WIT architecten

Sint-Andries en Zuid, Antwerpen
eerste strategisch project binnen het masterplan voor de herinrichting van de Scheldekaaien, het verhogen van de waterkering
tot geactualiseerd Sigmapeil en de stabilisatie van de kaaimuur met inbegrip van een referentieontwerp voor een ondergrondse
stedelijke parking met het oog op marktbevraging
Site: 2 km Scheldekaaien, oppervlakte: +-15 ha budget: € 22.12 8.752, realisatie: 2016-heden, opdrachtgever: AG VESPA
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“Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden van
de Scheldekaaien. Het stadsproject voorziet in de heraanleg
van het openbaar domein tussen de Sint-Jansvliet en de
Namenstraat. In een eerste fase is het gebied tussen de
Goedehoopstraat en de Namenstraat heraangelegd. In een
volgende fase volgt de heraanleg van het gebied tussen de
Goedehoopstraat en de Sint-Jansvliet. (...)
De waterkering ter hoogte van Sint-Andries en Zuid heeft
de vorm van een kronkelende dijk langs stadszijde. De
dijk is ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt
naar de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid en via Blue Gate
Antwerp een groene corridor vormt tot aan de Hobokense
polder. Boven op de dijk bevindt zich een wandelpad met
een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt
niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken
zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op
de Schelde, multifunctionele sportzones, een brede fiets- en
wandelboulevard en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.
Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritiem karakter,
onder meer door het hergebruik van de bestaande kasseien.
De kasseivlakte ter hoogte van het Zuiderterras kan gebruikt
worden voor grotere evenementen. Ook de aanwezige
kraansporen zijn bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven
aanmeren aan de bolders langs de Blauwe Steen. Daarnaast
zijn er ook sportvelden aangelegd met een vlakke ondergrond
op de kaaivlakte, opnieuw met uitzicht op de Schelde. Aan de
Zuidersluis is een hellend vlak gemaakt zodat iedereen dicht
bij het water kan komen. Het historische havenhekwerk is
behouden en gerestaureerd.
Op drie plaatsen waar geen dijk aanwezig is, zijn er mobiele
poorten die enkel sluiten wanneer er overstromingsgevaar
dreigt.
Voor de veegwagens die het centrum van de stad reinigen, is
er ter hoogte van de Namenstraat een ondergronds technisch
gebouw gerealiseerd rond een voormalige atoomschuilkelder.
Naast de speeltuin bevindt zich ook een hondenloopzone.
De werken van de eerste fase, het gebied tussen de
Goedehoopstraat en de Namenstraat, eindigen begin juli 2019
met een groot openingsfeest. In een volgende fase volgt de
heraanleg van het gebied tussen de Goedehoopstraat en de
Sint- Jansvliet. Het park en de open ruimte langs het water
worden dan verder doorgetrokken en voorzien van sportvelden,
een tweede speeltuin en een tweede hondenloopzone. Vanaf
2020 starten de stabilisatiewerken, daarna kan de heraanleg
van het openbaar domein starten.”
(fotos en tekst AG VESPA: Sint-Andries en Zuid, 2019)
WIT architecten vormde tandem met Proap voor het geheel van
stedenbouw-landschap-architectuur.
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