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19 mrt 2013 |
Dieter Van de Velde heeft drie voorstellen voor Spoor Oost.
BORGERHOUT | Op de grens van Borgerhout en Antwerpen-Noord ligt Spoor Oost. Dieter Van de Velde schreef een eindwerk
over de site.

“Een startpunt voor een brede discussie”
Dieter Van de Velde studeerde vorig jaar af als master in de stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Artesis Hogeschool.
Voor zijn eindwerk onderzocht hij de noden en mogelijkheden van Spoor Oost.
Dieter: “Het spooremplacement Spoor Oost ligt tussen Schijnpoort en Donkerpoort. Het wordt waarschijnlijk binnen een tiental
jaar ontruimd, enkel de ringspoorlijn blijft in gebruik. Dit opent heel wat kansen voor stad en buurt. Plannen zijn er nog niet, wel
heel wat losse ideeën en mogelijkheden. Het stedelijk ruimtelijk structuurplan lanceert de mogelijkheid van een nieuwe
parkverbinding tussen het Rivierenhof en Park Spoor Noord. Zowel de stad als de buurt zijn nog op zoek naar ruimte voor
scholen, sportinfrastructuur, volkstuintjes, enzovoort. Of is dit een geschikte locatie voor woningen of kantoren?”

Drie voorstellen
Dieter komt in zijn eindwerk tot drie mogelijke toekomstscenario’s.
Eén park - drie delen
Dit model bundelt de infrastructuur in het oosten van de site. De ruimte aan de westzijde krijgt een sterk lokaal karakter en sluit
aan bij Borgerhout. Het zuidoostelijk deel verbindt Hof ter Lo met de parkomgeving. Het afgezonderd deel in het noordoosten
sluit aan bij Schijnpoort. De nieuwe spoorinfrastructuur scheidt de lokale en bovenlokale functies van elkaar.
Bewoners kunnen mee wandelen en Spoor Oost komen ontdekken
De lineaire buffer
Dit model kiest voor een bebouwing langs de Singel. Die aanpak zou Spoor Oost grotendeels afsluiten van de weg. Maar het
verhoogt de leefbaarheid (geluid, fijn stof) en er komt meer open parkruimte. De spoorinfrastructuur blijft wel aanwezig nabij het
woongedeelte.
De kamstructuur
In dit model wordt de groene parkruimte een bindmiddel tussen de verschillende delen en wordt de eenheid ervan nagestreefd.
Deze parkruimte zal dus niet een grote open ruimte zijn, maar eerder een aaneengesloten groene corridor.
Dieter: “City Labo - een denktank binnen 'Antwerpen Averechts', de organisator van rondleidingen door stadswijken - nodigde
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mij uit om mijn resultaten te presenteren. Gevolgd door een panelgesprek. Voor mijn presentatie is er nog een geleide
wandeling, zodat iedereen het gebied Spoor Oost zelf kan ontdekken. Wie meegaat, krijgt soep, een broodje en een drankje.”

Praktisch
Lezing Spoor Oost, zaal TRIX
woensdag 20 maart 2013 om 20 uur
Noordersingel 28
lezing door Dieter Van de Velde,
panelgesprek met stadsbestuur en districtsbestuur
website Borgerhout
gratis
Geleide wandeling Spoor Oost
woensdag 20 maart 2013 om 18.30 uur
vertrek Terlooplein
6 euro
inschrijven: secretariaat@antwerpenaverechts.be
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