
Het ontwerp van DRDH architects samen met Allies and 
Morrison is nauwkeurig ingepast in de stedelijke omgeving. 
Een ‘entreezone’ in de vorm van een dubbelhoge patio in 
het gebouw maakt de overgang tussen hoog- en laagbouw 
en creëert een verbinding tussen het plein en het pad met 
de wadistructuur. De toegangen zijn duidelijk zichtbaar, 
logisch en weloverwegen gepositioneerd: tussen hoog- en 
laagbouw, tussen plein en wadi, tussen de commerciële 
ruimten op het gelijkvloers van de hoogbouw en de kan-
toren in de laagbouw. De overgang tussen publiek domein 
en privéterrein is op een interessante manier uitgewerkt.
De toren is opgebouwd uit een plint, middenstuk en kroon. 

Over de gehele hoogte zijn groeperingen van verdiepin-
gen aangebracht om de schaal van de toren begrijpelijk te 
maken en te relateren naar de straat, de laagbouw en de 
andere hoogbouw in Nieuw Zuid. De hoogbouw loopt 
vloeiend over in de laagbouw. Het ontwerp is uitgewerkt 
met een grote variatie aan beeldtaal, hoogwaardige 
materialen en een verfijnde detaillering. 
De diepte van de balkons varieert naargelang de verdie-
ping, de kamer, lichtinval en bezonning. Deze doordachte 
aanpak zet zich verder in de indeling van de verdiepingen 
die een variatie aan kleine en grote (duplex)appartementen 
mogelijk maakt, alsook een flexibele indeling.
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Nieuw Zuid is een duurzame nieuwe stadswijk die ont-
wikkeld wordt ten zuiden van het Antwerpse stadscen-
trum, tussen het Gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 
en de Kennedytunnel. De nadruk ligt op wonen, maar er 
worden voldoende winkels, horeca, voorzieningen en 
kantoren gepland om tot een levendige en gemengde 
buurt te komen. Met een doordacht mobiliteitsbeleid en 
ruime aandacht voor water-, energie- en afvalbeheer
zal Nieuw Zuid voluit de kaart van duurzame ontwikke-
ling trekken. Het masterplan voor Nieuw Zuid is opge-
maakt door Studio Associato Secchi-Viganò en Bureau 
Bas Smets werkt de inrichting van het openbaar domein 
uit. De realisatie van Nieuw Zuid gebeurt door de private 
ontwikkelaar Triple Living, die eigenaar is van een groot 
deel van de gronden. Het masterplan is opgebouwd uit 
opeenvolgende ‘strigae’ die zowel uit halfopen bouw-
blokken als hoogbouw samengesteld zijn. De hoogbouw 
(max 80 m) is op strategische wijze ingeplant in het nieu-
we stadsweefsel en biedt een uitgelezen kans om de 
Antwerpse skyline te vervolledigen. Triple Living schreef 
een architectuuropdracht uit voor twee woontorens, in 
striga 3 en in striga 4. De toren in striga 4 is niet gegund. 
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