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PARKREGLEMENT

• Geen gemotoriseerd verkeer in het park.

• Afval hoort in de vuilnisbak.

• Fietsen, inline skaten, steppen, … mag enkel op 
de fietspaden.

• Maak geen vuur.

• Breng geen schade toe aan de beplanting en de 
uitrusting.

• De eivormige speeltuintjes zijn enkel bedoeld 
voor peuters en kleuters tussen 0 en 5 jaar.

• De grote touwenconstructie naast de watertuin 
is enkel bedoeld voor kinderen tussen 6 en 16j.

• Geen dieren in de watertuin.

• Honden aan de leiband, behalve in de honden-
loopzone.

• Honden dragen een halsband met identificatie-
teken waaruit de eigenaar blijkt.

• De eigenaar vermijdt dat zijn hond zijn behoefte 
doet bij spelende kinderen, speeltuigen of op 

   andere ongepaste plaatsen.

• Hondenpoep wordt steeds onmiddellijk ver-

   wijderd door de eigenaar. De eigenaar heeft 
   hiertoe steeds voldoende zakjes bij zich.

Overtredingen  worden bestraft met boetes tot 
250 euro. Voor een volledige versie van het park-
reglement kan u de Politiecodex raadplegen. 
(TITEL I, HOOFSTUK 5, Afd. 2, Onderafd. 1-2)  
De politiecodex is online beschikbaar op:
www.antwerpen.be 

Voor uw vragen en opmerkingen over het park en 
de parkinfrastructuur, kan u terecht bij
Parkcoördinatie Park Spoor Noord: 
Tel: 03 226 96 67 (tijdens werkdagen en kantoor-
uren)
email: parkspoornoord@stad.antwerpen.be





U bevindt zich hier

Parkcoördinatie:   Tel. 03 226 96 67     parkspoornoord@stad.antwerpen.be
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Reglement bmx en skate bowl

Voor jullie eigen veiligheid:

- Graffiti in de bowl verboden. 
- Verwijder alle afval en rommel uit de 
bowl (hiervoor staan er vuilnisbakken).

- Gebruik enkel een bmx, skateboard of 
inline skates in goede staat.

- Gebruik geen metalen wielen, bmx 
pegs of gemotoriseerde voertuigen in 
de bowl. 

- Gebruik helm, knie-, elleboog- en 
polsbescherming (CE markering = kwa-
litatief) .

- Draag geschikte en aangepaste 
  beschermuitrusting volgens leeftijd en 
  lichaamsbouw.
- Laat bmx’en of skaten op een natte 
  ondergrond over aan ervaren bmx’ers 
en skaters.

Voor een toffe sfeer:

Het terrein is voor iedere gebruiker. 
Hou rekening met elkaar. 
Deze bowl is een aanwinst voor buurt 
en stad. Dit betekent respect en goede 
omgang met bewoners en toeschou-
wers.
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Deze bowl maakt deel uit van Park 
Spoor Noord en werd ontworpen en 
aangelegd door het befaamde Team 
Pain. 
Het is een van de meest spectaculaire 
bmx- en skate bowls in zijn soort in 
Europa. Om de veiligheid en duur-
zaamheid van deze bowl te garande-
ren, wordt van de gebruikers aandacht 
en respect gevraagd.

Geplande activiteiten en evenementen vindt je terug 
bij de SPTM loods op het parkplan.  
Informatie nodig om een activiteit in te richten, 
contacteer de parkcoördinatie:
tel: 03 226 96 67  (tijdens werkdagen en kantooruren) 
email: parkspoornoord@stad.antwerpen.be
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Deze hondenloopzone is de enige 
plaats in Park Spoor Noord waar 
honden zonder leiband mogen rondlo-
pen. 
Deze zone is geen hondentoilet.
Hondenpoep moet ook hier steeds 
verwijderd worden door de eigenaar. 

Voor meer informatie over de regels 
voor honden in het park, raadpleeg het 
parkplan aan de WDT loods.

