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INZENDING VLARIO-INNOVATIEPRIJS 2020 

Innovatieve Zuiderdokken. 
 
Met het project voor de Gedempte Zuiderdokken wil de stad alternatieve en innovatieve oplossingen 
toepassen om het plein en de naastgelegen wijken (het Zuid en Nieuw Zuid) voor te bereiden op de 
gevolgen van het wijzigend klimaat, zoals meer intensieve neerslag, toenemende hitte en meer frequente 
droogteperiodes.  
 
Traditionele publieke investeringen (vergroten van de riolering, pompinstallaties, …) volstaan niet langer. 
Er zijn oplossingen nodig die flexibeler en efficiënter inspelen op de onzekerheden verbonden aan de 
klimaatswijziging. De stad zal daarom bij de heraanleg van de Zuiderdokken niet inzetten op slechts één 
maatregel, maar op een brede waaier aan maatregelen:  
 

 Het maximaliseren van het infiltrerend vermogen door het gebruik van halfverhardingen en 
versterkt gras met beheer op maat. Hierdoor wordt het grondwater gevoed en verdroging 
tegengegaan.  

    
Figuur 1 en 2_Definitief ontwerp met halfverharding en grote wadi’s voor boven- en ondergrondse waterinfiltratie © AG VESPA, 
Tractebel – ADR Architects – Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele 

 

 Een combinatie van bovengrondse en ondergrondse buffering: bovengronds in twee grote wadi’s 
en ondergronds in het substraat onder een deel van het plein. Dit substraat is 30% poreus en 
levert daardoor een extra buffervolume, waarin op termijn, niet alleen water van het park zal 
worden opgevangen maar ook water van de naastgelegen wijk een plaats krijgt.  

 

 Het verlagen van het reliëf van de ligweide om als waterbuffer te gebruiken bij hevige neerslag. 
Deze verlaagde weide heeft een zachte ondergrond (gras). We willen hierbij nagaan hoe het 
onderhoud van een dergelijke verlaging in het openbare domein geoptimaliseerd kan worden in 
functie van hemelwaterbuffering. 

 

 De aanleg van regentuinen waarin na elke bui het water zichtbaar aanwezig zal zijn. Deze 
regentuinen dragen op zich in vergelijking tot de andere toepassingen op het plein (wadi’s, 
substraat, …) minder bij aan de wateropgave, maar wel aan de publieke bewustwording rond 
water. Enkel door water ruimte te geven, kan men zich wapenen tegen frequentere 
overstromingen. 
 

 Het bevloeien van de bomen via een krattensysteem. Bomen verbruiken in de zomerperiode het 
neerslagwater van een heel jaar. Het water in de winter dient dus te worden opgehouden voor 
gebruik in de zomer. In een sterk geroerde ondergrond zoals in stedelijke omgevingen kan de 
plaatselijke bodem hier zelf vaak niet meer voor instaan. Het gebruik van kratten waarin het water 
opnieuw capillair kan opstijgen kan hier aan verhelpen. De Zuiderdokken is het eerste plein in 
Vlaanderen waar deze kratten op dergelijk grote schaal gebruikt zullen worden. 
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 De aanleg van een collectieve hemelwaterbuffer. Deze buffer is 1500 m³ groot en ontvangt het 
regenwater van alle daken rondom het plein. De totale dakoppervlakte die bijdraagt aan het 
systeem is 2.7 ha groot. Het verzamelde water zal worden gebruikt door de stadsdiensten 
(veegwagens, bevloeien van bomen in de stad) en zal daarnaast op een innovatieve wijze lokaal 
worden gezuiverd tot drinkwater (in samenwerking met water-link) en aangeboden aan de 
bewoners van Nieuw Zuid. Om dit te realiseren, zijn niet alleen infrastructurele werken nodig, maar 
ook veel overleg met verschillende stakeholders. Er werd ook een business case uitgewerkt 
(kosten-baten) en het juridisch kader (verantwoordelijkheden) werd onderzocht.  

 

 
 
Figuur 3_Schematisch overzicht van het collectieve hemelwatersysteem en de mogelijkheden voor hergebruik ©Tractebel Engie 

 
 
Met deze combinatie van verschillende toepassingen zal de stad niet alleen een innovatief antwoord 
bieden op de gevolgen van de klimaatswijziging, maar wil ze ook inspirerend werken zowel voor de 
bewoners als voor steden in binnen- en buitenland. De stad heeft het engagement aangegaan om de 
opgedane ervaring te delen via zowel Vlaamse (o.a. klimaatadaptatieportaal) als Europese kanalen (o.a. 
de Urban Water Agenda 2030). Ook willen de verschillende stadsdiensten hier zelf uit leren om zo de 
inrichting van andere stadspleinen steeds meer en beter klimaatrobuust te kunnen maken. 
 
Dit project is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, AGVespa en Water-link ism Aquafin. Meer info 
is te vinden via www.antwerpenmorgen.be .  
 
 

http://www.antwerpenmorgen.be/

