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< Mens en Ruimte

< Manuel de Solà Morales

Van haven naar stad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In fact it was Stramien’s general structured 
version of Antwerp in 1990 that gave the 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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2. Een nieuwe bestemming 
 A new destination
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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 (verhoud-
ing 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 zijn 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 ontwikkel-
ingsplan 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’.

Contrasten bewaren

Eén van de belangrijkste kenmerken van het Eilandje 
is de tegenstelling tussen de verschillende wijken en 
schaalordes: open wateroppervlaktes staan in schril 
contrast met de dichte bebouwing in de Montevideo- 
en de Cadixwijk. Deze confrontatie wordt nog het 
meest voelbaar langs de randen, aan het water. 
Bovendien vormt deze schaal op zich een tegenstel-
ling met de dichte kern van het nabijgelegen stads-
centrum. Hoe noordelijker men gaat, hoe meer de 
buurten veranderen van een dichte stedelijke struc-
tuur in de weidsheid van de internationale haven. 
Het behoud van deze contrasten en de transforma-
tie van dit gebied in leefbare stadswijken liggen aan 
de basis van het plan.

FASE 1 6

FASE 2 5

Oude Dokken

Montevideo

Cadix
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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’.

Preserving contrasts 

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.

Cadix
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Oriëntatie accentueren

Opmerkelijk voor heel het Eilandje is de grid-
structuur van loodrecht op elkaar staande straten 
en dokken, aangevuld met een aantal opvallende 
losstaande gebouwen. Deze structuur is uiteraard 
de uitgangsbasis voor het verdere ontwikkelings-
plan waarbij het bestaande grid wordt uitgebreid 
en versterkt en een aantal solitaire gebouwen de 
speciale plekken van het Eilandje accentueren.

Samenhang herstellen

Tussen de wijken onderling is er meestal weinig 
samenhang. De huidige inrichting van de dokken en 
grote wegen zoals de Londenstraat en Amsterdam-
straat en de Rijnkaai zorgen letterlijk voor breuken 
op het Eilandje. Enerzijds zal er in de nabije toekomst 
eenheid moeten ontstaan door de samenhang tussen 
de verschillende gebieden te herstellen. Anderzijds zal 
men elementen toevoegen die de wijken dichter bij 
elkaar brengt en zo met elkaar verbindt.

Culturele as als verbinding en 
ontmoetingselement

Het Masterplan is deels gebaseerd op het gedachten-
goed van Manuel de Solà-Morales, die een denk-

beeldige culturele as van noord naar zuid door 
Antwerpen wil trekken om zo de relaties tussen 
de verschillende gebieden in de stad te herstellen. 
Tevens wordt deze as het bindingsmiddel bij uitstek 
op het Eilandje. Langs het versterkte grid en langs 
zowel bestaande als nieuwe “landmaks” (opmerke-
lijke gebouwen) verbindt zij de versnipperde wijken 
met elkaar. Het belangrijkste scharnier op dit traject 
vormt het Museum aan de Stroom (MAS) als dé 
attractiepool en ontmoetingsplaats tussen noord 
en zuid, tussen west en oost, tussen haven en stad, 
tussen bewoners, bezoekers, zakenlui en toeristen.
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Highlighting orientation 

Remarkable on the entire Eilandje is the grid struc-
ture of perpendicular streets and docks including 
several eye-catching detached buildings. This struc-
ture is the point of departure for further develop-
ment: extending and strengthening the existing grid 
and highlighting several isolated buildings which 
accentuate remarquable spots on the Eilandje.

Restoring coherence 

There is little coherence between the areas. The docks 
and large roads such as the Londen-Amsterdamstraat 
and the Rijnkaai break up the structure in the 
Eilandje. Uniformity must be developed by restoring 
coherence between the various areas as well as 
adding elements that bring them closer together, 
thus linking them.