Parkcoördinatie:   Tel. 03 226 96 67     parkspoornoord@stad.antwerpen.be
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van de toekomstige kinder- en jonge-
rencampus die hier wordt gebouwd.  
In het opleidingsgebouw zelf komen 
lokalen voor het deeltijds kunstonder-
wijs, initiatieven voor buitenschoolse 
kinderopvang, een jeugdlokaal en het 
onthaal van de school.  
In een nieuwbouwcomplex achter het 
opleidingsgebouw worden een kleuter-
school, een lagere school en een mid-
denschool opgetrokken. Voor dit alles 
in gebruik kan genomen worden, is er 
nog enkele jaren werk.

Voor meer informatie over geplande cursussen of 
workshops in het opleidingsgebouw, raadpleeg het 
parkplan aan de SPTM loods.  Contacteer de parkcoör-
dinatie
Parkcoördinatie Park Spoor Noord: 
Tel. 032269667 tijdens werkdagen en kantooruren. 
parkspoornoord@stad.antwerpen.be
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Deze sportvelden bestaan onder 
andere uit een voetbalveld, basketbal-
velden, pingpongtafels en petanque 
banen, maar bieden ook ruimte voor 
het vrij beoefenen van allerlei andere 
sporten.

Geplande activiteiten en evenementen vindt je terug 
bij de SPTM loods op het parkplan.  
Informatie nodig om een activiteit in te richten, 
contacteer de parkcoördinatie:
tel: 03 226 96 67  (tijdens werkdagen en kantooruren) 
email: parkspoornoord@stad.antwerpen.be
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SPTM staat voor “stelplaats tractiema-
teriaal.”  De SPTM loods werd in 1886 
gebouwd voor het onderhoud aan 
locomotieven en treinonderdelen en 
is vandaag één van de oudste spoor-
weggebouwen van België.
De SPTM loods is omgebouwd tot een 
open shelter met als nieuwe 
functie een overdekte publieke 
ontmoetingsplaats. 
Enkel de bakstenen noordoost- en 
noordwest gevels werden behouden. 

Geplande activiteiten en evenementen vindt je terug 
bij de SPTM loods op het parkplan.  
Informatie nodig om een activiteit in te richten, 
contacteer de parkcoördinatie:
tel: 03 226 96 67  (tijdens werkdagen en kantooruren) 
email: parkspoornoord@stad.antwerpen.be



Deze typische champignonvormige 
watertorens werden gebouwd in 1898 
en beschermd in 1985 om hun 
industrieel archeologische waarde. 
Ze spelen een rol als herkenningspunt 
voor de meest oostelijke ingang. 
Samen met de watertorens aan de 
Draakstraat maakten zij vroeger deel 
uit van een autonoom watervoorzie-
ningsysteem voor stoomlocomotieven. 
Dankzij de bescherming als ”ZEN” 
monument (monument Zonder Econo-
misch Nut), werd bij de restauratie zo 
veel mogelijk historisch materiaal be-
houden. 
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Parkcoördinatie:   Tel. 03 226 96 67     parkspoornoord@stad.antwerpen.be



Parkcoördinatie:   Tel. 03 226 96 67     parkspoornoord@stad.antwerpen.be
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De grote watertuin bestaat uit een 
‘waterspiegel’ (dun laagje water dat 
over een stenen oppervlak stroomt) 
en een houten vlonder (smalle brug) 
waarop het heerlijk vertoeven is. 
Dwars door de waterspiegel loopt een 
rij fonteinen met daarlangs een pad 
van tegels. ’s Nachts zorgt speciale ver-
lichting voor een feeërieke sfeer.

Het water in de watertuin is veilig om 
zich te verfrissen. Maar het is géén 
drinkwater.
Omwille van de hygiëne is het ook 
verboden om honden of andere huis-
dieren te laten baden in de watertuin.
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WDT, een voormalig locomotiefdepot 
uit 1925, staat voor “werkplaats diesel- 
en tractie.”  

