
id Wat wil u nog zeker melden aan de ontwerpers die de plannen voor de nieuwe invulling zullen tekenen? 


5 Graag veel groen en een open karakter. Bij voorkeur een deel van de dokken terug open gooien. 
13 gebruiksvriendelijk groen

17
Indien mogelijk ineens een koel installatie onder de grond te voorzien. Zo zou een ijspiste bijvoorbeeld gemakkelijk aangelegd kunnen worden zonder toren hoge rekeningen te krijgen voor 
een tijdelijke installatie die niet zo efficiënt werkt. Voldoende water aansluitingen, voldoende stroom, moduleerbare verlichting.

19 Genoeg fietsstallingen Geen auto's 
22 Maak er iets moois van. Dit is een unieke kans. Goed dat de auto's onder de grond gaan!
23 Geen plein vol stenen, daarvan zijn er ondertussen genoeg gelegd, maar eindelijk groen in de stad. 
26 er moet dringend water komen, een dok. jammer dat het niet in deze bevraging staat als aan te vinken mogelijkheid
27 Belangrijk is vooral dat er meer groen op het plein komt ipv grijs beton of kasseien
28 veel groen en water(central park) dat te gebruiken is voor sport en spel activiteiten. 
29 Beeld van Anish Kapoor zou niet misstaan
41 Zeker geen ruimte voor parkeerplaatsen voor auto's

44 Antwerpenaren hebben rust nodig, geen evenementenplaats nog eens erbij. Spijtig voor diegenen die denken hun geld eraan te verdienen maar maak nu eens gewoon een park erbij...
48 groen in de stad met internationale uitstraling met voldoende aandacht voor events over de 4 seizoenen heen.  
49 Openleggen van de dokken
50 Maak het volledig verkeersvrij met ruime ondergrondse parkeergelegenheid
51 Kijk eens naar het park in Valencia
52 Hou het open :)
53 Waarom niet het Hof van Beroep afbreken en de dokken opnieuw laten vollopen met water? Dan kan er een haventje zijn in combinatie met groen!
54 Park met verschillende mogelijkheden en grote ondergrondse parking in combinatie met stadsfietsen om de stad in te trekken.

55
- graag voldoende vuilbakken (bijna niet te vinden in Antwerpen) - graag plaats voor fietsen en niet enkel voor Velo - graag kunst - bloemen en planten - ondergronds gebouw (bv; bib, 
museum,...) - plaats voor openlucht evenementen bv. openlucht cinema - voor kinderen voldoende schommels - ...

71 Tracht niet te veel compromis te vinden.
74 Dat er veel te weinig groen is in de stad. En dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben, o.a. in het overtuigen van politici met een bedenkelijke visie. 
79 Vergeet de context iet waarin je ontwerpt. Wees Ambitieus!
84 Zorg voor voldoende lichtinval, niet te veel bomen

85
Maak een link die verwijst naar de vroegere functie als havendok, en de nabijgelegen Schelde. De gebouwen die aan de "kaaien" liggen, zouden hun oude functie moeten weerspiegeld 
zien. Bijvoorbeeld door van de huidige voetpaden + straten een "kade" te maken voor een iets lager gelegen groen- en waterpartij in het midden.

86
Het zou heel tof zijn als er bijvoorbeeld 2 kleine sporthallen zouden komen die verhuurd kunnen worden aan vrije groepen, zoals in vele andere steden ook al het geval is. Deze kunnen 
bijvoorbeeld aan elkaar gebouwd zijn of elk aan een kant van het plein.  Dankuwel

87 Kies in een keer voor de goede materialen (keyserlei) Geen kasseien voor fietsers. Geef alle plaats aan de mensen  
88 Leg de dokken weer open, voorzie een aanlegplaats voor bootjes cfr Het eilandje. In zoveel steden al bewezen dat water aantrekt en een oase van rust kan creëren in de stad. 
92 parking!!!!!

93 In alle geval zou er een verrassend en opvallend element op het plein moeten komen. Een element dat bezoekers aantrekt, het Zuid als vast te bezoeken item in de stad markeert.
94 Groen en kunst als beleving, niet als ornamenten.
97 Place de la Republique in Parijs, maar met meer gras & bomen
99 Een levend plein een beetje de kleine versie van Central park, NY. Moderne architectuur die bezoekers naar het zuid lokt! 

100
voeg een niveau aan de ondergrondse parking toe voor een gratis parking voor buurtbewoners en pas dan de omliggende straten aan die dan niet meer uitsluitend dienen voor 
buurtparkeren.

101
Een overdekt zwembad zou wel leuk zijn. Zo kunnen we met onze school dicht bij huis gaan zwemmen en hoeven we geen bus te nemen om naar Hoboken te gaan. Aangezien de 
Wezenberg geen plaats heeft.

102 open dokken mogen terug komen
117 Zeker niet alleen voor de happy few die de foor weg wilde (de kapitaal krachtige elite) maar een invulling voor iedereen
118 respect voor de open ruimte.  800 X 80
119 zoveel mogelijk natuur in de stad !
120 Scheldekaaien=hard lopen / gedempte dokken= moderne fit-o-meter ruimte voor kleine evenementen....antwerpen proeft, antwerpen zingt, foodtruck festival, brocantes, etc
127 voor de parking die ondergronds zal aangelegd worden, maak de in- en uit-rit via een ondergrondse tunnel bij de aansluiting aan singel/justitiepaleis
131 Plekken waar men toestellen kan opladen met groene stroom (gsm, efiets...). Schaduw/schuil opties.

132

Antwerpen is een wereldstad, echter is er nood aan een echt landmark op gebied van pleinen waar toeristen speciaal voor op af zouden komen (bv. Millennium parc Chicago). Het is niet 
de bedoeling om in een welvarende buurt zoals het zuid een park neer te zetten waar de straatjongeren uit Hoboken en het kiel komen hangen! Zeker zou ik ook de geschiedenis als 
dokken mee verwerking in de heraanleg.

133 Boulevard uitstraling
134 Graag zo veel mogelijk groen. er is geen enkel alternatief park in de buurt
145 Graag met materialen die niet enkel mooi zijn maar ook robuust. Geen tegels zoals op Astridplein die wegzakken of waterpartijen zoals voor MUSA die nooit werken.
146 maak er een plein van voor alle Antwerpenaren en niet de happy few met veel geld 
147 Vooral rekening houden met kinderen Verbod op alcohol
150 geen jachthaven aub :-)
154 GROEN overal planten. Weg met de concrete jungle. 

160
laat het een plein voor de stad zijn en geen commercieel uitgebate bedoening. Kinderen moeten er vrij kunnen spelen zonder een "hinder" te zijn voor andere bezoekers. Een combinatie 
voor ieder wat wils maar vooral met het oog op de mogelijkheid een rustpunt te scheppen waar Antwerpenaren en toeristen van kunnen genieten.

162
Ik denk dat het prachtig zou zijn om deze plek zijn oorspronkelijke functie terug te geven, dus een soort van dok of kleine jachthaven. Ik denk hierbij met name hoe mooi Honfleur in 
Frankrijk er bijvoorbeeld uit ziet. Mijns inziens zou dat een enorm krachtige toeristen magneet zijn. 

163
Zorg voor echte fietspaden. Maak niet de fout die op zoveel andere pleinen/parken werd gemaakt door geen échte duidelijke fietspaden te voorzien (Astridplein, theaterplein, 
Burgemeester E. Ryckaertsplein, Leopold de Waelplaats, Park Spoor Noord,...)

167

Maak er een plaats van waar zowel jong als oud GRATIS van kunnen genieten. Een aangename plek die mensen van alle culturen kan samen brengen. Maar waar tevens ook de horica 
zaken van in de buurt van kunnen meegenieten. Hoe minder auto's, hoe beter!!!! Maar ja, de parking komt er toch al. Alsof er nog geen genoeg auto's rond rijden in deze stad!! Heel 
jammer, want zo motiveer je de mensen alleen maar om de auto te nemen!! Geef de stad ademruimte, groen en een plek om tot rust te komen. Een plek voor iedereen!! 

169 Groen! Natuur!
172 Een plein als een ontmoetings- en ontspanningsplek, voor jong en oud
183 Draag ertoe bij dat Antwerpen groener wordt. 
184 Maak er aub een plein/park van zoals de Garden Bridge in Londen!
191 Deel dokken terug open maken

195
Het karakter van dit plein is verloren gegaan de dag dat de sinksefoor plaats moest maken voor ***** buren, maar bij de suggesties van evenementen staat dan wel een circus ***** 
(opmerking verwijderd wegens beledigend).

196 Gezien de Franse stijl van de straten en sterpatroon zoals Haussmann in Parijs, lijkt me die stijl van formele parken een inspiratie mogelijk.
197 Sinksefoor
201 Het liefst van al zie ik daar terug een jachthaven komen !
205 Graag combinatie water (kleine jachthaven voor kleine yachten) met park
206 Dokken terug uitgraven en er watersport in organiseren
210 Kunst die begrijpbaar is...   Comfort laten primeren op "kunst"
211 Terug een echt dok/jachthaven. Water in de stad.
212 PARK
213 Maak het gezellig zoals op de pleinen in Rome
215 Zeker het open karakter respecteren en geen bebouwing neerzetten. 
221 Voorzie veel water. Het blijven de ZuiderDOKKEN. Gooi er liefst een of meerdere terug open (als zwembad of grote vijver)

223
Spijtig dat de ondergrondse parkings betalend zijn. Ik heb verschillende vrienden en familie buiten de stad en die voelen zich steeds meer en meer geremd om Antwerpen te bezoeken 
door het steeds moeilijker (en duurder) parkeren. + De Gedempte Zuiderdokken MOET een belevingsplein worden voor jong en oud en zowel voor sport- als cultuurliefhebbers. 

225

Belangrijk om een plein "bewoond" te maken is het feit mensen weten te binden aan deze plek. Hiervoor is sociaal contact een perfecte tool. Sociaal contact tussen bewoners van de stad 
moet gestimuleerd worden en tegelijk moeten mensen zich aangetrokken voelen door het plein. Wanneer mensen positieve ervaringen hebben met het plein zullen ze hier vaker naartoe 
komen. Hieruit volgt dat op lang termijn het plein meer zal leven en beleefd worden. De grote van het plein maakt het mogelijk om verschillende doelgroepen hier hun plaats te geven. 
Hierbij denk ik leeftijdsgebonden aan kinderen, jongeren (sport infrastructuur en plaats om in rust met vrienden te vertoeven is naar mijn mening belangrijk (ik ben 22 jaar, deels is dit dus 
ook mijn beleving)), volwassenen (uitgaan/ontmoetingsplek waar ze actief) en bejaarden (recreatie, rust en ontmoetingsplek).  Wanneer mensen op en rond het plein hun sociaal netwerk 
ervaren (bijvoorbeeld jongeren die hier komen sporten, gezinnen die in de zomer samen BBQ'en, gepensioneerden die in rust samen een terraske kunnen doen, ...) zullen zij een deel van 
het plein worden. Zo leeft het plein niet enkel, het plein wordt dan ook beleefd op een manier die bijdrage heeft aan het sociale maatschappelijke leven.  Extra note: door meer interactie 
tussen doelgroepen kan meer wederzijds begrip en verdraagzaamheid ontstaan. Dit helpt om maatschappelijke (multicultureel ingegeven?) conflicten behandelbaar te maken.

230 Houd aub rekening dat wij echt onze Foor terug willen. Dank u
235 Al gedacht aan een jachthaven
236 Wij willen groen! Bomen, gras, bloemen...
239 Plaats voor sinksefoor
240 waarom niet één of andere zichtbare vorm van verbinding met de Schelde voor een waterpartij? Dat hoeft geen heruitgegraven dok te zijn.
246 Hou aub rekening met gratis parkeerplaatsen. Voor de rest zo natuurlijk mogelijk...
247 Waterpartij voorzien of Waarom niet 1 dok terug open leggen. Waterrecreatie voorzien. 
248 Parking!
250 Een plein voor iedereen waar gespeeld, gedronken en plezier kan gemaakt worden. 
256 Maak er een plaats van waar inwoneres EN toeristen naar uitkijken !! 
258 leer uit breda waar ze de oude grachten hebben "nagebouwd".  water is enkel 30cm diep
262 Maak er een mooi park van, met wandelwegen, banken....central park van New York in mini formaat
263 Plek open laten voor de Sinksenfoor en dus ook de parking laten
265 Le Jardin des Tuileries is een ideaal voorbeeld van de sfeer die op de plek van de gedempte zuiderdokken ook kan gemaakt worden.
266 Breek heel het plein op en geef ons terug de dokken !!!
267 Toch nog eens dokken overwegen



268
Het slib dat destijds in de dokken werd gespoten zal volgens mij zeer vervuild zijn! Hou rekening met sanering! Eindelijk ondergrondse parking, maar hou het betaalbaar, anders mist het 
zijn doel (en opbrengst).

272 Het moet de nieuwe place to be zijn te Antwerpen 
274 denk aan geluidsoverlast er wonen rare mensen .die onmiddellijk naar de rechter stappen .
277 Maak het toegankelijk voor zowel jong en oud
283 Combinatie van internationale uistraling.. met antwerpse authenticiteit
284 De Zuiderdokken zullen ook weer verkracht worden zoals de rest van 't Stad!
287 Breng de fotomuseum en mkha naar buiten en maak vooral een plein om te gebruiken (niet om er naar te kijken). Alvast bedankt!
288 De bewoners aan de gedempte zuiderdokken, dienen te beseffen dat het plein voor elkeen moet zijn en geen prestige project. De sinksenfoor is al weg, what's next ?

291
dat we een serieuze honden wei krijgen met veel groen en geen putten en banken in de hondewei zelf vl en waalse kaai want nu is het altyd een zandbak i.p.v een hondenwei en ook dat 
de sinkse foor terug jaarlijks op dezuiderdokken mag blijven staan 

294 plaats voor de grootste kermis van ONZE stad
297 een ruime, degelijke fietsenstalling
299 Maak er iets waardig van. Geen kermistoestanden. Een mooi stadspark met een verrassend  slingerend wandelpad omringd door struiken en bomen.
303 zo veel mogelijk groen en ruimte voor de voetgangers en fietsers
305 Een soort Grand Central park, met daaronder parkeergelegenheid zou perfect zijn.
306 Veel groen, sfeer , water 
308 De Sinksenfoor MOET er terugkomen !
309 Maak er een jachthaven van

310

De dokken moeten weer open om het water weer in de stad te krijgen en de geschiedenis van de wijk te benadrukken. Ik zou slechts 1 ondergrondse parking doorvoeren, van meerdere 
verdiepingen, die eventueel doorloopt onder een opengelegd dok. Op deze wijze kan men 2 dokken openleggen en kan men vb van 1 van de 2 dokken een drijvend evenmentenplein 
maken, of een zwemdok.

312
Gebruik het huidige monument (de arc) als eye catcher. Inegreer deze in het ontwerp. Plant enkele bomen die kunnen uitgroeien tot monumentale bomen. Gebruik maximaal inlandse 
planten en bomen!!!

314 Hou de openheid van het plein, het versterkt het ruimtegevoel
316 kinderkopkes mogen verdwijnen, zeer ambetant en gevaarlijk met nat weer
326 Maak er iets moois van. Met water in de zomer en ijs in de winter. Succes en dank.

327
De ideale creatie is groen en water, waar het fijn is om te vertoeven en te relaxen. Graag verwijs ik hiervoor naar andere gelijkaardige voorbeelden in andere grote (wereld)steden in 
Europa. Kijk om je heen en leer hiervan!

329
Maak het aub een levendig plein, een beetje zoals groentplaats maar met meer bomen,kunst en waterelementen zoals fontijnen rond de kunst zoals groenplaats er in 1800-1900 uitzag :) 
wij zijn een fantastische stad! Maar wij zouden zoveel kunnen verbeteren door de 'puntjes op de I te zetten' 

330 Het zuid mag leven! Horeca, terrasjes, muziek! En ruimte om in de zon te genieten.
341 Groen doet de stad ademen! Vergeet de fietser niet.
345 Voorzie ruimte voor een toekomstig metrostation voor een tweede metro-oeververbinding
347 Kijk naar de ziel van Antwerpen en niet naar de dikke nek van andere grootsteden in de wereld!
348 heropen de dokken (deels)

353
heropening 1 dok als (zeil)jachthaven; ondergrondse parkings; recreatief indoor zwembad dat een landmark is langs 1 kant; park met enkele verharde zones langs andere kant; voldoende 
bankjes en waterpartijen; ruimte voor klein amfitheater en kleine marktjes; enkele multifunctionele sportterreinen

355

Zorg voor een kwalitatief ontwerp die onze stad Een internationaal beeld geeft en ook uniek maakt. Daarom zou ik me ook niet baseren op andere steden, want het zelf creëeren of 
ontwerpen maakt ons Antwerpenaren juist uniek. Ik ben voorstander van een plein die een opstapeling van alles is. In het centraal gedeelte ruimte voor evenementen (Antwerpen 
zingt,festival tot 12u,strandbar tijdens zomermaanden) Aan de randgedeeltes ruimte voor horeca die toch onze stad levendig maakt en doet leven, hier rondom een moderne creatie van de 
3 dokken naar een modern ontwerp dat een meerwaarde en gevoel van vrijheid geeft. Kiezen voor een project dat het plein weghoudt van vuil en zaken die hier niet thuishoren. Geen 
volledig park , want dit doet de deur open naar criminaliteit,sluikstoring en bende gedrag. 

358 Aandacht voor bij-vriendelijke planten en bomen. Struiken voor mussen. Proper openbaar toilet. Bomen, niet alleen gras.
363 We hebben vertrouwen in jullie plannen. Maak er iets moois van.
365 Groene zone met ruimte voor sport (voetbal, joggen, ....), maar ook om even te verpozen na het werk of op een vrije dag.
366 Plaats dat de singsenfoor er terug kan komen, nu op spoornoord is het niet meer hetzelfde 
369 een deel terug open dok

370
Geef de Antwerpenaar een tuin die een deel van zijn thuis is, waar het goed is te wonen en waar bij droog weer de activiteiten kunnen doorgaan die bij regen noodgedwongen binnenshuis 
moeten doorgaan. Creëer een gezellige en uitnodigende ontmoetingsplek waar zwerfvuil en hondendrollen geen kansen krijgen..

372 Het plein is van alle Antwerpenaren, niet alleen van een paar makelaars.
377 Veel open ruimte. Veel groen. Geen extra horeca. Voldoende parkeergelegenheid. 
378 Graag landmark zoals naald in Dublin
383 Bos bos bos. Antwerpen heeft genoeg steenwoestijnen en recreatievelden. Maar we hebben bijna geen natuur.

385
De mooiste pleinen worden vaak gedefinieerd door de opvallende, majestueuze gebouwen die er rond staan. Op de zuiderdokken zijn die er weinig. Het Parc de Joan Miró (Barcelona) of 
de Place des Vosges (Parijs) lijken me daarom erg goede startpunten.

386 Zeker ook denken aan groene ruimte en speelruimte voor de mensen met al dan niet kinderen die in de buurt wonen. De aanwezigheid van water op de een of andere manier. 
387 Geef een boom en wat gras dat groen is.Geef ons een leuke waterpartij. Het Zuid snakt naar groen, speelpleintjes ook voor pubers. (skaten,...) 
391 De autofunctie moet sterk verminderd worden. Er dient echter wel nog ruimte zijn voor fietsers en voetgangers als verlengde van de as Riemstraat, Kloosterstraat, ...

392
Het zou zeer fijn zijn moest het plein toegankelijk blijven voor iedereen. Dit wil zeggen dat het plein alle bevolkingsgroepen moet aantrekken. Vb: ook goedkopere horeca, multiculturele 
infrastructuren aanwezig, zowel kindse omgeving creëren als voor volwassenen,..

394 keep it symple
395 Het Eilandje als voorbeeld, weg dat plein en terug water en bootjes!!! 

397
verbeterde bereikbaarheid met openbaar vervoer ( bijkomende bushalte Vlaamse Kaai t.h.v. Museumstraat ), verbinding met Centraal Station ( zoals vroeger met bus 23, is m.i. ook gunstig 
voor horeca en toeristen die musea willen bezoeken ). 

398 Laat de omwonende van de zuiderdokken mee betalen, hun eigendom stijgt immers in waarde door de investering die met mijn stadbelasting (mee) betaald wordt.

409
gelieve rekening te willen houden met de uitstraling van het Zuid.Geen te moderne,strakke kunstwerken,maar een knipoog naar de knappe historische gebouwen met een moderne 
functionaliteit zou fantastisch zijn.

414 Maak er iets groens van! De stad heeft daar te weinig van!
416 Maak het zo origineel als het nieuwe Havenhuis. Gedurfd.
417 Iets unieks, met veel groen en gezellig park (type drooggelegde rivier in Valencia)
418 De parking moet gratis blijven
425 weinig
426 REK HOUDEN MET SINKSENFOOR !!!

433

neem voor de heraanleg van de gedempte zuiderdokken aub een voorbeeld aan het buitenland... (versaille parijs, kew gardens Kent, Central Park New York, Stadspark Antwerpen, 
Nationale platentuin Meise enz enz enz) maak er mooie een vooral groen park van waar iedereen zich thuisvoelt. Jullie hebben nu de kans en de locatie leent zich perfect voor een 
Romantisch park zoals ik in de voorbeelden vermeld heb, alsook straalt zo een park internationale allure uit en het zal de gedempte zuiderdokken en het zuid in het algemeen nog meer 
opwarderen dan er terug gewoon 3 kale waterdokken van te maken...

446 bomen! bomen! bomen!

435

Naar mijn mening kan er weinig fout aflopen met de vernieuwing van het plein, zolang de auto maar ondergronds wordt gestoken. Kijk naar de Oude Markt in leuven, supergezellig om te 
zitten, geen auto's! Water lijkt mij ook een belangrijk element, geen fonteinen, maar een klein "riviertje/kanaaltje" dat over het plein loopt waar langs gewandeld kan worden, met het 
bijhorende romatische bruggetje. Kijk naar Gent, dit is leuk om te wandelen, maar ook alleen maar omdat er zoveel water in het centrum is. Of de stijl van Central Park, die ademt ook iets 
romantisch uit. Dan is plaats voor water en evenementen misschien niet eens nodig, daar zijn er hopelijk de kaaien voor.

