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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 start-
ing shot for a mental process in which the future 
development 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. Doelstellingen
 Objectives
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Voor de ontwikkeling van stadsinbreidingsgebied 
het Eilandje wil de stad Antwerpen niet alleen een 
programma voor het land opstellen, maar ook voor 
het water. Dit Waterplan heeft meerdere functies:

- het geeft een visie op de integratie van het 
waterprogramma; 

- het formuleert een visie ten behoeve van een 
inspirerende maritieme sfeer; 

- het is een sturingsinstrument om nieuwe 
(her)ontwikkelingen zoals de gecombineerde 
land-water projecten in goede banen te 

 leiden; 
- het biedt een toetsingskader om (lopende) pro-

jecten te kunnen beoordelen; 
- het moet maximale ruimte bieden voor 
 productontwikkeling in de watergebonden 
 vrijetijdseconomie. 

Het Waterplan vormt een noodzakelijke aanvul-
ling op het Masterplan voor het Eilandje waarbij 
het accent wordt gelegd op het maximaal ontwik-
kelen van het maritieme karakter van dit gebied. 
Uiteraard wordt hierbij de nodige aandacht besteed 
aan een goede wisselwerking met de ontwik-
kelingen op het land en in het openbaar gebied. 
Daarnaast is afstemming met het structuurplan 
belangrijk. De havenbekkens blijven behouden en 
krijgen maritieme functies: een commerciële haven-
functie, een toeristisch-recreatieve functie.

In het plan krijgen de dokken en Scheldekaaien op 
het Eilandje een nieuwe invulling. Een programma 
van eisen voor de infrastructuren op de kaaien (zoals 
steigers, gas, licht en sanitair) is daarom eveneens 
onderdeel van het Waterplan. Het Waterplan moet 
aansluiten op bestaande ontwikkelingsplannen 
(bouwplannen met bijbehorende functieveran-
deringen) en moet bovendien rekening houden 
met relevante beleidsnota's voor het Eilandje. De 
ontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden. De functie 
van de dokken zal worden aangepast aan de ontwik-
kelingen die de verschuiving van werkzone naar 
woonzone met zich mee brengt. De nog aanwezige 
industriële havenfuncties zullen dan ook geleidelijk 
aan evolueren met de veranderende landfunctie. 

For the development of city centre area the Eilandje, 
the city of Antwerp not only wants to create a pro-
gramme for the land but also for the water. The 
Waterplan has several functions:

- it gives a vision on the integration of the water 
scheme;

- it formulates a vision for the benefit of an 
inspiring maritime atmosphere; 

- it is a guiding instrument for steering new 

(re)development such as combined land-water 
projects in the right direction;

- it offers a test framework for assessing 
 (current) projects; 
- it should offer maximum space for product 

development in water-based leisure economy.

The Waterplan is a necessary addition to the 
Eilandje’s Masterplan. The main objective of the 
project is maximum development of the maritime 
character of this area. The Waterplan must enable 
optimum interaction between developments on land 
and in the public space. The Waterplan must also 
be tuned to the structural plan. The port basins will 
be preserved and given a (commercial) maritime as 
well as a tourist recreational function.

The Waterplan describes the new role for the 
Eilandje’s docks and the Scheldt quays. That is why 
a list of requirements for the infrastructure on the 
quays (such as piers, gas, light and toilet facilities) 
is also part of the Waterplan. The Waterplan must 
fit in with existing development programmes (deve-
lopment plans with accompanying function 
alterations) and take the Eilandje’s relevant policy 
documents into account. The development will be 
carried out in phases. The docks’ function will be 
adapted to the developments resulting from the 
shift from working zone to residential area. The 
still present industrial port functions will gradually 
develop in line with the altered land function. 
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3. Analyse
 Analysis

Nautische situatie nu

In de tekening is de huidige nautische situ-
atie weergegeven. Een aantal dokken zijn wet-
telijk beschermde monumenten: Bonapartedok, 
Willemdok, Kattendijksluis, Droogdokken, 
Verbindingsdok, Kattendijkdok en ook de kranen aan 
de Scheldekaaien. Het Kempischdok en het Houtdok 
worden als waardevol beschouwd. Onder de brug-
gen zijn drie wettelijk beschermde monumenten: de 
Mexicobruggen, de Nassaubrug en de Willembrug. 
De bereikbaarheid van het Eilandje over water is 
redelijk maar nog niet optimaal. De onderlinge 
bereikbaarheid van de dokken laat nog te wensen 
over. Een groot aantal openbare kades maakt de 
bereikbaarheid van de waterkant goed. Daarbij zijn 
merendeel van de kades bijzonder breed. In het 
gebied is momenteel al een grote diversiteit aan 
watergebruikers aanwezig.

