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V  
ia haar autonome 
gemeentebedrijf AG 
VESPA startte de 
Stad Antwerpen een 
publiek-private sa-
menwerking op. Het 
concept van de archi-
tecten Stéphane Beel 
en Lieven Achtergael 

won de wedstrijd. Hun masterplan haalde 
het door de aandacht voor de historiek van 
de site, het verkeersluwe, groene karakter 
en de openheid naar de omliggende omge-
ving, zonder de gesloten identiteit te ver-
liezen. De projectontwikkelaars Matexi en 
Vanhaerents tekenden in 2006 het contract 
voor de herontwikkeling van de site. Een 
nieuwe long voor Antwerpen was een feit.
Beel & Achtergael ontwierpen een autovrij 
park, waarin ruimte, rust en leefkwaliteit 
voorop staan. Zij voorzagen een 400-tal 
wooneenheden, van kleine appartementen 
over betaalbare sociale woningen tot indi-
viduele huizen met een tuin of een terras. 
Daarnaast zijn er ook gebouwen met een 
commerciële en socioculturele invulling. 
(Tenzij u de voorbije maanden op Mars 
verbleef, weet u dat Sergio Herman er in 
de oude kapel zijn nieuwe restaurant The 
Jane opende.) 
De bestaande en de nieuwe gebouwen 
werden via de open ruimtes ingenieus aan 

PLATTELAND
  in de stad

Zurenborg, de Dageraadplaats, de Cogels-Osylei...  

Die plekken in Antwerpen waren al trendy, hip  

en chic. En nu komen daar nog lofts, appartementen  

en huizen bij. De ommuurde site van zowat acht  

hectare van het voormalige Militair Hospitaal wordt een 

oase in ‘t Stad. Welkom in ’t Groen Kwartier.

Oostende: de toekomstige site  
van het Militair Hospitaal.

een mooie architecturale evenwichtsoefe-
ning. Dat bewijzen de architectenbureaus 
Collectief Noord, 360 architecten en Beel &  
Achtergael met hun nieuwbouwontwerpen 
en de renovatie en restauratie van de be-
schermde volumes, en dit alles met res-
pect voor de open ruimte die de bebouwing 
nog meer tot haar recht laat komen.

PUBLIEK GROEN IN PROGRESS
De Parijse botanicus, geoloog en land-
schapsarchitect Michel Desvigne nam de 
open, publieke ruimtes voor zijn rekening. 
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Het landschapsontwerp gaat uit van het 
idee van een stadstuin. Desvigne werkt de 
tuingedachte verder uit door verschillende 
tuinsferen te creëren: twee uitgestrekte 
tuinparken, intieme tuinkamers, collec-
tieve binnentuinen en private tuinen bij de 
woningen.
Om de verschillende groenzones visueel 
met elkaar te verbinden, koos Desvigne 
voor het aanplanten van een grid van 
sierfruitbomen. Deze zorgen, samen met 
de aanwezige kastanjebomen, beuken en 
linden, voor een mooi spel in kleuren en 
hoogten. In combinatie met de fruitbomen, 
de krentenboompjes en andere beplanting 
is de groenmix volledig. Met gras tot tegen 
de gevels... ’t Groen Kwartier heeft zijn 
naam niet gestolen. En het is bovendien 
nooit ‘af’, want het groen is een ‘work in 
progress’, de natuur zelf zal, met de jaren, 
laten zien tot welke onvermoede taferelen 
ze in staat is. Er is echter geen sprake van 
een ‘romantische’ tuin waarbij de natuur 
overwint op de stedelijke cultuur. De ont-
werper koos ervoor om veeleer een gevoel 
van ‘de buiten’ te evoceren. Het beeld van 
de Amerikaanse campustuin (denk aan 

Harvard) is hier meer van toepassing: via 
de voetpaden en de verschillende open 
ruimtes kunnen de bewoners én de omwo-
nenden vrij van het park genieten.
In dit overweldigende groen is de rol van de 
auto voor een groot deel uitgespeeld. Op 
de site kan men zich enkel te voet of per 
fiets verplaatsen. De bewoners parkeren 
hun auto in een van de vier ondergrondse 
parkeergarages of op de bovengrondse 
parkeerplaatsen. Om het duurzame plaat-
je volledig te maken, zijn er ook Cambio-
autodeelplaatsen gereserveerd. 
Met deze niet voor de hand liggende keu-
zes (meer groen, minder auto’s, energie-
zuinige woningen) kozen de ontwikkelaars 
en de architecten voor meer menselijkheid 
in een wereld waarop almaar meer ruis zit.  
Het ‘drukdrukdruk’ en ‘de angst voor de 
andere’ worden met deze nieuwe vorm van  
stedelijkheid naar het achterplan verwezen.  
’t Groen Kwartier maakt een statement en 
kiest voor solidariteit en het collectieve ge- 
beuren. Zonder geitenwollen sokken, maar 
volledig in de lijn van de 21ste eeuw. n

www.groenkwartier.be

elkaar geschakeld. Lieven Achtergael: 
“Doorzichten, perspectieven en groen en 
integratie in het omliggende weefsel, be-
palen de inplanting en uitsnijding van de 
nieuwe volumes. De precieze nevenschik-
king van deze volumes brengt bestaand 
en nieuw in evenwicht.” Een evenwicht dat 
subtiel speelt met contrasten, want nieuwe 
gebouwen moeten de bestaande, ernaast 
liggende architectuur niet noodzakelijk 
kopiëren om zich te integreren. Het is veel 
interessanter om nieuwbouw ook als een 
‘nieuw’ hedendaags werk te laten zien. Net 
deze dualiteit maakt van ’t Groen Kwartier 

De dualiteit 
tussen oud 
en nieuw:  
een archi-
tecturaal  
spel met  
contrasten.

ENCLAVE 
IN drIE dELEN
’t Groen Kwartier is een enclave  
binnen de stad waarin zich drie  
delen aftekenen: de beschermde  
Monumentenzone, de Arsenaalzone  
en de Parkzone. 

- De Monumentenzone omvat de  
Paviljoenen (de voormalige ziekenzalen), 
die werden omgevormd tot ruime lofts, 
en het Noordzuidgebouw dat werd  
gerenoveerd tot woonunits met tuin of 
terras. Tussen de Paviljoenen bevinden 
zich enkele Wintergangen, die vroeger  
werden gebruikt om bij koud weer van 
het ene paviljoen naar het andere te 
gaan. Deze werden ‘opengewerkt’ en 
maken nu integraal deel uit van het park.

- De Arsenaalzone is voor de helft  
ontwikkeld. De eerste 27 woningen en  
34 appartementen zijn reeds gebouwd 
en verkocht. In de tweede fase komen  
er nog 40 woningen en 43 apparte-
menten bij. 

- In de Parkzone komen 3 nieuwe  
gebouwen met 88 appartementen van 
Beel & Achtergael... dat is wonen in 
Belgische toparchitectuur.

www.stephanebeel.com
www.office360.be
www.collectiefnoord.be

Zicht op Paviljoenen en Wintergang.

Interieur van woning met tuin.

Wintergang

Voetgangers en fietsers rule!

Gerenoveerd 
staat netjes.

’t Groen Kwartier: een oase in Antwerpen.