440 De huidige beschikbare open ruimte moet een openbaar doel blijven hebben; geen verdere privatisering of bebouwing zoals nu op Park Spoor Noord.
448 Plek voor volwassenen dicht bij speelactiviteiten voor kinderen
449 Sinksefoor terug 
451 SINKSENFOOR 
457 groen!
462 het zou de stad terug met de Schelde verbinden - een trekpleister waar het aangenaam vertoeven is en tegelijk een dynamische sfeer creëert
463 keep it simple
464 Plaats voor de Sinksefoor!
465 hou het simpel, zeker geen megalomane toestanden zoals in het verleden. niemand heeft een boodschap aan chique granieten tegels van aan de andere kant van de wereld
466 Voorzie een krantenkiosk envuilbakken
467 Veel water gebruiken
469 Een plaats om de Sinksenfoor terug te plaatsen
470 Water is de bestaansreden van Antwerpen, een stroompje is gesloten circuit zou leuk zijn
477 Sinksenfoor moet terugkeren. Nieuwe locatie is een ramp. Sinksenfoor hoort bij de zuiderdokken!!!
479 Afbraak hof van beroep en de opening gebruiken om de schelde "in het stad te laten"
481 nabootsing voorzien van vroegere dokken
482 Waarom geen dok ?
484 probeer gezelligheid te creëren! Niet zoals op de Groenplaats want dat is doods.

487
Rekening houden om grotere "evenementen" op te houden zoals sinksenfoor (!!!), antwerpen zingt enz...  dus eerder een "open" plein met misschien aan de zijkanten zitbanken en een 
groene rand of zo maar midden verharde grond met "ruimte" 

489 Laat ons nog één parking in't stad. 
490 Leuk initiatief! 
493 sinksefoor terug op de gedempte zuiderdokken. 

497
graag een groene ruimte om rust te kunnen vinden. De stad heeft enorm weinig ademruimte voor de mensen. Elke vierkante millimeter mag van mij groen worden. Ook graag het 
autoverkeer aan de kaaien vertragen.

501 gratis parking voor buurtbewoners !

506

Een groot deel van de werknemers van het justitiepaleis zijn dagelijks afhankelijk van de gedempte zuiderdokken teneinde hun voertuig te kunnen stallen. Onder het paleis zijn 
onvoldoende parkeerplaatsen voorzien en het openbaar vervoer schiet in vele gevallen tekort. De betaalparking naast het paleis zal ook vervangen worden door een betaalparking. In dat 
project worden del advocaten betrokken doch geen medewerkers van - of justitie. Waar moeten al deze mensen naartoe?

508 Graag ontwerpen van een GRATIS parking en geen neo-liberaal winstbejag.

510
kies voor inheemse soorten die bij- en vlindervriendelijk zijn. geen strak groen. voorzie voldoende bomen voor schaduw en voldoende zitplaatsen zodat de sociale cohesie wordt 
gestimuleerd. zorg voor een goede overdekte fietsenstalling.

511 Het plein mag m.i. geen bijkomende Spoor Noord worden. Als er een plein komt, vind ik dat het plein een uniek plein moet worden, zonder te gelijken op pleinen die reeds bestaan.  
512 Geen gratis parking geen bezoeken meer aan het zuid.

516 - Voldoende fietsenstalling voorzien, ook voor fietskarren en bakfietsen, die passen vaak niet in de gewone stalling. - In de speeltuin ook voldoende toestellen voor peuters voorzien.



519 Het liefst zie ik terug dokken met pleziervaart :)  Het arbeidshof moet weg !  De sluis moet terug zichtbaar zijn.
520 De stad heeft dringend nood aan meer parken/groen.

523

Geen betonvlakte maar ook geen park met bosjes en struiken waar je je 's avonds of 's nachts onveilig voelt. Er is nood aan groene speelruimte voor de kinderen, de speeltuinen die er nu 
zijn worden al intensief gebruikt. Ik denk ook aan een multifunctioneel open grasveld voor evenementen en optredens maar niks overdekt... geen stal zoals in Gent die al het zonlicht 
tegenhoudt en de open ruimte teniet doet. Het zou fijn zijn als het gevoel van ruimte behouden blijft. Net daarom woon ik heel graag in deze buurt.

524 Aanlegsteiger voor watertaxi van de toekomst
525 Zorg dat het een evenementenplein word waar alles terechtkan. Na de idiote verhuis van de Sinksenfoor word het tijd dat daar eindelijk terug wat leven komt in de stad.

526
In uw bevraging wordt geen vraag gesteld over de verkeersstromen aan de zijkanten van het plein. Worden vlaamse en waalse kaai en schelde- en Naamsestraat als deel van het plein 
beschouwd? En vergeet aub de mindervaliden niet in uw ontwerp.

527 Water en Groen met oog voor duurzaamheid/leefbaarheid en veiligheid in een modern en strak jasje met hulp voor de lokale horeca door middel van kleine evenementen!
533 Maak het niet te clean.  
534 Maak het een ontmoetingsplaats, open, misschien wel met een kleine kinderboederij?
535 Rekening houden met de bewoners (voldoende parkeerplaats)
536 maak het niet te ingewikkeld ..... blijf eenvoudig en menselijk

542
Dezelfde parkeercapaciteit behouden als reeds aanwezig om te vermijden dat mensen op straat moeten parkeren. Het is al moeilijk genoeg om als bewoner parkeerplaats te vinden op 
straat.

543 Openbreken en er een jachthaven van maken

545
Graag een groene long in het midden van Antwerpen waar alle leeftijden en alle culturen mekaar kunnen ontmoeten, gaande van spelende kinderen, over blokkende studenten, sportende 
jongvolwassenen tot schakende senioren

547

Men moet gebruik maken van de uitzonderlijke troeven die dit plein heeft, met name de oude dokken terug in ere herstellen. Jullie kijken graag naar andere steden, wel doe dat nu ook 
maar. bv Gent, Brugge maar ook steden en dorpen in Nederland maken zichzelf gezellig en aantrekkelijk door de aanwezigheid van het water aldaar. Water trekt mensen aan, dokken 
maken de buurt gezellig en schepen maken er een compleet plaatje van. Uiteraard zal dit er niet komen, want de plannen liggen toch al vast.  

548
kwalitatieve verblijfsruimte: beschutting, zitplaatsen, iets om naar te kijken, water (eender welke vorm), groen, ruimte voor spel en sport! Ruimte die de bewoners en de bezoekers 
uitnodigd.

551 Gewoon het plein een aangenamer karakter geven en zo weinig mogelijk graafwerken(no ondergrondse parking). Graag ook mee stemmen verder voor mogelijke ontwerpen!!
555 SNEL RAP NU

556

1) ja aub: een zwemvijver of zwembad in de binnenstad! geweldig! dat missen we, liefst nog eentje die het hele jaar gebruikt kan worden...  2) dat ze moeten denken aan de mensen die er 
wonen / langskomen, en met voldoende parkeerplaats onder de grond is er ook geen enkel excuus om er geen geweldig plein van te maken dat voor toeristen en voor bewoners een 
aantrekkingspunt wordt 

558
Zorg dat parkeerplaatsen gratis of betaalbaar zijn, en alleszins goedkoper dan de bovengrondse errond, anders zal die ondergrondse parking ongebruikt blijven. Voorzie ook ruimte voor 
openbaar vervoer.

559
creëer een afgesloten oase van rust. Afgescheiden en verzonken zoals de Jardines del Turia in Valencia.  Inclusief de verschillende waterpartijen en de verschillende hoge en lage 
beplanting. waar er ook ruimte is om te zonnebaden, wandelen, etc ...

564 Voorzie bij de groenproject ook niveauverschillen, cfr Citroënpark in Parijs

565
best zoveel mogelijk de huidige parking behouden. ondergronds zal sowieso een dure parking zijn en de mensen weghouden van het zuid. Nu is het zalig om de wagen achter te laten en 
de stad in te trekken.

569 Een waterpartij trekt vooral in de zomer toeristen naar de stad(Zie bv Gent en Brugge)

571
Rekening houden met de duizenden mensen die in de buurt werken en die hun wagen kwijt moeten geraken en daar niet elke dag gaan voor betalen.  Er wordt geen rekening gehouden 
met de werkenden die zorgen voor een groot inkomen van t zuid!!!

572 Maak er een groene long van, zonder echter te kiezen voor strakke afgelijnde borders. Mag eerder een klein bos zijn dan een strak aangelegde tuin.
574 respect voor de open ruimte
575 Bryant Park New York: een plek om te zitten, lunchen, verpozen: zo fijn!

576

Het zuid wordt niet voor niks klein parijs genoemt bij de inrichting zou het fijn zijn een eigentijdse monumentale invulling te geven, die een formeel karakter heeft en kunst en cultuur 
centraal stelt. het zou de musua op het plein zelf en de onmiddelijke omgeving moeten kunnen verbinden, misschien is een eigentijdse dependance van het museum van schone kunsten 
als "lokpunt" op het plein een idee.

578 Ik vind dat het parkeren op/onder de zuiderdokken gratis moet blijven
581 Een warm plein.
582 Think big! 

583
Een goede ontwerper van openbare ruimte voelt aan welke functie(s) het plein moet vervullen. Geslaagde voorbeelden van formeel en beleving vind ik Parc de la Villette en Parc Citroën in 
Parijs

585 Gebruik de dokken: graaf ze opnieuw uit en doe iets met een verdiepte ruimte...
588 Maak er geen prestigeproject van, maar hou het relatief simpel, voorbeeld: Park Spoor Noord.
589 Een overdekte marktplaats zoals in Rome 
590 maak er iets gezellig van , waar mensen tot rust kunnen komen. En voorzie openbare toiletten. 
592 Is er geen enkele kans dat het dok zelf terug wordt in ere hersteld ?
593 Rustpunten...
595 een deel van de oude dokken terug open maken en gebruiken als zwemvijver of indien verbonden met de Schelde als jachthaven, woonbotendok zodat er meer water in de stad is.
597 - maak er iets speciaal van - gebruik moderne kunst - voorzie water, gras, spel en horeca  - geen open groene vlakte zoals park spoor noord 
598 Het Schippersdok terug verbinden met de Schelde zou natuurlijk de ultieme opwaardering zijn. 
602 De stad heeft nood aan wat bereikbaar groen voor iedereen. Riga heeft daar enkele goede voorbeelden voor.

603 Maak er echt eens een mooi multifunctioneel park van (zoals park spoor noord). Buurtbewoners op het zuid hebben niets meer (geen park, geen festivals, gewoonweg NIETS hebben we)

604

Ik kan bij mij voor de deur zelden parkeren; Na mijn werk rijd ik meteen door naar de dokken om te parkeren, vervolgens wandel ik naar huis. Als mijn ouders op bezoek komen, kunnen ze 
daar gratis parkeren. Het is een spijtige zaak dat er zo veel gratis parkeerruimte weggaat. Ook voor mensen die in de buurt werken was het handig om hier gratis te parkeren.  Ik ben 
voorstander voor het opwaarderen van het plein maar hou zeker rekening met alle mensen die gratis/goedkoop willen parkeren!

605 sinksenfoor
606 Voor zie zeker een groot verhard stuk, zodat er terug een kermis opgezet kan worden. 
607 GRAAG EEN MULTICULTUREEL PARK WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT. GEEN ELITAIR PARK.
608 Men zou moeten opteren voor een multifuntioneel groen park met veel waterpartijen aangevuld met voldoende speelgelegenheid voor jong en oud (speeltuin, petanque, etc). 
611 Veel groen, terrasjes voor de horeca en water

612
Binnen de Leien is er een gebrek aan groenruimte. De herinrichting van de Gedempte Zuiderdokken biedt hier een unieke opportuniteit. Een park met meer begroeiing dan bv Park Spoor 
Noord is wenselijk (cfr Millennium Parc Chicago). 

614 Maak een ontspanningsruimte voor iedereen, maar denk bij twijfelgevallen zeker aan de buurtbewoner. Hij zal er tenslotte het meeste gebruik van maken. ps: ik ben geen buurtbewoner!
615 GRATIS PARKEERPLAATSEN MOETEN BLIJVEN
617 Zorg ervoor dat de bewoners van de stad een nut zien in/hebben aan het plein. Een plein waar alleen toeristen komen hebben we al. 
618 Gratis parking voorzien voor de vele mensen die hier werken!!!! 

619

- Gebruik de kaaimuren om een deel van het plein "verzonken" aan te leggen, met de kaaimuren als zichtbare randen (geeft ook mogelijkheid om bijvoorbeeld een "amfitheater" aan te 
leggen in de put die zo ontstaat.) - Voorzie voor fietsers en voetgangers een aantal vlotte doorsteken over het plein. - Graag zo weinig mogelijk hekwerk (nu veel te veel barrières). - 
Horecaterrassen als deel van het plein (zie bijvoorbeeld Mechelseplein, De Keyserlei, kaaien Eilandje) in plaats van enkel langs de gevels. - Inrichting die de publiekstrekkers MuHKA, 
Zuiderpershuis en Fotomuseum mooi in de verf zet. Bomen etc zo inplanten dat je mooie uitzichten krijgt op die gebouwen. - As Museumstraat visueel doortrekken over het plein, zodat er 
een mooi zicht op het KMSKA komt (eventueel in die as de waterpartij voorzien?) - Aan de zuidelijke kant: inrichting die een mooie overgang maakt naar de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid - 
Kwalitatieve sfeerverslichting 's nachts - Indien mogelijk: Hof van Beroep afbreken en daar een verbinding maken met de vernieuwde Scheldekaaien, eventueel de sluis gedeeltelijk 
openleggen als "industriële archeologie" - relicten van de oude haven (zoals de treinsporen aan het fotomuseum en het MuHKA) bewaren en integreren in het ontwerp - Waterpoort 
prominent in het zicht brengen en 's nachts sfeerverlichting geven. Auto's aan dat plein zo omleiden dat de poort wordt geïntegreerd in ofwel de terrassenzone, ofwel het plein, in plaats 
van zoals nu redelijk "ontoegankelijk" in het midden van een rotonde te staan.

621 GRATIS PARKING AUB

622
Zorg ervoor dat het plein een oase wordt van rust en groen, midden in de drukke stad. Een plek waar mensen graag en veel komen: bewoners en mensen die in de buurt werken. Een 
veilige, aangename vertoefplek, zeker ook voor kinderen. Nog een mogelijke referentie: de tuin van Musée du Quai Branly in Parijs. Maar dan met meer speelelementen.

624 Als er geen parking is dan zal er niemand naar toe gaan. Er is nu al te weinig parking en openbaar vervoer is nog steeds geen optie! 
625 verlaagd (evenementen)plein in het overblijvende derde dok
627 Verminder zeker het aantal parkeerplaatsen niet. Het aantal ondergrondse (betalende) plaatsen moet minstens het huidige aanbod kunnen bieden.
628 parking

630
Het kunstwerk kan in samenwerking met het M HKA gekozen worden en er kan een samenwerking en verwijzing naar het M HKA komen. Dit zou ook een meerwaarde voor het museum 
kunnen betekenen en mensen aantrekken op beide plaatsen.

631 Schoonheid, veiligheid en praktisch combineren, maw het moet aangenaam zijn in gebruik. 

635
Werk naar een mooie samenhang tussen groen en beeldende kunsten (of constructies) zoals we dat kennen in Middelheim Park. Wel op kleinere schaal want een stad eist ook nog 
andere voorzieningen als bv. sportveldje, vele banken, fietsstalling...

636 zoals gezegd, ik ben voorstander van een jachthaven
642 Zorgen dat de sinksenfoor er weer kan staan

644
- de open ruimte behouden is een must - een groot grasveld zou de buurt en de beleving van het plein ten goede komen - maak er een hedendaags park van (fitnesstoestellen, 
schaaktafeltjes, openbare BBQ, KUBB velden, etc.)

649 voldoende ravotruimte met een veilige afbakening pic-nic ruimte (al dan niet met BBQ) grote fietspaden rond het plein
651 zorg dat het niet wordt opgedeeld in bits and pieces. maar een eenheidskarakter krijgt misschien op de hoeken na zoals nu aan een zijde de speeltuin met het groen.
655 heropen de dokken geheel of gedeeltelijk met aanlegsyeigers voor jachten
666 Zorg ervoor dat het een blijvend wauw-effect houdt en dat het deftig onderhouden kan worden

667

voor de omgeving moet je geen plein aanleggen, de rijke Hollanders willen het niet en de jongeren maken het toch maar kapot uit "verveling", de families laten het na een BBQ achter als 
een ravage, zie Park Spoor Noord, proper hoor! Een goed bewaakt terrein is het enige dat zal overleven na de mooie herinrichting! Het belastingsgeld moet niet weggesmeten worden aan 
"de wijk" maar opbrengen van de toeristen en stadsbezoekers die er iets voor over hebben om erin te verpozen! 

668
eigenlijk zou ik liever willen dat het plein door open, met water gevulde dokken vervangen wordt. Ook tegenover een jachthaven sta ik positief. De huidige inrichting als 
superparking/evenementenplein moet zeker verdwijnen. 

669 veel groen!

673 1) Gratis verplaatsbare stoelen, zoals Jardin des Tuileries in Parijs.  2) Uitkijktoren net boven de huizen. 3) Zuiderspershuis en waterpoort moeten terug deel uitmaken van het plein.
676 Indien mogelijk,(Duur??) een parking, liefst 2 verdiepingen onder de grond. Dus een autovrij plein.
678 geen parking!
679 een internationale uitstraling creëren
680 Uitbreidingsplaats velostations voorzien

681
Aub geen of weinig bebouwing en geen hoge buildings! Horeca is er al meer dan genoeg in Antwerpen. We hebben nood aan speelruimte voor de kinderen, groen groen en nog eens 
groen en een 'open ruimte' . 



682 De grote meerderheid (inclusief onze burgemeester) zijn fervente lopers. Vandaar zou een Finse looppiste (zoals rond het Galgenweel) een grote meerwaarde kunnen betekenen. 
684 Aandacht voor veiligheid, doordachte keuze van materialen (duurzaam en praktisch), wintergroenheid van het park, juiste planten kiezen voor bevredigende seizoensbeleving
686 voldoende parkeerplaats blijven voorzien, makkelijk parkeren trekt volk aan en zorgt voor een levendige wijk
687 Geef voorrang aan wandelaars en fietser en hou de auto's zo ver mogelijk weg van het plein.
689 zuiderdokken is het grootste evenementenplein in de stad en zorgt voor levendigheid/horeca/toerisme voor heel het zuid. Dit mag niet verloren gaan.
696 Groen, groen, groen !!!
698 Jachthaven met ondergrondse parking is een superidee naar analogie met Bonapartedok

700
De foto's van Berlijn (glooiend grasveld), Toronto, Chicago (glazen kunstwerk), Rotterdam (Museumpark) vind ik het meest toepasselijk voor de Zuiderdokken. Zeker geen bos of park, wat 
onveiligheid geeft. Parkeermogelijkheden zijn zeer belangrijk voor de horeca. 

701 zeker de oude dokken in het ontwerp opnemen
703 watersporten : roeiregatta's, kleinzeilerij , zwemmen en andere watersporten.  
704 Ondergrondse parking. Betalend en gratis voor bewoners. Groene ruimte er bovenop. 
707 Veel groen, speelruimte voor kinderen, veilige parkings voor auto en fiets. Maak er iets mooi van zodat je daar van kan genieten.
709 Maximaal inzetten op groen, maar funcioneel groen. Geen kopie van Park Spoor Noord want veel park is daar niet aan.
710 breng de oude dokken terug in volle glorie + groen + open ruimte voor evenenmenten

711

Voornamelijk open groen; geen te dichte begroeiing om sociale controle te bevorderen. Gelet de historische achtergrond verwijzingen naar de havennijverheid en mogelijkheid tot 
waterrecreatie (vb. Zwemvijver thv. middelste dok) en bijhorende horeca (gezellig en sociale controle). Liefst ook groene doorgang naar de Schelde thv de voormalige toegang naar de 
Schelde (nu Hof van Beroep). En uiteraard aandacht voor kunst en grotere groene evenementenweiden. Mooi voorbeeld van multifunctioneel plein en symbiose van verleden en heden is 
de Elisengarten in Aken.

712 deel van plein als permanent overdekte markthal met streekproducten zou leuk zijn cfr Rotterdam, Valencia, Kopenhagen, Stockholm,...
716 Ruimte voor stadslandbouw inpassen  Creëer een nieuwe groene long aan de zuidkant van de stad zoals park spoor noord aan de noordkant. 
722 Het uitgraven ven het middendok om te gebruiken als jachthaven
724 Een groene long voor het stad, waar nog steeds evenementen kunnen plaatsvinden. Met water als belangrijkste troef
726 Maak op zijn minst een visuele doorsteek met de Schelde. Bv door het Hof Van Beroep af te breken.
727 Zeer veel ruimte voor water vanuit historisch oogpunt.
728 Maak er geen disneyland van. Hou het ruig.
729 Autovrij! Het moet een plaats worden voor voetgangers en evt fietsers. 
730 een plaats waar terug sinksenfoor kan taan
731 Een deel van de oude dokken terug in gebruik nemen als jachthaven of als waterpartij. Hier rond kan men dan horeca voorzien.
733 Central Park NY, maar beter!

737

Ik hoop dat er rekening wordt gehouden met de grootte van het plein. Het kan een zeer mooi plein worden als er rekening wordt gehouden met de noden van elke burger in Antwerpen. 
Ikzelf ben een student en ik hield ervan om naar de Zuiderdokken te gaan voor Antwerpen Zingt of Studay. Als je een groot plein ter beschikking hebt in het midden van Antwerpen moet je 
dat ten volle benutten. En ook ruimte houden voor een foor, die in het midden van een stad thuis hoort. En niet aan de rond van Borgerhout waar ze gewoon gedumpt is. Je kan gerust 
natuur, water, speeltuigen, ... combineren met ruimte om er evenementen op de organiseren. 

738
Maak van het grootste plein van antwerpen waar we kunnen uitpakken nationaal en internationaal  voorzie ook misschien voor in de winter voor ijspiste enz ....geef het plein terug een 
leven waar iedereen wel bij vaart 

739 Zeker water fotyn geen plas zoals aan muzeum  en groen aanplanting

743
Vooral veel groen (combinatie strak en wild) en zeker waterpartij "waar men in mag" (verwijzing naar de vroegere dokken. Plaats voor kleinschalige evenementen en GEEN mega-
evenementen.

