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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 
uitvoering 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 starting 
shot for a mental process in which the future deve-
lopment 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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FASE 2 5

Mexico

Droogdokken

        

2. Een visie op de toekomst 
 A vision of the future
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Waarom een Masterplan?

Het Eilandje beslaat een oppervlakte van 172 ha. De 
bedoeling van het Masterplan is enerzijds om het 
Eilandje terug leefbaar te maken met al zijn stedelijke 
facetten van wonen, werken en vrije tijd (verhouding 
60-30-10). Tegelijk wil men het maritiem karakter 
van dit speciaal stukje grond positief versterken. Het 
contact tussen mens en water staat daarom centraal. 
Anderzijds is het plan erop gericht de relatie met het 
centrum van Antwerpen terug te herstellen. 

De eerste fase van het Masterplan behelst de Oude 
Dokken, de Cadixwijk en de Montevideowijk. Een 
reeks werkzaamheden is hier ondertussen in volle 
ontwikkeling. Los van het Masterplan hebben zich 
hier bovendien reeds enkele commerciële bedrij-
ven, maatschappelijke en culturele instellingen 
gevestigd, waaronder een verkooppunt van Porche 
en horecazaak La Riva aan de Londenstraat, een 
kantoor van Hesse-Noord Natie en het Koningklijk 
Entrepotgebouw op het AMCA-terrein, het rusthuis 
‘Het Gouden Anker’ voor gepensioneerde binnen-
schippers, de regionale zender ATV, de modeontwer-
per Dries Van Noten, het Filharmonisch Orkest en het 
Ballet van Vlaanderen.

In een tweede fase worden het Mexico-eiland, 
het Droogdokkeneiland en het gebied rondom het 
Kempisch- en Asiadok onder handen genomen. De 
bestemming van deze buurten zal voor een deel 

afhangen van nog te nemen beslissingen door 
de Stad en hogere overheden: het tracé van de 
Oosterweelverbinding, de inplanting van groot-
schalige functies en de herbestemming van het 
spoorwegemplacement aan de Dam. Het Masterplan 
formuleert de basisvisie voor het verdere ontwikke-
lingsplan van het Eilandje, met oog voor bebouwing 
en haar invulling, weginfrastructuur en open ruimte. 
Tegelijk laat het voldoende flexibiliteit en dynamiek 
toe voor de uitvoering van concrete projecten en hun 
investeerders. Daarbij gaat het Masterplan uit van 
het bestaande gebied. Het bestudeert hoe het oude 
karakter bewaard kan blijven, welke aspecten men 
wil accentueren of vernieuwen. Ook hier hebben 
reeds initiatieven tot concrete projecten geleid, waar-
onder Extra City in de graansilo aan kaai 44 en de 
sjieke horecagelegenheid ‘het Pomphuis’ met het er-
naast gelegen en drijvende evenementenzaal ‘de Ark’.

De eerste fase van het ‘Masterplan Eilandje’ (Buro 5 
Maastricht) is in maart 2002 door de stad Antwerpen 
goedgekeurd. Het plan beschrijft de basisvisie voor 
het de herontwikkeling van het Eilandje. 

Als vervolg op de eerste fase is de tweede fase verder 
onderzocht. In het ‘Masterplan Eilandje Fase 2’ 
worden krijtlijnen uitgezet waarlangs in de toekomst 
nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Een 
goede relatie met de moderne haven speelt een be-
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langrijke rol, evenals een bijzondere programmatische 
invulling die aansluit bij nieuwe ontwikkelingen zoals 
die rond de Groenendaallaan. Het Masterplan sluit 
aan op de hoofdlijnen zoals die in Fase 1 uitgezet zijn 
en blikt vooruit naar een mogelijke toekomst. 
Door een verschil in aanpak, structuur en programma 
krijgt elke wijk een eigen identiteit. Door accenten 
(wonen, werken, ontspanning) te leggen in de 
programmering ontstaat er een gevarieerd, stedelijk 
milieu, waarbij de afzonderlijke eilanden elkaar 
aanvullen. 

Bij het Droogdokkeneiland ligt de nadruk op recreatie, 
kantoren en congres. Het Mexico-eiland vormt een 
gemengd stedelijk milieu met leisure, kantoren, be-
drijven en wonen, het Kempen-eiland legt de nadruk 
op het wonen en de Noorderlaan voorziet vooral in 
(havengebonden) bedrijvigheid en waterrecreatie.

Een zorgvuldige vormgeving van de noord-zuid assen 
en de gezamenlijke relatie met de dokken smeden het 
gebied tot een eenheid. In de fasering kunnen deelge-
bieden afzonderlijk van elkaar ontwikkeld worden. 

Haven en Stad

De wijken van het Masterplan Fase 2 hebben een 
directe relatie met de haven van Antwerpen. Ze 

functioneren in de huidige situatie soms nog als 
een onderdeel van deze haven. Grote delen van de 
watergebonden havenactiviteiten gaan op termijn 
verdwijnen. Het aantal echte watergebonden 
bedrijven is op dit moment al zeer beperkt. De grote 
opslagloodsen op het Mexico-eiland en de vracht-
wagenactiviteiten op het Kempen-eiland hebben al 
geen directe relatie meer met de dokken waaraan ze 
liggen. De band met de haven blijft echter bestaan 
door de historische bebouwing, de dokken en 
nieuwe watergebonden activiteiten zoals water-
recreatie en wonen op het water. Er ontstaan 
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de haven 
en de stad. 