De renovatie van dit unieke gebouwen-
complex omvatte vier deelprojecten: 
De grote loods als evenementenhal.
De 2-lagige bijgebouwen rond de grote 
loods als logistieke ruimten en 
kantoren. 
De tussenloods als buurtsportloods.
De nieuwbouw van een sporthal op de 
plaats van de bijloods met behoud van 
de bestaande zuidelijke en noordelijke 
gevels. 

Geplande activiteiten en evenementen vindt je terug 
bij de SPTM loods op het parkplan.  
Informatie nodig om een activiteit in te richten, 
contacteer de parkcoördinatie:
tel: 03 226 96 67  (tijdens werkdagen en kantooruren) 
email: parkspoornoord@stad.antwerpen.be





Om een vol en gevarieerd bomenbestand te bekomen, wordt er 
een mix aangeplant van snelgroeiende bomen, genoemd de “wijk-
ers” (bv. de es) en traaggroeiende bomen, de “blijvers” (bv. eik en 
plataan).

Tijdens het planten van de bomen in het Park Spoor Noord is er 
gekozen voor de ideale tussenafstand voor “opgroeiende” bomen 
(6 meter). Elke jonge boom heeft zo de kans om zo goed mogelijk te 
groeien.

Na 10 à 15 jaar herbekijken we het bomenbestand. Waar nodig 
worden de “wijkers” verwijderd en indien mogelijk verplant. 
Zo krijgen de “blijvers” alle kansen om uit te groeien tot gezonde, 
massieve en karaktervolle bomen die wel meer dan honderd jaar 
kunnen worden.



HERBESTEMMING    Van noord naar zuid, tussen de wijken Dam en Stuivenberg, lopen paden aangelegd met 
B-Blocks. Deze typische NMBS betonblokken met houten kern dienden vroeger om wissels te funderen.



HERGEBRUIK   Van west naar oost is er een kasseipad (>1,5 km lang) aangelegd met kasseien die al decennia lang 
op het spoorwegemplacement lagen. Tussen de kasseien werd bewust afwisselend normaal en breed gevoegd. 
Sommige voegen werden ingezaaid met gras om een mooi groeneffect te bekomen.



HERKOMST    In dit park wordt FSC hout gebruikt. Het FSC label van de Forest Stewardship Council (internationale 
raad voor duurzaam bosbeheer) wordt enkel gegeven aan hout uit verantwoord bosbeheer dat rekening houdt 
met het milieu, de inheemse bevolking, arbeidsrechten en economische haalbaarheid.



“Lichtpollutie”
Betekent dat de hemel zo “vervuild” is met kunstlicht dat 
het moeilijk wordt om de sterren nog te kunnen zien. 

In Park Spoor Noord wordt strooilicht vermeden 
door gericht te verlichten en te kiezen voor laagver-
bruikende verlichtingssystemen, zoals LED.

De verlichtingspalen schijnen in ovaalpatronen op 
plaatsen waar zichtbaarheid belangrijk is 

voor wandelaars en fietsers.

Het afwateringssys-
teem van Park Spoor Noord 

is ontworpen om zoveel mogelijk 
hemelwater terplekke in de bodem te 

laten sijpelen. Bij hevige regenval stroomt 
het regenwater naar enkele dieper gelegen 

zones in het park, genoemd “wadi’s”. 
Door de extra poreuse ondergrond krijgt het 

water de tijd om de grond in te sijpelen. In 
periodes met veel slecht weer zullen hier plas-
sen staan.

De voordelen van dit systeem zijn: 
- dat de stedelijke riolering niet extra wordt 

belast. 
- dat proper regenwater apart wordt ge-

houden van het vuile rioleringswater en 
dus niet onnodig naar waterzuiverings-
  systemen geleid wordt.

- dat planten steeds een voorraadje 
water binnen bereik hebben.
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Een aantal plekken, zoals daar 

waar er vele bomen zijn, worden 
bewust minder gesnoeid en gemaaid. 

Hier kan de natuur haar gang gaan waar-
door de bloemenmengsels de kans krijgen 

om te bloeien. 
Als uitzicht verkrijgen we dus meer stukjes weide 
dan netjes gemaaide grasperken.
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