748 Ja ho kan je wel markten en kramen toelaten maar geen sinksenfoor? 

749
Geef ruimte die moduleerbaar is zodat de sinksenfoor en t circus er kan staan, waar Antwerpen zingt, Antwerpen proeft en StuDay door kan gaan. Zo weten mensen van buiten t stad 
tenminste altijd waar ze naartoe moeten als er een groot evenement is én herleeft de horeca aan de rand terug 

750 Als de stad meer gezinnen met kinderen in de stad wil houden: veel groen, veel speel- en sportruimte, weinig evenementen en horeca (dat is er al genoeg op 't Zuid)
752 Maak er een park van zoals Central Park in New York maar dan in het klein.

753

Maak niet de fout van de Bist in Wilrijk. Verhard plein dat fortuinen heeft gekost, waar mensen "pleinvrees" hebben en er niet graag over lopen (blijven eerder aan de rand). Waar er tevens 
een sportveld werd gezet met een verschrikkelijke metalen schutting (ook enkel klachten over gehoord) en waar niemand, maar dan ook niemand weet wat er mee te doen. De politiek 
heeft hier ook geen antwoord op spijtig genoeg. Alhoewel De Bist een van de beste handelskernen is van de stad en omgeving, zal het alleszins niet dankzij het plein zijn. Ook de lokale 
horeca kan hun terras er niet zetten, de markt past er niet volledig op. Het plein is in se enkel nuttig voor een beperkt aantal evenementen. Maak dus die fout a.u.b. niet. En denk ook aan 
de vele bewoners van buiten de singel die zich met de wagen dienen te verplaatsen gezien er geen rechtstreekse aansluiting is van het openbaar vervoer. Ga misschien met De Lijn in 
gesprek voor een ondergrondse steltplaats zodat het Zuid wat bereikbaarder wordt met het licht op de verdwijning van de parking. Omdat ook de parking aan het justitiepaleis zal 
verdwijnen vraag ik ook om in dialoog te treden met de Balie van Antwerpen. Want nu betekent dit dat ook het Hof van Beroep onbereikbaar zal worden met de wagen. Ik hoop dat er dus 
ook voor voldoende capaciteit zal worden gezorgd... Met dank en vriendelijke groeten. Succes!

754 hou het simpel
755 Kermis Kirmes Fairground Foor Sinksenfoor

758
Het zou tof zijn om een gratis zwemvijver aan te leggen in een groene parkomgeving met bomen, met daarnaast nog gratis parking gelegenheden (boven of ondergronds) en een plek voor 
speciale evenementen.

759 De schelde hoort in de stad te lopen, vandaar zou het (gedeeltelijk) openmaken van de dokken de mooiste oplossing zijn.
760 Zorg voor een plat plein zonder hellingen en putten.

763
Vergeet aub zeker niet dat bezoekers van Antwerpen hun wagen ergens kwijt moeten. Het tarief voor het openbaar vervoer neemt ook maar toe. Ik vind niet dat automobilisten moeten 
worden geweerd. Misschien wel uit het centrum, maar voorzie voldoende parking. Anders jaagt u de (occasionele) bezoekers het stad uit.

764 Graag een ruimte zoals park spoor noord! 
766 voorzie schaduw plekken (bomen etc) ipv een plein blakend in de zon

767
graag speeltuinen voor de kinderen die in de buurt naar school gaan. graag een variantie aan inheems planten, struiken en bomen zodat de bezoekers (bv. leerkrachten met hun 
leerlingen) natuur en het seizoen kunnen beleven. 

768

POroibeer de beestaande bomen te integreren in het ontwerp. Nieuwe bomen zijn te klein om het plein allure te geven. Grote bomen geven veel karakter. Kies voor veel groen. Zorgt voor 
lucht en frisheid in de stad. En er is al zo weinig groen in de stad. Schaf parkeren langs de staat ook af, maar creeer voldoende ondergrondse parkeerruimte. Ook fietenstalling 
ondergronds. Enkel velo (indien nodig) bovengronds, maar liever ook onder de grond. Stimuleer horeca en winkels op de gelijkvloerse etages van de randgebouwen; vermijdt kantoren en 
banken: die zorgen niet voor leven langs en op het plein.

769 geen woningbouw aub. geef het plein aan de kinderen
770 Fiets- en wandelpaden langs de gedempte dokken

775
Make it stand out!  Antwerpen is een prachtstad, het plein nu is een triest plein. Maak het top en de buurt wordt samen met het nieuwe Zuid helemaal weer op de kaart gezet. Antwerpen 
nog mooier en gezellig maken aub :) Make it stand out!!

778
Als er dan toch een betalende, ondergrondse parking komt, maak dan alsjeblieft dat ze BETAALBAAR is voor diegenen die 5 dagen op 7 in Antwerpen komen werken en buiten de wagen 
geen aanvaardbaar alternatief hebben...

781 Geen hoekjes waar overlast de kans kan krijgen te bestaan

782
Graag ruimte laten voor evenementen, zeker ook ruimte voor de reeds aanwezige horeca; en aub ook parkeren mogelijk laten (plein zelf of vlakbij) kwestie van de horeca/handelszaken 
ook aantrekkelijk te houden voor mensen van buiten de stad

785 Als inspiratie: vorig jaar in Porto een schitterend stukje groen in de stad gezien op de Praca de Lisboa: http://www.biotope-city.net/article/praca-de-lisboa-porto

786
Door het plein op te bouwen in een noord-zuid richting kan je van een helemaal buurtgebonden (speeltuin, sportvelden) park naar een landmark (kunstwerken en amphitheater) evolueren. 
Het olt in Deurne zal in verval geraken door de desinteresse van de provincie.

787 Graag terug de Sinksenfoor op het plein om ook een kermis in de stad te kunnen beleven.  

792

Het plein verdient een internationale uitstraling met verwijzing naar de vroegere dokken (recreatieve waterpartijen) en waar kunst als baken wordt gebruikt om de buurt naar voren te 
brengen als museum/kunstkwartier. Groene, recreatieve ruimtes kunnen afgewisseld worden met plekken om tot rust te komen. Centraal ligt een multifunctioneel paviljoen om 
kleinschalige evenementen (food-art) te organiseren. 

807
We missen zoveel groen in de stad op onze pleinen! Zorg voor bomen, denk aan een mini Central Park zoals in New York, De Turia in Valencia, Jardins de la fontaine in Nîmes, Stijl 
zomerbar! (zie hoeveel volk daar elk jaar zit te genieten!)... niet te strak, organisch gevoel, water voor pootjebaden, geen beton!  Veel succes!  grtz, kris: http://www.piecemontee.be 

808 hou rekening met klimaatverandering: ruimte voor water(buffering en infiltrtie), verkoeling. Heb oog voor biodiversiteit in groen (inheems plantgoed, geen eentonig graslandschap)
809 Denk aan het originele nl de verbinding met de Schelde en vooral maak gebruik van bekende Antwerpenaars om het plein een uitstraling te geven! De mode...
810 Gelieve niet te streven naar een plein met internationale uitstraling, maar het eerder gezellig en fijn vertoeven te maken voor de buurt.
814 link met het historische karakter is noodzakelijk, in een modern jasje

815

GRAAG VEEL GROEN, BOMEN, VRIJE RUIMTE MAAR NIET KAAL EN KIL, WEINIG BETON. ER IS AL GENOEG 'STEEN' IN DE STAD. WATER ZOU MOOI ZIJN GEZIEN HET 
VERLEDEN VAN DE DOKKEN EN DAT BRENGT OOK STEEDS SFEER. EEN FINSE PISTE RONDOMROND ZOU FANTASTISCH ZIJN VOOR MAMA'S DIE ZONDER BABYSIT TOCH 
WILLEN LOPEN TERWIJL ZE HUN SPELENDE KINDEREN IN HET OOG KUNNEN HOUDEN. PRINCIPE PARK SPOOR NOORD MAAR MET MEER BOMEN. EN GOEDE 'OMHEINING' 
ZODAT HET DUIDELIJK IS VOOR KINDEREN TOT WAAR ZE MOGEN GAAN (DUS AFSCHEIDING VAN DE STRAAT. FIETSPARKING VOORZIEN. EN BBQ PLAATS IS OOK STEEDS 
LEUK. SPEELTUIN A LA BREMSWEIDE ZOU OOK FANTASTISCH ZIJN! KORTOM VEEL MOGELIJKHEDEN ZOLANG HET GROEN EN DE NATUUR MAAR VOLDOENDE AANWEZIG 
ZIJN! ( DAT MAAKT DE STAD TOCH ZOVEEL AANGENAMER)

816

Als je mensen naar de horeca en/of evenementen moet lokken, hou er dan rekening mee dat er PARKING moet zijn... ook voor het hof van beroep/arbeidshof (nu de parking achter de 
Zillion ook al gaat verdwijnen)! Alternatief vervoer is niet voor iedereen mogelijk! Openbaar vervoer wordt teruggeschroeft, dus kan men beter buiten het centrum (dus: het Zuid) parkeren 
om vandaar naar het centrum te pendelen. Als dat ook al niet meer gaat, wordt de stad moeilijk bereikbaar

817 gratis parking alternatieven
819 Een strak mooi plein trendy zoals het zuid
820 iets leefbaar voor alle antwerpenaren 

822

inspiratie halen van Millenium park Chicogo of Spring Street park LA http://inhabitat.com/spring-street-park-parking-lot-transformed-into-public-park-in-downtown-la/spring-street-park-
lehrerarchitects-2/?extend=1 Voldoende vuilbakken en BBQ met camerabewaking Zeker niet: Park Spoor Noord (kaal + teveel gebouwen) Theaterplein (overkapping laat geluid te hard 
galmen) MAS (dichtgeplaveid met lelijke 'kunst' doodskop) Nathan Philips Square Toronto (wintertemperaturen in A zijn niet laag genoeg om lang te schaatsen)

823 Geen parking!!!! De parkings moeten buiten de stad!!!!
824 De gedempte zuiderdokken inrichten zoals Central Park in New York, met bv. een klein paviljoen zoals The Boat House, maar verder ruimte met gras en bomen. Ultieme park.
829 Meer groen, alsjeblieft. De buurt heeft een acuut tekort aan groen!

831
eigenlijk vindt ik het plein zoals het nu is ok om te parkeren, eventueel aangveuld met wat groene beplantingen meer moet dat niet zijn. er zijn al speeltuinen aanwezig ener wordt elders al 
groen voorzien, dat volstaat.

832 STRAK GRASTAPIJT!!! VEEL TERRASJES OP HET PLEIN!!! MAAK ER EEN LEVENDIG PLEIN VAN 

841

maak er iets mooi VAN met beperkte middelen en vergeet de link niet tussen Mukha en MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN er is ook nog een derde museum Fotografie ! Veel 
museumbezoekers zullen massaal ondergronds parkeren om een dagje uit te gaan in de koekestad !ik denk dat de Jan Van Gentstraat te smal zal worden om alle auto's een goede 
doorgang te kunnen geven er is daar geen ander alternatief !

842 Zorg er voor dat het deze keer weer niet zo een lelijk modern ontwerp wordt als het justitiepaleis!

844
Laat het vooral een zéér toegankelijk plein worden . Eigenlijk zou ik er één groot evenementenpein van maken , mssr in 3 delen genoemd naar de vroegere dokken, die er waren . Een 
stuk overdekt , een half open , en een volledig open . Dat bied vele mogelijkheden om evenemente ed te laten doorgaan; Zeker geen van het soort Park Spoor Noord .

845 intellectuele speeltuin voor kinderen
846 veel, veel groen! een mooie hondenweide 



850
een oase van waterrust (zwemvijver) in combinatie met een speelse waterruimte (exotisch zwembad met rimboe en glijbanen) en een ontspannend  jachthaventje met sluis, romantische 
plaatsen met trapbanken naast het havenwater toegankelijk via kronkelende wandelpaadjes, picknicktafels met ondergrondse immense parking.

852
De bestaande bomen dienen te blijven en worden -in tegenstelling tot in Park Spoor Noord- aangevuld met enkele oudere bomen ipv vele jonge bomen. Een parksfeer is essentieel, gezien 
het gebrek hieraan in deze wijk. Central Park in het klein als referentie. Er is plaats voor een polyvalente ruimte en een stedelijk plein. Geen bebouwing is toegelaten..

862

&gt; voldoende goede fietsstallingen verspreid over het plein en maximaal aan de musea &gt; herinnering aan oude dokken met bijv. waterpartijen (cfr. Brandhoutkaai (aan Katelijne) in 
Brussel); dit kan ook &quot;droog&quot; met bijv. verzonken tuin, plein, telkens op formaat van de oude dokken of een deel er van. Kan ook met aanduiding via beplanting, wegverhadering 
&gt; maak hier enkele verwijzingen naar andere landen, met het cruisetoerisme zou het leuk zijn dar men hier eens tukje van zijn thuisland ontdekt (via beplanting; of maak hier een België 
in Antwerpen van met specialiteiten uit heel België (gastronomisch of andere). &gt; horecakantines in oude binnenschepen op het plein &gt; belangrijk: dit stadsplein is zo groot dat het niet 
enkel op maat van de buurt moet/mag zijn. Het moet minstens een plein voor de hele uitstraling van de stad worden met internationale allure. > voorzie de nodige rumte waar groepen 
kunnen afspreken met gids, een koffie kunnen drinken bij aankomst/vertrek; inleidende filmpjes kunnen zien, kortom een professioneel onthaal voor groepen die Antwerpen bezoeken. Hier 
heb ik nog meer ideeën over.

864
Het plein moet een open verbinding blijven tussen waalse en vlaamse kaai en de voorkeursverbinding tussen noord en zuid in deze regio. Ik vind een invulling zoals de Jardín del Turia in 
Valencia het beste, mede gezien dit ook een lange rechthoek is, echter wel meer open en toegankelijker.

866 SINKSEFOOR
867 Wat mij betreft mag het plein een kleine versie van park spoor noord worden.

869
Verkeersafwikkeling die de stad ontlast. Vandaag rijden veel bezoekers de stad uit via Leopold De Waelplaats en Graaf Van Hoornestraat. Beter omleiden langs Nieuw Zuid en Blue Gate, 
met aansluiting A12 en Ring aan NMBS Station Zuid. Best wel even de veiligheid van dat complex verbeteren. 

871 Maak iets zoals central park in New York: veel bomen, weinig auto's.
872 Zeker terrasruimte voor de horeca aan de zijde
874 Behoud de eigenheid van de Stad Antwerpen.
881 plaats voor een kermis
882 Evenementen  graag  zonder catering aub
883 Plaats de sinksenfoor er terug op!
886 Doe eens iets anders als alle pleinen in het stad, waar gewoon een klimrek staat. Zorg voor een overzichtelijk plein, waar leven is.

889
Zorg zeker voor gemengd gebruik en verschillende soorten beplanting (hoog, laag) en hou rekening met ons klimaat (vermijden van inrichting waar plassen voor problemen zorgen, etc.) 
Geen exotische steensoorten of planten die op termijn ziek worden omdat ze er niet passen!

893
De perfecte combinatie vinden zoals bij park spoor noord. Hier kan iedereen terecht. je hebt een skatepark, je hebt een evenementruimte, je hebt water om actief te beleven. Je hebt de 
groene ruimte... Nog zo'n park is een noodzaak! Zeker opt zuid waar niet veel groene ruimtes zijn te vinden

894
geen ontwerp, dat na 24 uur al gedateerd is! geen materialen die snel moeten vervangen worden (natuursteen die breekt!, dolomiet die gaat vliegen,etc) we hebben in Antwerpen al 
genoeg slechte voorbeelden gehad! maak iets degelijks!

899 er is maar 1 invulling , dat is de sinksenfoor .
900 Laten zoals het is! De weinig gratis parking van het stad behouden!!! Al de mensen die hier komen voor het werk hun gratis parkeermogelijkheid niet afnemen!!!
902 voorzien van een gratis parkingalternatief
907 Een oase van groen voor jong (veiligheid) en oud zou fantastisch zijn!
911 Veilig voor iedereen en leuk voor jong en Aude mensen
920 Het huidige plein voldoet voor mij
921 Maak het mooi

922

Kunst als land-mark zou ook toegankelijk moeten zijn: bespeelbaar of beleefbare kunst kan interactie uitlokken bij de bewoners & bezoekers Voorts lijkt de beschikbare ruimte voldoende 
groot om verschillende sferen te creëren waarbij afwisseling kan worden geboden tussen volwaardige groenruimtes- een soort van micro-landschapjes voor verblijf en passage en de meer 
open evenementzones waar  ruimte is voor verblijven, terrassen, spel, verschillende waterlandschappen die als spelelement dienst doen maar even goed refereren naar de historische 
dokken, open en/of overdekte centrale terrassen, sportterreinen etc. Ik wil zeker benadrukken dat groen zich niet mag beperken tot de verplichte boomvakjes, groen is meer dan 
straatmeubilair dat je her en der inplant. Probeer het ook te clusteren tot een paar groene oases waar je je helemaal in kan onderdompelen en de drukke stad rondom tijdelijk vergeten...

924 creëer open groene ruimte!
925 Gratis parking behouden!
926 Verkies leefbaarheid boven prestige, leer uit het functioneren van Park Spoor Noord.
928 Denk aan de burger, niet aan de toekomst!

931

Gezien de vorm, omvang en schaal, moet het m.i. een divers park worden met verschillende belevingen (vijver, open grasvlakte, beboste stukjes, mooie natuurlijke aanplanten,...), cfr. 
central park in NY bvb. Dit moet een landmark zijn dat tevens een must see moet zijn voor toeristen. En een park waar alle bewoners van het centrum van de buitenlucht en groen kunnen 
genieten. Dit ontbreekt momenteel.

932
Parking maar niet betalend. Er is nu al nergens meer parking. Men moet ook eens nadenken waarom men het plein nu zo veelvuldig gebruikt. Het oude is niet altijd zo slecht of er is 
vroeger ook wel een reden geweest waarom men het plein zo ingericht heeft...

934 Millenium park Chicago is een mooi voorbeeld van wat ik zou willen

944

Ik persoonlijk vind water een enorme meerwaarde voor de buurt. Daarom zou ik willen pleiten voor het uitgraven van het dok. Elke stad die water integreert in de stadsruimte intrigreert me. 
Antwerpen met z'n dokken kan zich zo verder profileren als havenstad, zoals Amsterdam dit doet met z'n grachten. Met een beetje creativiteit kan de ruimte een enorme meerwaarde zijn 
voor de hele stad.

945
Antwerpen is 't stad &amp;amp; de rest is parking, maar zonder parking is antwerpen 't Stad niet Honden-zone houden (liefst vergroten) of verplaatsen naar ergens in de buurt, er zijn er al 
zo weinig

946 Een stukje speelbos voor de kinderen zou fantastisch zijn.
951 voldoende parking, onbetalend zoals het nu is. 
952 graag effectieve participatie in gesprekken met de wijkbewoners. online bevraging is beetje weinig... 
953 1 vast gebouw mag : een (nieuw ) museum voor moderne en hedendaagse kunst. Met internationale uitstraling (genre Guggenheim - Bilbao).
954 rekening houden met milieu
960 Antwerpen heeft niet genoeg "traditionele" fonteinen en niet genoeg groen om te flaneren = uitdaging. Central Park in het klein ?
961 ondergrondse parking respecteer het hoogte van de gebouwen rond het plein.

966
Een stad als Antwerpen heeft meer groen nodig. Elke grootstad heeft duidelijke groene ruimtes. Antwerpen heeft hier gebrek aan, voornamelijk aan meer groen van het bos/park type en 
geen grote grasvelden.

972 Zorg voor genoeg ruimte om te spelen, om te leven. Niet enkel vr de paar dikke nekken, mr vr iedereen. Maak 't Zuid geen Bokrijk waar niets meer mag!

974
De aantrekkelijkheid van het plein voor bewoners én voor toeristen cf. Jardin du Luxembourg in Parijs is daar een mooi voorbeeld van: schaaktafeltjes, relaxe stoelen rond een waterpartij, 
speelbootjes in de waterpartij, ...

981 Absoluut geen gebouwen op de koppen van de kaaien!

983
Het plein dient geen volledig park te worden, dat kan en zal beter voorzien worden aan het Nieuw Zuid. Het plein moet een plek worden waar Antwerpenaren, die een beperkte tuin of 
terras hebben, naar toe kunnen trekken om buiten gezellig samen te vertoeven.  Een internationale uitstraling is niet nodig, dit brengt enkel een overrompeling van toeristen met zich mee. 

984 Elk ontwerp zonder jachthaven is een gemiste kans.
985 veel groen, heel veel groen

986
Misschien kunnen de slimme bedenkers van dit idiote plan eens nadenken over bv. een moskee met minaretten, een open asielcentrum van illegalen, een halal-slachthuis. Dit kan alleen 
maar de algehele verloedering van "A" ten goede komen.

989 geef groen, ruimte en licht een kans aub!

991
De dokken deels terug openleggen. Antwerpen heeft veel te weinig waterlopen in het centrum. Kijk naar Gent, Brugge, .Amsterdam, de kaaien in Antwerpen, de jachthaven, ... Water 
creëert grote heropleving en opwaardering van buurten.

993

Antwerpen Zuid behoort toe aan de mensen van het Zuid en de liefhebbers van het Zuid die buiten Antwerpen wonen. Laat de horeca met rust. Luister niet naar de groupuscules die wel 
niet op het Zuid wonen, maar wel het Zuid willen claimen als openbare ruimte voor alle Antwerpenaren. Op Linkeroever of het Eilandje is plaats genoeg. Het Zuid staat symbool voor het 
allerbeste wat Antwerpen te bieden heeft: lichtjes pretentieuts maar vooral oprecht vertier en verteer. De liefde van de Antwerpenaar voor het Zuid gaat door de keel en door de maag. En 
als kers op de taart door met de auto tot vlak voor iconische horecazaken als de Chipz, La Suite en de Modeste te rijden. Waarom? Gewoon, omdat het kan.