Current nautical situation

The drawings below show the current nautical 
situation. Several docks are legally protected 
monuments, namely the Bonapartedok, Willemdok, 
Kattendijksluis, Droogdokken, Verbindingsdok, 
Kattendijkdok and the Scheldt quay cranes. 
The Kempischdok and the Houtdok are consid-
ered as valuable. There are three legally pro-
tected monuments under the bridges, namely 
the Mexicobruggen, the Nassaubrug and the 
Willembrug. Accessibility of the Eilandje via the 
water is reasonable but not yet optimal. 
The accessibility between the various docks still 
leaves a lot to be desired. Many public quays enable 
accessibility of the riverside and most quays are 
extremely wide. There is currently major diversity of 
water users in the area.
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4. Ontwikkeling
 Development

Opgave

Het Waterplan vormt een cruciale schakel in de 
vernieuwing van het Eilandje. Het water en de dok-
ken geven het gebied zijn bijzondere karakter en 
de activiteiten die er plaatsvinden zorgen ervoor 
dat het Eilandje opnieuw betekenis krijgt voor de 
Antwerpenaar. De opgave van het Waterplan is dan 
ook niet zozeer het keurig onderbrengen van alle 
functies (hoewel dat ook moet gebeuren), maar 
het organiseren van een bijzondere ambiance die 
het Eilandje weer tot een betekenisvolle plek in 
Antwerpen maakt.

Tijdhorizon

De uitvoering van het Waterplan kan gefaseerd en 
gelijktijdig met die van het Masterplan verlopen. 
De totale planhorizon is ongeveer 20 jaar. De eerste 
fase loopt tot 2010 met als doel inspirerend, sturend 
en toetsend te zijn. In de tweede fase heeft het plan 
echter geen toetsend karakter. Later in het ontwik-
kelingsproces moet worden besloten welke elemen-
ten sturend van aard moeten zijn. Het Waterplan 
Eilandje is dan ook een flexibel document met 
ruimte voor veranderingen. Hierna volgt een toe-
lichting op de kernpunten van het Waterplan die tot 
een eerste integraal concept zijn uitgewerkt. Daarna 
wordt een overzicht van de mogelijke gebruikers van 
het Eilandje omschreven, gevolgd door een beschrij-
ving van de programma’s per dok.

Objective

The Waterplan is a crucial link in the Eilandje’s 
modernisation. The water and the docks give the 
area a unique character and the activities organised 
here once again give the Eilandje importance to the 
people of Antwerp. The objective of the Waterplan 
is not so much neatly planning out all functions 
(though this must also be done) but organising a 
special atmosphere that should once again make 
the Eilandje a meaningful area of Antwerp.

Time frame

The realisation of the Waterplan can be done in 
phases simultaneous with the Masterplan. The total 
plan frame will take about 20 years. The first phase 
will end in 2010. The nature of the Waterplan’s first 
phase is inspiring, testing and guiding. However, 
in the second phase the plan does not have a test-
ing character. Further in the development process 
the guiding elements must be determined. The 
Eilandje’s Waterplan is a flexible document offering 
the possibility of change. Below is a clarification of 
the main points of the Waterplan that have been 
worked out in a first integral design, after which the 
plans per dock will be explained.
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Waterplan 2004-2010
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Eén gebied, meerdere sferen

Binnen de uitwerking van het Waterplan zijn een 
aantal sfeergebieden te onderscheiden. Deze 
sferen hebben een nautisch karakter en zijn geba-
seerd op de huidige situatie, de lopende 
projecten en de plandocumenten. De belangrijkste 
gebieden zijn: 
-  stadskade rond de Oude Dokken: historisch 

gebied met vrij gesloten randen; 
-  culturele as: de verbinding tussen het 
 historisch centrum en de Kattendijksluis via de 

Hanzestedenplaats;
-  droogdokkensite;
-  kaai 38: maritiem erfgoedcluster
-  stadsparken: aan Schelde, in Cadixwijk en Spoor 

Noord;
-  schakelpunten: plekken rond de bruggen met 

een civieltechnische uitstraling.

Opspannen

Het Eilandje is een groot gebied. Bij de ontwikke-
ling ervan bestaat het risico dat er teveel alleen 
vanuit de binnenstad wordt gedacht. Op die 
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Nautische bijdrage

Het Eilandje is een gebied in transformatie. De 
culturele basis voor de verstedelijking is en blijft 
het water. Van een actieve haven op het Eilandje 
zal steeds minder sprake zijn. Om de culturele 
betekenis van het water hoog te houden moet er 
goed naar het waterprogramma worden gekeken. 
Bestaand en nieuw programma moeten een bijdrage 
leveren aan de nautische sfeer. Zo worden ligplaat-
sen alleen toegekend aan schepen die varend zijn, 
wat een schroef, motor, bekwame bemanning en 
een bepaalde onderhoudsstaat betekent.

