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Van zaterdag 28 april tot en 
met zondag 13 mei vindt een 
bruisend cultureel festival van 
het Red Star Line Museum 
plaats, dat nu in volle werffase 
zit en de deuren opent op 
vrijdag 27 september 2013. 
Ook voor stadsvernieuwing in 
de buurt is er voldoende 
aandacht. Lees er alles over op 
pagina 5. 

In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de recentste ontwikkelingen 

op het Eilandje. We hebben onder meer nieuws in de aanbieding over het drijvend openlucht-

zwembad in het Kattendijkdok, het ontwerp van het wijkplein en de toewijzing aan de private 

markt van het eerste bouwblok in de Cadixwijk, en de heraanleg van de Londen-Amsterdam-

straat en de Rijnkaai. Alvast veel leesplezier!
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U zult het al gemerkt hebben: 
de werken in en rond de Londen-
Amsterdamstraat schieten goed 
op. De Amsterdamstraat is 
grotendeels opnieuw aangelegd, 
en de zijstraten Braziliëstraat, 
Montevideostraat en Kattendijk-
dok-Westkaai in de Montevideo-
wijk zijn al helemaal klaar. In deze 
zijstraten en in de Amsterdam-
straat zijn er in totaal 199 jonge 
bomen aangeplant in zogenaamde 
parkvakken, wat een heel ander 
straatbeeld geeft.

De werken in de Amsterdamstraat 
moeten tegen de zomer klaar zijn, 
en in het najaar worden op de 
middenberm nog een vijftigtal 
platanen aan beide kanten van de 

trambedding geplant. Ten laatste in 
juni starten ook de werken in de 
nassaustraat en Verbindingsdok-
Westkaai. In het najaar steekt de 
aannemer de Londenbrug over om 
Verbindingsdok-Oostkaai en  
de Londenstraat aan te pakken.  
Op de volledig vernieuwde 
Londen-Amsterdamstraat is het 
wachten tot 2013: dan heeft het 
Eilandje eindelijk een groene 
stadsboulevard!

De heraanleg moet van de 
Londen-Amsterdamstraat de 
verbindende as maken tussen de 
deelwijken van het Eilandje, maar 
ook tussen de Leien en de Schelde-
kaaien bijvoorbeeld. Ook de 
centrale trambedding maakt deel 

uit van die heraanleg. Die tram 
zal ten vroegste rijden in 2014, 
nadat de Londenbrug is vervangen 
door een breder exemplaar om 
tramverkeer in beide richtingen 
mogelijk te maken. De heraanleg 
moet bovendien het geschikte 
klimaat creëren om winkels en 
horecazaken aan te trekken, en 
van deze dubbelstraat een echte 
ontmoetingsplaats voor zowel 
bewoners als bezoekers te maken.

(HER)AANLEG STRATEN EN PLEINEN

Heraanleg Londen-
Amsterdamstraat en zijstraten

Meer info op  
www.parkereninantwerpen.be

Blijf op de hoogte van de 
werkzaamheden en schrijf u in 
op de digitale nieuwsbrief via  
www.antwerpen.be/londen-
amsterdamstraat
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Uitbreiding bewonersparkeren 
Sinds 1 maart is het bewonersparkeren op het Eilandje uitgebreid. 
In de zone tussen het Willem- en Bonapartedok tot en met de 
Londen-Amsterdamstraat kunnen bewoners gratis parkeren met een 
bewonerskaart. Voor bezoekers is deze zone betalend van maandag 
tot en met zaterdag tussen 9 en 19 uur.
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In februari keurde het stadsbe-
stuur het schetsontwerp goed 
voor het wegprofiel ter hoogte 
van Rijnkaai Zuid, tussen de 
Amsterdamstraat en Sint-Pieters-
vliet. Dit stuk kaaiweg wordt 
vervroegd aangepakt binnen de 
heraanleg van de Scheldekaaien. 
Zo kunnen de reeds geplande 
tramlijnen langs de Londen- 
Amsterdamstraat en Kattendijk-
dok-Oostkaai worden aangesloten 
op het bestaande tramnetwerk 
vanuit het centrum (Sint-Pieters-

vliet). De tram langs Rijnkaai is 
ook het eerste stukje van de 
kaaitram die in de toekomst op de 
Scheldekaaien zal rijden.