Cultural axis as a connection 
and a linking element 

The Master Plan is based on the idea of de Solà 
Morales who wants to draw an imaginary cultural 
axis through Antwerp from north to south thus 
restoring the relationship between the various areas 
of the city. It will also be the pre-eminent binder of 

the Eilandje. It connects fragmented areas along the 
strengthened grid to existing and new landmarks. 
The main hinge along this route is the MAS Museum 
(Museum by the River) as the main attraction and 
meeting place between north and south, east and 
west, city and port, inhabitants and visitors, business 
people and tourists.
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Bebouwing

De plannen voor deze wijk zijn er vooral op gericht 
bestaande gebouwen een nieuwe bestemming te 
geven. Behalve enkele losstaande gebouwen is er 
dus weinig nieuwbouw voorzien. Het meest in het 
oog springende project heet ongetwijfeld “Museum 
aan de Stroom” (MAS) op de Hanzestedenplaats, 
die in de toekomst MASplein zal heten. Neutelings 
Riedijk Architecten, de bezielers van het project, 
hebben dit gebouw ontworpen als een levend 
museum, een stedelijk foyer waar de Antwerpenaars 
elkaar ontmoeten. Hiermee drukt het MAS zijn 
stempel op het Eilandje als culturele tegenpool voor 
het Zuid.

Vanaf 2008 zal de nieuwe museumtoren op een 
verzonken plein, in het oude centrum van het 
Eilandje tussen het Bonapartedok en het Willemdok, 
prijken en de collecties van drie stedelijke musea 
verenigen: het Volkskundemuseum, het Nationaal 
Scheepvaartmuseum en het Museum Vleeshuis. Ook 
de collectie industrieel erfgoed krijgt er een plaats. 
In totaal gaat het om meer dan 350.000 objecten, 
volgens totaal vernieuwde inzichten gepresenteerd. 

De museumtoren – lijkend op een opstapeling van 
gigantische koffers - is opgevat als een spiraalroute, 
waarvan de ontdekkingstocht begint op het verzonk-
en plein en eindigt op een platform op de bovenste 

verdieping met een fantastisch panorama over 
Antwerpen en de Schelde. Een grote glazen overkap-
ping aan het einde van het plein met het Willemdok 
biedt bescherming aan een permanente buitenten-
toonstelling over maritieme objecten en haven-
installaties van weleer. Vier paviljoens voor cafés en 
winkels op het plein met een nieuwe bomenrij langs 
de Dokken nodigen voetgangers uit om te genieten 
van de maritieme sfeer; een sfeer die men ook 
terugvindt langs de kaaien.

Het Loodswezen aan de Scheldekaaien is een be-
langrijk punt zowel voor de stad als voor de wijk. 
Het verbindt het gebied via de kaaienpromenade 
met de binnenstad en is het beginpunt van de 
oost-westdrager op het Eilandje. Dit wil men extra 
aantrekkelijk maken door een aantal kleinere gebou-
wen rond het Loodswezen te slopen en de plaats 
eromheen nieuw in te richten.

Verder langs de oost-westverbinding staat de 
Rijnkaaibuilding, in de volksmond het Chiquita-
gebouw genoemd. Hier voorziet het plan nieuw-
bouw die meer aansluit bij de dichte bebouwing. 
Een sokkel (hoofdzakelijk met winkelruimte) kan 
het Chiquitagebouw volledig in deze nieuwe stijl 
inbedden. Na enkele jaren kan het oorspronkelijke 
gebouw eventueel volledig verdwijnen om plaats 

3.  De Oude Dokken
 culturele ontmoeting aan het water
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te maken voor nieuwbouw. Een vrijstaand paviljoen 
sluit de ruimte rond de dokken verder af en vormt 
de overgang naar de solitaire gebouwen langs de 
Rijnkaai. De plannen voor een museumhaven in het 
Bonapartedok zijn in een vergevorderd stadium. 
Een brede drijvende boulevardsteiger aan de Sint- 
Aldegondiskaai zal hier het openbaar domein verbin-
den met het water. 

De nieuwe passantenhaven in het Willemdok be-
klemtoont het maritieme profiel van het gebied 
en vormt een belangrijke schakel tussen stad en 
Eilandje. Op dit moment biedt de haven plaats aan 
300 boten. De jachthaven heeft hiermee zijn maxi-
mum bezetting bereikt. De ligplaatsen worden deels 
voor permanent aangemeerde boten en deels door 
passanten benut.