999 Graag overzichtelijk houden. Niet te veel verticale structuren. 

1000

De Gedempte Zuiderdokken vormen mee het hart van de wijk 't Zuid. Het is belangrijk dat dit niet enkel een parkeerzone is, maar werkelijk op geleefd wordt. Ikzelf woon al 20 jaar op 't 
Zuid en de mooiste herinneringen heb ik aan evenementen zoals Antwerpen Zingt, 0110,... Het hart zou ook gevormd kunnen worden door een 'landmark' of een soort Park Spoor Noord, 
waar mensen in de drukte van de stad tot rust kunnen komen, in een mooie oase van groen in een stadscontext.

1001 strak ontwerp , strakke belijning . min onderhoud vragende beplanting 

1002

- Voldoende beleefbaar groen voorzien - Doorgaand verkeer langs de wanden van het plein is zooo 1960! Knippen dus, als je zowel in het noorden als in het zuiden een parking maakt, 
hoeft dat helemaal niet. - dokken accentueren kan door (delen van) het plein (deels) verdiept aan te leggen, met behoud van de kaaiwanden. Beneden is dan plaats voor wat 'wildernis' 
en/of sportvelden/multiboxen

1004 Parkeren gratis houden. 
1005 Zeker plaats voorzien voor de Sinksenfoor

1006
Maak er een kwalitatieve groene ruimte van die voor elke generatie en voor verschillende doeleinden geschikt is. Mensen moeten er met plezier door willen wandelen en bijna gedwongen 
worden om er te vertoeven, omdat het zo tof is. Een waterpartij zou heel leuk zijn. Eigenlijk een beetje Central Park gehalte (maar dan minder verwilderd).

1007 Gezellig groen plein om op een zonnige dag in te vertoeven en te sporten in de winter. Plaats dat zuurstof geeft in de stad.
1008 Diervriendelijk
1010 Groen! Zuurstof! Schone lucht! Verstilling! 

1013
Maak er iets van waar je aangenaam kunt vertoeven met bomen zodat er voldoende frisse schaduw is en je er niet meteen "doorziet". Het mag wel iets intiems hebben. Ik denk 
bijvoorbeeld aan Zuid Franse markt plaatsjes of dorpspleintjes... 

1019 Hou op met moeilijk doen over evenementen.

1020
Aangezien dat de sinksefoor er toch nooit meer zal staan. Dus zou ik het naar mijn mening heel strak en modern maken en een plaats waar iedereen graag komt om even tot rust te komen 
of van het goede weer te genieten. 

1025

De kernstad (=Antwerpen binnen de ring) heeft een nijpend gebrek aan groen. Ik denk dat iedereen dat kan zien. Er zijn enkel het stadspark en Spoor Noord. Ik hoop echt dat dit het derde 
park in de kernstad kan worden, een eenvoudig, rechthoekig groen terrein vol bomen, struiken en gras, waar je kan sporten, rusten en kuieren... een soort mini-mini-Central Park voor 
Antwerpen!!!

1026 Een jachthaven
1027 De sinksefoor moet terug daar staan !
1029 Een grote foor 6 weken per jaar zou tof zijn
1038 Gooi toch op z'n minst een deel van gedempte dokken terug open voor pleziervaartuigen of andere waterpret en -beleving!
1042 Graag een oase aan groen op het Zuid!

1046
Herdenkingsmonument '14-'18 (Bijv. Herdenking 25 augustus 1914) Herdenkingsmonument "sasseniers" of iets met "kaapstanders" (referend naar de schippersnijverheid) Verhuizen van 
de Waterpoort (Porta Regia) centraal op het plein.(Landmark)   

1048 combinatie van groen en water ( open dok ) 



1049

Een toffe ruimte met plaats om buiten te zijn, maar je tegelijk ook thuis te voelen. Gezellige hoekjes, meerdere bbq's, 'easy going'. Niets te fancy, gewoon gemakkelijk, rustig, jezelf kunnen 
zijn.  Er moeten grote bomen zijn, niet gewoon een vlakke open ruimte. Bomen om te leunen, gras om wat apart te zitten, een heuveltje, grote bbq's om te socializen, kruidentuintje, 
speelfonteinen, street art... Een plaats waar spontane initiatieven helemaal ok zijn. Geïnspireerd op PSN, maar minder 'vlak', en zonder 2 appartementtorens die de avondzon wegnemen. 
Eco, verrassend en chill zijn kernwoorden. 

1050 Maak er een mooi en gezellig park van, met veel gazons en schaduwrijke plekjes voor in de zomer. Zorg ook voor voldoende banken, die geregeld onderhouden worden.
1053 Meer GROEN in de stad + HONDEN UITLAAT.

1054
Voldoende zitplaatsen zodat bewoners/mensen die in de buurt werken hier kunnen komen pauzeren wanneer het goed weer is.  Een mooie, open ruimte (evt. glooiend om toch een 
structuur te verkrijgen) waarbij niets aan het zicht onttrokken wordt (veiligheidsgevoel).

1056 een park type Park Spoor Noord zou schitterend zijn en is volgens mij waar de buurt behoefte aan heeft. Alleszins moet het GROEN zijn (dat is er nu in de hele omgeving niet)
1057 historie van de dokken laten uitkomen, havenkraan als landmark?
1059 Hou rekening met groen en water wat mensen in de stad toch heel fijn vinden. Het brengt mensen ook naar buiten en toeristen vinden dit ook altijd een aanwinst in de stad.
1061 parking voor auto's moet gratis blijven 
1063 aandacht voor parkeerplaats voor de bewoners
1064 Ik ga graag naar Park Spoor Noord en zou het fijn vinden om zoiets vlak bij mijn huis te hebben
1065 Doe zoals Gent en breng het water terug in de stad. Eén of beide dokken herstellen naar het origineel, inclusief het water en de (plezier)boten.

1066
Doordat er in de omgeving geen groen is, kijkt mijn dochter uit naar een andere woonplaats waar mijn kleinkinderen wel kunnen opgroeien met groen in de omgeving. Het zou leuk zijn 
moest dat niet nodig zijn.

1067 jachthaventje met plezierbootjes, daarrond terrasjes (cfr.Frecam in Frankrijk)
1072 een deel van de vroegere dokken terug als waterpartij herstellen cfr.Honfleur (vieux bassin)  
1074 Zo modern mogelijk

1076

Het plein moet vooral een trekpleister worden voor zowel de buurt, als mensen die van buitenaf komen. Een aangename mix met veel (groene) open ruimte, één of meerdere waterpartijen 
(het blijven tenslotte gedempte dokken) en een aantal functionele mogelijkheden zoals o.a. speeltuin, kleine sportvelden, zitbanken... maar hetvoorstel van een getrapt zitgedeelte dat 
zowel voor informele momenten als voor kleine evenementen zoals bv. theater kan gebruikt worden lijkt me zeker een meerwaarde voor de locatie. Een wekelijkse markt, of bv. 
maandelijkse themamarkten kunnen een trekpleister vormen voor mensen die van buitenaf de buurt willen leren kennen.

1077 DE SIKSEFOOR MOET TERUG NAAR DE DE GEDEMPTE ZUIDERDOKKEN!!!!!
1078 Groote waterpartij....dokken terug openen
1080 Open ruimte, goede verlichting tegen criminaliteit
1081 Op het plein een kunsthal
1085 zorg voor een toffe invulling voor alle Antwerpenaren van jong tot oud
1088 Voor mij mag de Sinksenfoor terug komen 
1089 Maak er iets gezelligs van waar we kunnen vertoeven, sporten en terrassen in het groen, zoals bv. Park Spoor Noord
1091 Om ook te denken aan de viervoetige inwoners van de stad (honden).

1092
Multifunctonele beleefbare ontmoetingsruimte:    - Ruimte voor foodtrucks, pop-up's en tijdelijke niet plaatselijke horeca.  - 'Mobiele' exporuimte waar starters hun ideeën kunnen 
promoten/testen.  

1093 Parking onder de grond en meer groen sowieso voor de hele buurt om als park te gebruiken. Dringend nood aan meer groen!!
1096 Gebruik géén beton voor de paden, wel zand, kasseiën, andere stenen,...
1098 parkeergelegenheid is het kloppend hart van het zuid, neem deze weg en het zuid zal onherroepelijk teloor gaan...
1099 het mag wel wat meer zijn dan een verzameling aktiviteiten. architecturale meerwaarde noodzakelijk opdat de buurt niet te kneutig wordt

1103

Ik begrijp de groene trend die belangrijk geworden is, maar de gedempte dokken zijn belangrijk naar betaalbare parkeerplaats voor vele bewoners, zij die hun auto in de straat moeilijk 
kwijt geraken en verplaatsingen in de stad met fiets doen zetten hun auto hier, ook hier betaalbaar parkeren gaan bannen zal een nefaste invloed hebben op onze stad. Laat ons een 
mooie invulling vinden voor het plein waar parkeren mogelijk is , en waar deze parkeerruimte gebruik kan worden voor evenementen! (want eerlijk als er door mensen die een groot 
eigenbelang hebben (project ontwikelaars die geld zien) processen worden ingespannen tegen deze evenementen en we ze gelijk gaan blijven geven gaat het zuid een stille dood 
tegemoet) . 

1105 Licht en lucht ! Water !

1111
Iedereen, jong en oud, uit de wijk of van daarbuiten, moet zich welkom eb vrij voelen op de gedempte zuiderdokken zodat ze zich ook mee verantwoordelijk voelen voor de ruimte. Auto's 
zijn alles behalve uitnodigend tot het vrij gebruiken van de ruimte en horen er dus echt niet thuis!

1112
Maak er geen Park Spoor Noord van. Behoud de gezelligheid en eigenzinnigheid van het Zuid en maak er geen groot open grasveld waar het op een zonnige dag krioelt van het volk, met 
picknickdekentjes om de cm naast elkaar 

1113 WATER WATER WATER
1115 Vergeet de Schelde niet.
1117 Zou fijn zijn, mocht de oude sfeer behouden blijven, eventueel nog met hergebruik van de kasseien zodat het geen te groot contrast wordt tussen oud & modern.
1118 Het mag een zone worden waar iedereen elkaar kan ontmoeten, verpozen, gezellig kan samen zijn om te rusten of enigszins actief, sportief bezig te zijn.

1119
zie new york park op oude metro lijn  wijds en open maar toch natuurlijk met siergrassen . Denk uit de box (dwz weg   van rechtelijnen ) maar denk talus om op te zitten en ritme van 
begroeing

1120 Bereikbaar met openbaar vervoer vanuit meerdere Antwerpse streken
1123 ondergrondse parking, autos moeten weg uit straatbeeld

1124
Het plein moet duurzaam opgebouwd zijn. Het moet mensen naar de buurt brengen om de buur leefbaar te houden. De buurt mag niet afglijden naar enkel wonen, de heraanleg van het 
plein moet rekening houden met alles in de ruime omgeving rondom het plein.

1127 Merk op dat zeer veel mensen lopen op de kaaien op klinkers tussen de fietsers. Geef hen een kniesparende omgeving in het groen die de fitheid van jullie bevolking ten goede komt! 
1129 herstel de open dokken !
1137 Graag veel natuur en groen in verwerken. We hebben te weinig 'parken' in antwerpen 
1142 voorzie voldoende natuurlijke schaduwplekken via de beplanting van bomen
1146 het moet niet alleen mooi zijn, maar functioneel. 
1149 een gedenkfoto hoe de zuiderdokken er vroeger uitzagen, leuk voor de toeristen en voor onze nazaten
1153 Schrap die ondergrondse parkings en graaf een nieuw dok !

1155

Er is echt nood aan een groene long op het Zuid, nu is het er echt maar een grijze zone. Dus een mooi park waar ruimte is voor toffe activiteiten zoals ceoncerten, picknicks, een zomerbar 
etc. zou fijn zijn. Ook fitnesstoestellen plaatsen lijkt me een topidee, dat zie je nog nergens in de stad. Verder lijkt me een link naar de musea in de buurt wel fijn, maar dan geïntegreerd in 
het park.

1157 Laat het wat vooruit gaan.
1158 Water
1160 Voorstel met maquette
1162 het moet goed onderhouden worden, altijd!!
1168 Maak er aub niet een stenen vlakte van, deze hebben we al genoeg in de stad.
1173 de foor terug

1174
Wees creatief met water, het waren tenslotte ooit dokken... Zorg voor een plek waar mensen graag samenkomen en hou rekening met zowel de actievelingen als de mensen die op zoek 
zijn naar  een rustige oase in de drukke stad. 

1175 Groen! Park Spoor Noord is een mooi voorbeeld van hoe het moet
1176 Doe geen domme dingen ! 
1177 Koester dit plein als multifunctioneel gegeven voor 't Stad!

1180

Maak er aub iet smooi van met veel groen en weinig beton. Vele eenvoudige pleinen zijn de mooiste en gezelligste (zie maar naar landen als Italë en Frankrijk waar pleinen zoveel charme 
uitstralen, met platanen, fontein, etc). Vergeet die "internationale uitstraling" aub voor een keer, daar zit niemand in Anwterpen in die buurt op te wachten en het resultaat is vaak een 
betonnen misbaksel dat nog veel geld kost ook. Forget it, doe gewoon en maak van die grote ruimte nu eens een echt charmante plek voor bewoners en bezoekers. Er ligt daar echt een 
schat verborgen voor de stad. En vergeet de verlichtingskeuze niet. Bij de eerste beste tuindecorateur vind je vaak mooiere lantaarns dan wat er momenteel in de parken staat, weerom 
dure en lekijle lichtpalen. Er is al opvallend weinig groen in Antwerpen stad en dit is een uitgelezen kans om dit gebrek aan te vullen. Hou het simpel,mooi en op mensenmaat. Succes

1183 Genoeg parkeerruimte voor de bewoners!!
1184 Een veilig plein voor jong en oud-waar zeker op het gras mag gelopen worden. Danku
1185 Maak er een mini centraal park van..daar heb je ook variatie 
1187 Durf meer groen aan te planten.(veel verschillende soorten bomen plaatsen). Kinderen spelen ook graag in bomen. 
1188 Niet te futuristisch inrichten aub.
1190 Spontaniteit voorop, geen afgewerkt, afgelikte plein
1192 voldoende parkeergelegenheid waarbij de gehandicapten ook genoeg plaatsen krijgen
1194 er zijn te beperkte keuzemogelijkheden bij de gestelde vragen
1197 Het hoeft geen tweede Park Spoor Noord te worden, maar de sfeer, toegankelijkheid en openheid ervan zijn wel een mooi voorbeeld! 
1199 Graag de dokken terug open! 
1201 Horecagebouw aan speeltuin
1204 de sinksenfoor moet terug op het zuid 
1205 Zoveel mogelijk groen, met ook water ter herinnering aan de vroegere dokken.

1206
Toch ook nog een bovengrondse parking mogelijk houden voor bv. Kort parkeren. En voor de buurtbewoners gratis lang parkeren  . En de parking ondergronds goedkoop houden voor de 
mensen die hier werken. 

1207 laat u kennen als antwerpenaar

1209
Ik vind dat de plek waar het hof van beroep staat mee in het ontwerp dient opgenomen te worden. De functie van een eventuele nieuwbouw kan immers gevolgen hebben voor het 
ontwerp van het plein.

1211 geen park
1215 Water
1217 Aub AUTOVRIJ
1219 Maak,erveen,prachtig Central Park van
1229 Plein moet de charme van een park uitstralen, dit blijft tijdloos mooi en wordt tijdens alle seizoenen benut
1231 Een goede integratie van de inritten van de ondergrondse parkeergarage mee opnemen in open oproep. Het plein langs een zijde autovrij maken, best oostzijde voor avondzon.
1232 Véél groen! Autovrij!
1234 Zorg aub voor een mix van open ruimte en groene zones, aangevuld met waterpartijen. 

1235 Dat de sinksefoor jaarlijks terug op de zuiderdokken staat en ook een sereuze hondewei met veel gras geen putten meer en banken in de hondewei zelf  want nu is het een zandbak

1241

Graag een groen plein met bomen, bloemen en zitbanken, waar je tot rust kan komen en flaneren, liefst een park naar Parijs voorbeeld, waar iets te zien is en je kan genieten van de 
architectuur rond het plein. Een plek waar het fijn vertoeven is en je mensen kan ontmoeten en sporten. Geen tweede Sint-Jansplein, Astridplein of Groenplaats of de nog maar net 
aangelegde Troonplaats. Het lijkt alsof Antwerpen een patent heeft op lelijke pleinen waar groen gewoon ontbreekt en het altijd open en uit steen en beton moet zijn. Ook vind ik dat de 
bewoners van het plein inspraak mogen hebben.

1243 Kijk naar bvb steden die goed scoren op vlak van leefbaarheid en bewonerstevredenheid. 
1245 Veel banken voor onze oudere mede Antwerpenaren.



1248 Graag de Sinksenfoor weer naar het zuid. Het was daar veel gezelliger. 
1252 GROEN! EN VEEL BANKEN!

1254 Link naar Antwerpse eigenheid

1258
Kijk naar Park Spoor Noord en maak een versie die past bij 't Zuid. De stad heeft nood aan meer groen! Niet alle evenementen moeten buiten het stad gejaagd worden dus zorg dat het 
park kan gebruikt worden voor evenementen zonder dat het enkel daarvoor dient. 

1261 Denk aan bereikbaarheid via metro, tram of bus

1265

Een oase van rust ,veel zitbanken,lantaarnpalen,grote planten en mooie bomen;wandelen,joggen,zitten.Kansen aan jongeren om kunstwerk te laten zien,om kraampjes met 
bio,bloemen,brocante uit te baten,broodjes,ambachten(langs de kaaien,zoals aan de Seine in Parijs;een plaats waar je tot rust komt tijdens het wandelen,en dan lekker genieten op het 
plein,ontmoeten,ontdekken,genieten.Verbinding met het museum mag zeker,maar niet te strak,eerder een kunstroute met werken hier en daar.Maar vooral prachtige planten.

1266 Dat ze het plein laten zoals het is!!!
1268 ondergrondse parking noodzakelijk
1269 Gratis parking blijven behouden!

1270

Dat ze er alles aan moeten doen om de reeds besliste overdekte parkings alsnog te vermijden. Zo rijden er alweer meer auto's de stad in terwijl die veel beter verder van de uitdijende stad 
parkeren. Ondergrondse parkings krijg je nooit meer weg, kijk bvb maar naar de nefaste effecten van parkings in de binnenstad... Fijn om deze vragen te stellen, maar de meest foute 
beslissing is al een voldongen feit, dat maakt het zuur en twijfelachtig...

1272 nog eens nadenken om eventueel de dokken terug uit te graven om zo het water terug in de stad te brengen
1274 Terug open grachten zoals de stad Amsterdam
1275 Er zou een verbinding moeten komen tussen de zuiderdokken en de Scheldekaai, zodat wandelaars of fietsers rechtstreeks van de ene plek naar de andere kunnen.

1276
Zorg voor een plein om fier op te zijn. Nu is het echt jammer om zo'n plein verloren te laten gaan. Multifunctionaliteit is essentieel. Het is het enige en grootste evenementenplein van de 
stad. 

1278 parcours met geschiedenis van sinksenfoor
1283 Zorg voor een fijne beleving voor de bewoners en ver daarbuiten. Geschikt voor culturele events en een spelletje kubbe/petanque
1287 De laatste gratis parking blijft voor mij heel, heel belangrijk !!!!

1288
voorstel om ondergrond te parkeren, de dokken terug open te maken voor een jachthaven. de waterkommen kunnen ingesneden worden met pleinen, groen, stedelijke activiteiten, zoals 
de site van het Mas.

1290 Combinatie van parking voor auto en fiets met groen,gezelligheid en familiale sfeer

1291
Ik zou niet té veel vaste gebouwen, bomen, installaties plaatsen maar eerder modulaire, veelzijdige en flexibele structuren zodat er bij grote evenementen voldoende plaats en zichtlijn is 
én bij kleinere events een gezellige sfeer kan gecreeërd worden.

1292 Nog een 2 extra parkings in de binnenstad is niet meer van deze tijd.
1297 Het moet een groene long worden voor de buurt, er is teveel steen daar. Dus een groene oase met veel bloemen, zoals op theaterplein
1299 Vooral denken aan gemakkelijk ONDERHOUD!
1300 Geen nieuwe gebouwen

1303

Of de beleidsmakers het nu leuk vinden of niet, de gedempte zuiderdokken zijn een belangrijke parkeerplek voor de horeca, kleinhandel, cultuurhuizen én bewoners van het Zuid (en de 
stad). Het betalend maken deze parkeerplek zal enkel positief uitdraaien voor de buurt indien parkeren betaalbaar blijft en er ook voldoende meerwaarde aan aansluitende mobiliteit 
(huurfiets en openbaar vervoer) naar de stad wordt gecreëerd. De bestaande open ruimte geeft mogelijkheden tot het organiseren van evenementen die op hun beurt een positieve invloed 
hebben op het horeca gebeuren. En wordt dan ook best deels bewaard. Het creëren van een groene loper  die de bezoeker van musea naar musea voert en vervolgens de stad in kan een 
architecturale meerwaarde zijn van de nieuwe groene ruimte/park zone.

1304 Makkelijke doorgang voor fietsers
1307 Plaats voorzien voor Sinksenfoor
1308 De foor moet terug. Betaalvrije parking is noodzakelijk voor horeca.
1309 Veel succes en hopelijk een vlot overleg met de buurtbewoners
1311 Naast park spoor noord misschien nu een park dok zuid?
1312 Bezint voor u begint
1313 Dokken terug opengooien:-)

1314

Maak er geen strak en kaal, stenen plein van. Vele hedendaagse ontwerpen zien er mooi uit op de computer maar zijn in de realiteit zielloos, desolaat en niet aantrekkelijk indien er geen 
evenement te doen is. Het parkeren is inmiddels ingepland ondergronds, maar vergeet niet dat net die beweging (van auto's en mensen) voor het uitzicht zorgt van mensen die 
bijvoorbeeld iets drinken rondom het plein.

1315
Hou het plein levendig. Vergelijk grote markt vroeger en nu: vroeger véél animatie, nu doods! Parkeerruimte is hoogst belangrijk.  Wij leven en werken in Antwerpen en vinden het negatief 
wanneer de bezoekers afgeschrikt worden door moeilijke bereikbaarheid en te weinig parkeermogelijkheden. 