Het Eilandje heeft de mogelijkheid uit te groeien 
tot het ‘uithangbord’ van de haven. De bedrijven, 
waaronder grote multinationals, die hun activi-
teiten op de uitgestrekte haventerreinen uitvoeren, 
hebben ook allemaal ergens een hoofdkantoor en 
back-office. Een goede bereikbaarheid, herkenbaar-
heid en zichtbaarheid en de ligging in een stedelijke 
omgeving zijn belangrijke vestigingsfactoren voor 
deze kantoorfuncties. Bedrijven uit de haven die de 
belangrijkste economische motor van Antwerpen 
vormen, worden zichtbaar en kunnen zich presen-
teren in het nieuwe stadsdeel.
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Noordelijke Knoop
 
De Noordelijke en de Zuidelijke Knoop zijn belangrijke 
stedelijke ontwikkellocaties binnen Antwerpen 
in de toekomst. De Noordelijke Knoop wordt gevormd 
door het Eilandje en zijn omgeving (Noordkasteel, 
Metropolis, Luchtbal, Spoor Noord,…). 
Een groene invulling langs de noordzijde van het 
Albertkanaal vormt een belangrijke schakel tussen 
de Groene Singel en de groene Scheldeboord. 
Verder wordt het noordelijk deel van het Eilandje via 
de Straatsburgbrug en de Noorderlaan gekoppeld 
aan het gebied rond Metropolis.

Identiteit 

Met het Masterplan Fase 2 worden er kansen 
gecreëerd voor de ontwikkeling van een nieuwe 
stedelijke milieu in combinatie met de actieve, 
moderne haven. Er komt een gemengd stedelijk 
gebied tot ontwikkeling met een, voor Antwerpen, 
uniek schaalniveau. Een gebied dat vergelijkbaar 
met andere Europese havengebieden zoals het 
Oostelijk Havengebied in Amsterdam, Sydhavn in 
Kopenhagen, HafenCity in Hamburg een nieuwe 
impuls voor de stad betekent. De identiteit van het 
Eilandje wordt bepaald door de mix van eigentijdse, 

innovatieve concepten voor functiemenging op bouw-
blokniveau en de historische uitstraling. Een nieuw 
stedelijk knooppunt aan de rand van de Kernstad om 
in te werken, te wonen en te recreëren. 

Grote projecten op het Eilandje

In de toekomst zal de vraag naar nieuwe grootschalige 
stedelijke functies groeien. Voorbeelden van dit soort 
functies zijn een mega-bioscoop met restaurants, een 
evenementenhal met indoor skihal, een educatieve 
instelling met congresfaciliteiten, een mega-meubel-
boulevard van drie verdiepingen, een circustheater 
met balzaal, enzovoort. Deze nieuwe functies 
worden gekenmerkt door grootschaligheid en een 
vraag naar een goede autobereikbaarheid. Het is niet 
voor niets dat vooral de rand van de stad zo interes-
sant is als vestigingslocatie. De fysieke ruimte is op het 
Eilandje aanwezig om dergelijke grote bouwwerken te 
realiseren.

In tegenstelling tot de wijze waarop de ontwikkeling 
rond Metropolis tot stand komt, zal er bij de tweede 
fase meer aandacht voor de ruimtelijke inpassing en 
de opbouw van het stedelijk weefsel zijn. Door het 
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basisprincipe van een grid vast te houden en randvoor-
waarden te stellen aan ontwikkelingen is het mogelijk 
straten en pleinen te maken. Hiermee is een prettige 
menselijke maat gegarandeerd. Doelstelling is een 
gezonde mix van wonen, werken en voorzieningen te 
creëren.
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Why a Masterplan?

The Eilandje has a surface area of 172 ha. The aim 
of the Master Plan is to make the Eilandje habitable 
again with all its urban living, working and leisure 
aspects (ratios 60-30-10) as well as to strengthen 
the maritime character of this special lot. Contact 
between man and water is therefore crucial. The plan 
also focuses on restoring the relationship with the 
centre of Antwerp. 

The initial phase of the Master Plan includes the 
Oude Dokken, the Cadixwijk and the Montevideowijk. 
Work is currently in full progress. Several companies 
and socio-cultural institutes have been set up here, 
independent of the Master Plan, such as Porche, 
La Riva, offices of Hesse-Noord Natie and the Royal 
Entrepotbuilding at the AMCA-site, ‘Het Gouden 
Anker’ the home for retired boatmen, the regional 
television network ATV, fashion designer Dries Van 
Noten, the Philharmonic Orchestra and the Ballet of 
Flanders.

The second phase includes the Mexico-eiland, 
the Droogdokkeneiland and the area around the 
Kempisch- and Asiadok. The use of these areas will 
depend on decisions that have yet to be made by 
the city and higher authorities: the alignment of the 
Oosterweelverbinding, creating major facilities and 
the redevelopment of the railway yard at the Dam.

The Master Plan outlines the Eilandje’s further 
development plan with a view to developing its use, 
road infrastructure and open space. However, it also 
allows sufficient flexibility and dynamism for the 
execution of specific projects and their investors. 
In this case the Master Plan is based on the exist-
ing area. It examines how the old character can be 
preserved, which aspects should be highlighted or, 
conversely, modernised. New initiatives have lead to 
finished projects such as Extra City at quay 44, the 
‘Grand Café Het Pomphuis’ and the multi-functional 
and floating event hall ‘the Ark’.

One of the Eilandje’s main characteristics is the 
contrast between the various districts and orders of 
scale: open water surfaces in stark contrast to high-
density development in the Montevideowijk and the 
Cadixwijk. This confrontation is most notable along 
the edges by the water. Moreover, this scale itself 
forms a contrast with the nearby city centre. The 
more north you go, the more the districts change 
from a close urban structure to the vastness of 
the international port. The initial basis of the plan 
is keeping these contrasts and turning them into a 
viable district.

Every area gets its own identity through a difference 
in approach, structure and programme.



By emphasising different aspects (living, work-
ing and leisure) in the programming, a varied 
urban environment is created where the individual 
islands complement one another. In the case of the 
Droogdokkeneiland, emphasis is placed on recre-
ation, offices and congress facilities. The Mexico-
eiland forms a mixed urban environment for leisure, 
offices, businesses and living, the Kempen-eiland 
emphasises living and the Noorderlaan mainly 
provides (port-based) activity and water recreation.

A meticulous design of the north-south axes and 
the joint relation with the docks unify the area. 
Subsections can be developed individually in the 
phasing. 