Statisch én dynamisch

Elk dok krijgt een combinatie van een statisch pro-
gramma (vaste en semi-permanente ligplaatsen en 
functies) en een dynamisch programma (opstap-
punten, tijdelijke passantenplaatsen, wachtplaat-
sen). Verder bieden de meeste dokken ruimte aan 
bijzondere en tijdelijke activiteiten. Daardoor veran-
deren de dokken steeds van karakter en zal het druk-
tebeeld door het jaar heen wisselen. Ook op de kade 
moet ruimte zijn voor een tijdelijk programma.

manier kunnen het Willemdok en het Bonaparte-
dok te intensief gebruikt worden en misschien 
zelfs overbezet raken, waardoor het gebied als 
geheel verzwakt. Om dit te voorkomen stellen 
we voor om het gebied op te spannen tussen vier 
'focuspunten': het Willemdok / Bonapartedok aan 
de zuidzijde als schakel naar de binnenstad, een 
nieuw 'Scheldepark' aan de westzijde, het Nieuwe 
Havenhoofd Kattendijkdok aan de noordzijde als 
schakel naar de 'echte' haven en het maritiem erf-
goedcluster aan kaai 38 aan de oostzijde.

Veroveren

Het Eilandje moet deels vanaf het water ‘veroverd' 
worden. Daartoe wordt een veelheid aan vervoer 
over het water mogelijk gemaakt. Watertaxi, 
waterbus, charter, rondvaart en andere vor-
men van vervoer krijgen een waterstation op de 
Hanzestedenplaats. Van daaruit worden alle 
belangrijke plekken van het Eilandje bereikbaar. Het 
vervoer over water brengt mensen naar het gebied 
en laat het gebied van haar beste kant zien.

  

5. Kernpunten
 Core issues

Openheid

Het water is de sfeerdrager van het nieuwe Eilandje 
en moet vanaf het land zichtbaar zijn. In de uitwer-
king wordt gezocht naar plekken die vrijgehouden 
moeten worden om contact met het water te waar-
borgen. Naast een visuele waarde heeft dit ook een 
praktisch voordeel, zoals bewegingsruimte bij even-
tuele calamiteiten.

Lange lijnen en verrassende plekken

Eén van de grote krachten van het gebied is het 
ervaarbare contrast tussen de weidse uitzichten en 
lange lijnen enerzijds, en de vele bijzondere plek-
ken in het gebied anderzijds. Die kwaliteit moet 
behouden blijven en op sommige plaatsen versterkt 
worden. 

In het waterplan zijn vier lange lijnen opgenomen: 
de noordzijde van het Willemdok / Bonapartedok, 
het Kattendijkdok, het Houtdok en het Asiadok. Hier 
ervaart men de schaal en weidsheid van het gebied, 
en ontstaat er een overzicht van het gebied vanuit 
de randen.
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Focus

Omdat het gebied zo groot is, kan je niet alles 
overal tegelijk realiseren. Daarom zijn keuzes onver-
mijdelijk. Essentieel is in ieder geval dat de culturele 
as, uitwaaierend vanuit het Bonapartedok, wordt 
ondersteund door activiteiten, de gedeeltelijke 
transformatie van de droogdokken en publieke func-
ties. Een tweede focus is het Nieuwe Havenhoofd die 
de schakel vormt tussen het Eilandje en de 'echte 
haven'. Hier zal het accent meer op de sensationele 
beleving van de haven liggen.

Plusprogramma

Het programma dat als vereiste in de haven 
ondergebracht moet worden, is nog niet verscheiden 
en aantrekkelijk genoeg. Er moet een 'plusprogram-
ma' worden aangetrokken waardoor haven en 
kades tot leven komen en betekenis krijgen voor de 
stad. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een 
vismarkt. Andere mogelijkheden zijn een waterpret-
park, een bouwplaats voor historische schepen, 
een dok-land festival en diverse andere, tijdelijke 
activiteiten. De activiteiten moeten zo veel mogelijk 
aansluiten bij de karakteristieken van het gebied 
en niet een opzichzelfstaand item worden (geen 
nieuw Disney World). Het waterprogramma van 
het Eilandje moet voor iedere Antwerpenaar iets te 

bieden hebben. Cultuur en experiment voor de lief-
hebber, maar ook vissen, eten en drinken, aan boten 
klussen, zonsondergangen en spectaculaire water-
programma's krijgen een plaats op het Eilandje.

