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Het plan voor het Operaplein krijgt vorm
In 2004 werd een Open Oproep gelanceerd voor de heraanleg van de Franklin Roosevelt-
plaats en de creatie van een verkeersluw plein op de Frankrijklei ter hoogte van de Opera 
(een ‘Operaplein’). Het plein komt tot stand doordat de Leien ter hoogte van de Opera 
ondertunneld worden. Het ontwerp van de Spaanse architect Manuel De Solà Morales 
werd toen geselecteerd. Dit beantwoordde het beste aan de gestelde ambities. Vorig jaar 
kreeg de ontwerper de opdracht om zijn plannen verder uit te werken. Volgens de huidige 
vooruitzichten zal dit in de loop van 2010 klaar zijn, maar er volgt vooraf nog een brede 
consultatieronde met de Antwerpenaar.

Het is op zich een erg complex project, vooral omdat het niet enkel gaat over een 
bovengrondse aanleg. Naast een autotunnel onder de Frankrijklei komt er ook een 
ondergrondse parking bij. Verder staan deze ruimtes ook nog eens in verbinding met 
de premetro onder de Keyserlei en met een nieuwe premetro die aansluit vanuit de as 
Gemeente straat-Carnotstraat-Turnhoutsebaan. Dit laatste betekent ook dat er een nieuwe 
 halteplaats op niveau -3 vlak voor de opera komt. Deze tramlijn zal bovengronds aan-
sluiten op de bestaande sporen ten zuiden van het kruispunt Maria – Theresialei.

Bovengronds wordt dit deel van de Leien voorbehouden voor voetgangers en fietsers en 
openbaar vervoer (trams) op vrije baan. Zo kan ook vooral de relatie tussen De Keyser-
lei en de Meir, de grote winkel-as, aangenaam verbeterd worden. Dit betekent ook dat 
 binnen het ontwerp verder nagedacht moet worden over de verkeerscirculatie. 

De Franklin Rooseveltplaats blijft een belangrijke halteplaats voor het openbaar vervoer. 
Het aantal bussen kan wel verminderd worden door geplande tramverlengingen en de her-
opening van de premetrokoker onder de as Gemeentestraat-Turnhoutsebaan. Hierdoor komt 
ook op de Rooseveltplaats meer ruimte vrij voor aangename vertoefplekjes.

Tenslotte is er ook een idee van de ontwerper om tussen de Franklin Rooseveltplaats en 
de Leien een nieuw gebouw (paviljoen) te voorzien. Dit gebouw zou een soort van poort 
kunnen vormen tot de stationsomgeving. 

Voor een groot project als het Operaplein slaan verschillende partners de handen in el-
kaar. Zowel de stad Antwerpen als de Vlaamse overheid met de BAM, Beheersmaatschap-
pij Antwerpen Mobiel,  staan in voor de realisatie van deze heraanleg. De stad en de BAM 
zullen op korte termijn…

Verder noordwaarts (richting Noorderplaats) worden de Leien heraangelegd. Het 
 noordelijk deel van de Leien krijgt hetzelfde kleedje als het reeds heraangelegde zuidelijk 
deel van de Leien. Deze werken zullen door BAM in coördinatie met de werken van het 
Operaplein uitgevoerd worden.
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Mercatorstraat in het nieuw
In 2005 maakte het studiebureau Omgeving het ontwerp op voor de heraanleg van de as 
Pelikaanstraat-Simonsstraat-Mercatorstraat. De Pelikaanstraat en de Simonsstraat zijn 
inmiddels klaar. Dit jaar start het district met de werken aan de Mercatorstraat.

De Mercatorstraat krijgt in het gedeelte tussen de Plantin en Moretuslei en de Belgiëlei 
een groene middenberm zoals in de Simonsstraat, een verwijzing naar de oude spoorweg-
tuinen. Het brede fietspad langs de spoorweg wordt doorgetrokken tot aan het fietspad in 
de Cuperusstraat.