1316 Ik denk dat in dit stukje Antwerpen veel nood is aan wat extra groen. Bij voorkeur met gras waarop mensen kunnen zonnen, picknicken, genieten van de ruimte en het groen.

1318

Sommigen pleiten voor het uitgraven van de dokken, dat is misschien mooi, maar dan wordt het een openbare ruimte die niet gebruikt kan worden, terwijl de buurt hoge nood heeft aan 
een groene, openbare ruimte daarom zou een heel grote, prachtige fontein een mooi compromis zijn én verwijzen naar het oude gebruik.  Onze stad heeft geen 'landmark'-fontein, de 
dokken zijn de uitgelezen kans om dit te realiseren

1319 TREK DE SCHELDE TERUG DOOR TOT DAAR ZOALS IN BRUGGE 
1322 het mag geen prestige project worden als de oosterweelverbinding. Het is van t stad voor t stad.
1324 Veel groen en water please, een duurzaam rustpunt in de stad. 
1328 Overwegen terug openleggen middelste dok. Gedempte dokken hiernaast kunnen gebruikt worden voor ondergrondse parking met overliggende andere invulling
1330 Graag een gezellig en bruikbaar plein, geen gebetonneerd gedoe zoals het theaterplein of de groenplaats. En een ondergronde grote parking zou ook leuk zijn. Merci!
1331 overdekte markt?
1332 Openheid, multifunctioneel, kunst die een glimlach op je gezicht tovert door verrassend aanwezig te zijn, connectie met water
1333 Water met in het midden een brug 
1335 de foor terug

1337
Unieke kans om groene long in de stad te brengen. Lang leve central park. Breng Wildernis terug in het bereik van kinderen en volwassenen. Geen strakke architecturale ontwerpen, daar 
heb je de rest van de stad voor..

1339 Een park
1342 Hou de open ruimte, maak deze wat gezelliger en groener: dit kan een trekpleister bij uitstek worden in Antwerpen!
1343 avontuur, verwondering, aantrekking, rust
1347 DAT DE HUIDIGE BOMEN NIET GEKAPT WORDEN !dus behouden worden 
1348 Een open groen plek met mooie bomen  en uiteraard water ... Mini central park!
1349 geen borgerrocco
1350
1351

1352
Create hills and natural vertical structures in order to limit straight lines of sight;  Create facilities for outdoor sports activities, i.e. a large climbing wall; several workout areas with places for 
TRX, yoga, etc. 

1353
1354
1355

1356
Speel aub in op de lokale behoeften van de wijk, en ban de auto uit het straatbeeld, ook het doorgaand verkeer !  Ideaal naar buurtwerking is een mix van groen, speeltuin, water en 
moestuin ! 

1357 meer groen, meer groen, meer groen, meer groen, meer groen....
1358 waarom geen nieuwe jachthaven?
1359
1360 groen en fontein en rekening houden met de sinksefoor
1361
1362

1363
open ruimte, internationale uitstraling, geen parking boven grond. Grote fonteinen centraal op het plein en aan de rand andere activiteiten zoals sport of groen. In het midden een een 
groene graszone en trap partijen.

1364
1365 maak er terug dokken van
1366
1367 Water gelinkt aan het verleden, groen waar nood aan is in het heden!
1368 Alle auto's en fietsen onder de grond. Zorg dat er altijd iets te doen is 365 dagen per jaar en zorg ondergronds voor veel parking
1369
1370

1371
Neem vooral een voorbeeld aan The High Line in New York, een wilde maar toch zeer prachtige "stadstuin" Laat plek vrij voor initiatieven vanuit de stad, plekken waar kinderen kunnen 
verkopen, starters kunnen uitproberen etc.. Belicht de Historie, maar kijk ook naar de toekomst

1372 Combinatie kunst & cultuur met stukje groen.
1373
1374
1375

1376
Een evenementenplein waar buiten evenementen toch plaats is voor ontspanning. Een combinatie van spoor noord, de nieuwe ijzerlaan (in de vijvers), de gezelligheid zoals op de 
Ossenmarkt. En de herkenbaarheid als de Groenplaats en Grote Markt. Kortom, een nieuwe aantrekkelijke plaats waar iedereen graag komt en zich thuis voelt.

1377

1378
Laat het plein zoals het is maar leg de " kinderkoppekes" waterpas. Dan hebben voetgangers minder kans hun benen te breken. Doe de bomen uit zodat die met hun wortels  het parcour 
op het plein niet meer onveilig maken. Laat de kleine speeltuinen zoals ze nu zijn. 

1379
1380 Het plein terug aan de mensen geven en geen plaats meer voor auto's
1381 Denk aan de jeugd en de ouderen. Plaats veel groen denk aan onze planeet . Draag hiermee het steentje bij om zorgzamer om te gaan met onze planeet
1382
1383 Ik verkies een grote open ruimte zonder al te veel elementen / gebouwen die het geheel breken. Een ruimte voor ontspanning in al zijn vormen.

1384
om zeker een plaats te voorzien waar er terug grote evenementen/producties naar Antwerpen kunnen komen. Zodat deze niet moeten verplaatst worden naar andere (niet bestaande) 
plaatsen

1385
1386
1387 water in een groene omgeving  zonder autos 

1391

Maak er een groots evenementenplein van, wat Antwerpen stad kan gebruiken. Door het gebruik van artwork/stickers met een foto van de dokken van weleer kan er een prachtig 
sfeerbeeld uit de tijd geschetst worden. Door het gebruiken van demonteerbaar straatmeubilair kan deze locatie een combinatie worden van ontspanning en plezier. Wanneer er geen 
evenementen zijn een oase van rust en wanneer er wel evenementen zijn een bruisende parel in de binnenstad.



1392 voldoende groen want hier heeft de stad nood aan
1403 Maak het groen
1404
1405
1406
1407
1408

1409
Elk plein MET waterpartij/fontijn in gelijk welke stad in de wereld doet die stad opleven en schept vreugde. Doe NIET zoals in New York maar WEL zoals  de &quot;kanaalpleinen&quot; 
van Kopenhagen of de gezellige plein/straten van Boston, Stockholm, Aachen, München (veel water) en terassen. Ook niet zoals in Brugge of Brussel.

1410
1411 Moet rust uitstralen, groen zijn, kindvriendelijk, mogelijkheid voor ontspannig, geen auto's.
1412

1413
Ruimte voor open waterstroken, eventueel aangevuld met 1 of meerdere compacte bruggen als doorsteek (cfr. stadspark). Werken met lichte hoogteverschillen om dynamiek te brengen in 
het landschap, met uitkijkzones richting referentiepunten (KMSKA, Waterpoort, ...)

1414
1415
1416 groen
1418 Veel groen!
1419
1420 Dat "groene ruimte" centraal mag staan
1421 Groen aub! 
1422
1423 gemakkelijke toegang tot het plein ook voor andersvaliden  werk bv met kleurvlakken voor bestratingen
1424
1425 zorg dat de sinksenfoor er nog kan staan
1426 zeker een deel terug dokken maken
1427
1428 Antwerpen heeft een stuitend gebrek aan groen, maak hier een volwaardige groene ruimte van, bij voorkeur een park
1429
1430 maak er terug dokken van

1439

Groen, gras, bomen brengt rust en evenwicht in de mens. Antwerpen heeft dat groen nodig om rust en verdraagzaamheid te vinden. Samen met de handen in de grond, groenten & fruit 
voor iedereen. Speelruimte voor kinderen, ontspanning voor jongeren en kijkend genieten voor ouderen. Een organisch park! Niet te strak, niet te formeel en weinig steen zoals Antwerpen 
er al genoeg van heeft.

1440
1441 DE FOOR TERUG ZETTEN
1442 overdekte koepel voor permanente markt met streek- en bioproducten zoals in bvb Cordoba, Barcelona waar je ook kan eten en drinken
1443
1444 een haven
1445
1446 Respecteer aub. de geschiedenis van de site. Bezorg het plein eindelijk eens wat internationale allure. Laat het geen tweede Groenplaats worden.
1451 Gratis parkeerruimte voorzien voor bewoners.
1452 Doe het degelijk met goede kwaliteits materieel voor langere levensduur
1453 Nautisch karakter en de functie van wereldhaven benadrukken.  Spijtig dat de oude dokken niet heropend worden zoals bvb de West-india docks in London.  Gemiste kans...
1463 het stad moet terug het stad worden zoals vroeger als er nog dokken waren, en boten, zoals ook daar het geval was
1464
1465 Het was goed dat de parking gratis was. Ik hoop ten zeerste dat dit zo blijft.
1466
1467
1468

1469

Definitieve heropening niet uitsluiten! Rekening houden met het alreeds geplande ontwerp voor de aanliggende Scheldekaaien, tweemaal hetzelfde ontwerp en inrichting is niet wenselijk! 
Durf ambitieuze en gedurfde keuzes te maken! Speel de link met Kunstenwijk Zuid uit! Zuiderdokken moeten immers de Kers op de Taart worden van de herontwikkeling van het Zuid én 
een motor zijn voor Nieuw Zuid (wat hopelijk geen Linkeroever 2 wordt...)

1470 Parking niet betalend maken. Mensen mijden nu al het stad zo vaak
1471
1472
1473 Gratis parking 
1474 rekening houdend met de dokken en terug water in de stad brengen
1475
1476
1477 Iets speciaals, uniek met naam en faam op lange termijn
1478
1479 Rust, rust, rust. Een baken van rust en ontspanning. Daar is grote nood aan.
1480 opletten dat er niet kan uitgeschoven worden (zoals arduin op de groenplaats)
1481
1482
1483
1484
1485
1486 naar mijn idee zeer belangrijk dat het contact met de Schelde en de stad opengetrokken wordt: open ruimte, open zicht
1487
1488 Groen en water verhogen de levenskwaliteit aanzienlijk van de omwoners. Weg met de gratis bovengrondse 19de eeuwse parking.
1489
1490 dat Zuid niet enkel een woonwijk of horecawijk is maar ook een dynamische werkplek voor meer werknemers dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. 
1491
1492 Zuid heeft nood aan groen. 
1493 vooral praktische kunst, niet zoals de vijver voor MSKA! Die is gevaarlijk en is bovendien voortdurend verstopt, de onderhoudskosten zijn immens!
1494 voorzien aub genoeg groen, gras/bomen/... waardoor het aangenaam vertoeven zal zijn op het plein
1495 een gezellig plein voor de buurt met hier en daar waterpartijen en speelplaats voor de kleinsten

1496

ik vindt het samen met de meeste andere bewoners om er minstens 2 dokken terug open te gooien ( 1dok voor kunst zoals aan centre pompi dou parijs en n andere als museumdok voor 
de platbodems die hier vroeger aangemeerd lagen of een dok als zwemvijver.ZEER BELANGRIJK. de ondergrondse parking kan ook aan de zijde aangelegd worden (vlaamse of waalse 
kaai zoals op t eilandje ) 

1497 Waarom geen stuk jachthaven? Ipv stad aan de stroom, stroom in de stad?!
1498
1499
1500
1501 Een park zou heel welkom zijn voor de buurt. 
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509

1510
vergeet de praktische kant en overlast voor werkenden & bewoners niet, bvb als dokken helemaal onberijdbaar / ondoorkruisbaar zijn, is dit lastig om ergens te geraken, sleutel doorgang 
voor veel plaatsen

1511

1512
Ik denk dat het belangrijk is om in deze zone van de stad een groene baken te hebben. Wat mij betreft kan deze zone met allerlei zachte recreatieve activiteiten ingevuld worden. Park 
Spoor Noord is een goed voorbeeld met veel open ruimte (een ontmoetingsplaats), het stadspark is wat mij betreft te gesloten om mensen op een gezellige manier samen te brengen.

1513
1514 De gedemte zuiderdokken moeten de parkeerplaats blijven voor de vele horecazaken en het museum, anders gaan veel horecazaken bankroet gaan.

1515

Als er groene ruimte voorzien wordt, ook voldoende bomen planten voor schaduw. Park Spoor Noord is voor te veel gras, te weinig bomen. Een waterpartij die aantrekt zoals een 
zwemvijver.En een iconisch kunstwerk dat niet bombastisch groot of hoog moet zijn maar wel een wow-factor bezit. Voldoende aangename warme verlichting zodat het s' avonds veilig en 
aangenaam vertoeven is. 

1516

Het plein is groot genoeg voor een dubbele ingeven volgens mij.  De helft van het plein een plek waar er groen is met aan de rand bomen voor schaduw/groen. Waar mensen op het gras 
of tegen een boom kunnen zitten. Met eventueel BBQs, petanque velden,... Een plek waar er een harde vlakke ondergrond is waar er zaken kunnen georganisseerd worden door de 
stad/de mensen/organisaties.  Dit geeft een brede waaier aan mogelijkheden voor het plein.  Vriendelijke groeten en zo'n bevraging is echt top! Niet te kort en niet te lang. Een student 
Burgerlijk Ingenieur Architecteur 

1517
1518
1519 Antwerpen heeft dringend natuur nodig in de stad!! aan beton en uitlaatgassen hebben we al genoeg ;) 
1520 Heb de foor nog geweten op boulevard, nu meer dan 40j. hier!!1Miljoen bezoekers geweerd door 4 man? Waar is de logica? Waarom heeft men 40j.geleden niet gereclameerd?

1521 (verschillende) waterpartijen open ruimte -  groot hedendaags kunstwerk gemakkelijk onderhoudbaar voldoende vuilbakken, zitbanken geen hoge constructies geen park van maken... 
1522
1523 Mogen wij als bewoners van deze wijk nog wat meer natuur/groen hebben op het nieuwe plein? Er is daar naar mijn mening echt behoefte aan in de stad.
1524 Hof van beroep verplaatsen naar het oude justitiepaleis en de draak afbreken. Dit geeft weer een mooie doorsteek richting Schelde, al dan niet met water.
1525 Maak er iets realistisch van zodanig dat er geen gigantische vertragingen optreden tijdens de aanleg 
1526



1527 Geen parking ondergronds. het idee van wagens van bezoekers zo diep in de binnenstad te blijven lokken is gewoon achterhaald!
1528
1529 Maak er iets moois van!
1530
1531 bij het hertekenen van de bestemming, zorg er efkes voor dat de foor kan terugkomen, aub.
1532 in geen geval ondergrondse parking, groen moet voorrang hebben , auto s moeten buiten de stad blijven.
1533
1534 Park Spoor Noord kan zeker als voorbeeld dienen!
1535

1536
Voorzie goedkope abonnementen voor bewoners te parkeren. Als in maximaal 40€ de maand! Met het verdwijnen van de kaaien ga je anders echt problemen krijgen. Ik en veel jonge 
kennissen (rond 30j) trekken uit antwerpen weg door parkeerproblemen 

1537 gedeelte opnieuw inrichten als dok voor boten
1538
1539
1540
1541 drinkfonteintjes
1542
1543
1544 Combinatie Groen met Water zonder dat er wordt rondgehangen!
1545 Zeker een plek om met hinden te wandelen. Niet te veel lawaaihinder.
1546
1547

1548

Hou het licht, laat het ademen, zeker gebruik maken van waterelementen, het aantrekkelijk maken met waterpartijen en tuinen. De zuiderdokken helemaal of half openbreken dat er terug 
een verbinding komt met de Schelde. Een oplossing vinden voor fietsers, dat ze gemakkelijk kunnen oversteken. Het onaantrekkelijk maken voor auto's, het verkeer uit deze buurt bannen. 
Geen parkeerplaats voorzien, parkeerplaatsen aan de ring van de stad. 

1549 Veel groen, veel water (vijver, fonteinen). Een plek om tot rust te komen.
1550
1551 Groen voorziening, openbare toiletten, EHBO post tijdens festival(s).....
1552 Plaats voor de Sinksefoor.
1553 Ik hoop dat het een plaats kan zijn/blijven waar mensen samenkomen en waar er evenementen kunnen plaatsvinden waar elke bewoner van Antwerpen makkelijk naar toe kan.

1554
Antwerpen is een mooie, vruisende stad, helaas is er nog steeds te weinig groene ruimte. Als stadsbewoner moet je vaak ver fietsen voor je ergens met vrienden of je gezin van het groen 
kan genieten. Een tweede Park spoor noord, maar dan met meer bomen lijkt me ideaal!

1555
1556
1557 wijdsheid, water, historische reconstructie, zoals de dokken aan het Noord/Eilandje 
1558
1559
1560
1561
1562
1563 OPEN RUITME heeft een belangrijke sociale functie die beton niet kan invullen
1564
1565
1566 leefbaar
1567 Het zou vooral een kindvriendelijk plein moeten worden, met veel groen.
1568
1569

1570
Op de plaats waar het hof van beroep staat een link naar de schelde en de vernieuwde kaaien leggen waar de vroegere sluis naar de schelde was , zoals een waterpartij met strand , park 
, ...

1571

1572
Graag wat oude charme bewaren en vooral de een rustplek voor de Antwerpenaren ontwerpen, waar men kan ademen. Letterlijk en figuurlijk. Focus op natuur en kunst.  Dát is 
vernieuwing! Dat is wat we nodig hebben in een maatschappij die de jonge mensen kotsbeu zijn.

1579 Laat het kind in u spreken!
1580
1581

1582
niet te vol programmeren vooral een plek creëren voor recreatie en verblijven.   Daarnaast een bijkomende referentie kan het centrale plein in den Haan zijn met de tennisvelden wat een 
uniek gegeven zou zijn binnen een "grootstad" 

1583
1584 Voorzie in godsnaam gratis ondergrondse parking. Er is al een waanzinnig parking tekort in Antwerpen.
1585
1586
1587 Parkeerstroken schilderen
1588 Zeker geen parkeerplaatsen bovengronds, dat is werkelijk verspilde stadsruimte. Parking onder de grond mag natuurlijk wel
1589
1590 Gebruik uw gezond verstand en haal de auto's uit de stad, geef de stad aan de mensen. Zo krijg je automatisch een leefbare stad! GEEN parking, ook niet ondergronds.
1591 Verlies de pracht van de gebouwen errond niet uit het oog maar contrast werkt.
1592 voldoende fietsstalling
1593
1594
1595 Hou jullie met iets anders bezig, ***** (opmerking verwijderd wegens beledigend).
1596
1597
1598

1599
Stimuleren doorkruisbaarheid van het plein: horizontale, verticale, diagonale lijnen. Hiermee betrekken van alle gebiedjes rond het plein. Ook samenhang zoeken met gebieden rond de 
kaaien, zodat het aantrekkelijker wordt om deze te gebruiken.

1600 af te huren ruimte
1601 er moet een groot gouden standbeeld komen van Bart de Bever
1602

1603
Park spoor noord is een goed voorbeeld, maar ik dacht toch aan meer bomen in een "park". En vaste infrastructuur voor BBQ en picknick (bbq's, toiletruimte, drinkbaar water) is ook 
belangrijk.Maar vooral wat meer bomen, struiken...groen. Dat maakt mensen rustiger en gelukkiger.

1609 zeker terug water!!!!
1617 Respecteer de volledige open ruimte.  Er is al zo weinig ruimte in de stad.  Géén verkapte bebouwing op het plein!
1621 BOMEN! En in de eerste plaats voor mensen uit de stad, mogelijkheid om te zitten, te bewegen en te spelen
1623 Laat in godsnaam de parking! 

1625
Er is al genoeg verstedelijking op het zuid. Zorg voor een oase, een rustpunt van groen. Dat mis ik sterk nog. Als ik naar een groene plek wil komen om tot rust te komen, dan ga ik de 
Botanische tuin of het Stadspark. De scheldekaaien vind ik ook leuk, maar zijn soms hard om op te zitten en het is er soms koud door de wind die er meer aanwezig is. 

1626 zorg voor voldoende water op de droge dokken, om het water terug in de stad te krijgen
1627
1628
1629 Aub, creëer een nieuwe zo nodige groene ruimte voor de buurt en stad! 
1630
1631
1632 dat het een plein moet worden voor alle Antwerpenaren en niet voor de elite.
1633
1634 Ik zou graag veel groen willen zien
1635 Maak het vooral beleefbaar en rustgevend. Helaas is het plein aan Berchem station niet bruikbaar vanwege de aanleg. Liefst dus niet op die manier.
1638 mengeling van Nathan Philips square (Toronto)en Bryant parr (NY)
1642 Een park dat rust brengt in een omgeving waar veel uitgangsleven de  bovenhand heeft

1650 Dat ze eens goed moeten rondkijken naar andere hippe steden en dat ze moeten proberen de ruimte optimaal te benutten. Ik vind het Theaterplein in Antwerpen GEEN goed voorbeeld.

1651
Parkeermogelijkheid prioriteit blijven geven. Voorkeur gaat uit naar parkeermogelijkheid op de gedempte Zuiderdokken ipv de scheldekaaien omdat deze locatie meer potentieel heeft om 
ontwikkeld te worden als wandelboulevard, zonder dat de stad hiervoor aan bereikbaarheid hoeft in te boeten.

1652 gebruik kwaliteit en duurzame materialen, geen zaken die stuk zijn na 2 jaar. If you pay peanuts you get monkeys.

1653

Trek het museum open naar het plein toe zodat het centraal staat met kunst in het groen.Belgie en vooral antwerpen zijn sinds eeuwen bekend voor kunst, tegenwoordig kan de moderne 
kunst een duwtje in de rug krijgen en een sterke troef voor belgie worden. water/speelfonteintjes zijn voor iedereen leuk, kinderen spelen er terwijl ouders toezien met hapjes en drankjes. 
Geen megaevenementen aub.Het concept van Robbrecht en Daem architecten in gent lijkt me ook super als overdekte markt, speakerscorner. veel succes met de vele mogelijkheden.

1654

1655

Parkeerplaatsen mogen niet verdwijnen. Dit is de plaats waar veel mensen van buiten de stad komen, parkeren (ook mensen van Antwerpen die minder mobiel zijn of kinderen hebben). 
Zij houden de stad mee levend, samen met de bewoners. Er is lang gewerkt in de nationalestraat om een leuke verbinding te hebben tussen zuid en centrum. Hou de gedempte 
zuiderdokken hip, met horeca en mogelijkheden om uit te gaan. Deze worden te schaars in Antwerpen (succes mede door de parkeerplaatsen). Nu is er voor ieder wat wils, anders moet je 
verplaatsen naar noord (in centrum valt al lang niets meer te beleven, helaas). Er zijn genoeg pleinen die worden gebruikt om te zitten en spelen (theaterplein, park spoor noord,st 
jansplein, groenplaats,...), behoud de levendigheid van 't Zuid, in belang voor de rest van de stad.