Spin-off

De recente geschiedenis van het Willemdok laat zien 
dat de ontwikkeling van een waterprogramma een 
flinke spin-off kan hebben op de ontwikkeling van de 
omgeving. Hiervan moet optimaal gebruik worden 
gemaakt. Dit gebeurt onder andere door aan het 
Houtdok ligplaatsen te maken voor bewoners van 
het gebied. 
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One district, several atmospheres

The Waterplan distinguishes a number of different 
atmospheric areas. They have a nautical character 
and are based on the current situation, current pro-
jects and plan documents. The main areas are:
-  stadskade around the old docks: historic area 

with more or less closed edges;
-  cultural axis: the connection between the 
 historic centre and the Kattendijksluis over the 

Hanzestedenplaats;
-  droogdokken site;
-  quay 38: maritime heritage cluster
-  city parks on the Scheldt, in the Cadixwijk and 

Spoor Noord;
-  link areas: places around bridges with a civil 

and technical atmosphere;

Focal points

The Eilandje is a large area. With its development, 
there is a risk that the city centre will be empha-
sised too much. This can result in overuse of the 
Willemdok and the Bonapartedok, which would 
weaken the area as a whole. To avoid this we sug-
gest dividing up the area into four ‘focal points’: 
the south side Willemdok / Bonapartedok as a link 
with the city centre, a new west side 'Scheldepark', 
the north side Nieuwe Havenhoofd Kattendijkdok 

as a link with the ‘real’ port and the east side quay 
38 maritime heritance cluster. Part of the Eilandje 
must be ‘saved’ from the water, to make a variety 
of water transport possible. Water taxi, waterbus, 
charter, touring boats and other forms of transport 
will get a water station on the Hanzestedenplaats. 
From here, all the Eilandje’s major areas will be 
accessible. Water transport takes people to the area 
and shows it in its best light.

Nautical contribution

The Eilandje is an area in transformation. The cul-
tural basis for urbanisation is and will remain the 
water. The role of the Eilandje’s active port will 
decrease. The water programme must be considered 
thoroughly to keep up the cultural significance of 
the water. Existing and new programmes must con-
tribute to the nautical atmosphere. For example, a 
mooring place is assigned to ships only if they are 
sailable, which implies a screw propeller, motor, 
competent crew and a certain level of maintenance.
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Static and dynamic

Every dock will get a combination of a static (fixed 
and semi-permanent mooring place and functions) 
and a dynamic (boarding points, temporary meet-
ing places and shelters) programme. Most docks 
also provide space for special, temporary activities. 
The character of the docks will therefore continually 
change and the level of activity will vary throughout 
the year. The quay should also be able to accommo-
date a temporary programme.

Openness

The water will ensure the atmosphere of the new 
Eilandje and must be visible from the shore. Thus 
development will also leave certain areas open to 
guarantee contact with the water. This not only has 
visual value, but is also a practical advantage offer-
ing, for example, freedom of movement in the event 
of possible disasters.

Surprising places

One of the area’s great strengths is the notable con-
trast between the panoramic views and long lines on 
the one hand and many special places on the other 

hand. This quality must remain and be strength-
ened in certain areas. The Waterplan includes 
four long lines: the north side of the Willemdok / 
Bonapartedok, the Kattendijkdok, the Houtdok and 
the Asiadok. Here one can experience the size and 
magnitude of the area as well as get an overview of 
the area from its edges.

Focus

The area is too large to be able to make all changes 
at once so making choices is inevitable. It is essen-
tial, however, that the cultural axis, fanning out 
from the Bonapartedok, is supported by activities, 
the partial transformation of the city dry docks 
and public functions. A second focus is the Nieuwe 
Havenhoofd that links the Eilandje and the 'real 
port’. Here the emphasis will be on the spectacular 
port experience.

Plus programme

The programme required to accommodate the port 
is not yet diverse and attractive enough. There 
should be a 'plus programme' livening up the port 
and quays with a purpose for the city. One idea is 
a fish market. Other possibilities include a water 

amusement park, a building construction site for 
historic ships, a dockland festival and various other 
temporary activities. The activities must fit in with 
the area’s characteristics and not become a separate 
item (no new Disneyworld). The Eilandje’s water 
programme must have something to offer all resi-
dents of Antwerp. Culture and experiment, but also 
fishing, eating and drinking, boat maintenance pos-
sibilities, sunsets and spectacular water programmes 
will be given their place on the Eilandje.