Port and city

The areas of Masterplan Phase 2 have a direct 
relationship with the port of Antwerp. In the current 
situation, they sometimes still function as part of 
this port. Large parts of water-bound port activities 
will disappear in the long run. The amount of real 
water-linked port activities is currently already very 
limited. The large storage sheds on Mexico-eiland 
and the truck activities on the Kempen-eiland already 
no longer have any direct relationship with the docks 
where they are situated. The link with the port will, 

however, remain through historical development, the 
docks and new water-related activities such as water 
recreation and living on the water. New development 
possibilities are being created for the port and the 
city. 

The Eilandje has the possibility of developing into 
the port’s main showpiece. The companies, including 
large multinationals that carry out their activities 
in the vast port districts, all have a main office and 
back-office here. Good accessibility, visibility and the 
location in an urban environment are major establish-
ment factors for these office activities. Port business-
es, which form the most important economic motor 
of Antwerp, are becoming visible and are able to 
present themselves in the new part of town.

Noordelijke Knoop

The Noordelijke and Zuidelijke Knoop will be 
major urban development locations in Antwerp 
in the future. The Noordelijke Knoop is formed by 
the Eilandje and its environment (Noordkasteel, 
Metropolis, Luchtbal, Spoor Noord, etc.). 
A green area along the northern side of the 
Albertkanaal forms a major link between the Groene 
Singel and the green Scheldeboord. 
The northern part of the Eilandje will also be linked 

to the area round Metropolis via the Straatsburgbrug 
and the Noorderlaan.

Identity 

The Masterplan Phase 2 creates opportunities for the 
development of a new urban environment combined 
with the active, modern port. A mixed urban area will 
be created on a unique scale for Antwerp. The area 
will be comparable to other European port districts 
such as the Oostelijk Havengebied in Amsterdam, 
Sydhavn in Kopenhagen and HafenCity in Hamburg 
and will be a new impulse for the city. The mix of 
modern as well as a historic aspect determines the 
identity of the Eilandje, with innovative concepts 
blending the functions of block construction and the 
historical aspect. There will be a new urban junction 
at the edge of the city centre for working, living and 
recreation. 

Major projects on the Eilandje

The demand for large-scale urban functions will 
increase in the future. Examples of these kind of func-
tions are a mega-cinema with restaurants, an events 
hall with indoor skiing facilities, an educational 
institute with congress facilities, a three storey mega-
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furniture boulevard, a circus theatre with ballroom, 
etc. These new functions are characterised by their 
large scale and the need for adequate accessibility by 
car. This is why the edge of town is of such interest. 
The Eilandje offers physical space for realising these 
large development activities.

In contrast with the way in which development round 
Metropolis is being realised, the second phase will 
pay more attention to the spatial adjustment and 
build up of the urban fabric. By sticking to the grid 
principle and determining preconditions for develop-
ment, it is possible to create streets and squares. This 
guarantees a pleasant human size. The objective is to 
create a healthy mix of living, working and services.
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Voor de uiteindelijke invulling van het Droogdokken-
eiland loopt een prijsvraag. Na bekendmaking van 
de winnaar overleggen alle betrokken partijen over 
een definitief ontwerp. 

Het gebied speelt een belangrijke rol in de relatie  
tussen de harde, stedelijke kaaien en de groene 
recreatiezone langs de Schelde. In totaal zijn er drie 
verschillende zones te onderscheiden.

Een westelijke groene, zachte zone langs de Schelde 
geeft aansluiting op de groenstructuur die zich via 
het Noordkasteel langs de Schelde naar het noorden 
begeeft. De groene zone is open van karakter en 
kent nauwelijks bebouwing. 

Het Droogdokkeneiland biedt de unieke kans om 
het groen van het Noordkasteel dichterbij de stad 
te brengen. De continuiteit van de groene zone is 
van belang. Hierbij valt te denken aan een ruig, 
groen gebied met aandacht voor ecologie en met 
(post)industriële elementen.

De oostelijke zone bestaat uit de oude droogdokken 
en heeft een hard en stenig karakter. Deze zone is 
veel meer besloten, wat door bebouwing tussen 
de dokken toe te voegen nog meer geaccentueerd 
wordt. 

De langgerekte overgangszone tussen de noord-
zuid ontsluitingsweg vormt de overgang tussen de 
harde en de groene zone. Het tussengebied bedient 
de verschillende activiteiten in de harde en zachte 
zones van parkeerplaatsen en voorziet ook een 
bouwprogramma.

Infrastructuur

De infrastructuur op het Droogdokkeneiland wordt 
bepaald door de noord-zuid lijn die de Kaaien met 
de Singel moet gaan verbinden. Deze lijn wordt ter 
hoogte van de sluis met de Siberiastraat verknoopt. 
Rond de Royersluis onstaat een belangrijke entree 
tot de Haven vanuit het Eilandje.

De waterinfrastructuur wordt op dit moment 
al aangepast. De hoge brug ter hoogte van de 
Kattendijksluis is inmiddels afgebroken, met als doel 
het hernieuwde gebruik van de sluis in de toekomst. 
De sluisfunctie voor kleinere (plezier)vaartuigen 
wordt dan weer hersteld. Het Kattendijkdok en de 
Oude Dokken worden zo vanaf de Schelde beter 
bereikbaar. Door de waarschijnlijk beperkte maat 
van deze herstelde sluis kunnen Tall-ships niet via 
deze sluis de dokken in. Ze moeten gebruik kunnen 
blijven maken van de Royersluis en de Siberiabrug.

3.  Droogdokkeneiland, belvedère op de stad
 Droogdokkeneiland, belvedere on the city 



  
 

Open ruimte

De groene open ruimte op het Droogdokkeneiland 
is van groot belang, niet alleen voor het Eilandje, 
maar voor de hele stad. Een groen park aan de 
Schelde heeft de mogelijkheid uit te groeien tot een 
formidabel recreatiegebied voor de Antwerpenaren, 
waarbij het unieke uitzicht een extra kwaliteit 
toevoegt. Vanuit het park wordt het zicht over de 
Schelde op de binnenstad maximaal benut.