In 2006 verhuist het stadsarchief van de Venusstraat 
naar het Sint-Felixpakhuis, waardoor het meteen 
een bijzondere culturele invulling krijgt. Op het 
gelijkvloers komt er namelijk een ware boekenstraat 
met een glazen overkoepeling en aan beide zijden 
horecazaken en boekenwinkels.

Een verbinding over de Italiëlei ter hoogte van de 
AMCA-site moet de verbinding maken tussen het 
Eilandje en het spoorwegemplacement: een oud en 
verlaten spoorwegterrein van 24 hectare dat in een 
hedendaags, duurzaam en uitgestrekt stedelijk land-

schapspark zal veranderen met het accent op groen, 
licht en ruimte, ontspanning, cultuur en sport.

Open ruimte

Op dit moment werken het Havenbedrijf en de 
stad Antwerpen aan de heraanleg van het open-
baar domein rond de Oude Dokken. Voor het 
Sint-Felixpakhuis voorziet men een ondergrondse 
parking, die zowel het MAS als Sint-Felix zal be-
dienen. De kaaien krijgen vorm als promenade en 
verblijfsgebied dat via de dokken en de Willem- en 
Nassaubrug de relatie zal leggen met de noordelijk 
gelegen Montevideo- en Cadixwijk. 

Infrastructuur

Een belangrijke verkeersader langs de Oude Dokken 
is de Rijnkaai, een kronkelende weg, die weinig in 
contact treedt met de bebouwing. Eens voorbij de 
Brouwersvliet wordt het stedelijk karakter van de 
weg omgebogen en de grote openheid van dit mari-
tiem stukje Antwerpen ervaarbaar. Langs de dokken 
blijft het verkeer ondergeschikt. De inritten van de 
ondergrondse parkeergarage aan het MASplein 
bevinden zich dan ook in de dwarsstraten die naar 
de kades leiden en niet op de kades zelf.
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Development

The plans for this area mainly focus on allocating 
new purposes for existing buildings. There is 
therefore little modernisation planned with the 
exception of several detached buildings. The most 
eye-catching project is undoubtedly the MAS 
museum on the Hanzestedenplaats, which will be 
called the MASplein from now on. Neutelings Riedijk 
Architects, who activated the project, designed the 
building as a living museum, an urban foyer where 
inhabitants of Antwerp meet. The MAS thus leaves 
its mark on the Eilandje as the cultural opposite for 
the south.

From 2008, the new museum tower on the flushed 
square in the old centre of the Eilandje between 
the Bonapartedok and the Willemdok will display 
the collections of three municipal museums: the 
Folklore Museum, the National Maritime Museum 
and the Vleeshuis Museum. The industrial heritage 
collection will also be here. In total over 350,000 
objects, presented in an entirely new way, will be 
exhibited. 

The museum tower, resembling a pile of huge cases, 
is interpreted as a spiral route where the voyage of 
discovery begins on the flushed square and ends on 
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a platform on the top floor with a marvellous 
panorama of Antwerp and the Scheldt. 

A large glass covering at the end of the square
with the Willemdok offers protection for a permanent 
‘outdoor’ exhibition of maritime objects and port 
installations of yesteryear. Four café and shop 
pavilions on the square and a new row of trees 
along the docks invite pedestrians to enjoy the mari-
time atmosphere. An atmosphere that can also be 
found along the wharfs.

The Loodswezen (pilot service) at the Schelde-kaaien 
is a major point for the city as well as the district. It 
connects the district to the city centre via the wharf 
promenade and is the departure point of the east-
west axis on the Eilandje. It will be strengthened by 
pulling down several smaller buildings around the 
Loodswezen and redesigning the area around it.