Spin-off

The recent history of the Willemdok shows that the 
development of a water programme can result in a 
spin-off for the development of an area. This is some-
thing that should be used to the full. This is done 
through, among others, creating mooring places for 
residents of the area.
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6.  Nautisch programma van eisen
 Nautical demand scheme
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In het Waterplan wordt een nautisch programma 
van eisen omschreven dat een overzicht geeft 
van de nautische functies die binnen de ontwik-
kelingsgedachte van het Masterplan Eilandje een 
plek moeten krijgen. Daarbij wordt ook de fasering 
aangegeven. Voor het nautisch programma van 
eisen is input geleverd door het havenbedrijf en 
door de startnotitie Waterplan Antwerpen, aan-
gevuld met ervaringsgegevens en de resultaten van 
een reeks interviews.

In het nautisch programma van eisen wordt onder-
scheid gemaakt in:
-  commerciële vaart: met binnenvaart in 
 bedrijf, bijzondere binnenvaart, binnenvaart op 

wacht, loodswezen en scheepswerven;
-  pleziervaart: met rondvaarten, watertaxi/water-

bus, riviercruise, jachthaven, passantenhaven, 
museumhaven, chartervloot en horecaschepen;

-  woonprogramma: met binnenvaart op vakantie, 
binnenvaart op rust en bewoonde museum-
schepen;

-  evenementen en attracties.

Voor iedere toekomstige gebruiker worden 
criteria opgenomen waaraan moet worden voldaan 
om zo een ondersteuning te vormen voor het nau-
tische karakter van het Eilandje.

-  cruises, circular tours, water taxis/waterbuses, 
river cruises, yacht basin, passenger port, 
museum port, charter fleet and hotel/restau-
rant/café ships;

-  residential: scheme with holiday inland naviga-
tion, inland shipping standing watch and inhab-
ited museum ships;

-  events and attractions.

All future users will have to meet criteria to 
support the Eilandje’s nautical character.

On the basis of the previous points, one might get 
the impression that almost all quay space on the 
Eilandje will be filled with activities. This is how-
ever not the case. The Scheldt quays will be mainly 
vacant. The quays around the entrances (northwest 
corner Kattendijkdok) will remain free for the use of 
the dry docks. The same applies to the land accre-
tion around the abutments to be able to offer a 
wide view for safe shipping traffic. The northern 
quay of the Bonapartedok and the Willemdok must 
remain vacant as much as possible to keep the view 
along the width of the docks free in the direction of 
the Scheldt.

Op basis van voorgaande punten kan de indruk 
ontstaan dat bijna alle kaderuimte in het Eilandje 
gevuld zal worden met programma. Dit is echter 
niet het geval. Zo zullen de Scheldekaaien hoofdza-
kelijk leeg zijn. Voor het gebruik van de droogdok-
ken zullen de kades rond de entrees (noordwesthoek 
Kattendijkdok) vrij blijven. Hetzelfde geldt voor de 
aanlandingen rond de bruggenhoofden om zo ruim 
zicht voor veilig scheepvaartverkeer te houden. De 
noordkaai van het Bonapartedok en het Willemdok 
moet zo veel mogelijk leeg blijven om zicht over de 
breedte van de dokken richting de Schelde vrij te 
houden.

A nautical scheme of demands is described in the 
Waterplan, offering a view of nautical functions 
that must be given a place within the development 
of the Eilandje’s Masterplan. The phasing is also 
indicated. Input has been given by the port instal-
lations and the Antwerp Waterplan’s notification 
of intent, completed with experience data and the 
results of various interviews.

The nautical scheme of demands distinguishes:
-  commercial navigation: with inland shipping, 

special inland shipping, inland shipping stand-
ing watch, pilot services and shipyards;
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7.  Plan in hoofdlijnen 2004 – 2010
 Main plan outlines 2004 – 2010

Het Willemdok en het Bonapartedok behoren tot de 
oudere generatie dokken en liggen direct tegen de 
historische binnenstad. Het zijn grote publieke 
kamers met als hoofdfunctie museumhaven en jacht-
haven. Aan de oostzijde van de Hanzestedenplaats 
komt een waterstation met opstapplaatsen voor 
diverse soorten vervoer over water. Van daaruit 
zijn alle dokken bereikbaar. De noordrand van het 
Willemdok en Bonapartedok wordt zoveel mogelijk 
vrijgehouden.

In het Verbindingsdok komen aan de oostzijde 
ligplaatsen voor salonbootjes en watertaxi's. De 
westzijde blijft vrij. Op de kade komt een (mobiel) 
podium voor bijzondere openluchtvoorstellingen. 