Het schetsontwerp legt de grote 
lijnen van het wegprofiel vast: een 
breed voetpad aan stadszijde, een 
rijweg met één strook per rijrich-
ting, een trambedding met aan 
weerzijden een bufferstrook, een 
dubbelrichtingsfietspad en een 
voetpad aan de waterzijde. Het 
ontwerp houdt er rekening mee 

dat de waterkering van de Schelde-
kaaien later nog vervangen wordt, 
waardoor bepaalde wegzones 
tijdelijk versmald worden aange-
legd. na de vervanging van de 
waterkering krijgen deze zones hun 
definitieve breedte. Als duurste 
deel van de aanleg komt de 
trambedding wel direct op de 
definitieve plaats te liggen.

Om de heraanleg van de kaaiweg 
tijdig te kunnen uitvoeren, is een 
strikte timing noodzakelijk. De 
opmerkingen die omwonenden op 
een recente hoorzitting maakten, 
worden meegenomen in het 
voorontwerp. In oktober wil de 
stad het definitieve ontwerp klaar 
hebben, zodat de werken kunnen 
aanbesteed worden om tegen 
2014 te kunnen starten. Zo sluiten 
de werken aan op die voor de 
heraanleg van Rijnkaai noord, die 
in functie van de opening van het 
Red Star Line Museum begin 2013 
zullen starten.

(HER)AANLEG STRATEN EN PLEINEN

Toekomstbeeld van de heraangelegde Rijnkaai Zuid

Schetsontwerp Rijnkaai Zuid goedgekeurd

In memoriam Manuel de Solà-Morales Rubio (1939-2012)

Op 27 februari overleed Manuel de Solà-Morales Rubio. Deze befaam-
de Spaanse architect was niet alleen de ontwerper van de De Keyserlei 
en het toekomstige Operaplein, maar was ook van groot belang voor 
de herontwikkeling van het Eilandje. 

Begin jaren 1990 won hij met zijn ontwerpvoorstel de internationale 
architectuurwedstrijd uitgeschreven door het burgerinitiatief Stad aan 
de Stroom voor de herontwikkeling van het Eilandje. Zijn ideeën werden 
grotendeels behouden in het stedelijke masterplan voor het Eilandje 
(2002): de onderverdeling in deelwijken, de Cadixwijk als nieuwe 
gemengde woonwijk aan het water, de culturele noord-zuidas die het 
Eilandje met de historische binnenstad verbindt, de vrijwaring van de 
publieke ruimte en de selectieve plaatsing van torengebouwen enz. 

Wij verwoorden het graag als volgt: een grote señor met een hart 
voor alle sinjoren is van ons heengegaan. ©
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WATER

Met één derde van de oppervlakte dat uit water bestaat, valt er 
bijna per definitie waternieuws te rapen op het Eilandje. Wij zetten 
even voor u de belangrijkste zaken op een rijtje, en beginnen met 
een klepper van formaat: het drijvend openluchtzwembad!

Het drijvend openluchtzwembad komt 
eraan! Momenteel is “de Badboot” in 
aanbouw op een scheepswerf in 
nederland meldt de private partner, 
en deze zomer zal de 120 meter lange 
boot na een tweedaagse tocht over 
het water aankomen in Antwerpen. 

Het drijvend openluchtzwembad is een 
primeur voor België, en zal zwemmers 
het gevoel geven dat ze in het dok 
zwemmen. De boot komt in het 
Kattendijkdok te liggen, vlakbij de 
Mexicobruggen. De opening is gepland 
in augustus, en wie weet krijgt u als 
buurtbewoner wel een uitnodiging om 
op voorhand al eens te komen kijken. 
Kom zeker een duik wagen!

Het Eilandje heeft voortaan ook 
een parochiekerk… op het 
water! Op 29 maart verhuisde 
het kerkschip Sint-jozef - na maar 
liefst 42 jaar - van het Kanaaldok 
naar het Houtdok. Het kerkschip 
is tegelijk een parochiekerk en 
een culturele en sociale ontmoe-
tingsplaats. De nieuwe ligging in 
het Houtdok maakt het schip 
beter bereikbaar voor iedereen 
die er naar toe wil. In de 
toekomst krijgt het kerkschip het 
gezelschap van een aantal 
woonboten in het dok. Het 60 
jaar oude kerkschip is een 
omgebouwd oorlogsschip dat als 

varend erfgoed is erkend. Het 
werd door sleepboten naar kaai 
25A in het Houtdok getrokken, 
en is sinds het paasweekend op 
deze locatie vrij toegankelijk.