There is a competition for the eventual use of the 
Droogdokkeneiland. After announcement of the 
winner, all parties concerned will decide on a final 
design. 

The area plays a major role in the relationship 
between the hard, urban quays and the green 
recreational zone along the Scheldt. There are three 
zones.

The Droogdokkeneiland offers a unique opportunity 
to bring the green area of the Noordkasteel closer to 
the city. The continuity of the green area is of major 
importance. We should imagine this to be a rough, 
green area, with an emphasis on ecology and with 
post-industrial elements.

The eastern zone consists of the old dry docks and 
has a hard, stony character. This zone is much more 
secluded, which is emphasised by enhanced develop-
ment between the docks.

The extended transit zone between the north-south 
ring road forms the link between the hard and green 
zones. The area in between serves various activi-
ties in the hard and soft areas reserved for parking 
spaces and also provides a building programme.

Infrastructure

The infrastructure on the Droogdokkeneiland is de-
termined by the north-south line that should link the 
quays to the Singel.

At the lock, this line is connected with the Siberias-
traat. A major entrance to the port from the Eilandje 
is created around the Royersluis.
 
The water infrastructure is currently being adapted. 
The high bridge by the Kattendijksluis has been 
demolished, with the objective of renewed use of 
the lock in the future. The lock function for smaller 
(pleasure) craft will be restored. The Kattendijkdok 
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and the Oude Dokken will thus be more accessible 
from the Scheldt. Due to the probably limited size of 
this restored lock, tall ships will not be able to enter 
the docks via this lock. They will have to make use of 
the Royersluis and the Siberiabrug.

Open space

The green open space on the Droogdokkeneiland is 
of major importance, not just for the Eilandje, but 
also for the entire city. A green park at the Scheldt 
could develop into a massive recreational area for 
Antwerp residents - the unique view adding extra 
quality. The view across the Scheldt is fully utilised 
in the inner city.

14
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4.  Mexico-eiland, podium voor stad en haven
 Mexico-eiland, platform for city and port 

Bij de herontwikkeling van het Mexico-eiland wordt 
de relatie tussen haven en stad vormgegeven. Het 
Mexico-eiland biedt de mogelijkheid om de aan-
wezigheid van de haven in de stad Antwerpen een 
gezicht te geven. Door de ligging aan de Ring en de 
zichtlocatie die hieruit voortvloeit, is het Mexico-
eiland bij uitstek geschikt om te dienen als ‘uithang-
bord’ van Antwerpen als havenstad. Het Mexico-
eiland is een gebied binnen Antwerpen waar ruimte 
ontstaat voor ‘nieuwe stedelijkheid’. Hier worden 
stedelijke functies, zoals wonen en voorzieningen 
gemengd met havenactiviteiten binnen de histo-
rische context van het oude haventerrein. 

De kernbegrippen bij de aanpak van het Mexico-
eiland zijn strategie, fasering en flexibiliteit. De 
tijd is een belangrijke factor. De gronden op het 
Mexico-eiland zijn nog volop in gebruik en bij ver-
schillende concessiehouders ondergebracht. Er zal 
een geleidelijke transformatie plaatsvinden die een 
lange tijd in beslag gaat nemen. Er wordt een ruim-
telijk kader gedefinieerd waarbinnen met een grote 
mate van flexibiliteit een gevarieerd, hoogstedelijk 
programma kan worden ontwikkeld  

Dit gebied wordt het visitekaartje van de havenstad 
Antwerpen door (havengerelateerde) kantoren hier 
hun hoofdzetel te laten vestigen. 

Bebouwingsstructuur

Randen
Het toekomstige stratenpatroon sluit aan bij dat 
van de Cadixwijk. Aan de randen refereert het ras-
ter naar de bestaande situatie. De blokken langs 
het Kattendijkdok (oostzijde Mexico-eiland)  zijn 
een voortzetting van de blokken uit de Cadixwijk. 
De blokken hebben een kleinschaligheid die goed 
aansluit bij de droogdokken en de laan naar de 
Cadixwijk. De diepte van de blokken aan het 
Houtdok (zuidzijde Mexico-eiland) worden bepaald 
door de maat van de bestaande kavels. Deze rand 
zal gaan functioneren als balkon naar de stad. In 
aansluiting op het grootschalige raster van het 
Mexico-eiland worden de verticale eenheden echter 
wel groter, waardoor het Houtdok als ruimtelijke 
eenheid verschillende gezichten krijgt. Langs het 
Albertkanaal krijgt de zone tussen kanaal en huidige 
Straatsburgdok - Zuidkaai, een groene parkachtige 
invulling met bijzondere, kleinschalige bebouwing. 
Deze zone verzorgt de groene schakel tussen de 
Groene Singel en de groene Scheldeboord. De 
parkachtige invulling biedt verblijfskwaliteit op het 
Mexico-eiland. 

Centrale deel
In het centrale deel worden er grote superblokken 
gedefinieerd. Dit zijn de enveloppes die de hoofd-
structuur van het eiland bepalen. Er ontstaat een 
stratenpatroon dat de basis vormt van het raster. De 

lijn van Kattendijkdok - Oostkaai is hierin een 
belangrijke verbindende lijn. De grote maat van 
de blokken geeft veel flexibiliteit bij de toekom-
stige invulling van het gebied. De gewenste 
grootschalige stedelijke functies kunnen hierin 
worden opgenomen, maar kunnen tevens worden 
opgedeeld in kleinere eenheden die geschikt zijn 
voor kantoren of wonen.