1656
1657 ideale plaats voor de sinksenfoor!
1658
1659 Wij willen de foor terug waar ze hoort, op t zuid! In combi met groen aub!!!
1660 Weer dokken van maken waar schepen kunnen liggen, zoals aan het MAS.  Is dat geen goed idee?
1663 hou het strak, stijlvol, veel groen (zie foto vb schotland)



1665

Maak er geen dood verhard plein van. Deels heb je verhardingen nodig maar groen moet overheersen en dan geen strakke gazon want leeft ook niet en vraagt veel onderhoud dat vaak 
niet ecologisch is. Eerder traaggroeiende, blijvende planten en bomen die karakter geven en weinig onderhoud vragen, ecologisch groen dus met verschillende bloeiperiodes, zodat er 
steeds iets te zien is en deels wintergroen. Verder aangelegd voor informeel menselijk gebruik. Zodat er een versterking is van de wijk en niet enkel voor geplande stads momenten. Vb de 
groene ring rond Valencia wordt enorm gebruikt en geeft toch een groene overheersende indruk. Creatief zijn ook met groen zoals het vb in schotland. Maar dan minder strak.

1669 Terug opengooien

1671

Maak er een Park van. IEDEREEN die ik Antwerpen toon vindt het een prachtige stad, maar er is amper groen. Een park doet leven, is mooi, zorgt voor activiteit en maakt een stad eens 
zo aangenaam en mooi. Zo een ruimte wordt maar zeer zeldzaam ter beschikking gesteld binnen een bruisende buurt en deze kans aan het stadsbestuur voorbij laten gaan zou een 
enorme gemiste opportuniteit zijn.  Het museum van schone kunsten zorgt er reeds voor dat er vlak achter een prachtig landmark te bezichtigen is en de horeca bloeit hier al. Maak niet de 
fout van 2x hetzelfde te willen maken in 2 straatsblokken. Doe iets wat niemand ervoor durfde omdat het niet de meest profitabele keuze was, gewoon omdat het onze Stad tot een nieuw 
niveau kan brengen

1674 kindvriendelijke bescherming aan Schelde
1675 een plein moet gebruikt worden. Geen water dus, want daar kan je enkel op varen of naar kijken. Dat gebruik je niet. succes!
1679 GROEN!! ADEMRUIMTE!! VRIJHEID!! GEEN COMMERCIE EN BETTON (dat is er al genoeg in de rest van de stad)
1680 als er een waterpartij komt, in godsnaam zo geen stinkende poel als voor het Museum van Schone Kunsten Antwerpen. 

1682
Het betreft een groot plein maar het is een uitdaging lijkt me de indruk te wekken dat het nog groter is dan het eigenlijk is. Dat je moet ontdekken hoe groot het is door de gedempte 
zuiderdokken te verkennen zonder dat dit in één oogopslag mogelijk is. Ik zou er ook geen bezwaar tegen hebben dat één van de dokken opnieuw wordt opengelegd.

1683 Maak dit plein multifunctioneel en beschikbaar voor evenementen.  Geen dokken , daarvoor hebben we het eilandje.  Ook plaats voor kinderen om the spelen (cfr. Zurenborg plein) 
1684 Het zou fijn zijn als er meer groen kwam in de stad, en niet zo netjes uitgetekend groen, maar gewone een stukje echte natuur waar iedereen van kan genieten en zonder horeca.
1688 plaats houden voor sinksefoor
1689 Zeker een deel parking behouden.
1693 Voorzie zeker daar (of tenminste dicht in de buurt) voldoende parking.  Dit kan bv ook ondergronds, onder het plein.
1694 Graag rekening houden met de nood aan groene ruimte in de stad. 
1695 Verpruts het niet -- je hebt maar één kans ! Park Spoor Noord is prima gedaan, en werkt goed.
1699 Dit alles op voorwaarde dat er een ondergrondse parking komt binnen 100m bereik.
1701 Betreft een paviljoen voor seizoensgebonden evenementen (analogie Park Spoor Noord) kunnen de oude hangars van de Scheldekaaien een mooie, authentieke optie bieden.
1702 Vergeet sociale rol van hondenloopzone niet!
1705 veel groen, veel ruimte, zoals spoor noord; beton, steen, grijs, zwart vermijden. Groen groen groen!!!
1707 Voldoende aandacht voor de genius loci, rekening houden met het kunstzinnig imago (galerijen, musea) van het zuid ( zodat toeristen sneller de weg vinden naar het zuid)
1709 Referentie: Superkilen in Kopenhagen (red square)

1712
Hou het aub gezellig en niet strak. Richt het op mensen uit de wijk die ontspanning en een oase van groen tussen de grijze overheersing zoeken.  Maak het aub niet commercieel met 
horecazaken! Een fatsoenlijk grasveld dat GEBRUIKT kan en mag worden, moedig ik stevig aan!

1714 een buurt park zoals in parijs zonder veel speciallekes. en een open plek voor evenementen.mooi aangelegd, degelijk. meer moet dat niet zijn.

1722

Antwerpen heeft nood aan een gigantisch plein waar grote evenementen georganiseerd worden zoals in een ECHTE stad (Sinksenfoor come back!!!!!) en zich niet laten inpakken door 
enkele verbitterde nieuwelingen met een dikke portemonnee die zich verzetten tegen elke vorm van moderne ontspanning. Een stad moet leven, dat is de reden waarom ik in de stad ben 
komen wonen. nog even en er is meer te doen in de velden op den boeren buiten dan in mijn stad! Waarom trekken jonge gezinnen weg uit de stad? omwille van de asocialen die een 
tweede verblijf hebben in de stad en zich tegen alles verzetten terwijl ze meer in hun dikke villa elders wonen... Heb op mijn burgemeester gestemd omdat hij een vent met ballen is en niet 
met zijn voeten laat rammelen, nu maak ik me toch serieuze bedenkingen...

1723
ondanks dat meer groen in de wijk erg fijn zou zijn is het ook belangrijk voldoende parkeerruimte te houden voor bewoners!!! het is nu al bewoner soms al erg moeilijk je auto kwijt te 
kunnen....

1725
Zich niet laten afdreigen door bekrompen 'horeca- en andere commerciële belangen". Opletten voor de  lokroep van de auto-lobby. De verborgen agenda uit de officiële briefing 
wegfilteren.

1726 Veeeeeeeeeel groen!!!
1727 Deze vragenlijst geeft de indruk dat alles al beslist is.
1733 Jachthaven 
1734 Water en scheepvaart 
1736 openheid
1737 Het dok openleggen mag ook, indien mogelijk! :) Als trotse bewoner op het Zuid juich ik dit initiatief ten volste toe.

1738
M.i. dient een duurzame invulling te worden gegeven aan het plein met veel groen en waar ruimte is voor experimenteren (zie vb. http://www.duurzamestad.be/moestuinen/jardin-collectif-
de-tour-et-taxis)

1741 Parking gratis houden
1747 Meer groen!

1749
Tip: Contacteer zeker de Nederlander  Piet outdolf. Hij is een groen- en stadsontwerper met internationale allure vb. met zijn  High line tuinen in New York. Je gaat er geen spijt van 
hebben.! http://oudolf.com/garden/west-broadway

1750
Hou de parking gratis  Geen hoge bomen (sluit alles af en maakt donker)  Hou het open (ref park spoor noord)  Plan geen natuur die je niet kan onderhouden  Hou rekening met natuurlijke 
circulatie van het plein

1751
1752
1753
1754 maak er iets moois van, iets waar we trots op kunnen zijn!
1755
1756 Groen! Openbare ruimte! En 's avonds veel sfeer!
1757
1758
1759 Maak er een oase van rust, groen en beleving van (geen luidruchtig evenementenplein)
1760
1761 Geef ons groen, bomen, wandelpaden en ruimte voor jongeren, ouderen en alles daar tussenin. Er is zoveel te doen met het plein, denk dus aan de toekomst :) 
1762
1763 Sinksefoor was toch niet slecht.... Nu nog iets voor de rest van het jaar.
1764 Veel groen en  klassieke, grootste stijl!
1765

1766

materialen: keuze voor duurzaam materiaal aangepast aan het gebruik van het plein (vb veel volk, evenementen, vrachtwagens, consumptie..) - geen fancy chinese stenen zoals rondom 
het stations plein in Berchem, die zorgden voor maanden vertraging en totaal onconfortabel zijn. - geen stenen die na 6 maanden kapot gereden zijn door vrachtwagens zoals de 
boordstenen op de keizerlei en zoveel andere nieuw aangelegde straten en pleinen. - geen plaveien die niet tegen vuil kunnen (vb bier, fritten en ander gesmos)  Het theaterplein is een 
geslaagde referentie: groenzone met zithoeken, open vlak stuk, gedeeltelijk overdekt..  Waarom nog eens parking voor 2000 auto's terwijl het stadsbestuur beslist heeft om op de kaaien 
ook (nog geen 200 meter verder) een bovengrondse parking te bouwen. Als er toch een parking moet komen: schrap dan tenminste de parking op de kaaien en maak van de 
ondergrondse parking op de zuiderdokken een parking enkel bestemd voor buurtbewoners.  De bezoeker met de auto tot in de stad lokken is een aflopend verhaal uit het verleden.  Deze 
bevraging gaat alleen over franjes, de kleur van het behang, dit is geen volwaardige participatie.  Er is niet eens de mogelijkheid om andere opmerkingen te ventileren, enkel een gesloten 
vragenlijst zonder open einde.   Een schijnvertoning, een bestuur in de 2015 onwaardig.  

1767
1768
1769 ga eens kijken bij onze Zuiderburen
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782 groen groen groen
1783
1784
1785 Alleen ondergrondse parking en veel banken voor op te zitten 
1786

1787
Kies voor een echt groen , internationaal landmark.We hebben in Antwerpen al zoweinig groen en teveel beton. Geen typisch compromis van vanalles doorheen ; zowel horeca , speeltuin 
en een beetje groen.

1788
1789
1790
1791 Toegang parking aanleggen vóór het plein, niet OP het plein (zoals aan de Groenplaats, waar auto's in voetgangerszone moeten rijden)
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798 Breng ook water terug binnen in de stad. Misschien kleine jachthaven? 
1799
1800 Groen groen en nog eens groen
1801 Een plein met uitstraling en klasse conform Rome
1802
1803 hoe sneller, hoe liever.
1804 Groen! Auto's weren!
1805
1806 Maak ecologisch relevante waterpartijen waar het aangenaam vertoeven is voor mensen, vogels en insecten. En ook stadstuintjes!



1807 Hou het redelijk open met groene ruimte die multifunctioneel gebruikt kan worden, met daarnaast oog voor 'stadslandbouw', sport (algemeen) en spel, alsook verpozing). Voila! :-)
1808 Grote brede stoepen , kan plan maken of eventuele tekening
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816 Een plein voor iedereen, jong en oud, arm en rijk. Geen prestigeproject voor het imago van 't Zuid
1817
1818 Er staan veel mensen te popelen om met een moestuin te beginnen. Helaas zijn er weinig volkstuintjes ter beschikking. Dit is de ideale kans om daar iets aan te doen!
1819

1820
BRENG TERUG HET WATER IN DE BINNESTAD !!! Voorzie minstens de helft van het plein als zwemvijver met fonteinen en waar mensen de moegelijkheid bootjes om te roeien of te 
trappen kunnen huren. Voorzie langst de rand plaats waar mensen kunnen zonnen, lezen, bbq'en, petanquen, schaken, ... (En publieke wc's)

1821
leefbaarheid, ontmoeting, duurzaamheid en ontspanning voorop stellen  - oog voor polyvalent gebruik mbt evenementen (naar inplanning, toegangswegen en verhardingen, 
nutsvoorzieningen enz)  Parkingtoegang best weg van het plein zelf maar wél aansluiting op openbaar vervoer én fietsparkings wenselijk

1822
1823
1824 Graag een echt natuurgevoel- groene long in de stad. Niet om mee te pronken, maar om van te genieten voor iedereen
1825
1826
1827 Water in het ontwerp! Knipoog naar de geschiedenis van de dokken. 

1828 Niet te veelvuldige en te grote evenementen. Liever kleinschalig en maar af en toe. Genoeg groen en zitplaatsen en wandelruimte. Kleine waterpartij. Geen "inpalming" door horeca. 
1829
1830
1831 Geen melding
1832 Water en groen moet er zijn met voldoende vuilzakken..

1833
Blijf op een terrein met een dergelijke entertainmentgeschiedenis alstublieft ruimte voorzien voor evenementen, circus, theater, kermis... Verdrijf evenementen niet uit de stad maar geef ze 
een correcte locatie.

1836 terug water in de dokken!
1839 Geef aandacht aan de mooie omringende gebouwen bij het ontwerp
1843 Een mini-central park zou niet misstaan op de gedempte zuiderdokken. Een plaats om te leven, met looppistes, water en plaats om te zitten.

1844
Maak er een mooie groen plein van dat zowel goedis voor het mileu van de stad alsook bbloemenperken voor bestuivers bijen enzo alsook vindt ik dat et park in de autentieke stijl van het 
zuid gebouwt moet worden een mooi modern maar ook 19eeuws park  met speeltuin enctra 

1845
Ik ben nostalgisch naar de dokken die er eens waren.  Ze zouden toch op 1 of andere manier geëvoceerd moeten worden.  Water in historic city centers was een Europees project waar 
andere steden (Mechelen) gebruik van gemaakt hebben.  Waarom kan dit niet in Antwerpen?

1846 Veel veel groen met eventueel water!
1847 Maak er alstublieft een park van.
1855 AUB al was het maar één dok terug open zou zeer mooi zijn.
1856 een combinatie voor de " echte " bewoners die er wonen en de occasionele bezoekers van de buurt . Geen rekening houden met de " knorrepotten " en doemdenkers
1858 vergeet zeker de link met het water en de dokken niet.
1860 VOORAL AUTO'S WEREN!
1862 Dat de Sinksenfoor daar terug moet komen. Was de ideale plaats.

1864
Zoveel mogelijk groen inwerken wat we hebben dat erg nodig in 't stadt. Minder cement en steen en meer gras, bloemen en bomen. Maak er iets respectvol voor iedereen ook qua lawaai 
beperking. Succes!

1866 Ecologisch, functioneel en onderhoudsvriendelijk (ook financieel) moeten sleutelwoorden zijn .
1867 De kleine drankkiosken en metalen stoelen en tafels, zoals bv. overal te vinden in parkjes in Lissabon, vind ik wel aangenaam.

1868

Toch nog even in overweging nemen of de gedempte Zuiderdokken (al dan niet gedeeltelijk) opnieuw geopend kunnen worden. En pogen om het KMSK dat in 2018 (?) heropent wordt 
verbonden kan worden met de Vlaamse/ Waalse Kaai door een groene boulevard/ weg in de Museumstraat. Tip : geef het nieuwe park een naam die sympathiek overkomt èn refereert 
naar de vele musea in de wijk : het PANAMARENKO PARK :-) !

1872
in vergelijking met andere Europese topsteden (Berlijn, Kopenahgen, Amsterdam, Parijs) is Antwerpen té grijs! internationale uitstraling / horeca / beeldende kunst >> kan allemaal perfect 
samengaan met meer groen!

1875
ik werk op het zuid en zet daarom mijn auto op de gratis parking op de waalsekaai. extra handig voor de werkende mens! Nu gaan jullie iedereen verplichten om elke dag hiervoor te 
betalen. schandalig!

1876 Laat het hoe het nu is.
1877 wij willen een stijlvolle open ruimte. Met kunst en rust.

1878

Jammer dat in de enquete nergens de mogelijkheid vervat zit om (een van de) dokken terug open te maken, in plaats van de voorgestelde fonteintjes. Verder zijn de mogelijkheden die 
worden geboden vaak nogal 'eenduidig', alsof er geen andere manieren zijn om een openbare ruimte in te richten dan de omschreven vormen van groen of van amfitheater- en 
kioskconstructies. (Internationale) voorbeelden genoeg van pleinen die allerlei gebruik toelaten zonder het zo expliciet te maken. Maak er aub geen zoveelste Groenplaats of Astridplein 
van, pleinen met veel te weinig verblijfswaarde.

1879

het plein moet overzichtelijk blijven, waardoor de kathedraal, de Vlaamse kaai en Waalse kaai zichtbaar blijven, waardoor het er licht is, waardoor mensen er zich veilig en welkom voelen, 
het moet openheid uitstralen groene laaggroei met hier en daar een boompartij ruimte voor kinderen en jeugd de speeltuin zoals die er nu is aan het begin en het einde dienen behouden 
te blijven qua functionaliteit en sfeer, daarom niet qua ligging zodat mensen uit de omliggende appartementen en straten er kunnen genieten van de buitenlucht parkeren zou idealiter 
onder de grond worden gebracht, met plaatsen voor de bewoners nabij hun woonadres het plein moet aanzetten tot sociale ontmoetingen en versterkte cohesie van de buurtbewoners het 
plein moet een trekpleister worden voor locals en niet-locals geen formeel gedoe, maar zaken die bijdragen tot beleving, buitenkomen, samen genieten 

1882
Voorziet aub voldoende parking ondergronds.  Dwz minimaal evenveel parkeerplaatsen als nu reeds beschikbaar zijn.  Dit is onze grootste bekommernis.  Het plein zelf zal er ongetwijfeld 
mooi uitzien!

1887 Ruimte aub open en luchtig houden, zodat het mogelijk blijft om de overkant te zien en er een gevoel van ruimte is.. geen dichte bebossing aub
1888 graag groen en speeltuin, een rustpunt voor de buurt, bedankt!

1893
Het moet mooi worden, groen, gezellig met een echte fontijn (de diepe hebben we al aan het museum), met mooie houten banken. Waar mensen zich veilig voelen en waar de mensen 
moeite voor willen doen om het mooi te houden. Dus zeker genoeg vuilnisbakken voorzien!!!

1897 Plaats voor een stadskermis? Bv. rond Pinksteren?
1899 Think out of the box!
1904 Open, groene ruimte creëren waar verschillende leeftijden en verschillende leefgemeenschappen elkaar ontmoeten.

1905

Maak dit ajb een ruimte die de levenskwaliteit in een stad verbetert en faciliteert. Net zoals ik heb gezien hoe Park Spoor noord helemaal opleefde en de buurt echt een plek gaf om buiten 
te zijn, aan sport te doen, te verpozen, zou het een droom zijn om nog plekken te hebben in de stad waar je, net zoals park spoor noord amazed kan zijn van de positieve evolutie die het 
maakt. Beter nog, elk jaar wordt het beter, groter, echter. Statische zaken passen niet bij Antwerpen. Daarvoor zijn de bewoners veel te karaktervol. 

1907 Maak er een park van .BV Park Zuid zoals park Spoor Noord. 
1908
1909
1910
1911 een ovedekte markt in ons regenlandje zou super zijn
1912
1913 Antwerpen is een erg gesloten stad - vooral qua architectuur - maak er dus een open en wijdse ruimte van en probeer niet te veel behoeften te mixen.

1914
Ofwel maak je een mooi beleef plein zonder wagens van de dokken ofwel van de  paralelle scheldekaaien. Op beide de gratis parkeerplaatsen aan de stadsrand afschaffen ten voordele 
van open ruimte is te veel van het goede en niet nodig. Op 1 van beide moeten de huidige gratis (bovengrondse) parkeerplaatsen blijven.

1915 Groot plein behouden
1916

1917
Heel Antwerpen kampt met parkeergelegenheid. De kleine autobezitter wordt al voldoende getroffen. Een ondergrondse parking betekent weer inkomsten voor de "betonboeren".(En de 
ingehuurde planologen.) Hou Antwerpen vriendelijk! 

1918
1919 GROEN

1920
Geachten,  Zorg nu aub eens voor een keer dat er voldoende dekking is om bomen op een succesvolle manier te laten groeien (1,00 - 1,50m) of gebruik degelijke ondergrondse 
constructies (Sylvacell) 0,80 - 1,00 m dekking.  ER STAAN TE WEINIG BOMEN IN DE STAD! 

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927 Echt graag een groene plek met een creative toets.
1928 het open karakter van een dok moet behouden blijven. de ademruimte is hier belangrijk.
1929
1930
1931 Waarom niet gedeeltelijk (of geheel) er terug een dok van maken?
1932 ik griezel van het woord plein, doet me teveel denken aan beton en stenen ipv groenbeplanting.
1933
1934 parking GRATIS houden
1935 Plein surfaces and shared surfaces as a mutlifunctional backdrop which allow a variety of uses seems to be a suitable idea for the size of the Zuiderdokken.
1936 dat de dokken terug aan de mensen worden gegeven, en niet naar koningauto

1937

Hou ook rekening met een vlotte doorwaadbaarheid/ oversteekbaarheid van het plein zelf maar ook voldoende en veilige oversteekplaatsen voor kinderen, bezoekers, bewoners, ... naar 
het plein. Als je een plein met internationale uitstraling wil houdt dit in dat het een aantrekkingsplek wordt voor vele mensen. Dat zou dus vlot moeten kunnen. Zet deze grote ruimte dus 
ook niet volledig vol maar behoud ook open ruimtes tussen de verschillende invullingen op de site.

1938 Graag veel groen! Een park idee Aparte, afgescheiden hondenplekken. Speelruimte voor de kinderen van de buurt 
1939
1940
1941



1942
1943
1944
1945 Denk aan Spoor Noord!
1946
1947
1948
1949

1950
Het verlies aan parkeerplaatsen door de nieuwe invulling mag niet ten koste gaan van de buurtbewoners : dit betekent dat automobilisten van buiten de stad wel degelijk gebruik moeten 
maken van de ondergrondse parking en dat de straten op het Zuid moeten worden ingericht voor - overwegend - bewonersparkeren

1951
1952 Rustige activiteiten, veel groen en zichten over de pleinen voor de bewoners gratis parking voor bewoners en handelaars
1953
1954 maak er een 4 seizoenen park van
1955 ik parkeer elke dag op de waalsekaai omdat ik op het zuid werk. Nu gaan jullie de werkende mens verplichten om te betalen om elke dag hier te staan. schandalig!
1956 een jachthaven in het middendok de andere 2 kan men inrichten als groen plein en 1 modern plein met kunst
1957
1958 ik zie het meer als een " zuiderpark " naar voorbeeld van central park ny
1959 planten die dieren/insecten/amfibieën aantrekken in de stad leerrijke natuurlijke omgeving 
1960
1961
1962
1963
1964
1965 Gooi de zuiderdokken toch terug open! Niets is mooier dan een dok in' t stad. De bootjes, de huizen die weerspiegelen in het water...Die sfeer!
1966 Behoud de grootsheid van het plein aub; geen bovengrondse gebouwen; zeker geen bovengronds parkeren aub.