Philip De Prest, zaakvoerder 
van V-zit ter hoogte van de 
toekomstige badbootlocatie: 

“We hebben letterlijk nog 
heel wat werk voor de boeg, 
maar hou uw zwemgerief 
maar in aanslag voor deze 
zomer!” 

Restauratiepremie 
voor kaaimuur 
Kattendijkdok
Begin dit jaar kende de Vlaamse 
overheid een premie van ruim 
1,2  miljoen euro toe voor de 
restauratie van de oostelijke en 
westelijke kaaimuur van het 
Kattendijkdok. De kaaimuren 
zullen structureel worden hersteld 
door het havenbedrijf, waarna de 
stad zal instaan voor de estheti-
sche opwaardering van de kades. 
Het bijna één kilometer lange 
Kattendijkdok is het grootste dok 
op het Eilandje en prijkt sinds 
2001 op de lijst van beschermde 
monumenten. 

“De Badboot” komt eraan 
deze zomer!

Kerkschip verhuisd naar Houtdok
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MONTEVIDEOWIJK

In deze editie van de nieuwsbrief Eilandje beperken we 
ons voor de Montevideowijk bijna uitsluitend tot één 
bouwproject, en wel met een hele goede reden!

Red Star Line Museum
Tussen 1873 en 1934 vertrekken in Antwerpen de 
oceaanstomers van de Red Star Line richting noord-
Amerika met meer dan twee miljoen avonturiers en 
gelukszoekers aan boord.  In de loodsen van deze 
legendarische rederij met de rode ster in de vlag 
komt het Red Star Line Museum. Dit museum vertelt 
het verhaal van de Red Star Line-passagiers als 
voorbeeld van internationale migratie in de breedste 
zin van het woord. Het opent de deuren op vrijdag 
27 september 2013.

Kom en ontdek de
informatie- en pleisterplek 

Het groene talud tussen de Red Star Line-gebouwen, 
de Waagnatie, de Scheldekaaien en de Kattendijk-
sluis wordt tijdelijk ingericht tot informatie- en 
pleisterplek. Van hieruit hebt u een uniek zicht op de 
Schelde en op de omgeving. Maak kennis met de 
verschillende toekomstprojecten in de buurt voor 
zoals het nieuwe Red Star Line Museum, het 
Limaplein, de heraanleg van de Scheldekaaien,… 
Kom zeker een kijkje nemen en breng gerust uw 
picknick mee! Op het talud komt namelijk ook een 
tien meter lange picknickbank te staan. Het talud 
wordt ingericht tegen zondag 13 mei, en blijft staan 
tot eind september.

Red Star Line Festival 
Van zaterdag 28 april tot en met zondag 13 mei laat 
een wervelend cultureel festival u kennismaken met 
een museum in opbouw. Op het programma: 
muziek, theater, lezingen, dans, film, wandelingen 
en tentoonstellingen. Op zondag 13 mei kunt u in 
het kader van Open Wervendag uitzonderlijk ook de 
Red Star Line-gebouwen bezoeken. Meer info over 
het festival vindt u op www.redstarline.be.

Wandeling over stadsvernieuwing
Eilandje en Scheldekaaien
Op zondag 13 mei kunt u ook een wandeling over 
stadsvernieuwing in de buurt maken onder leiding 
van een stadsgids. De wandelingen duren ongeveer 
anderhalf uur en zijn gratis. Vooraf inschrijven 
kan niet, maar de dag zelf kunt u vanaf 9.30 uur 
uw gratis ticket afhalen aan de infobalie bij de 
museumwerf. De wandelingen starten aan het talud 
om het half uur vanaf 10.00 uur, met laatste start 
om 16.30 uur. Loont zeker de moeite!

Op weg naar het  
Red Star Line Museum

Start bouw derde Westkaaitoren in augustus

Toch ook nog dit niet onbelangrijk nieuwtje voor 
de Montevideowijk: de projectontwikkelaar meldt 
dat de werkzaamheden voor de bouw van derde 
Westkaaitoren in augustus van start gaan! Deze 
toren zal even hoog zijn als de bestaande twee 
torens maar zal er helemaal anders uitzien wat  

kleur en architectuur betreft. De nieuw te bouwen 
toren werd ontworpen door de gerenommeerde 
Britse architect David Chipperfield. Oplevering 
is voorzien voor 2014. In de tussentijd vindt op 
deze plaats (vanaf begin april) ook nog het private 
initiatief Strantwerpen plaats.