De toekomstige verkaveling van het eiland bestaat 
uit grote tot zeer grote stedenbouwkundige blok-
ken. Deze blokken hebben gemiddeld een veel 
grotere maat dan in de Cadixwijk. De zeer grote 
stedenbouwkundige blokken bieden de mogelijkheid 
om grootschalige stedelijke functies zoals een hoge-
school, ijshal, mega-store of stadion te huisvesten. 
Doordat deze grootschalige stedelijke functies 
bijzondere ruimtelijke eisen stellen, gelden alleen 
de rooilijnen als bindend. Dit zal niet per definitie 
het geval zijn en dus is er in de toekomst een ‘zo-
ning plan’ voor deze stedenbouwkundige blokken 
noodzakelijk waardoor er kavels ontstaan die de 
menselijke maat en schaal in het plan waarborgen.

Binnen de stedenbouwkundige blokken ontstaan er 
meerdere kavels die van elkaar gescheiden zijn door 
‘openbare ruimte’. Naast de hoofdstaten ontstaat er 
een secundair systeem van straatjes en doorgangen 
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binnen de blokken. De maat van deze straatjes ligt 
niet vast, maar wordt bepaald door de regels in 
het ‘zoning plan’ dat de bebouwingsdichtheid en 
de verhouding tussen bebouwing en openruimte 
beschrijft.

Programma

Bij de invulling van het Mexico-eiland wordt een 
gemengd stedelijk milieu nagestreefd, vergelijk-
baar met de Cadixwijk maar op een andere schaal. 
Hierbij wordt gedacht aan (hoofd-) kantoorfuncties 
van bedrijven uit het havengebied en nieuwe bedrij-
ven die gebruik maken van zichtbaarheid en bereik-
baarheid. Voor dit soort kantoorfuncties is, vanwege 
de herkenbaarheid een solitaire bebouwingsvorm 
gewenst. Om het gewenste stedelijke weefsel te 
kunnen realiseren is menging in de invulling van de 
bouwblokken noodzakelijk. In de toekomst moeten 
er nieuwe, innovatieve gebouwen gecreëerd worden 
waarbinnen kantoor- en woonfuncties, bedrijven en 
commerciële voorzieningen met elkaar verweven 
zijn.

Dit geldt ook voor grootschalige stedelijke voor-
zieningen. Er is een groot aaneengesloten grondvlak 
gewenst. De ruimtelijke verschijningsvorm bestaat 
uit niet meer dan een grote, platte doos, die op 

de plek van de entree slechts één attractieve gevel 
heeft. Een belangrijke opgave voor de inpassing van 
deze functies is het creëren van een alzijdig georiën-
teerd bouwblok, waarop of -naast levendige functies 
als wonen of winkels gepositioneerd worden. 

Wonen op het Mexico-eiland is van essentieel 
belang voor het ontstaan van een levendig stedelijk 
milieu. Dit kan in de vorm van lofts, appartementen 
en penthouses. Naast traditionele oplossingen ont-
staan er ook nieuwe, stedelijke woonvormen. 
Vooral de zuidzijde van het Mexico-eiland is geschikt 
als woonlocatie. De oriëntatie op de zon is belang-
rijk, maar ook het zicht op de stad. Deze zijde van 
het Mexico-eiland is de enige plek van het Eilandje 
waar bouwblokken aan een zuid georiënteerde kaai 
kunnen worden ontwikkeld. Door de breedte van het 
Houtdok is er, over de Cadixwijk heen, een bijzonder 
panorama op de stad Antwerpen.

Infrastructuur

Op het Mexico-eiland komen verschillende in-
frastructurele werken samen. De aansluiting op 
de stedelijke Ring zal plaatsvinden via de Straat-
burgbrug en Groenendaallaan. Hiermee wordt de 
koppeling naar de nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
rond Metropolis versterkt. De aansluiting op de 

Groene Singel ter hoogte van de Noorderlaan is 
een belangrijke voorwaarde voor de bereikbaarheid 
van het Mexico-eiland. Het Kattendijkdok-Oostkaai 
vormt de belangrijkste noord-zuid verbinding in het 
gebied en is onderdeel van het stratenpatroon. 

Open ruimte

De noordzijde van het eiland krijgt een groene, 
parkachtige invulling, als schakel tussen Groene 
Singel en Noordkasteel. Er ontstaat een extensief 
te gebruiken landschapspark aan het Albertkanaal. 
In het park wordt kleinschalige bebouwing 
opgenomen ten behoeve van horeca (vgl. het 
Pomphuis) of kleine kantoorfuncties.

Aan het einde van het doorgetrokken Kattendijkdok- 
Oostkaai ontstaat een belangrijke openbare ruimte 
op het Mexico-eiland. Tussen de nieuwe bebou-
wing, het Pomphuis en de brandweer kan er 
er een stedelijk cultuurplein ontstaan. De straten 
vormen ook belangrijke open ruimten op het 
Mexico-eiland. Door de straten ontstaat er een 
stedelijke atmosfeer. De kaaien zijn op het eiland 
van minder belang voor de identiteit van de open 
ruimte. De hoofdopgave voor de open ruimte is de 
vormgeving en inrichting van de aanlanding van de 
Straatsburgbrug.
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The relationship between port and city is empha-
sised by the redevelopment of the Mexico-eiland. 
The Mexico-eiland offers the possibility of giving the 
presence of the port in the city of Antwerp a face. 
Due to its location at the Ring and the resulting 
view, the Mexico-eiland is the pre-eminent platform 
of Antwerp as a port city. The Mexico-eiland is an 
area in Antwerp with space for ‘new urbanism’. 
Here urban functions such as living and services are 
mixed with port activities within the historic context 
of the old port. 

The key concepts in the approach of the Mexico-
eiland are strategy, phasing and flexibility. Time is 
an important factor. The grounds on the Mexico-
eiland are currently still in use and accommodated 
by various concession holders. There will be a tem-
porary transformation that will take a long time. 
A spatial framework is being defined in which a 
varied, urban programme can be developed with a 
large degree of flexibility.  

This area will be the showpiece of the port of 
Antwerp by allowing (port-related) businesses to set 
up their main office here. 