De werken worden uitgevoerd in 3 fasen. Eerst start het gedeelte tussen de Plantin en 
Moretuslei en de Belgiëlei. Vervolgens is het gedeelte tot aan de Lamorinièrestraat aan 
de beurt, en als laatste het gedeelte tot aan het kruispunt met de Zurenborgstraat. De 
betrokken buurtbewoners ontvangen nog specifieke info over de start en het verloop van 
de werken.

AG Vespa bouwt verder aan de leefbaarheid van het De Coninckplein
AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, is actief op en rond het De 
 Coninckplein. De voorbereidingen om er een aantal verwaarloosde panden plaats te laten 
maken voor nieuwe gebouwen zijn bijna klaar. Dit voorjaar starten de eerste werken. Een 
overzicht van de plannen:

Hoekproject De Coninckplein 11-12/Pijlstraat 19
Hier herrijzen 6 appartementen en een groot commercieel gelijkvloers. Het ontwerp is 
van de hand van architecten Cuypers en Q. De bouwwerken starten dit voorjaar en worden 
afgerond in het najaar van 2010. 

Lange Beeldekensstraat 6
Dit gebouw werd jarenlang verhuurd per verdieping. Het wordt grondig verbouwd tot 
een eengezinswoning met behoud van de nog aanwezige authentieke elementen. HASA 
 architecten stond in voor het ontwerp. De verbouwing start in maart 2009 en de eind-
datum is voorzien begin 2010.

Hoekproject De Coninckplein 31/Lange Beeldekensstraat 1-3
Puls Architecten ontwierpen een nieuwbouw met een commercieel gelijkvloers en 3 
 woningen. Deze sluit aan bij de 19de eeuwse woningen waar het pand tegen aangebouwd 
wordt: met strakke verticale raamopeningen en wit pleisterwerk tegen de gevel. De nieuw-
bouw start in de tweede helft van 2009 en is klaar tegen augustus 2011. 

Lange Beeldekensstraat 5-7
Naast het hoekproject maken krotten plaats voor een nieuwbouwproject met 4 apparte-
menten en een dakappartement. Het gelijkvloerse appartement krijgt een diepe tuin, het 
dakappartement een ruim terras. Ook deze nieuwbouw, ontworpen door dmvA architecten, 
is klaar tegen augustus 2011. 

Antwerpenaar liet stem horen over Stadspark
Dit jaar viert het Stadspark haar 140ste verjaardag. Een parel uit de 19de-eeuwse belle 
époque, zo vindt het Antwerps stadsbestuur, daarbij gesteund door de Vlaamse overheid 
die het erkenningsdossier als monument opstartte. Deze groene driehoek is echter wel 
toe aan een opfrissing. Daarom besliste het stadsbestuur om het park tegen 2012 in zijn 
glorie te herstellen en tegelijk beter af te stemmen op de hedendaagse behoeften van de 
parkgebruiker. 

Via een ‘Open Oproep’-procedure zoekt de Stad momenteel een ontwerper die deze dubbele 
opgave in een ontwerp kan omzetten. Daarbij zal de kandidaat rekening moeten houden 
met de wensen van de Antwerpenaars, die hun stem lieten horen tijdens verschillende 
 inspraakmomenten die liepen van december 2008 tot en met januari 2009. De betrokken-
heid van de Antwerpse burger was groot: maar liefst 1420 mensen drukten hun mening uit 
via de enquête. Daarnaast waren er tafelgesprekken met buurt- en belangen verenigingen, 
infostandjes in het park zelf en een ‘babbelbox’ tijdens de nieuwjaarsdrink op de Grote 
Markt. Het resultaat van de bevraging wordt nog verwerkt en later dit jaar bekend 
 gemaakt. Dit najaar maakt de stad de laureaat bekend die het ontwerp mag maken.

Voor de renovatiewerken van het park voorziet de stad een bedrag van 2,5 miljoen euro. 
Ook het district Antwerpen zal nog aandacht besteden aan de straten in de onmiddel-
lijke omgeving van het Stadspark. Op de uitvoering van de werken is het wachten tot ten 
vroegste 2012.