De westzijde van het Kattendijkdok wordt ingericht 
als kade voor riviercruises. De oostzijde van het 
Kattendijkdok biedt ruimte aan vaste ligplaatsen 
voor rondvaartboten en tijdelijke horecaschepen. 
Ook komen er aan beide zijden opstapplaatsen voor 
waterbussen en watertaxi's. De rest van de kade 
dient als overloop voor riviercruises, binnenvaart op 
wacht en andere schepen. In principe wordt deze 
kade zoveel mogelijk leeg gehouden. 

Bonapartedok & Willemdok

The Willemdok and the Bonapartedok are part 
of the older generation of docks and are situated 
by the historic city centre. They have large pub-
lic areas with a museum port and yacht basin as 
the main attractions. On the eastern side of the 
Hanzestedenplaats there will be a water station with 
mounting places for various types of water trans-
port. All docks are accessible from here. The north-
ern edge of the Willemdok and Bonapartedok must 
be kept free as much as possible.

In the eastern side of the Verbindingsdok there will 
be mooring places for pleasure boats and water taxis. 
The western side will remain vacant. There will be a 
(mobile) stage on the quay for special open-air events.  

The western side of the Kattendijkdok will be 
arranged as a quay for river cruises. The eastern side 
of the Kattendijkdok offers a space for permanent 
mooring places for pleasure boats and temporary 
café/restaurant/hotel ships. In addition, there will 
be mounting places for waterbuses and water taxis 
on both sides. The rest of the quay will serve as a 
connection for river cruises, inland shipping stand-
ing watch and other ships. In principle this quay will 
remain vacant as much as possible. 
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Bonapartedok & Willemdok

Kattendijkdok
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De droogdokken zijn een wettelijk beschermd monu-
ment. Het toekomstige gebruik van de dokken en 
kaaien wordt nader bepaald in de uitwerking van de 
bevragingsbundels. Vast staat dat ze een belangrijk 
stempel op het nautische karakter van het Eilandje 
drukken en dat hun kwaliteit wordt meegenomen in 
de toekomstige ontwikkeling.

The dry docks are a legally protected monument. 
Future use of these docks and quays will be further 
determined in the execution of the application 
brochures. They will definitely emphasise the 
nautical character of the Eilandje and their quality 
is included in the future development.

droogdokken

Saskom
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De Saskom van de Kattendijksluis zal door een 
nieuwe jachtensluis ter hoogte van het huidige 
gestremde westelijke sluishoofd met de Schelde ver-
bonden worden. Dit is noodzakelijk voor een goede 
bereikbaarheid van het Eilandje door de pleziervaart. 
Vermoedelijk wordt deze jachtsluis als combina-
tiesluis met de bestaande saskom uitgevoerd, die 
hiervoor echter volledig gerestaureerd dient te wor-
den, zodat bij sluiting van de Oosterweelverbinding 
door een snelwegviaduct ter hoogte van de 
Royerssluis, de grotere schepen via de Kattendijksluis 
het Eilandje kunnen bezoeken. De vaste en hoge 
Kattendijkbrug werd einde 2003 afgebroken. De 
Rijnkaai zal de oorspronkelijke rooilijn volgen en zal 
over een nieuwe beweegbare brug langs de sluis-
wachtershuisjes lopen, bij voorkeur over één van de 
sluisdeuren. Nadere studie zal de dimensionering en 
de exacte uitwerking van de sluis bepalen.

Het Suezdok is één van de belangrijke schakels in 
het gebied. De ontwikkeling van de kades en de 
gebouwen rondom dit dok zijn verbonden aan de 
uitwerking van een lopende bevragingsbundel. De 
monumentale waarde van het voormalige pomphuis 
en enkele andere gebouwen is in deze bundel 
beschreven.
 

The Lock basin of the Kattendijk lock will be linked 
with the Scheldt through a new yacht lock by the 
current blocked western lock head. This is vital for 
the Eilandje’s pleasure boat accessibility. This yacht 
lock will presumably be implemented as a combina-
tion lock with the existing lock basin, which will 
however have to be completely restored, so when 
the Oosterweel connection is closed due to a motor-
way viaduct by the Royer lock, the larger ships can 
visit the Eilandje via the Kattendijk lock. The per-
manent and high Kattendijk bridge was demolished 
late 2003. The Rijnkaai will follow the original build-
ing line and will run across a new moveable bridge 
along the lockkeeper houses, preferably over one 
of the lock doors. Further study will determine the 
dimensions and exact development of the lock.