Further along the east-west connection lies the 
Rijnkaaibuilding, also known as the Chiquita build-
ing. Here the plan is modernisation that fits in 
with the dense development. An elevation (mainly 
with a shopping area) will completely integrate the 
Chiquita building in this new style. After some time 
the original building may possibly disappear 

completely. A freestanding pavilion closes off 
the area around the docks and forms a link to the 
isolated buildings along the Rijnkaai.

Plans for a museum port in the Bonapartedok are in 
an advanced phase. A wide floating boulevard-style 
landing at the Sint-Aldegondiskaai will connect the 
public space with the water. 

The new transient dock in the Willemdok empha-
sises the maritime character of the area and forms 
a major link between the city and the Eilandje. The 
dock currently offers a mooring place to 300 boats. 
The yachting harbour has reached it’s full capacity.

In 2006 the city archive will be housed in the Sint-
Felixpakhuis, which will give it a special cultural 
purpose. The ground floor will become a real book 
street with a glass roof and restaurants, cafés and 
bookshops on either side.

A connection at the AMCA site will link the Eilandje 
with the railway yard area: a 24-hectare old and 
deserted railway precinct will be turned into a 
modern, permanent and vast urban landscaped park 
stressing nature, light and space, recreation, culture 
and sport.

Open space

Currently the Port Authority and the City of Antwerp 
are working on the reconstruction of the public 
space around the Oude Dokken. The plan for the Sint-
Felixpakhuis is to provide an underground car park 
that will serve both the MAS and the Sint-Felix. 
The wharfs will be used as a promenade that will 
connect this area to the northly situated Montevideo 
and Cadix districts by means of the docks and the 
Willem and Nassau bridges.

Infrastructure

The main road along the Oude Dokken is the
Rijnkaai, a winding road that has little contact with 
the development. Once passed the Brouwersvliet, 
the urban character of the road changes into the 
vast openness of this maritime part of Antwerp. 
Traffic is limited along the docks. The entrances to
the underground car park at the MASplein are in 
the side streets leading to the quays and not on the 
quays themselves.
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Bebouwing

In de Cadixwijk is het voornaamste principe de uit-
breiding van de bestaande bouwblokstructuur. Dit 
deel van het Eilandje was reeds in vroegere tijden 
de woonbuurt van de haven vermengd met zijn 
pakhuizen, vandaar de loodrecht op elkaar staande 
bouwblokken. Deze bouwblokstructuur is herken-
baar en wordt na de uitbreiding nog versterkt. Het 
huidige weefsel kenmerkt zich door een afwisseling 
van individuele woningen met loods- of lofttypes. 
Door deze ritmiek te blijven toepassen wil men het 
kleinschalig karakter van deze wijk ook na de uitbrei-
ding bewaren. De Cadixwijk wordt zo een homogene 
wijk die aansluiting zoekt bij de bouwblokken rond 
de Oude Dokken.

Het landhoofd aan de kade ter hoogte van de 
Kempischebrug (kaai 38) krijgt een toren die een 
nieuw referentiepunt toevoegt aan de skyline van 
Antwerpen.

Open ruimte

Ook al behoudt men het oorspronkelijke dichte, 
intieme karakter van deze wijk, toch voorziet men 
voldoende open ruimte die als ontmoetingsplaats 
aan het water dient. De kades – langs drie kanten 

van de wijk – spelen hierin de belangrijkste rol. 

De enige grote open ruimte in de deze wijk komt 
naast het enige in het oog springende vrijstaande 
gebouw: het douanegebouw. Een lange open 
ruimte vanaf de kades tot het douanegebouw 
brengt de beleving van het water binnen in de wijk. 
Het douanegebouw zelf wordt omgeven door een 
sokkel, die beter aansluit bij dit publieke plein en de 
omringende straten, zonder erin over te gaan of te 
overheersen. De invulling van de bouwblokken moet 
zorgen voor een gevarieerd straatbeeld, o.a. door 
een hoge ritmiek van toegangen tot de gebouwen.