Agenda: de stationsomgeving leeft!
paasvakantie: griezelattractie dinosaurus ‘The Beast’ op het Astridplein.
8-9 mei: ‘De wereld om je hoek’: In de nieuwe stationstoegang: Tweedaagse infomarkt 
met Bal Populair op vrijdag
17 mei: Pianomarathon op het De Coninckplein. Amateur-pianisten van allerlei slag 
 brengen de hele dag het beste van hun kunnen op een vleugelpiano.
In juni: ‘Boterhammen in de Van Immerseelstraat’. Kom buiten in de Van Immerseelstraat 
lunchen. Wij zorgen voor muziek.
juli - augustus: Het Astridplein krijgt een topevenement over de vloer! Afwachten wat het 
wordt...

Meer info 
www.agvespa.be 
of via 03 259 28 17



Antwerpen-Centraal zet de kroon op het werk
Tijdens de lente is de NMBS-Holding nog druk in de weer om na tien jaar werken in de 
zomer 2009 iedereen te laten genieten van het eindresultaat.

Na de in gebruik name van de tweede stationstoegang aan de kant Kievit staat in het 
voorjaar de eindafwerking, de in gebruik name van de autoparking en de opening van het 
blitse buffet op de agenda.

Het dak van de monumentale spoorhal krijgt nog een grondige poetsbeurt en enkele 
 metalen bogen worden opnieuw geverfd. De toiletten krijgen een betere bereikbare 
plaats op het gelijkvloers van het station.

De ultieme renovatie van de Antwerpse Spoorwegkathedraal is bijna voltooid. Terwijl het 
resultaat al zichtbaar is aan de gevels kant Astridplein en kant Zoo, wordt hard gewerkt 
om tegen mei de kroon op het werk te zetten aan de kant De Keyserlei: in april krijgen de 
bronzen leeuwen hun oorspronkelijke plaats terug op het heropgebouwde fronton.

Verbeteringswerken aan het Koningin Astridplein 
Aanpassingswerken moeten een oplossing bieden aan de door vele gebruikers gesig-
naleerde problemen waarmee het Astridplein kampt sinds de heraanleg. De stad en de 
NMBS staan er gezamenlijk voor in.

 De paden op het middenplein, waar de grasstroken tussen de verharding er zeer slecht 
bijliggen, zullen volledig verhard worden 

 De beplanting op het middenplein zal vervangen worden door onderhoudsvriendelijkere  
soorten, met tevens een grotere kleurvariëteit. Ook de grond zal verbeterd worden.

 De ‘fietsnagels’, die vaak voor conflicten zorgen bij fietsers en voetgangers zullen verwij-
derd worden. Nadien wordt het plein een gemengde situatie voor fietser en voetganger.

 De definitieve signalisatie naar de fietsparking en kiss & ride zal aangebracht worden
 De ondergrondse fietsparking zal uitgebreid worden met 500 extra fietsplaatsen; hiertoe 
zal ook de bankirai houten vloer worden vervangen door een onderhoudsvriendelijker 
materiaal.

Het grootste deel van deze werken zal al in april en mei worden uitgevoerd. Tegen de 
zomer ontvangt het plein immers een groots evenement, dat de NMBS samen met de 
Zomer van Antwerpen aanbiedt.

Koningin Elisabethzaal wordt gerenoveerd
De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) zal, met financiële 
steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Koningin Elisabethzaal aan het Koningin Astrid-
plein renoveren en moderniseren.
De Koningin Elisabethzaal werd vijftig jaar geleden gebouwd ter vervanging van de 
‘feestzaal’ van de Antwerpse Zoo. Deze zaal, die plaats biedt aan ongeveer tweeduizend 
personen, wordt intensief gebruikt voor concerten (klassiek en modern), voorstellingen 
en congressen. 
De Koningin Elisabethzaal is toe aan een grondige renovatie. Bedoeling is om de akoestiek 
van de zaal gevoelig te verbeteren. Bovendien zal de zaal, qua technieken, gemoderni-
seerd worden. Ten slotte staat een verbeterde logistieke bereikbaarheid van het congres-
centrum op het programma. 
Na de renovatie zal deFilharmonie, één van de grote symfonieorkesten in Vlaanderen, bij 
de Koningin Elisabethzaal in residentie komen. Dit betekent dat deFilharmonie intensief 
van de zaal gebruik zal maken voor concerten en repetities. Daarnaast wordt het complex 
uitgebouwd voor grote en internationale congressen. 
Momenteel bereidt de KMDA de ‘Open Oproep’ voor. De Open Oproep is een selectie-
procedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd. De bedoeling is 
nog dit jaar de opdracht toe te wijzen. 