The Suezdok is one of the area’s main links. The 
development of the quays and the buildings around 
this dock are linked to the development of the 
current application brochure. This bundle includes a 
description of the monumental value of the former 
pump housing and several other buildings. 
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The Scheldt quays by the Eilandje are part of a 
series of Antwerp’s dock views. A Scheldt quay 
Master Plan (1998) has been set up for the design 
and use of the quays on the city side. The main 
points here are the city’s identity, safety and com-
mercial possibilities.
 

The entrance from the Kattendijkdok to the Houtdok 
is marked by the Mexicobrug. The southern side 
of the Houtdok currently has two schemes. Inland 
shipping vessels standing watch are projected here 
for the time being. If an alternative location is 
found for ships standing watch in the port area, this 
place could be used for other purposes. A design in 
keeping with the development to be realised is the 
most likely choice. Depending on the results of the 
study of mooring places with long-term concessions, 
this place might be suitable. The bank along the 
northern part of the Houtdok could be used as a 
mooring place for barge masters. 

De Scheldekaaien ter hoogte van het Eilandje maken 
deel uit van de reeks gezichtsbepalende kaaien 
van Antwerpen. Voor de inrichting en het gebruik 
van de kaaien aan de stadskant is het Masterplan 
Scheldekaaien (1998) opgesteld. Hoofdpunten hierin 
zijn de identiteit van de stad, veiligheid en commer-
ciële mogelijkheden.

De entree vanuit het Kattendijkdok naar het 
Houtdok wordt gemarkeerd door de Mexicobrug. 
De zuidzijde van het Houtdok kent vooralsnog een 
dubbel programma. Voorlopig worden hier binnen-
vaartschepen op rust en op wacht geprojecteerd. 
Indien er in het havengebied een alternatieve 
locatie voor wachtende schepen wordt gevonden, 
kan deze plek ruimte bieden aan andere func-
ties. Een inrichting die meer aansluit bij de nieuw 
te realiseren woonwijk ligt dan voor de hand. 
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek 
naar ligplaatsen met langlopende concessie is deze 
plek daarvoor mogelijk geschikt. De oever langs het 
noordelijke deel van het Houtdok kan gebruikt 
worden als wachtplaats voor binnenschippers.

Houtdok
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In het Kempischdok komt een jachthaven met vaste 
ligplaatsen. Aan de westzijde komt een platform dat 
toegang biedt tot de pieren en waar de verenigings-
voorzieningen worden gesitueerd. De winteropslag 
van boten kan eventueel plaatsvinden in de loodsen 
aanpalend aan het maritiem erfgoedcluster in loods 
Kaai 38. Op de westkade wordt geparkeerd. Het 
overige deel van de kade blijft open en vrij. Hier 
komen wellicht terrassen in aansluiting op de nieuw 
te realiseren bebouwing. Aan de oostkade kunnen 
schippers op rust of schippers met vakantie een plek 
vinden. Tijdens de eerste ontwikkelingsfase lopen 
er nog twee concessies op het noordelijk deel van 
de oostkade. Beheer zal moeten uitwijzen of de 
bewegingsdynamiek van de binnenvaartschepen het 
gebruik van de jachthaven niet in gevaar brengt en 
omgekeerd.

A yacht basin with permanent mooring places will 
be created in the Kempischdok. There will be a 
platform offering access to the piers on the western 
side, where club provisions will be situated. Boat 
winter storage can possibly take place in the sheds 
adjoining the maritime heritage cluster in shed Kaai 
38. The western quay will provide parking facilities. 
The remaining part of the quay will stay open and 
free. Terraces will probably be built here, connecting 
newly realised development. The eastern quay offers 
a place for resting or holidaying barge captains. 
During the developmental phase there are still two 
concessions on the northern part of the eastern 
quay. Management will reveal whether the move-
ment dynamic of inland ships will not endanger use 
of the yacht basin and vice versa.

Houtdok

Kem
pischdok
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Het Asiadok blijft tijdens de eerste fase hoofdzake-
lijk een bestemming voor schippers op wacht en 
vakantie. Het enige voorstel tot ordening tijdens 
de eerste fase komt voort uit het vrijhouden van 
de zichtlijnen over de nieuw te ontwikkelen straten 
naar het model van het Masterplan. Alternatieve 
gebruiksmogelijkheden worden in het laatste deel 
van dit hoofdstuk geschetst.