Development structure 

Edges 
The future street pattern links up to that of the 
Cadixwijk. The edges refer to the grid of the exist-
ing situation. The blocks along the Kattendijkdok 
(eastern side of Mexico-eiland) are a continuation 

of the Cadixwijk blocks. The blocks have a small 
scale that fits in well with the dry docks by the 
Houtdok (southern side of Mexico-eiland) and are 
determined by the size of the existing lots. This edge 
will function as a platform to the city. Linked to the 
grid of the Mexico-eiland, the vertical units will be 
larger, because of which the Houtdok will be given 
various appearances as a spatial unit. Along the 
Albertkanaal, the zone between the channel and 
the current Straatsburgdok – Zuidkaai will get a 
green park-like look with special, small-scale deve-
lopment. This zone will form the green link between 
the Groene Singel and the green Scheldeboord. Its 
park-like nature offers residential quality on Mexico-
eiland. 

Central part 
Large ‘super blocks’ will be defined in the central 
part. These are the envelopes that determine the 
main structure of the island. A street pattern is 
created forming the basis of the grid. The line of 
Kattendijkdok - Oostkaai is a major connecting line. 
The magnitude of the blocks offers flexibility  for the 
future use of the area. Large-scale urban functions 
can be included here, but can also be divided into 
smaller units for office space or residential areas.

The future subdivision of the island consists of large 
to very large urban blocks. These blocks are much 
larger than in the Cadixwijk. The extremely large 
blocks offer the possibility for large-scale urban 
functions such as a college, ice-rink, mega-store 
or stadium. As these large-scale urban functions 
have special spatial requirements, only the building 

realignments are binding. This will not be the case 
by definition so a ‘zoning plan’ will be necessary for 
these urban blocks in the future, which will result 
in plots of land to ensure that the human size and 
scale is maintained in the plan.

In the urban blocks there will be various plots 
separated by ‘public space’. Apart from the main 
streets, there will be a secondary system of smaller 
streets and passageways within the blocks. The size 
of these streets has not yet been determined, but 
will depend on ‘zoning plan’ regulations describing 
development density and the relationship between 
development and open space.

Programme

A mixed urban environment is aimed for on the 
Mexico-eiland, comparable to the Cadixwijk but on 
a different scale. This will consist of (main) offices of 
port-based companies and new businesses that will 
make use of its visibility and accessibility. A solitary 
type of development is required for these types of 
office functions. To be able to realise the desired 
urban fabric, mixing building block use is necessary. 
In the future new, innovative buildings must be cre-
ated that interweave offices, residencies and com-
mercial provisions.

This also applies to large-scale urban facilities. A 
large connected base is needed. The spatial mani-
festation consists of nothing more than a large flat 
box with just one attractive façade at the entrance. 
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A major challenge for the introduction of these func-
tions is creating a multi-directional building block 
where functions such as residences and shops are 
also positioned. 

Residential living on Mexico-eiland is essential for 
the development of a lively urban environment. This 
can be in the shape of lofts, apartments and pent-
houses. New urban types of housing will be created 
in addition to traditional solutions. 
The southern side of the Mexico-eiland is especially 
suitable for living. The orientation towards the sun 
is important as well as the view of the city. This side 
of the Mexico-eiland is the only place of the Eilandje 
where blocks can be developed on a south-oriented 
quay. Due to the width of the Houtdok, the entire 
Cadixwijk has a special panorama of the city of 
Antwerp.

Infrastructure

Various infrastructures are united on Mexico-eiland. 
The connection to the urban ring road will be placed 
via the Straatburgbrug and Groenendaallaan. This 
will strengthen the link to the new urban develop-
ment around the Metropolis. The connection to the 

Groene Singel by the Noorderlaan is a major pre-
requisite for the accessibility of Mexico-eiland. The 
Kattendijkdok-Oostkaai forms the most important 
north-south connection in the area and is part of the 
street pattern. 

Open space

The northern side of the island will be green and 
park-like, as a link between the Groene Singel and 
the Noordkasteel. There will be a landscaped park 
for extensive use by the Albertkanaal. Small-scale 
development will be included in the park for the 
benefit of cafes and restaurants (comparable to the 
Pomphuis) or smaller office functions.

At the end of the extended Kattendijkdok Oostkaai, 
there will be an open space on Mexico-eiland. 
Between the new development, the Pomphuis and 
the fire department, there can be an urban cultural 
square. The streets also form major opens spaces 
on Mexico-eiland. An urban atmosphere is created 
because of the streets. The quays on the island are 
less important for the identity of the open space. The 
main task for the open spaces is styling and layout 
of the berming of the Straatsburgbrug. 
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5.  Kempen-eiland, wonen in een stedelijk havengebied
 Kempen-eiland, living in an urban port district

22

Programma

Bij het programma voor het Kempen-eiland ligt de 
nadruk op wonen. De ligging en de structuur zijn 
hier erg geschikt voor. Aan de zijde van het Asiadok 
is ook  bedrijvigheid denkbaar. Hierbij valt te denken 
aan een kantoor of ateliers aan huis.

Infrastructuur

Het Kempen-eiland kent twee infrastructuurlijnen: 
de openbare kade langs het Asiadok, die aansluit 
op de Asiabrug en de Kempischebrug (aan de 
noordzijde) en de woonstraat die aansluit op de 
Kempenstraat (aan de zuidzijde). Tussen deze twee 
straten liggen verschillende dwarsverbindingen.

Open ruimte

Het Kempen-eiland functioneert als een enclave 
binnen het Eilandje. Dit wordt benadrukt door de 
open ruimte aan de zuidzijde van het Kempisch- 
en Asiadok. Hierdoor ontstaan connecties met 
Spoornoord en de Noorderlaan. Door groene ruimtes 
in de richting van het park zal deze relatie versterkt 
moeten worden.

Het Kempen-eiland is het kleinste schiereiland van 
het Eilandje. De aanwezigheid van het Kempischdok 
en Asiadok zijn merkbaar. Hierdoor ontstaat het 
gevoel omringd te zijn door water.