Heraanleg Carnotstraat: meer ruimte voor voetganger en fietsers
Wie vaak de Carnotstraat gebruikt, zal het al wel gemerkt hebben: het wegdek en de 
tramsporen zijn er dringend aan vernieuwing toe. De stad besloot na te denken over 
de hele Oost-Westas Gemeentestraat-Carnotstraat en Turhoutsebaan intramuros en de 
aansluiting met een aantal zijstraten in functie van een grondige kwaliteitsverbetering. 
Dit resulteerde eind 2008 in een goedgekeurde studie waarin de verschillende mogelijke 
scenario’s voor de as onderzocht werden en gekoppeld aan de effecten voor de mobili-
teit. Hieruit bleek dat het beste scenario een profiel is waarbij er een vrije trambusbaan 
in één richting blijft behouden, en in de andere rijrichting het verkeer gemengd wordt. 
Er zou dus 1 rijstrook minder komen. Op die manier komt er plaats vrij voor bredere voet-
paden en volwaardige fietspaden. Volgens de studie brengt dit principe weinig of geen 
tijdsverlies met zich mee voor het openbaar vervoer. Daarnaast besliste de Lijn ook om 
de ondergrondse premetro binnen enkele jaren in gebruik te nemen.

Inmiddels werd een voorontwerp uitgetekend voor het gedeelte Carnotstraat (vanaf het 
kruispunt Van Schoonhovenstraat tot aan de Kerkstraat) waarin deze principes werden 
toegepast: stadinwaarts blijft een aparte trambusbaan behouden, staduitwaarts rijdt 

het verkeer gemengd. Voetpaden worden gemiddeld 
3 meter breed, zodat opnieuw volwaardig geflaneerd 
kan worden langs de winkels, die hierdoor hopelijk een 
nieuwe impuls krijgen. Aan de zuidkant, waar ook de 
 parkeerplaatsen voorzien zijn, komt er ook voldoende 
ruimte vrij om bomen (platanen) aan te planten. 

Daarnaast worden in het voorontwerp ook een aantal 
aanpassingen voorgesteld aan de halteplaatsen van het 
openbaar vervoer. Voor het stadinwaartse vervoer komt 
aan het kruispunt Kerkstraat-Provinciestraat een nieuwe 
gecombineerde halte die de huidige haltes aan het 
kruispunt Ommeganckstraat en de bushalte op het einde 

van de Kerkstraat samenbrengt. Op die manier kan ook de aansluiting met de Kerkstraat 
verbeterd worden en zal het ook mogelijk worden om vanuit de Kerkstraat linksaf op de 
Turnhoutsebaan te rijden.

Voor dit voorontwerp zal binnenkort een hoorzitting gehouden worden. De bedoeling is 
dat in het najaar de spoorwerken kunnen worden uitgevoerd, en nadien de rest van de 
her aanleg kan volgen. In een latere fase wordt nog bekeken of het traject van tramlijnen 
11 en 12 in de zijstraten aangepast moet worden. Een ingreep in deze straten valt onder 
de bevoegdheid van het district, in nauw overleg met de mobiliteitspartners. In het hui-
dige ontwerp wordt er geen uitspraak over gedaan. Hierover zullen we wellicht in een 
 volgende nieuwsbrief meer kunnen vertellen.