Hakims of Comedy I Nigel Williams & Jovanka Steele
wandelingen I boottochten I werfbezoekenExpo's I film I dj andy votel

Brussels Jazz OrchestraDe roaring 20's met Radio Modern

F E S T I V A L
the dansant I Restaurant De Rode Ster I Literair Salon 

deFilharmonie I Amsterdam Klezmer Band I DJ Dunya

28 april tot 13 mei 2012HOEK RIJNKAAI/MONTEVIDEOSTRAAT

PROGRAMMA: WWW.REDSTARLINE.BE
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Gemengd 
bouwproject op 
plaats voormalig 
douanegebouw
Vlak naast het wijkplein komt 
een nieuw gemengd bouwpro-
ject. Het voormalige douanege-
bouw wordt afgebroken, en 
maakt plaats voor een volume 
met een toren op elke hoek en 
een groen binnenplein. 

Er komen woningen - waaronder 
appartementen met dienstverle-
ning voor senioren - en kanto-
ren, maar ook een grote 
supermarkt, een hotel en 
horecazaken. Samen met het 
wijkplein moet dit project het 
hart van de wijk worden. 

Projectontwikkelaar Cores 
Development nV en partners 
hebben ondertussen hun 
bouwaanvraag ingediend, en 
willen nog dit jaar starten met 
de afbraak van het douanege-
bouw. De eerste nieuwe 
bewoners worden verwacht 
tegen 2015.

CADIXWIJK

De Cadixwijk wordt een nieuwe woonwijk aan het water voor 
iedereen. De voorbereidingen gaan met rasse schreden vooruit. 
Meer nog: er valt al heel wat concreet nieuws te melden, en ook de 
eerste bouw- en heraanlegwerken starten dit jaar! Hieronder vindt 
u wat de Cadixwijk binnenkort allemaal voor u in petto heeft.

Eind vorig jaar koos de stad een 
ontwerper voor het nieuwe 
wijkplein in de Cadixwijk. Het 
architectenbureau PT architecten 
ontwierp een plein afgestemd op 
de buurt. Een ponton verbindt de 
wijk met het water.

Op 14 december 2011 organiseer-
de de stad een participatiemo-
ment over het nieuwe wijkplein, 
waarvoor een honderdtal (toekom-
stige) bewoners opdaagden. Het 

wedstrijdontwerp werd doorgaans 
enthousiast onthaald. Vooral 
verkeer op en rond het plein was 
een belangrijk thema, met de 
vraag naar voldoende aandacht 
voor veiligheid en parkeergelegen-
heid. De deelnemers hadden ook 
verschillende suggesties voor 
initiatieven die op het plein 
kunnen plaatsvinden, zoals 
volkstuintjes, een wekelijkse 
markt en een zomer- en winterbar. 

Wijkplein Cadix

Op de plaats van het voormalige 
douanegebouw komt een 
gemengd bouwproject met een 
torengebouw op elke hoek en een 
groen binnenplein.

Luchtbeeld van het toekomstige 
wijkplein Cadix
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Wie het verslag van het parti-
cipatiemoment wenst, neemt 
contact op met het stedelijk 
wijkoverleg, 03 546 76 43, 
wijkoverleg.2000@stad.
antwerpen.be.

InFO
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Tegen de zomer wordt er gestart met 
de bodemsanering van de braaklig-
gende gronden tussen de Indië- en 
de Madrasstraat. Dit is noodzakelijk 
om de geplande nieuwe bouwblok-
ken te kunnen realiseren. In dezelfde 
periode start het havenbedrijf met 
de restauratie van de kaaimuur van 
de westkade van het Kempisch Dok. 

na het bouwverlof start de heraan-
leg van de Indië- en Madrasstraat en 
de aanleg van de Porto- en Piraeus-
straat. Dit zijn nieuwe straten in 
functie van het nieuwe bouwblok, 
die dwars op de bestaande straten 
zullen lopen. (De nieuwe straatna-
men verwijzen naar andere haven-
steden waarmee Antwerpen handel 
drijft en heeft gedreven.)

Op 9 maart wees de stad vier loten bouwgrond in het eerste 
bouwblok in de Cadixwijk toe aan vier projectontwikkelaars. 
Het gaat om grond voor een eerste nieuw te realiseren 
bouwblok tussen de Madrasstraat en Indiëstraat. 