Infrastructuur

De straten in de Cadixwijk staan vooral in het teken 
van de bewoners en passanten. Daarom zal de 
bestaande wegenstructuur verder gezet worden met 
straten van 20 m breedte met voldoende plaats voor 
voetgangers en bomen. De auto is hier onderge-
schikt. In principe geldt overal tweerichtingsverkeer, 
behalve aan de kades met hun versmald wegprofiel. 

Een aantal ingrepen op de twee belangrijkste ont-
sluitingsassen, de Kattendijkdok-Oostkaai en de 

Londenstraat, werken verkeersvertragend. Deze 
laatste wordt vernauwd en bochtiger en krijgt een 
brede voetgangersstrook in het midden. Hiermee 
wordt zij omgetoverd in een gezellige boulevard 
waar het aangenaam vertoeven is.

Aan de uiteinden van de Kattendijkdok-Oostkaai, net 
voor de Mexicobrug en de Kempischebrug, komen 
twee versmalde bouwblokken. De geaccentueerde 
open ruimtes die zo ontstaan, scheppen een over-
gang tussen de inkomende wegen en de intiemere 
woonstraten met eveneens een verkeersvertragend 
effect.
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in the centre. This will turn it into a cosy, pleasant 
boulevard.

At both far ends, just before the Mexicobrug and the 
Kempischebrug, there will be two narrowed blocks. 
The emphasised open spaces will create a transition 
to the incoming roads and the more intimate resi-
dential roads, also with a traffic slowing effect. 

Development

The main principle in the Cadixwijk is the extension 
of the existing building block structure. In earlier 
times this part of the Eilandje was the port’s living 
area combined with warehouses. This is why there 
are perpendicular blocks. This block structure is 
recognisable but will be strengthened after 
development. The current structure distinguishes 
itself through alternating detached houses and 
hangar or loft type houses. By preserving this 
rhythm the small-scale character will remain even 
after development. The Cadixwijk will thus be a 
homogenous area linked to the blocks round the 
Oude Dokken.

The abutment at the quay near the Kempischebrug 
(quay 38) will get a tower adding a new reference 
point to Antwerp’s skyline.

Open space

Although the original close, intimate character 
of this area will be preserved, there will be 
sufficient open space as a meeting point by the 
water. The quays along three sides of the area will 
play the major role in this case. The only large open 

space in this area will be next to the only eye-catch-
ing detached building: the customs house. A long 
open space by the quays up to around the customs 
house brings the water closer to the district. The 
customs house itself is surrounded by an elevation, 
in keeping with this public square and its surround-
ing streets without merging into it or suffocating it.
The use of the blocks should ensure a varied street 
scene through, among others, the rhythm of build-
ing entrances.

Infrastructure

The streets in the Cadixwijk are mainly there for 
inhabitants and passers-by so the existing road 
structure will be continued with streets with a 
width of 20 m and sufficient space for pedestrians 
and trees. Cars are limited. In principle there is 
two-way traffic except for the quays with their 
narrowed roads. 

Several adjustments to the two main open axis, 
the Kattendijk Oostkaai and the Londenstraat slow 
down traffic. The latter will be narrowed and made 
more winding and will get a wider pedestrian strip 
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moet ontstaan door publieke plaatsen te creëren 
rond de torens en langs het water. De kades vormen 
een integraal deel van het publiek domein en tussen 
de gebouwen blijft er voldoende doorkijk naar het 
water bewaard. Hierdoor zal men de onmiddellijke 
nabijheid van de haven versterkt kunnen ervaren. 
Om de voetganger deze beleving maximaal te gun-
nen, voorziet men aan de Kattendijkdok-Westkaai 
een ondergrondse parkeergarage. Deze zal een groot 
deel van de huidige bovengrondse parkeerplaatsen 
vervangen en auto wordt ook in deze wijk maximaal 
op de kades geweerd.

Naarmate men verder naar het noorden wandelt, 
wordt de bebouwing schaarser en publieke plaatsen 
ruimer en wijder. Vooral langs het water, zowel 
aan de Rijnkaai als aan de Kattendijkdok-Westkaai, 
voorziet het plan grote multifunctionele open ruim-
tes waar evenementen kunnen plaatsvinden.