Aan de Kempenstraat wordt er een open ruimte 
vrijgehouden tussen de bebouwing van Spoornoord 
en het Kempen-eiland. Het eiland-gevoel wordt 
hiermee versterkt en het Eilandje wordt tot aan de 
Noorderlaan doorgetrokken.
 
De woonkwaliteit van het Kempen-eiland kan aan 
de behoefte naar grondgebonden woningen voor 
gezinnen voldoen. Er ontstaat een intieme woon-
omgeving met bijzondere kwaliteiten door de 
ligging aan het water en de nabijheid van de 
nieuwe jachthaven. 

Bebouwingsstructuur

Er ontstaan een drietal langgerekte bouwstroken. 
De zuidkaai van het Kempischdok wordt door een 
open ruimte verbonden met de zuidkaai van het 
Asiadok. De bebouwing van het Kempen-eiland 
maakt zich hierdoor los van de randen en vormt een 

enclave binnen het Eilandje. De rand van gebied 
wordt daardoor gevormd door de bebouw-ing in het 
Spoor Noord-gebied en die langs de Noorderlaan. 
Op deze manier worden de Noorderlaan en Spoor 
Noord betrokken bij het Eilandje. 

Op het Kempen-eiland is de bebouwing in noord- 
zuid richting geplaatst. Aan het Kempischdok ligt 
de bebouwing met de private kant naar het water. 
In combinatie met de geplande woonboten uit het 
Waterplan voor het Eilandje ontstaat hierdoor een 
kleinschalige, informele woonzone die goed aansluit 
op de jachthaven langs de kade van de Cadixwijk.
Tussen de bebouwing liggen open ruimtes, waar-
door er ook vanuit de achterliggende woonstraat 
zicht is op het water. Tussen de woonstraat en de 
openbare kade langs het Asiadok liggen langgerekte 
bouwblokken die de overgang vormen van de klein-
schalige bebouwing langs het Kempischdok naar de 
grootschalige gebouwen langs de Noorderlaan. De 
kade langs het Asiadok zorgt in noord-zuid richting 
voor een verbinding tussen Spoor Noord en de ge-
plande Groene Singel en schept in oost-west richting 
voldoende afstand tussen de havengebonden acti-
viteiten langs de Noorderlaan en het wonen op het 
Kempen-eiland. 
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Op het Kempen-eiland is de open ruimte gekoppeld 
aan de infrastructuur. De openingen naar de woon-
boten op het Kempisch dok worden ingericht als 
verblijfsplekken aan het water. Daarnaast zal ook de 
open ruimte rond de landmark in connectie met de 
attractie op de Cadixwijk en het Mexico-eiland een 
bijzondere inrichting krijgen.
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Infrastructure

The Kempen-eiland has two infrastructure lines: the 
public quay along the Asiadok that is linked to the 
Asiabrug and the Kempischebrug (on the northern 
side) and the residential street that is linked to the 
Kempenstraat (on the southern side). There are various 
transverse connections between these two streets.

Open space

The Kempen-eiland acts as an enclave in the Eilandje. 
This is emphasised by the open space on the southern 
side of the Kempisch and Asiadok and results in con-
nections with Spoornoord and the Noorderlaan. This 
relationship will be strengthened by the green spaces 
in the direction of the park.

On the Kempen-eiland, the open space is linked to the 
infrastructure. The openings to the houseboats on the 
Kempisch Dok will be designed as residential areas by 
the water. The open space round the landmark in con-
nection to the attraction on the Cadixwijk and Mexico-
eiland will also have a special design.

The Kempen-eiland is the smallest peninsula of 
the Eilandje. The presence of the Kempischdok and 
Asiadok are noticeable, giving the feeling of being 
surrounded by water.

An open space is kept free at the Kempenstraat 
between the development of Spoornoord and the 
Kempen-eiland. This increases the island feel and 
the Eilandje is continued up to the Noorderlaan.
 
The residential quality of Kempen-eiland can 
meet the need for ground-based family homes. An 
intimate residential area is created with special 
qualities due to its location by the water and the 
proximity of the yacht basin. 

Development structure

Three long building strips are created. The south-
ern quay of the Kempischdok is linked to the south 
quay of the Asiadok through an open space. Due 
to this, development of Kempen-eiland loosens 
itself from the edges and forms an enclave in the 
Eilandje. This forms the edge of the area due to the 
development in the Spoornoord area and along 
the Noorderlaan. In this way, the Noorderlaan 
and SpoorNoord are included in the Eilandje. On 
Kempen-eiland, development is situated in the 

north-south direction. At the Kempischdok, the 
development lies by the water on its private side. 
In combination with the planned houseboats 
from the Waterplan for the Eilandje this results 
in a small-scale, informal residential zone that 
is properly connected to the yacht basins of the 
Cadixwijk.There are open spaces in between the 
development, so there is also a view of the water 
from the residential street at the back. There are 
long blocks between the residential street and 
the public quay along the Asiadok that form the 
link between small-scale developments along 
the Kempischdok to the larger buildings along 
the Noorderlaan. The quay along the Asiadok 
provides a link between the Spoornoord and the 
planned Groene Singel in the north-south direc-
tion and provides enough distance between port-
based activities along the Noorderlaan and the 
residences on the Kempen-eiland in the east-west 
direction. 

Programme

The Kempen-eiland programme emphasises 
residential living for which its location and struc-
ture are extremely suitable. Business is also a 
possibility on the side of the Asiadok. This could 
be office or home-based studios/workshops.
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6.  Noorderlaan, 
 broedplaats voor bedrijven en waterrecreatie

De Noorderlaan wordt een bindende in plaats van 
scheidende lijn met een stedelijk karakter. Bij de 
Noorderlaan wordt de aanpak afgestemd op de 
bestaande gebruikers van het gebied. De mogelijk-
heden hiertoe worden in beeld gebracht en dienen 
als prikkel voor ontwikkelaars en investeerders. 
Bij de transformatie van de smalle zone tussen 
Noorderlaan en dokken spelen de koppen en de 
kruising ter hoogte van de IJzerlaan een belangrijke 
rol. 