De Lijn gaat ondergronds! Tunnelevenement op 4 en 5 april 2009
Na 30 jaar wordt de premetrotunnel onder de Turnhoutsebaan in gebruik genomen. Als 
alles volgens plan verloopt, starten de werken in 2011. Maar vooraleer de eerste tram 
door de tunnel rijdt, kan iedereen op 4 en 5 april 2009 nog eenmaal een kijkje nemen in 
de ongebruikte tunnel. Tijdens de 2 km lange wandeling kan je kennis maken met het 
verleden, heden en toekomst van de tunnel. Via de werfput aan Stenenbrug daal je  
25 meter diep de tunnel in. Terug boven komen doe je op het Astridplein.
 
De bouw van de Antwerpse premetrotunnels dateert van de jaren 70. In 1975 reed de 
eerste tram ondergronds van de Groenplaats naar het Centraal Station. De ruwbouw van 
de tunnel onder de Carnotstraat en Turnhoutsebaan werd in 1981 voltooid, maar  
totnogtoe niet in gebruik genomen. 
 

Kievit fase II: tussentijdse inrichting gronden en panden 
Op de zone tussen de spoorweg en de Van Immerseelstraat plant de stad de verdere 
uitbouw van de woon- en kantoorzone aan het nieuwe HST station: Kievit fase II.

Het ruimtelijk ontwerp van deze tweede fase is reeds aan de bevolking voorgesteld. De 
stadsdiensten hebben hierbij een voorstel van voorschriften aan de Vlaamse overheid 
overgemaakt. De Vlaamse overheid moet immers het bestaande gewestelijke ruimtelijk 
uitvoeringsplan herzien op basis van dit voorstel.

Het project Kievit fase II is een uiterst complex project, waarbij commerciële markt-
belangen, vastgoed transacties en het algemeen belang moeten verzoend worden. Dat 
zorgt ervoor dat de realisatie nog even op zich zal laten wachten. Pas in de periode 
2013-2015 zouden de werken moeten kunnen uitgevoerd worden. De stad buigt zich 
 ondertussen over de vraag hoe het in de tussentijd met de openbare ruimte verder 
moet. Er wordt gezocht naar betekenisvolle invulling van de beschikbare gronden en 
panden. 

Zo’n tijdelijke inrichting verbetert de beeldkwaliteit van de wijk die een internationale 
ontvangstlocatie waardig is. Als er bovendien bruikbare en functionele ruimtes voor de 
buurt bijkomen is dat handig meegenomen! 

De idee om rond de tijdelijke inrichting te werken is niet nieuw. Eerder werd reeds 
het tunneldak ingezaaid met gras, werden de percelen ter hoogte van Scouts&Gidsen 
 Vlaanderen netjes ommuurd en vermijdt een afsluiting verderop dat de ruimte 
 langsheen de berm zelf, een sluikstort wordt. Met dit initiatief wil de stad nog een stap 
verder gaan!

In het voorjaar van 2009 zullen de voorstellen meer concreet worden. 

Een nieuw kleedje voor de Kievitzone
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de heraanleg van het openbaar domein 
in de Kievitbuurt. Het binnengebied tussen de nieuwe bouwblokken werd in 2007 
 gerealiseerd, in 2008 startte ook de heraanleg van verschillende straten in de buurt. 
De werken liepen wat vertraging op omwille van een aantal onvoorziene nutswerken 
en weerverlet, maar zullen in april afgerond zijn. Gelijktijdig start dan als laatste de 
heraanleg van de Wipstraat.

Verder staat er nog een boeiende realisatie op het programma. De Ploegstraat tussen 
Copernicuslaan en het station kijkt nu namelijk uit op de minder fraaie gevels van de 
achterkant van de Zoo. Hiertegen wordt een rotswand met beplantingen aangebracht. 
Het is een referentie naar de gelijkaardige namaakrotsen die ook in de Zoo voorkomen. 
De nieuwe rotswand zal overigens zichtbaar zijn vanuit het nieuwe stationsgedeelte. Op 
die manier wordt dat stuk van de Ploegstraat in een soort tuin omgetoverd. 
De werken worden dit voorjaar nog aanbesteed en zouden deze zomer nog moeten 
aanvangen.

Meer info
www.delijn.be