Infrastructuur

Het stratenpatroon in de Montevideowijk is ver-
gelijkbaar met dat in de Cadixwijk, hoewel de 
Brazilië- en Montevideostraat een smaller profiel 
kennen. De heraanleg van de Amsterdamstraat in 

Bebouwing

In deze wijk is het niet de bedoeling de bestaande 
bouwblokken door te trekken tot aan het water 
zoals in de Cadixwijk. De Montevideowijk is vooral 
een toegankelijke buurt met veel ruimte voor 
bijvoorbeeld een wandeling langs de kaaien. De vier 
bestaande bouwblokken blijven behouden. Deze 
krijgen enkel een aanvulling met losse, smalle, 
hoge torens langs de Rijnkaai en de Kattendijkdok- 
Westkaai. De culturele as loopt van het MASplein 
verder langs deze weg tot aan de saskom en bepaalt 
mee de beleveniswaarde van de buurt. Zo wil men 
ook in deze buurt de relatie met de stad opnieuw 
herstellen en versterken. 

Tegelijk onderstreept dit het belang van een
publieke ontmoetingsplaats en versterkt dit de 
relatie met het water waarin de culturele as een 
actief rol speelt. 

De nieuwbouw in de Montevideowijk neemt de 
vorm aan van smalle torens. Als aansluiting bij de 
Oude Dokken en de stadskern is de bebouwing in 
het zuiden van deze wijk daarentegen dichter. Het 
gelijkvloers krijgt algemeen een commercieel-
culturele functie, vooral langs het traject van de 
culturele as. In het noorden wordt de bebouwing 
losser om zo aansluiting te vinden op de uitgespro-

ken landschappelijk aangelegde Droogdokken. Langs 
de Rijnkaai wordt zowel qua bebouwing als qua 
open ruimte het stramien van de stedelijke kade 
verder gezet: losse en loodsachtige bebouwing 
wisselt er af met grote multifunctionele open 
ruimtes. Dit herstelt de huidige breuk met de 
Scheldekaai en nodigt voetgangers uit om verder 
te wandelen langs de oevers van het Eilandje. Zo 
brengen we de Schelde dichter bij het Eilandje. Aan 
het noordelijke einde van de Rijnkaai daarentegen 
wordt er een groot solitair gebouw opgetrokken dat 
het einde van het stedelijk deel van de Scheldekade 
duidelijk markeert. Een cultureel-maatschappelijke 
of recreatieve bestemming op het gelijkvloers en de 
eerste twee verdiepingen voor dit gebouw aan de rand 
met de Droogdokken kan dit nog meer versterken.

Op het Limaplein komen de grootschalige gebouwen 
van de Rijnkaai en de torens van de Kattendijkdok 
Westkaai samen. Het Montevideo-huis heeft hier 
inmiddels een nieuw front gekregen.

Open ruimte

De Montevideowijk is in eerste plaats bedoeld als 
een zeer toegankelijke en open wijk. Dit gevoel 
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een boulevard zorgt voor een aangenaam verblijfs-
karakter, evenals de Londenstraat. Een reserverings-
strook voor een nieuwe tramlijn of voor bussen kan 
hier makkelijk in het straatprofiel ingebed worden en 
een belangrijke bijdrage leveren tot de vermindering 
van het autoverkeer in de stadskern. Hetzelfde geldt 
voor de Rijnkaai als noord-zuid verbinding van de 
Montevideowijk en het Droogdokken-eiland met de 
kernstad.
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will increase the feeling of proximity to the port. 
To offer pedestrians this full experience there will 
be an underground car park at the Kattendijkdok-
Westkaai, which will replace a large part of current 
open air car parks. Cars will also kept out of the 
quays of this area as much as possible.

Walking north there will be less development and 
more and wider public spaces. Particularly along the 
water, at the Rijnkaai as well as at the Kattendijkdok-
Westkaai, there will be large multifunctional open 
spaces where events can take place.