Bebouwingsstructuur

De bebouwing langs de Noorderlaan vormt de rand 
van het Eilandje. Door de opslagfunctie van dit 
gebied zullen de gebouwen lang en laag blijven. 
Ze  vormen samen een continue lage wand langs het 
Eilandje. Langs deze wand zijn de aansluitingen van 
de Noorderlaan met de Groene Singel en de IJzerlaan 
plekken waar de bestaande loodsen onderbroken 
worden door hogere volumes. Voor deze volumes (4 
tot 6 lagen) is een breedte van 25 meter beschikbaar. 
Op de kop van de Noorderlaan ter hoogte van de 
Oosterweelverbinding is deze maat breder, waardoor 
daar een hoger accent gebouwd kan worden dat 
de entree van Antwerpen markeert. Op en aan de 
loodsen zelf bestaat de mogelijkheid op ‘ad ons’ toe 
te passen, waarbij het bestaande volume wordt ver-
groot met bijzondere, kleine gebouwelementen.

Infrastructuur

De infrastructuur zal bestaan uit de openbare 
kade, waar goederenoverslag kan plaatsvinden, 
en een expeditiestraat tussen de bebouwing en de 
Noorderlaan. De Noorderlaan zelf transformeert van 
een stedelijke snelweg met twee maal drie rijstroken 
in een ‘urban boulevard’. Het aantal rijstroken zal 
hiertoe moeten worden verminderd en er komt een 
tramlijnt. Groene bomenlanen versterken de intieme 
sfeer. Om de lange lijn van de Noorderlaan te door-
breken wordt er een ‘waterplein’ voorgesteld ter 
hoogte van de Ijzerlaan.

Open ruimte

De open ruimte langs de kade behoudt deels haar 
bedrijfsfunctie, waardoor de haven tot in de stad 
voelbaar blijft. Ter hoogte van de Ijzerlaan komen 
verschillende ruimtelijke elementen samen. Om een 
relatie te leggen met het Lobroekdok wordt voor-
gesteld in de toekomst te onderzoeken of een open-
waterverbinding met het genoemde dok mogelijk is. 
Ter hoogte van de aansluiting van het Schijn op het 
Asiadok ontstaat er een waterplein. Dit plein krijgt 
een sterke recreatieve functie en vormt een belang-
rijke schakel tussen oost en west van de Noorderlaan. 
Een voetgangersbrug over het Asiadok versterkt de 
samenhang. 
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Noorderlaan, 
breeding ground for companies and water recreation

The Noorderlaan will be a connecting instead of a 
dividing line with the urban character. Its approach 
will be tuned to the existing users of the area. This 
possibility will be shown in illustrations and serve 
as encouragement for developers and investors. 
The tops and crossing by the IJzerlaan will play a 
major role in the transformation of the narrow zone 
between the Noorderlaan and the docks. 

Development structure

The development along the Noorderlaan forms the 
edge of the Eilandje. The buildings will remain long 
and low due to the storage function of this area. 
Together they form a continuous low wall along 
the Eilandje. Along this wall are connections of 
the Noorderlaan with the Groene Singel and the 
Ijzerlaan, places where the existing storage sheds 
are interrupted by higher volumes. A width of 25 
metres is available for these volumes (4-6 layers). 
This is wider at the top of the Noorderlaan by the 
Oosterweelverbinding, so higher buildings can be 
built, marking the entrance of Antwerp. On and 
along the storage sheds, there is a possibility of 
applying ad-ons, where the existing volume is 
increased with special, small building elements.

Infrastructure

The infrastructure will consist of the public quay 
where transfer will be possible and a dispatch area 
between the development and the Noorderlaan. 
The Noorderlaan itself will be transformed from an 
urban motorway with two times three lanes to an 
urban boulevard. The amount of lanes will have to 
be adapted and there will be a tram line. Tree-lined 
lanes strengthen the intimate atmosphere. A ‘water 
square’ is suggested by the Ijzerlaan to break the 
long line of the Noorderlaan.

Open space

The open space along the quay will partly keep its 
business function so that the feeling of a port continues 
up to the city. Various spatial elements will come 
together by the Ijzerlaan. It has been suggested to 
link this to the Lobroekdok and it should be examined 
whether an open water connection with the dock is 
possible. There will be a water square by the connec-
tion of the Schijn on the Asiadok. This square will be 
given a major recreational function and form a strong 
link between east and west of the Noorderlaan. A 
footbridge over Asiadok will heighten its cohesion. 
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7. De Toekomst
 The Future

De concrete uitvoering en realisatie van het 
Masterplan is een werk van lange adem. Er zijn ook 
projecten die op kortere termijn gerealiseerd gaan 
worden. Deze projecten moeten passen in de visie 
over het Eilandje. Hierdoor stuurt het Masterplan 
niet alleen projecten binnen het plangebied, maar 
ook daarbuiten.

De ontwikkeling van het Eilandje is een samenwer-
king van meerdere partijen. De stad Antwerpen, het 
Gemeentelijk Havenbedrijf en het Vlaams Gewest 
werken op een constructieve manier samen om van 
dit mega-project een succesverhaal te maken. Het 
spreekt voor zich dat ook de private investeerders 
een belangrijke rol spelen in het uitbouwen van 
dit karaktervolle stadsdeel. Samen met private 
investeerders zullen projecten onder andere in de 
formule van Public-Private-Partnership ongetwijfeld 
slagen.

The specific realisation of the Masterplan will take 
a lot of time. There are also projects that can be 
realised in the short term. These projects must cor-
respond to the idea of the Eilandje. In this way, the 
Masterplan will not only guide projects within the 
plan area but also outside of it.

The development of the Eilandje consists of cooper-
ation between various parties. The city of Antwerp, 
the Municipal Port Authority and the Flemish 
Region cooperate constructively to make this huge 
project a success story. Naturally private investors 
also play a major role in the development of this 
distinctive part of the city. In cooperation with pri-
vate investors, public/private partnership projects 
will undoubtedly be a huge success.
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