Deze verkoop “onder voorwaarden” vormt meteen ook het 
startsein voor de herontwikkeling van de wijk tot echte 
woonwijk. Woonhaven Antwerpen voorziet op twee 
plaatsen in het bouwblok sociale woningen, waardoor er 
in totaal 130 woningen zullen worden gerealiseerd. De 
opmaak van het stedenbouwkundig dossier gebeurt in 
nauwe samenwerking en overleg met de stad. De eerste 
bouwwerken zouden moeten starten eind 2013.

CADIXWIJK

Wouter Willems van het architectenbureau MikeViktorViktor 
bij de maquette die ze als deel van een consortium voor het 
hele bouwblokproject indienden, en waarvan ze nu ook één lot 
zullen mogen realiseren: “De uitdaging wordt nu om samen 
met de andere projectontwikkelaars en ontwerpers terug één 
visie voor het hele bouwblok te ontwikkelen. Concreet denk ik 
hierbij aan de optimalisatie van het binnengebied en van de 
parkeergelegenheid, met een beperking van het aantal in- en 
uitritten.”

Toekomstbeeld van de heraangelegde Binnenvaartstraat en westkade van 
het Kempisch Dok

Heraanleg straten en restauratie kaaimuur Binnenvaartstraat

Toewijzing verkoop eerste bouwblok
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NIEUWS

Vertelwandeling  
“De Rosse van de Shop”
Tijdens de vertelwandeling “De Rosse van de Shop” 
neemt de stedelijke dienst Programma’s voor Stad 
in Verandering dit voorjaar mensen mee op stap 
door het toekomstige Droogdokkenpark. Een 
verteller kruidt onderweg de tocht met onverwach-
te verhalen en anekdotes uit de wereld van de 
scheepsherstelling. Alle wandelingen zijn ondertus-
sen volzet.

Het Droogdokkenpark, uitwaaiplek 
aan de Schelde
Tussen de droogdokken en de Schelde komt in de  
toekomst het Droogdokkenpark te liggen. Als onderdeel 
van het Masterplan Scheldekaaien wordt het Droogdok-
keneiland (volgens planning vanaf 2014) heraangelegd 
tot park en uitwaaiplek met een natuurlijke getijdenoever. 
Hiernaast ziet u een simulatiebeeld van hoe het park er 
zal komen uit te zien. Het schetsontwerp wordt momen-
teel verfijnd, en het resultaat van die oefening wordt nog 
dit jaar teruggekoppeld met de bewoners. Meer info vindt 
u op www.onzekaaien.be > Droogdokken. ©
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Stedelijke 
woonbeurs op  
5 en 6 mei
De tweejaarlijkse woonbeurs die 
de stad organiseert in samen-
werking met enkele private 
partners, verhuist van locatie! 
Dit jaar ontdekt u alles over het 
stedelijke woonaanbod en 
inclusief adviesverlening in de 
Parkloods in Park Spoor noord. 
Ook het Eilandje komt uiteraard 
voldoende aan bod. De woon-
beurs vindt plaats op zaterdag 
en zondag 5-6 mei, telkens van 
10 tot 18 uur. De toegang is 
gratis.

Bevraging over het 
Eilandje op 19 en  
25 april
De stad vernieuwt voortdurend 
om het leven van haar inwoners 
en bezoekers aangenamer te 
maken. Om zowel de perceptie 
over het Eilandje in kaart te 
brengen als de noden en 
behoeften van bewoners én 
gebruikers beter te kennen, 
voeren studenten van de KU 
Leuven eind april een onderzoek 
uit. De stad zal de resultaten 
gebruiken bij de verdere ontwik-
keling van de wijk. Meer info of 
zin om mee te werken? neem 
contact op met Kristof Peeters 
via kristof.peeters.sld@stad.
antwerpen.be.

Het Eilandje gaat 
deze zomer de 
sportieve toer op!
na de doortocht van de Ronde 
van Frankrijk twee jaar geleden, 
lijkt het Eilandje ook ontdekt 
door de sportieve medemens. Zo 
wordt er op zondag 24 juni 
gezwommen, gefietst en 
gelopen op en rond het Eilandje 
tijdens de eerste editie van de 
‘Antwerp Triatlon’. Op zaterdag 1 
september vertrekt het peloton 
van de nieuwe wielertweedaagse 
‘World Port Classic’ dan weer 
aan het MAS. Als u eens wieler-
goden in uw eigen stad aan het 
werk wil zien, dan is dit uw kans!