Infrastructure

The street pattern in the Montevideowijk is similar 
to that of the Cadixwijk, but wider. The reconstruc-
tion of the Londenstraat into a boulevard will be 
extended in the Amsterdamstraat where a plea-
sant atmosphere will predominate, which will be 
increased by new a car traffic-reducing tramline. 

Development

In this area the intention is not to extend the 
existing building blocks up to the water like in 
the Cadixwijk. The Montevideowijk is mainly an 
open area with a lot of space, for example, for 
walking along the quays. The four existing blocks 
will remain. They will only be extended with 
detached narrow towers along the Rijnkaai and the 
Kattendijkdok-Westkaai. The cultural axis runs from 
the MASplein along this road, determining part of 
the area’s attraction. Its relation to the city will 
thus be restored and strengthened. 

This also underlines the importance of a public 
meeting place and strengthens the relationship with 
the water, where the cultural axis plays an active 
role. 

The modernisation of the Montevideowijk will 
consist of narrow towers, connecting the Oude 
Dokken and the city centre. The development in 
the south will be more compact. The ground floor 
will get a commercial-cultural use, especially along 
the route of the cultural axis. In the north there 
will be less dense development to join in with the 
landscaped Droogdokken. Along the Rijnkaai, deve-
lopment as well as open space will continue the 
pattern of the city quay: loose and warehouse-like 

development alternating with large multifunctional 
open spaces. This restores the current split from the 
Scheldekaai and invites pedestrians to walk along 
the banks of the Eilandje. This way the Scheldt will 
again be brought closer to the Eilandje. On the 
other hand, at the northern end of the Rijnkaai 
there will be a large isolated building clearly mark-
ing the end of the urban part of the Scheldekade. 
Using this building for socio-cultural or recreational 
purposes on the ground level and the first two floors 
at the edge of the Droogdokken could strengthen 
this even more.

At the Limaplein, the large-scale buildings of the 
Rijnkaai and the towers of the Kattendijkdok-
Westkaai meet. The Montevideohuis has already 
been given a new façade.

Open space

The Montevideowijk is mainly intended as a very 
open district. This feeling should increase by 
creating public spaces around the towers and along 
the water. The quays form an integral part of the 
public space and sufficient space for a view of the 
water will be preserved between the buildings. This 
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De concrete uitvoering en realisatie van het 
Masterplan is een werk van lange adem. Toch heb-
ben heel wat privé-investeerders nu al de kans 
gegrepen om in de regio aan de slag te gaan. De 
laatste 10 jaar verschenen steeds meer vernieuwde 
kantoren en woningen. Daarnaast zijn in de periode 
van 1998 tot heden ook al enkele grote realisaties 
vast te stellen. Zo werd o.a. aan de Schelde een 
gigantisch mediacentrum uitgebouwd met een 
totale oppervlakte van maar liefst 70.000 m2 en 
wordt de AMCA-site geheel ingevuld en afgebouwd. 
Sinds 2001 heeft het Eilandje ook een jachthaven 
in het Willemdok, op een boogscheut van het his-
torisch centrum. De jachthaven is met 45 aanlopen 
per dag een ware trekpleister voor liefhebbers van 
zeilschepen en motorboten. Langs de Oude Dokken 
wordt momenteel het oude Sint-Felixpakhuis gron-
dig gerenoveerd. De stad Antwerpen zal hier het 
stadsarchief in onderbrengen. Door dit beschermd 
monument loopt een overkoepelde binnen-
straat die de Oude Leeuwenrui verbindt met de 
Godefriduskaai. In deze binnenstraat komen handels-
zaken en horecazaken die een echte boekenstraat 
zouden kunnen vormen. Hoewel de weg van de 
volledige ontwikkeling van het Eilandje nog lang is, 
kan de trein niet meer gestopt worden. Met nu al 
een zestigtal grote en kleine gerealiseerde projec-
ten, wordt stilaan een buurt gecreëerd waar wonen, 
werken en cultuurbeleving vervat in een uniek mari-
tiem kader, hand in hand gaan. Ondertussen zijn 
ook panden in de Montevideowijk en de grond 

Kattendijkdok-Westkaai door het Gemeentelijk 
Havenbedrijf aan ontwikkelaars verkocht. Op de 
Kattendijkdok-Westkaai komen 5 torens, ontwor-
pen door wereldbefaamde architecten (David 
Chipperfield, Diener & Diener en Gigon & Guyer). 
Door de ontwikkeling van het Eilandje komen de 
haven en de Schelde terug dichter naar de bewo-
ners en bezoekers van de buurt. Het Eilandje wordt 
een karaktervolle buurt die de haven en de stad 
terug verbindt. De stad Antwerpen zal opnieuw trots 
kunnen zijn op haar Eilandje in de metropool.