1967

Meer groen in de stad, een "central park" in hartje Antwerpen. Mensen die in een stad wonen, hebben parken nodig aangezien ze meestal niet over een tuin kunnen beschikken. De 
bewoners zorgen ervoor dat de stad leeft, dus is het maar niet meer dan normaal dat de stad iets terugdoet door het hier zo leefbaar en aangenaam mogelijk te maken. Een groot park is 
ideaal!

1968 Laat u niet kisten door de vastgoedsector e.a. lieden die hun prioriteiten willen opleggen, enkel uit geldzucht en de gentrificatie willen verderzetten. 
1969
1970 Voldoende groen voorzien, niet zoals bij veel hedendaagse pleinen een grote betegelde vlakte
1971
1972 Graag zoveel mogelijk groen, het succes van Park Spoor Noord bewijst dat er een dringend behoefte is aan een groene ruimte om te kunnen relaxen
1973
1974

1975

Breek het Hof van Beroep af. Maak opnieuw een doorsteek met de Schelde. Zorg dat er een grote waterpartij komt met bootjes. Dan maak je ook een mooie nieuwe brug en sluis die 
toegang verleent tot de Herrezen Zuiderdokken.  Boven de twee nieuwe parkings kan er dan groen zijn met wat beleving. Zorg dat het een internationaal karakter krijgt; Antwerpen was en 
is een plaats waar alle culturen in de wereld elkaar ontmoeten. Laat de Antwerpenaar hierdoor terug voeling krijgen met zijn stroom, de Schelde. Zorg naast de Herrezen Zuiderdokken ook 
voor een accent dat verwijst naar de Citadel, en vertel vooral het verhaal! Het verhaal over de Spaanse bouw van de Citadel, en hoe tussen 1830 en 1832 de Stad bestookt werd door de 
Nederlandse bezetter, en hoe de Fransen ons kwamen ontzetten in 1832. Ik doceer buitenlands beleid aan de Universiteit Antwerpen, en vertel dit verhaal ook steevast aan mijn 
studenten. Steeds bereid om verder nog wat mondelinge feed-back te geven. Maak er iets prachtig van! Het is een unieke kans om de stad terug in voeling te brengen met haar verleden, 
en tegelijkertijd met haar sprankelende toekomst. 

1976
planten en bloemen die goed zijn voor de biodiversiteit, het ecologisch aspekt voor de inrichting van het plein moet hoog zijn, gebruik van ecologisch verantwoorde materialen en 
structuren.

1977

1978
Stadsbewoners moeten rust, frisse lucht in een aangename omgeving kunnen beleven. Het mag zeker niet ontaarden in speel- en sportpleinen. Dan nog beter om de gedempte dokken 
terug open te stellen voor 'n jachthaven(tje).

1979 oude kade-muren van de dokken(blauwe steen)integreren als afbakening van park-ruimte. De park-ruimte ligt als het ware in het dok.
1980 geen water
1981 Graag de Zuiderdokken openen, en er een soort open vlakte met water van maken zoals in Gent.
1982 Het fietspad aan de kant van de Vlaamse Kaai is nu niks meer dan een nauwelijks gemarkeerd deel van de weg.  Graag een afgeschermd fietspad in twee richtingen daar.  
1983
1984
1985 voorzie een voldoende grote waterpartij - eventueel een dok met verbinding naar de Schelde
1986
1987 openen van de sluis onder gebouw Hof van beroep,  dat gebouw moet toch weg
1988 Mijn voorkeur gaat uit naar een moderne, groene stadsruimte met een internationale uitstraling die de link legt met de vele musea rondom.

1989
Ik hoop dat ze de moed hebben om kritiek te uiten op het "beslist beleid" ivm de parking. Het is onmogelijk om kwalitatief groen aan te leggen als de ondergrond vervuild wordt met 2000 
Auto's. Er is al veel te weinig volle grond in Antwerpen. Dergelijke grond is veel kostbaarder dan auto's 

1990
1991 Maak het niet te moeilijk en laat het vooruitgaan. Park Spoor Noord in het klein zou een goede inspiratiebron kunnen zijn.
1992
1993 Geef het vooral een warm karakter. Geen abstracte betonnen toestanden waar niemand iets aan heeft.

1994 zorg voor een zeer goede reinigingsdienst en gebruik voor iedereen. zeker geen drogende opengesneden matrassen, met bijbehorende notenschelpen en blikjes. ik ben geen racist!!
1995 Maak er een gezellig plein van
1996
1997
1998 sinksenfoor
1999

2000
A.u.b geen stilstaand water. (muggen en vervuiling)Waarom garage beperken tot noord en zuid, waarom niet rekening houden met de toekomst en groter plannen. Voldoende banken (of 
andere zitplaatsen) zonder horecaverplichtingen.

2001 Yachthuis met sanitair
2002 parkeerruimte
2003

2004
Park Spoor Noord is een plek geworden die afgestemd is op de buurt. Met Park Zuid is het belangrijk dat dit een plek, plein ,.... wordt dat is afgestemd op die Zuid buurt met horeca, kunst, 
.... heel anders dan Park Spoor Noord.

2005
2006
2007
2008 veeeeeeeel bomen

2009
de Gedempte Zuiderdokken zijn oorspronkelijk voorzien als Parkgebied. Maak er aub een prachtig park van, zodat iedereen er tot rust kan komen alsof we in een echt bos vertoeven. Geef 
bomen de kans om er 100 jaar te groeien tot in de hemel. Zo helpen ze mee om de opwarming van de stad tegen te gaan.

2010
2011 gedeelte zuiderdokken "ONTDEMPEN" en water terugbrengen ter hoogte van vroegere sluis
2012
2013
2014
2015 hou het simpel
2016 Gebruik zoveel mogelijk groen (bomen, planten...)
2017
2018 Niet opengooien - GEEN DOK voldoende parkeerplaats! Graag evenementen 
2019 nogmaals aandacht voor meer groen in  de stad,GEEN autostaanplaatsen, speelpleinen voor kinderen, zitbankjes om rustig van natuur te kunnen genieten in centrum van stad
2020
2021
2022
2023
2024
2025 maak onderhoud makkelijk en betaalbaar
2026
2027
2028
2029
2030

2031

Vraag om rekening te houden met het groot aantal bewoners die honden hebben  en waarvoor absoluut géén voorzieningen worden vrij gehouden in deze stad. Elke wijk een "fatsoenlijk 
grote" hondenweide. Geen saai strak grasveld maar bomen (schaduw in de zomer!!!!) en een bank of twee voor de oudere mensen -desnoods een klein open afdak om te schuilen. Een 
hondenweide kan in afmetingen vergroot worden door deze te construeren als een appartementsgebouw nl. zet er een verdiep = meer ruimte voor hond en mens en ook boeiender voor 
hond en mens. Mogelijkheden met de vleet. Je moet het alleen willen zien en willen maken. 

2032 Combinatie van water en groen (vb Valencia) met mogelijkheden om aan sport te doen (wandelen, lopen)
2033 water en groen gecombineerd zijn een absolute rust - goed voor de bewoners van het zuid en de andere mensen van de stad die willen verpozen
2034
2035
2036 groot en ruim genoeg zodat de meeste mensen onbeperkt kunnen gaan zwemmen en niet in tijdsblokken zoals het boekenbergpark (om het kwartier)

2037
Bij het ontwerpen van het plein moet men rekening houden met heel context van de stad/ provincie Antwerpen en zich niet enkel beperken tot het" plein"! Antwerpen heeft nood aan veel 
meer groen!!

2038
2039 Jammer dat hiermee weer een stuk gratis parking verdwijnt. Welk gratis alternatief zal er komen?
2040 Maak 2 of zelfs alle 3 de dokken terug open, als soort jachthaventje, met horeca errond"" Zeker geen speelpleinen, we zijn eindelijk van die Sinksenfoor af!!!!!
2041 Voorkeur voor multifunctionele gebruiksmogelijkheden. Niet overorganiseren of overladen, eerder open ruimte die uitnodigt tot verschillende soorten (informeel) gebruik.



2042
2043
2044
2045
2046 Geen nieuwe vaste horeca noch op de zuiderdokken noch op de scheldekaaien
2047
2048
2049 houdt ook rekening met personen die hier werken/wonen!!!!
2050
2051
2052 Auto's horen buiten de stad, of onder de grond.
2053
2054
2055
2056 denk aan het algemeen nut en niet het nut voor enkelen
2057 groen, groen, groen, groen, groen, groen, groen....
2058
2059 EEN PARK A LA PARK SPOOR NOORD ZOU IDEAAL ZIJN
2060
2061 maak er een overwegend groene ruimte van eventueel met heropening van een van de vroegere dokken
2062
2063
2064 LIEFST HISTORISCHE HERAANLEG VAN BESTAANDE DOKKEN TOT JACHTHAVEN, GEGARANDEERD SUCCES VOOR ALLE PARTIJEN

2065 soort uitkijktoren (zoals in PSN) aan de uiteinden zou ook leuk zijn omdat het een heel groot plein is. hondenloopzone? of is er al één in de buurt? leuke verlichting. genoeg nutskasten. 
2066
2067
2068 hoofdaccent WATER !!
2069

2070
Antwerpen heeft groen nodig. Dit is een uitgelezen kans om een woestenij van steen en beton om te vormen tot een multifunctioneel park waar elke Antwerpenaar graag heen gaat en 
waarvan elke bezoeker denkt: 'Goh, hadden wij maar zoiets in ...'

2071
Vraag of de plannen voor de parking herbekeken kunnen worden. Opteer aub voor het (gedeeltelijk) heropenen van de dokken nu de gelegenheid zich voordoet. Dit zou de uitstraling en 
de dynamiek van de buurt onnoemelijk vergroten. Een historisch dok ruilen voor een parking in het midden van de stad is een fout uit de jaren 60. Laat ons dat niet nog eens doen.

2072 verkeersluwte in de buurt
2073 dat de sinksefoor er terug komt
2074
2075 Maak er terug ruimte voor de Sinksenfoor
2076 Graaf één of meerdere dok(ken) terug uit. Geen halfslachtige tussenoplossingen!
2077 Doe jullie best!!
2078 Het moet een plein worden waar het winter en zomer aangenaam vertoeven is.
2079 Hou het simpel en overzichtelijk Iets makkelijk in onderhoud zodat we binnen de kortste keren geen mesthoop hebben

2080
Zo lang het openbaar vervoer in Antwerpen stad & regio niet degelijk en betrouwbaar is, is betalend parkeren in Antwerpen discriminerend ten op zichte van bezoekers die de 
parkingtarieven niet kunnen betalen. Hopelijk brengt de heraanleg van de Rooseveltplaats en Noorderleien eindelijk een goed openbaar vervoersnet.

2081 terug plaats voor de Sinksenfoor a.u.b. 
2082

2083
De kunst moet eens in de zoveel tijd gewisseld kunnen worden en dat geldt ook voor de groeninrichting. Er moet veel ruimte komen voor het parkeren van de fiets en als fietser wil ik er 
ook graag zonder pijn aan het zitvlees kunnen rondrijden, dus graag een geasfalteerde strook!

2084
2085
2086
2087
2088 Geen parking eronder
2089 Laat de gratis parking de gratis parking blijven om de horeca en nabijgelegen straten leefbaar te houden
2090
2091 AUB een groene invulling, rust,...Het zuid is zijn positieven imago aan het verliezen, daar moeten we héél dringend iets aan doen.
2092
2093
2094
2095
2096 Wij willen de sinksenfoor terug op de gedempte zuiderdokken. Plein is van de antwerpenaren en niet van ***** !!! (opmerking verwijderd wegens beledigend)
2097 veiligheidsgevoel scheppen door overzichtelijk groene partijen (grotendeels lage begroeiingen)
2098
2099 Geen auto'sop plein, creatieve stedelijke invulling, gebruiksplein dat zuurstof aan wijk geeft
2100
2101
2102 Jacques Wirtz heeft reeds een plan uitgewerkt
2103
2104 Laat alles zoals het is, maak geen nutteloze kosten,laat het plein aan de Antwerpenaren en de Sinksenfoor.
2105
2106 Turia Park in Valencia is een prachtig voorbeeld van wat je allemaal kan doen met een plaats zonder voorbestemming in de stad! 
2107
2108 Groen
2109
2110  Minstens Schippersdok terug open maken, rest zoveel mogelijk groeninvulling,de wijk snakt naar meer groen.
2111
2112 Moet overal vlot betreedbaar en oversteekbaar zijn, dus niet met beperkte en beperkende doorgangen.
2113
2114
2115 1. geen saaie plein 2. ondergrondse parking 3. beleefnis af en toe 4. zorgen dat de winkels niet verdwijnen 5. leefbaar milieu  
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122 Antwerpen kreunt onder het beton, maak er wat moois van!
2123
2124
2125 liefst geen parking,noch boven,noch ondergronds,,maar kijk naar de toekomst auto's parkeren aan de rand en buiten de stad  houden aub
2126

2127
Geen echte gebouwen (kiosken en klein constructies wel). Veel groene plekken. Zitbanken aanwezig en een mooi multifunctioneel plein/oppervlak voor culturele en andere soort 
activiteiten.

2128 bij infrastructuurwerken wordt dikwijls gebruik gemaakt van natuursteen; hierbij wordt vergeten dat dergelijke materialen bij regenweer gevaarlijk glad worden voor gebruikers.
2129 Amfitheater in gras.  ( zoals op tomorrowland)  Niet te veel steen.   Goedkoop of gratis parkeren
2130 Een mengeling van bomen grasveldjes banken en een waterpartij waar de kinderen in kunnen spelen en zwemmen.
2131
2132
2133
2134 Een aangename open ruimte met veel groen en water en mogelijkheid tot organiseren van kleine evenementen (rommelmarkt, zangfeest,....)
2135
2136
2137 Milleniumpark Chicago is een prima voorbeeld!
2138 Gratis parkeren 
2139 het moet voor iedereen zijn van de stad,en niet alleen voor de buurt
2140 Een combinatie van groen en rust(bankjes)en waterpartijen waar men waar toch nog evenementen mogelijk zijn.
2141
2142
2143 Doe dit vooral met liefde voor de stad. Met ál haar inwoners.

2144
De kaaien worden na de heraanleg een paradepaardje voor de Antwerpenaren en de toeristen. Hou de ruimte op de gedempte zuiderdokken simpel, groen, leuk voor de buurtbewoners, 
jong en ouder. Dus geen prestige-project aub.

2145 variatie
2146
2147
2148 Doe uw best he gasten
2149 Ervoor zorgen dat de Sinksenfoor er terug kan staan.
2154 Wij wonen op de Waalsekaai en als er een ondergrondse komt ben ik bang wanneer ik laat thuis kom en alleen men auto moet parkeren , veel agressie in Antwerpen ! 
2155 Onder grondse  parking. Mooi groen , voor kids en wandelaars. Gezellig op een bank zitten en kopje koffie drinken . Dat zou top zijn ! Niet?
2157 voldoende groen voorzien (inheemse planten,bloemen en bomen) waar mensen van kunnen genieten en een bijdrage vormt voor biodiversiteit in de stad
2165 Permanente football zoals Mercato Central in Valencia.Rotterdam,...



2168 wandelpaden en park rond waterpartijen
2175 Probeer een van de drie dokker te heropenen.  Optie om eventueel via de sluis verbinding te maken met de kaaien.
2180 Behoudt de gratis parking aan de rand van de stad. Zeker voor inwoners van Antwerpen, die evenveel belastingen betalen, maar geen parkeerkaart hebben

2182
Dat er een visuele doorsteek komt naar de Schelde, bijvoorbeeld door het Hof van Beroep af te breken en het vrijgekomen terrein mee te nemen in het ontwerp van heraanleg van de 
dokken.

2184 Een goede ontwerper maakt een mooi en functioneel plein zonder dat de kostprijs de pan uitzwiert !

2185 maak er een combinatie van iets strak zoals tuillerien in parijs , maar dan ,et enkele leuke hoeken laat ook het groen verder lopen in de stad zeker GEEN weide zoals park?? spoor noord
2187 Centrale dok graag opnieuw dok
2190 de parking bovengronds of ondergronds moet gratis blijven
2192 Een jachthaven voor het zuid want een jachthaven in de stad en een parking voor duizend auto's is ruim genoeg. Er is reeds openbaar vervoer dichtbij.
2194 Voor mij moet dit een plek worden waar mensen elkaar op een gemoedelijke manier kunnen ontmoeten. Een plek om tot rust te komen of te ontspannen.
2195 Maak er aub iets leukers van dan van het Theaterplein
2196 Waterpartij die in de winter kan omgevormd worden tot schaatsbaan.
2198 Respecteer de buurt. Respecteer de omliggende winkels, horeca,...
2199 Hangmatten Boomhut

2200
Ik droom van een park, met veel waterpartijen. Een plek waar het heel aangenaam en rustig vertoeven is, doorkruist door vele waterweggetjes. Een opvallend, modern park maar dat ook 
veel groen en afbakening voorziet, zodat iedereen zijn hoekje kan vinden om te vertoeven. 

2201 Graag geen plein zoals de Groenplaats die altijd heel "vuil" oogt !
2205 behoud aub de open ruimte, we hebben er al niet veel, dus bouw niks vol aub
2208 een waterpartij met eenden en zwanen
2209 er is weinig groen in dit deel van de stad. meer groen maakt de stad meer leefbaar. 
2210 de machtig mooie kasseien laten liggen
2211 benadruk de weidsheid van het plein/park verzoen in het ontwerp de schaal van de wijk met schaal van de stad 
2218 Gebruik het vernieuwde Harmoniepark als inspiratie voor het park. Dit liefst zo groot mogelijk en met hoogteverschillen.

2219
aangepaste avondverlichting om criminaliteit tegen te gaan; voldoende camera's ter bewaking; herkenningspalen om af te spreken; in de grond verzinkbare elementen om plaats te ruimen 
voor grote evenementen (verlichtingspaaltjes,banken,...);vaste openbare toiletten al dan niet betalend;fonteintjes waaraan je kan drinken zoals in Rome;

2221 central park! 
2223 een hondewei
2224 simpel houden maar mooie creaties.
2225 Veel groen !!!
2227 Denk ook aan het milieu aspect. Een gft oplossing zou ook handig zijn. 
2228 liefst een plein zonder doorgaand verkeer, ban de auto zoveel mogelijk van het plein.

2232

Wat Gent mooi en sfeervol maakt, zijn haar binnenwateren. Dat mis ik in Antwerpen. Zolang het niet louter 'een bak met water' wordt, kan dat meerwaarde betekenen. Laat het plein op 
zijn minst gedeeltelijk voor de kinderen zijn. Er is al zo weinig plek voor hen. Stimuleer hen om buiten te komen. Er staan nu elke dag veel auto's, dus moet er een alternatief voor 
gevonden worden. Geef fietsers over de hele breedte enkele paden om over te steken. Hou het sober. Niet te veel gedoe. Maak een plein dat rustgevend kan combineren met levendig. 
Laat hierin uw prestige floreren en niet in (internationale) uitstraling of groots opgezette constructies. In een stad zoekt iedereen, bewoner, buur of toerist, graag de eenvoud op. Succes!

2236
De zuiderdokken moeten een open, groene ruimte worden in de stad die voor iedereen toegankelijk is. Park Spoor Noord is het perfecte voorbeeld. Geen beton aub, dat ligt er al genoeg in 
deze grijze stad.

2239 Urinoirs

2240
Ik hoop dat het een ontspannende factor kan geven voor jong en oud in deze drukke maatschappij. Vooral biologische en inheemse planten met wat wildere vormen lijken mij hier het 
meest geschikt voor! Niet zo kil als het Park Spoor Noord, een contrast is zeker welkom. Het zal de buurt zeker meerwaarde bieden! Een fijn initiatief dat de buurt mee inspraak heeft.

2242

open karakater dat het veilig is (geen struiken zoals stadspark), landschapstuin, met heel veel zitbanken en goede omheining aan de speelgedeeltes (is nu niet het geval in de speeltuin), 
finse looppiste, skatepark, wandelpad en fietspad voor kinderen door het 'park', reflecteer de nabijheid van de schelde en zet een fantastisch kunstwerk (à la Anish Kapoor, zoals in 
chicago of buenos aires) met een grote parking voor auto's erronder, en fietsstallingen ook onder de grond, zoals aan station.

2243 Gezelligheid en geen auto's boven de grond maar bijna gratis parkeren ondergronds
2247 Ik zou in één van de dokken (boven de parkeergarage) water brengen,dat in de winter als schaatspiste gebruikt kan worden.Het andere dok zou een grasvlakte moeten zijn.

2248
Hou het gezellig, zoek niets buitennissig dat na enkele jaar al er oud en versleten uitziet. Iets duurbaars, datver altijd goed uutziet en niet inmiddellijk vuil en vies.....denk ook aan 
voldoende afvalbakken, een wc ruimte en aangename zitbanken

2250
Laat de ondergrondse parking gratis zijn, een betalende parking zou een enorme aderlating zijn voor zij die hier werken. Als alleenstaand, alleenwonend is het leven al duur genoeg. Wil 
absoluut niet hoeven te betalen om te 'kunnen gaan werken'.