During the first phase the Asiadok will mainly 
remain a destination for resting or holidaying barge 
captains. The only proposal for arrangement during 
the first phase comes from keeping free the view 
lines over the newly developed streets according 
to the Master Plan model. Alternative use will be 
sketched in the last part of this chapter.
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Met een doorkijk naar de ontwikkelingsmogelijk-
heden tussen 2010 en 2020 komen met name het 
Asiadok en het noordelijk deel van het Houtdok in 
beeld. Voor schippers op rust is er in ieder geval 
meer ruimte beschibaar, maar dan zullen de schepen 
voor hun elektriciteit op de bekabeling van de stad 
moeten worden aangesloten om geluidsoverlast 
van generatoren te voorkomen. Een vernieuwende, 
programmatische ontwikkeling in het Asiadok 
wordt met het gefaseerd verminderen van de bin-
nenvaartschepen denkbaar. Het Asiadok ligt aan de 
belangrijke stadstoegang Noorderlaan waar de com-
binatie van waterprogramma met nieuwbouw op de 
kades kan bijdragen tot de profilering van dit nieuwe 
Antwerpse stadsdeel. Zichtbaarheid van het waterge-
bruik vanaf de Noorderlaan draagt bij om het Eilandje 
bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. 
Hierbij kan gedacht worden aan een waterskibaan of 
een wedstrijdbaan voor jetski’s.

Looking ahead to developmental possibilities 
between 2010 and 2020 the main focus is on the 
Asiadok and the north part of the Houtdok. For 
resting boatmen more space is available if ships 
connect to the city’s cable system for electricity 
to prevent generator noise nuisance. A renewed 
development plan in the Asiadok will be pos-
sible if inland ships are gradualy driven back. The 
Asiadok is located at the main city entrance at the 
Noorderlaan where a combination of a water plan 
with new houses on the quays can contribute to 
profiling this new Antwerp quarter. Visibility of the 
water from the Noorderlaan contributes to draw-
ing the general public’s attention to the Eilandje. 
This can be done through, for example, a water ski 
or a jet ski competition course.

  

8.  De toekomst 2010-2020
 The future 2010-2020
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9.  Operationalisering
 Making it operational 
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9.  Operationalisering
 Making it operational 

Een aantal voorstellen in het Waterplan kan als 
opzichzelfstaand worden beschouwd. Waar 
programmavoorstellen ook consequenties hebben 
voor de inrichting van de kaderuimtes, moeten ze 
worden afgestemd op het Groenplan, het 
Beeldkwaliteitplan voor de buitenruimte en, waar 
mogelijk, op het Masterplan. 

Omdat niet alle acties tegelijkertijd gerealiseerd 
kunnen worden moeten er prioriteiten gesteld wor-
den. In het Waterplan is de bijdrage aan de opbouw 
van een nautisch karakter op het Eilandje een 
prioriteit.

Naast het accommoderen van faciliteiten is regel-
geving die de veiligheid en kwaliteit van het 
nautisch programma waarborgt noodzakelijk. 
Hierin worden gedragsregels voor watergebruikers 
beschreven die bijdragen aan de veiligheid op het 
water, maar die ook de waterkwaliteit garanderen:
- behoud van water en dokken vormt de basis 

voor de nautische sfeer op het Eilandje;
-  optimaliseren bereikbaarheid vergroot de 

gebruikswaarde van de dokken en kades;
-  alle kades openbaar brengt de nieuwe stede-

lijkheid in direct contact met het water;
-  nautische diversiteit vergroot de attractiviteit 

op water en aan wal;
-  voorzieningen accommoderen de waterge-
 bruikers;
-  nautische sfeer behoudt een stuk historie en 

geeft het Eilandje een specifiek karakter.

The planned proposals for the water area of the 
Eilandje require design, regulation and additional 
provision adaptations. The Waterplan includes a 
plan offering a general view of requirements. This 
overview offers leads for project descriptions, 
planning and budgeting. 

Several proposals in the Waterplan can be seen as 
separate. Scheme proposals that have consequences 
for design of quay space must meet the Greenplan, 
the Public Space Plan and, where possible, the 
Master Plan. Priorities must be established as not 
all actions can be realised simultaneously. The 
Waterplan includes prioritisation contributing to the 
Eilandje’s nautical character.

Accommodating facilities is vital as is the guaran-
teeing safety and quality of the nautical scheme. 
Rules of conduct for water users are described, con-
tributing to safety on the water as well as guaran-
teeing water quality:
-  preservation of water and docks is a basis for 

the Eilandje’s nautical atmosphere;
-  optimising accessibility increases the 
 practical value of the docks and quays;
-  all quays public directly links new urbanisation 

with the water;
-  nautical diversity increases the attractiveness of 

both water and banks;
-  provisions accommodate water users; 
-  nautical atmosphere preserves a part of history 

and gives the Eilandje a unique character.
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