Partners in ontwikkeling

De ontwikkeling van het Eilandje is een samenwerk-
ing van meerdere partijen. De stad Antwerpen, het 
Gemeentelijk Havenbedrijf en het Vlaams Gewest 
werken op een constructieve manier samen om van 
dit megaproject een succesverhaal te maken. Het 
projectbureau Eilandje staat in voor de uitvoering 
van het Masterplan, de opmaak van bijkomende 
studies en coördineert en adviseert alle realisaties 
in de buurt. Dit gebeurt onder leiding van René 
Daniëls als projectmanager. Het spreekt vanzelf dat 
ook de private investeerders een belangrijke rol spe-
len in het uitbouwen van deze karaktervolle buurt. 
Samen met private investeerders zullen de projecten 
o.a. in de formule van Public Private Partnership 
ongetwijfeld slagen.
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The concrete execution and realisation of the Master 
Plan is no overnight task. Nonetheless quite a few 
private investors have already grasped the oppor-
tunity to commence work in the region. Increasing 
numbers of renovated offices and buildings have 
appeared over the last ten years. In addition, 
between 1998 till now a number of large projects 
were accomplished in the area. For example, a 
gigantic media centre was built on the banks of the 
Scheldt with a total surface area of 70,000m2 and 
the AMCA-site is constructed and finished. Since 
2001, the Eilandje has also its very own yacht-basin 
in the Willemdok, a stone’s throw away from the 
historic city centre. With 45 moorings a day, the 
yacht-basin is a real attraction for sail and motor 
boat lovers. Alongside the Oude Dokken, the old 
Sint-Felix warehouse is currently being renovated. 
The city of Antwerp will use it to store the city 
archives. A covered street runs through this listed 
monument and connects the Oude Leeuwenrui with 
the Godefriduskaai. This covered street will house 
shops and restaurants and may turn into a real book 
street. Even though the road to full development of 
the Eilandje is still long, the wheels have been put 
in motion. About sixty large and small projects have 
already been achieved, and step by step the Eilandje 
is turning into a neighbourhood where living, work-
ing and cultural experience, contained in a unique 
maritime framework, go hand in hand. In the mean-
time, houses in the Montevideo district and the land 
of the Kattendijkdok-Westkaai have been sold to pro-

ject developers by the Antwerp Port Authority. Five 
towers will be built on the Kattendijkdok- Westkaai, 
designed by world-famous architects (David 
Chipperfield, Diener & Diener en Gigon & Guyer). 
The development of the Eilandje brings the port and 
the Scheldt closer to the inhabitants and visitors of 
the city again. The Eilandje will become a distinctive 
and stylish neighbourhood connecting the harbour 
and the city. The city of Antwerp will again be the 
proud owner of a ‘little island’ in the metropolis.

Partners in development

Several parties have joined forces for the deve-
lopment of Eilandje. The City of Antwerp, the 
Gemeentelijk Havenbedrijf (port authorities), and 
the Flemish Region are working together construc-
tively to make a huge success story of this mega-
project. Projectbureau Eilandje is responsible 
for the execution of the Master Plan and drafting of 
additional studies and is coordinating and advising 
all the work in the neighbourhood. This is taking 
place under the leadership of René Daniëls as pro-
ject manager. It goes without saying that the 
private investors are also playing an important role 
in the development of this fascinating neighbour-
hood. Together with private investors, in such 
contexts as the formula of Public Private Partner-
ship, the project will indubitably succeed.
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