controle. De bedoeling is ook om 
nutsvoorzieningen zoveel mogelijk ondergronds weg 
te werken. Aanmeerpalen daarentegen vormen een 
integraal onderdeel van de dokranden en maken 
mee de sfeer van het Eilandje uit. Deze blijven dus 
zeker behouden. Plantenbakken verstoren dan weer 

het beeld en zal men slechts uitzonderlijk toestaan.

De vraag naar grotere schuilhuizen en of afdaken 
op formaat is gerechtvaardigd en zelfs wenselijk 
omwille van de nogal uitgestrekte openbare ruimte 
en het klimaat. De gerestaureerde dakconstructies 
aan de Napoleonkaai dienen hier als voorbeeld. 

Bijzondere aandacht gaat tenslotte uit naar het 
industrieel erfgoed. Kranen maken integraal deel 
uit van het decor van het Eilandje, hebben een 
bijzondere historische betekenis en zijn ook herken-
ningspunten. Ze dienen absoluut mee opgenomen 
te worden in de heraanleg van de site.

  

10.  Hedendaags en duurzaam meubilair
  Contemporary and durable furniture 
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Antwerp is increasingly aiming for standard durable 
and sound furniture and ditto lighting for the whole 
city. The BKP provides guidelines for the choice of 
furniture, focussing on contemporary and durable 
design. The intention is mainly to create a certain 
uniformity through natural colours and a discrete 
appearance. 

Apart from café and restaurant terraces three types 
of furniture will gradually appear on the Eilandje:
-  natural stone seats along the docks; 
-  standard city benches for interior and walking 

areas and resident areas; 
-  modern “sitting and laying forms” and 
 “sitting boulders” along the Scheldt quay and 

banks.

Public utilities such as rubbish bins, glass contain-
ers, electricity boxes, power supply pillars, 
telephone pillars, drinking fountains and bicycle 
racks should preferably be placed close to tram 
stops and lean-tos, next to buildings or under trees. 
Grouped this way they will create a less messy 
image and increase social control. The intention is 
also to hide public utilities underground as much 
as possible. Mooring posts form an integral part of 
the dock edges and also contribute to the Eilandje’s 
atmosphere. These will definitely be maintained. 
Plant boxes disturb this image and will only be per-
mitted in exceptional cases.

Demand for larger shelters and/or lean-tos is 
justified and even advisable given the rather vast 
public space and the climate. The restored roof con-
structions by the Napoleonkaai serve as 
examples. 

Finally, special attention will be paid to indus-
trial heritage. Cranes are an integral part of the 
Eilandje’s setting, have a special historical meaning 
and are orientation points. They must absolutely be 
included in the site’s reconstruction.
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The question is how art can support or add to the 
existing image of the Eilandje taking the various 
phases of development of this area into account.                 
After all the Eilandje’s project is long-term, to be 
realised gradually. The look of the Eilandje will often 
change during the project. For this reason the BKP 
distinguishes between temporary and permanent 
art installations.

Permanent art installations 

There are four main connected locations at the 
Eilandje marking out the Eilandje in relation to 
the rest of the city. They help to determine the 
grid structure on the Eilandje. Art in these areas 
will be quite eye-catching so the specific nature 
of each location should be seriously taken into 
account: The north-western location around the  
Kattendijksluis, the south-eastern location around 
the Noorderplaats, the north-eastern location at 
the top of the Kempische Dok and the south-western 
location by the Bonapartesluis. In the east-west 
direction through the Montevideowijk and the 
Cadixwijk the BKP defines six smaller locations, 
along the dock walk, at the crossings in the districts 
and at the Scheldt bank with the dike. In these loca-
tions any possible visual intervention will be related 
to the specific area. They may therefore vary greatly. 
At the MAS, the underground car park and the build-

De vraag is: “hoe kan kunst het bestaande beeld 
op het Eilandje ondersteunen of iets eraan toevoe-
gen?”. En dit, niet onbelangrijk, rekening houdend 
met de verschillende fases in de ontwikkeling van 
dit gebied. Uiteindelijk gaat het bij het Eilandje 
om een langdurig project, dat geleidelijk aan tot 
stand komt. In de loop van het hele project zal 
het Eilandje vaak van uitzicht veranderen. Daarom 
maakt het BKP een onderscheid tussen blijvende en 
tijdelijke kunstinstallaties.

Blijvende kunstinstallaties

Er zijn vooral vier in relatie staande locaties die het 
Eilandje ten opzichte van de rest van de stad afba-
kenen. Zij bepalen mee de roosterstructuur op het 
Eilandje. Kunst op deze plaatsen zal nogal erg in het 
oog springen en dient bijgevolg in hoge mate 
rekening te houden met de specificiteit van elke 
locatie: de noordwest locatie rond de Kattendijk-
sluis, de zuidoost locatie rond de Noorderplaats, 
de noordoost locatie aan de kop van het Kempisch 
dok, de zuidwest locatie aan de Bonapartesluis. 
In oost-westrichting doorheen de Montevideowijk 
en de Cadixwijk definieert het BKP daarnaast een 
zestal kleinere locaties, langs de dokkenwandeling, 
aan de kruispunten binnen de wijken en aan de 
Scheldeoever met de waterkering. Op deze plaatsen 
dient een mogelijke beeldende interventie in relatie 

te staan met de specifieke omgeving. Vandaar kun-
nen zij onderling erg van elkaar verschillen. Aan het 
MAS, de ondergrondse parking, de gebouwen en 
uitbreidingen aan de Entrepotkaai zijn kunstvormen 
denkbaar die in rechtstreeks verband staan met het 
architecturaal concept zelf. 

Tijdelijke kunstinstallaties

Tijdelijke kunst als onderdeel van culturele eve-
nementen zijn vooral mogelijk langs het noordzuid 
traject in beide wijken. Zij kunnen ook op andere 
plaatsen voorkomen, met voorkeur echter voor 
het tracé van de culturele as. Gezien haar tijdelijk 
karakter hoeft kunst hier niet noodzakelijk locatiege-
bonden te zijn. Integendeel, verrassende contrasten 
kunnen voor een tijdelijke andere waarneming zor-
gen en schept een zekere dynamiek.

  

11.  Kunst als ondersteunend element
  Art as a supportive element 
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ings and extensions at the Entrepotkaai there could 
be art forms directly linked to the architectural con-
cept itself. 

Temporary art installations 

Temporary art as part of cultural events are mainly 
possible along the north-south route in both 
districts. They can also be placed in other places, 
preferably in front of the route of the cultural axis. 
Given its temporary character art here does not 
necessarily need to be location-bound. On the 
contrary, surprising contrasts can ensure a 
different temporary perception and create a 
certain dynamism.
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