2252 niet te ver gaan zoeken en vind een eigen Antwerpse invulling !
2258 parking moet ondergronds genoeg horeca rond het plein, geen nood aan horeca op het plein
2261 Parkeren is gratis en zou gratis moeten blijven
2262 Maak er een mooie creatieve kunstzinnige groene zone van, uitnodigend om te vertoeven, een rustige plek om te relaxen!
2266 rolstoel-/mindervalidenvriendelijk 

2267
Vergeet niet dat de auto's waarmee mensen naar de stad komen ook ergens gestald moeten worden. Momenteel zijn de gedempte zuiderdokken één van de weinige gratis parkings in 
Antwerpen. Ik pleit ervoor om dit te behouden zodat mensen niet overal gepluimd worden als ze een dag in Antwerpen willen vertoeven.

2268 Absoluut geen parking voor koning auto!
2270 Ik vind dat de Zuiderdokken vooral groen moet worden, een oase van rust. Als dat gebeurt, komen er automatisch mensen en wordt het er geweldig gezellig.
2272 gemakkelijk openbaar vervoer
2274 Geen parkeergarage onder de grond  
2279 hou ook rekening met honden.
2280 ik geef voorkeur aan een passend park om als toerist of bewoner even tot rust te komen na een winkelbezoek of een vermoeind bezoek aan onze mooie boeiende stad
2282 Maak er iets mooi en gezellig van, net als park spoor noord. 
2283 Tivoli Kopenhagen is een mooi voorbeeld van een park met attracties.
2284 Dat de sinksefoor thuis hoort op dat plein en niets anders
2285 een groen rustpunt met bv een waterpartij in de niet gebruikte dok en speelruimte voor de kinderen ook met hier een daar fleurige en geurige zithoekjes
2287 in de trent van parkspoornoord
2291 zoals iedereen een nieuw dok verbonden met de schelde
2293 zorgen dat er geleefd kan worden! zoals parkspoornoord, prachtig initiatief! 
2300 Vooral veel groen aub! 
2302 hou het overzichtelijk en leefbaar
2303 voldoende waterpartijen voorzien
2304 Zorg ervoor dat, wat er ook komt, voldoende en regelmatig controle is van politie en niet alleen wat rondtoeren langs de straten.
2305 Antwerpen centrum en Antwerpen zuid hebben veel nood aan groen ruimte!
2307 Oase van groen en rust Mogelijkheid tot jogging rond plein Joggingparcours
2310 Water, water, water. Als de dokken niet heropend kunnen worden, dan op zijn minst een verwijzing.
2312 Graag een rustig plein waar het aangenaam verpozen is en om tot rust te komen.
2313 geen kakweide,  veiligheid rustplek

2315

Zorg voor een artistieke invulling waarvoor een toerist naar Antwerpen zou willen komen en een foto mee zou willen trekken (the bean van Anisk Kapoor in Chicago). Een plek waar 
mensen kunnen ontspannen in de stadsdrukte of van hun terras, op cafe of van hun appartement van een prachtig uitzicht kunnen genieten. Een echte eyecatcher dat centraal staat in elk 
toeristengids.

2316 Fietsenstalling voorzien op het plein of in de nabijheid er van. Ook openbare toiletten moeten aanwezig zijn.
2317 Wandelwegen op het plein
2319 Bomen, bomen en nog eens bomen :)
2320 Zorg dat er nog plaats is voor de Sinksenfoor.

2323

Alstublieft geen 'visbakken': van die lelijke afgebakende terrassen. Ook geen grote terrassen: het plein moet voor iedereen zijn, niet alleen consumenten. Liever een picknickplek dan 
chique terrassen. In de aanleg ook een breder publiek in gedachten houden dan het gemiddelde dat er nu van volk passeert aub: nu is het Zuid er vooral voor yuppies en dus niet erg 
verwelkomend voor wie een normaal inkomen en normale looks heeft. Een draaimolen zou wel fijn zijn. In plaats van alleen kunst (dat mag natuurlijk ook met het M HKA), zou vooral 
ERFGOED een aanrader zijn hier. Het is een erg historische plek van scheepvaart, vroegmarkt, kranen, en zo meer. Het is door de omvang een ideale plek om erfgoed op een 
vanzelfsprekende en natuurlijke wijze in te bedden zodat er een referentie is naar de historiek van Antwerpen als havenstad, handelsstad, ontmoetingsplek voor vele mensen. (zie ook 
pakhuizen, Zuiderpershuis, enz.) Neem die geschiedenis alsjeblieft mee in de plannen.

2324 Out of the box - thinking
2328 combinatie van ondergrondse garage met een iconisch gebouw, toren of triomfboog, zoals bvb de piramide van het Louvre of de hemisfeer (het oog) in Valencia
2329 graag zeker groen
2334 Parkeerplaatsen moeten blijven en plaats voor Sinksenfoor/ijssculpturen/zandsculpturen/mini-Antwerpen in lego.
2335 Groene plek waar optimaal van genoten kan worden. Kindvriendelijk en onderhoudvriendelijk.

2337
zoveel mogelijk groen zoals bomen planten struiken (dus veel meer dan park spoor noord want daar moet je bijna op zoek gaan naar groen - ook het bijna ontbreken van groen rond het 
MAS is een voorbeeld van hoe het niet moet)

2340 Dit is een unieke kans en een unieke plek, heb voldoende ambitie en zorg voor zuurstof in de stad.

2341
Als de betalende parking toch al beslist is, vraag ik nogmaals uitdrukkelijk dat alle bewoners van Antwerpen gratis zouden mogen parkeren, wij hebben hier familie en meermaals per week 
betalen wordt een kostelijke grap

2342 Terug open jachthaven zoals het origineel was. Parkings aan de rand van de stad
2346 zeker rekening houden met de cafe's die er zich nu bevinden
2347 laat het plein zijn karakter behouden maar actualiseer het
2350 Maak een groene en open ruimte, daarvan zijn er veel te weinig in Antwerpen!
2352 groen > schaduw!!!

2353
laat druggebruikers en clochards aub uit Antwerpen ...bepaalde pleinen in A trekken die mensen aan...vb.Stadspark.Geef ons een plein waar we ons veilig voelen als inwoners van 
A...zonder dat we moeten oppassen van de gebruikte naalden en spuiten in het gras !!!

2355 Geef de Zuiderdokken de culturele uitstraling en flexibele ruimte voor kunstevenementen die ze verdient.
2358 Als er maar zeker groen aanwezig gaat zijn .

2361 - publieke toiletten voorzien in de ondergrondse parking. - zitbanken voorzien op het plein. - genoeg vuilbakken voorzien op het plein voor het kleine afval van de bezoekers van het plein. 

2362
Wellicht redelijk duidelijk afgebakende gebieden dewelke een meerwaarde bieden aan de buurt en het stad en die zeker zowel in de zomer , winter etc polyvalent kunnen gebruikt worden. 
Bomen/ plantengroei die niet te te hoog zijn om te vermijden dat ze al-overheersend zijn.

2365 Super modern, mix van verschillende bestemmingen, waar plaats blijft voor evenementen. Een eye-catcher.



2366
grote fan van het ontwerp van park spoor noord!! de uitgestrekte grasvelden, plaats voor sport, de watereilanden, de shelter met zomerbar,... allemaal top! Zoiets, op kleinere schaal 
uiteraard, zou prachtig zijn voor de zuiderdokken! 

2367

Het uitgangspunt dat er een grote ondergrondse parking moet komen op die locatie is fundamenteel fout. Het is ook veelzeggend dat daar niets over mag gezegd worden.  De gedempte 
zuiderdokken zijn ook ideaal voor een kermis, het is absurd dat deze optie niet in het lijstje voorkomt. Wil men werkelijk de visie van de bevolking en inspraak of is hier sprake van een 
rookgordijn en 'doen alsof'.

2368 Geen evenementenplein
2370 Veel groen, geen parking bovengronds, looppaden, moet makkelijk proper te houden zijn, geen verborgen hoekjes waar vuil gestort kan worden
2371 Het water terugbrengen.
2374 Maak er iets moois van en vooral gebruik duurzame materialen zodat niet alles op korte tijd vervangen moet worden.
2375 Zorg dat er niet nog drukker verkeer komt in omliggende straten als bijvoorbeeld de gevaarlijke en drukke Volkstraat.
2376 het moet en baken van rust worden in een drukke stad
2377 een sereen plein dat rust uitstraalt. geen kakafonie 

2383
PV-LEDVERLICHTING : VOLDOENDE VUILBAKKEN, VOLDOENDE LAADPALEN VOOR ELECTRISCHE WAGENS & FIETSEN, PARKING GOED BEREIKBAAR VOOR BUGGY'S, 
BEPLANTING MET DOORDACHTE LICHTORIENTATIE (DUS GEEN NOORDORENTATIE)

2384
bloemenperkjes met wilde bloemen zoals ah Theaterplein. Zitruimte  in ronde voorzien, zonder gebonden te zijn aan horeca.(geen banken mooi in een rijtje) Zomerse sfeer creëren zoals 
petanque-veldje aan de kaaien.  

2385 Veel groen en gecontroleerde wildgroei
2387 Water is belangrijk? Dit is de geschiedenis van het plein... Werk dit uit met een mobiliteitsplan voor de hele buurt. De wagen voert een veel te grote druk op deze buurt.
2390 Combinatie van amphitheater met middenin de nieuwe dokken.
2391 Een groen plein (met kleurrijke bloemen en planten) met aandacht voor duurzame en ecologische materialen.

2393 Hou het groen, open voor de veiligheid, en rustig ( geen luide scatepistes,geen festivals. Laat de bewoners rustig vertoeven in groen in de stad, een oase van rust moet het worden.
2394 parking ondergronds absoluut nodig
2395 hondenweide, Finse looppiste,veel groen zorgen voor rust en groen in 't Stad. Houdt rekening met veiligheid. Veilig, mooi groen leefbaar voor mensen die in deze toffe buurt wonen.

2396

Moest er geen parking komen, zou ik terug een soort dokken van maken, maar dat is misschien wat kort door de bocht. Ik zou wel zeker verwijzen naar de dokken d.m.v. vorm / water, 
maar aangezien water ook gewoon fijn is, ook goed nadenken over welke mogelijkheid water kan bieden, meer dan louter als landschapselement: een zwemvijver zou te gek zijn, maar 
nogal veel plaats innemend in verhouding tot gebruik ervan? Misschien zoals op Park Spoor Noord? Iets wat je leeg kan laten lopen of waar je enkel met de voeten in kan. 
Groen/Samentuinmogelijkheid/... lijken me ook belangrijk, maar dan moet er wel gekeken worden naar gevolgen van vallende bladeren voor de waterpartij (het water in het Stadpark is 
bijvoorbeeld vaak echt vuil..je kan er niet aan gaan liggen,.. dat is spijtig). De omgeving is vrij statig/groots. Dit combineren met wat wilders/ruwers, zonder dit te laten botsen, lijkt me zeer 
fijn. Veel succes. 

2397 De dokken terug openmaken. 
2398 Maak er een Antwerps Central Park van. 2000 Antwerpen bevat veel te weinig groen, maak er dus aub geen betonveld van zoals de groenplaats.
2399 zeeeeeeeeeeeeeeer veel fietsenstalling , voldoende schaduw en groenvoorziening  ,opdedeeld in  eerder kleine compartimenten   
2400 Bedankt!
2402 http://www.mtlblog.com/2015/05/montreals-urban-acrobatic-park-officially-opens-next-week/

2403
Dit plein moet een ruimte worden waar jong en oud samenkomt en waar iedereen kan doen wat hij/zij wilt. Bv.:Speeltuin voor de kinderen, grasveld om je strandstoel te zetten, plaats voor 
cultuur, enz.  

2404

gelieve een deel dokken met water en toegang tot de schelde te voorzien. Laats de gedempte zuiderdokken doorlopen toe aan de scheldekaaien dat wil zeggen de straat waalsekaai 
verwijderen en de zijstraten naar de schelde groen en verkleersvrij maken en de straat naast de scheldekaaien ondergronds zodat de scheldekaaien en de zijstraten en de gedempte 
zuiderdokken één groen parkgeheel vormen

2411 Reliëf
2412 denk aan de oorspronkelijke bestemming : DOKKEN.
2414 Hopelijk kunnen er toch evenementen doorrgaan!

2415
Zorg voor ruimte die vrij kan ingevuld worden naar gelang de wensen van de gebeurlijke gebruikers. Voorzie bomen die 'lommer' geven, en plekken waar je kan zonnen. Trek de stijl van 
het plein door in de omliggende straten (bv groen - meubilair) Maak de aansluiting met de Schelde. 

2416 Er moet zeker een ruimte zijn kinderen om te spelen en ook een hondenloopweide. 
2417 Alstublieft geef Antwerpen wat meer groen.
2418 Ruimte niet helemaal volbouwen, maar toch nuttig gebruiken(woonst, school, kinderopvang) in groene omgeving.

2419
Make it shine Maak ook een duidelijke benchmark wat het NIET mag zijn (vb. Ladeuzeplein: een en al steen). Zorg voor groen in de stad. Kijk naar London en Berlijn. Bordeaux is ook mooi 
voorbeeld.

2421 Hou  het rustig en groen, de stad heeft veel te weinig groen om te recreëren 
2422 Veilige en genoeg fietspaden en fietsstallingen aub 

2425
kijk naar het park aan het water in Lyon, Frankrijk. Durf een keuze maken voor de toekomst, durf te breken met huidige trend die permanent voorrang blijft geven aan de auto, een 
vervoersmiddel waar de stad Antwerpen niet op is gebouwd. Voorzie een belangrijke hub voor openbaar vervoer. 

2426

Indien het een park moest worden: dat er genoeg zithoekjes worden gecreëerd alsook genoeg vuilbakken aanwezig zijn. Het park moet zo aangelegd worden dat het gemakkelijk te 
onderhouden is. Wel veel groen maar geen wildernis of dicht struikgewas om druggebruik te voorkomen. Mooie bomen, bloemen, planten maar genoeg open ruimte zodat men er zich niet 
kan verschuilen aangezien dat alleen maar sluikstorten of tot een ander soort vandalisme aanmoedigt.

2428 Luisteren naar de echte sinjoren en niet alleen naar de geldwoven en hun projekten
2429 Hou het simpel
2431 Ondergrondse parking, erboven gebruik van verticale tuinen, voor theater/toneel een put in de grond (amfitheater) met verwijzing naar de dokken. 
2433 Denk vanuit de identiteit van de Antwerpenaar. No nonsense met wereldklasse, maar geen internationale ambities. Houdt het klein en simpel. PS. en de Sinksenfoor MOET terug! 
2434 Ik wil groen, veel groen en rust. Vooral géén asfalt, beton, stenen en auto's.
2435 modern, gevarieerd, opeenvolging van open (lege) en gesloten (bestemde) ruimte

2437
Wat vroeger het Schippersdok was kan terug opengelegd worden met langs beide kanten pleinen met parking eronder. Watererfgoed Vlaanderen (Eric Van Hooydonk) heeft hierover een 
studie gemaakt met veel bijval. 1 dok van de 3 dokken vroeger geeft een archeologische meerwaarde.

2441
Heropenen van het Schippersdok, afbreken van het Beroepshof en heropenen van de sluis eronder. De twee andere dokken kunnen parkings worden ondergronds. Dit zou een 
archeologisch waardevol erfgoed herstellen.

2443 Waarom niet een van de dokken terug uitgraven en er een jachthaven van maken? Of heeft men daar in de jaren '60 te veel (gevaarlijk) afval in gekieperd?
2444 dieren in het park. 
2446 Geef zwakke weggebruikers alle voorrang, dan alleen wordt de stad leefbaar.
2448 maak er een plek van waar buurtbewoners trots op zijn (en dus mee voor willen zorgen)

2449

Antwerpen heeft geen behoefte aan het zoveelste plein dat een flauwe doorslag is van een plein dat eerder waar ter wereld kan liggen. Veel projecten de voorbije 20 jaar kwamen van 
zogenaamde firma's/ontwerpers met naam en waren op papier zogezegd de max (groenplaats, astridplein) maar halen in de verste verste zelfs het niveau niet van  het plein zoals het voor 
de heraanleg was. En niet elke 'park' moet een grasveld zijn met wat kleine kale boompjes aan de zijkant

2450 voorzie toiletten
2451 Voldoende groen en natuurelementen voorzien, in een stad leven of er een bezoeken is vaak al een woestenij van stenen en beton

2452
Ik denk aan een plaats, vergelijkbaar met de '104' in Parijs. Een plaats waar kinderen en jongeren dans en theater kunnen oefenen, spontaan van elkaar leren, elkaar ontmoeten. Het 
kunstplein sluit mooi aan met de Stedelijke school Studio Dynamo, die zich in de nabije buurt ontwikkelt.

2455 Vooral groene  speelruimte voor de scholen in de buurt. Sport en spel buiten de schoolmuren in het groene omgeving

2458 Waar onze voorkeur echt naar uitgaat is dat de Zuiderdokken opnieuw in oude glorie hersteld worden, dus water met toegang voor kleine pleziervaartuigen en toegang tot de Schelde.

2461
plaats voor de Sinksefoor. Behoud van deels multifunctionele ruimte voor grotere evenementen? Geen gebouw structuren zijn al genoeg gebouwen in de stad. Groen delen die 
toegankelijk zijn maar niet te artificieel. Ondergrondse parkeer mogelijkheid.  

2462 Keep it simple. Voorrang aan wijk- en stadsbewoners, niet aan toeristen
2463 er moet voldoende open ruimte blijven en bestaande bomen niet wegdoen aub
2464 Keep it simple. Er is nood aan ruimte om te ontspannen in de zon. Horeca en terrasjes met 3 euro per koffie zijn er al genoeg op het Zuid.
2468 Maak er een mooie, rustige en gezellige plek van met genoeg zitbanken.
2470 Graag "dok" openen met verbinding naar Schelde. Graag een "chique" plein met ambitie
2471 breng zeker groene elementen in: grasvlakte voor picknicks,bomen voor schaduw en structuur,  gras-betontegels,...
2472 Er is momenteel zo weinig groen in de stad. Dus graag meer groen! Bomen, struiken, gras, moestuintjes,...
2473 Parkeerplaatsen op een plein zijn niet meer van deze tijd. Een groene invulling is essentieel
2474 Het water terug in de stad brengen , cfr. Bristol, UK.

2475
Hou rekening met toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, buggy's, mensen met rollators, mensen die slecht te been zijn,... Hou rekening met de toegankelijkheid voor slechtzienden en 
blinden! Wat draagt bij tot een leefbare stad? Groen, open ruimte, mogelijkheid om te spelen en te zijn.

2479 Vlotte in-en uitritten en doorstroming van en naar de parkings
2481 Weg met de autos. Steek ze minstens onder de grond!
2482 Maak er een gewoon park van. Antwerpen heeft een schreeuwend tekort aan groen
2485 Balans vinden tussen functionele en esthetische elementen. Maximaal gevoel van ruimte creëren. Link met Schelde weergeven. 
2486 Er is al voldoende horeca rondom het plein

2490
Er dient zeker een waterpartij voorzien te worden. Bomen en groenvoorziening in functie van de algehele invulling, evt. compartimentering vb rond kinderspeeltuin en rond ruimte voor 
kleinschalige evenementen.

2492 Er dient voldoende rekening gehouden te worden met parkings
2493 Bekijk zeker het resultaat van de heraanleg van het Munthof eens. Het Munthof biedt nu een evenwicht aan grasplein, banken, moestuin en horeca.
2497 Ondergrondse parking + gedifferentieerde invulling bovengronds.

2507
liefs wil ik bovengronds gratis blijven parkeren. Tenzij er ondergronds voldoende controle is 's nachts anders ben ik sowieso bang om ondergronds te gaan. Ik gebruik geen enkele 
ondergrondse parkeergarage in de stad. 

2508 Denk zeker aan de parkeerruimte die het plein nu biedt. Neem dit weg en je creëert ergens anders in de stad problemen.
2513 groen in de stad brengen
2514 Plannen zoals voorgesteld door Open Zuid Open van Watererfgoed Vlaanderen maw. openleggen van minstens één dok nl. het Schippersdok met heropening sluis.
2517 Er zou terug een grote waterpartij moeten komen, evt. met verbinding naar de Schelde voor kleine yachten.
2522 Voorzie voldoende (gratis) parking!
2525 zeker water voorzien
2529 er zijn wel dringendere plaatsen om aan te pakken in de stad

2530
zuiderdokken volledig verkeersvrij, zorg voor een gemakkelijke doorwaadbaarheid met de fiets. Wees creatief met horecaterrassen en winkels. Voldoende groen, maar ook weidse zichten 
op het plein!

2532 Voldoende fietsenstalling voorzien en open ruimtes zodat Antwerpenaren hier zelf een invulling aan kunnen geven.
2540 Place de la republique! Met genoeg bankjes en stoelen om informeel samen te komen met groepjes mensen.
2544 Voorzie gratis parkeren
2545 vergeet niet de koppeling met de nieuwe wijk 'Nieuw Zuid' mee te nemen in het ontwerp
2547 Ik begrijp niet dat er niet wordt gedacht aan heropening van tenminste 1 dok voor yachts (blauwe vlag) en waterrecreatie (peddelen, plonsen).

http://www.mtlblog.com/2015/05/montreals-urban-acrobatic-park-officially-opens-next-week/


2548 -groene invulling en waterelementen moeten centraal staan  -oog voor afwerking en materialen
2556 Ga nu zo snel mogelijk van start. Graag ook nog de doorsteek naar de Schelde = afbraak Hof van beroep.
2559 Integreer indien mogelijk de scheldesluis
2566 Graag het vroegere middelste dok terug in oorspronkelijke staat heraanleggen.

2569

Het is een heel groot plein dat veel kansen biedt voor een multifunctionele invulling. Kleine dingen, maar ook supergrote events (zoals Antwerpen Zingt of de Sinksenfoor) horen thuis op 
zulke plek. De dynamiek van Park Spoor Noord kan hier inspirerend zijn. Draag er dus zorg voor dat het nieuwe plein kansen biedt voor een levendige en vibrerende stad. Sommige 
activiteiten zullen wellicht de rust van bewoners tijdelijk verstoren, maar da's de consequentie van wonen in een stadscentrum. Laat je niet vangen door één belangengroep of lobby. 
Diversiteit in imago hoort bij het imago van een levende stad. Maak het dus niet doods en saai. Zorg ervoor dat mensen komen toestromen en het een leuke plek vinden.

2570

2571

Maak er aub een plek van waar je tot rust kan komen en genietend van groen de stress van alledag kan vergeten, terwijl de kinderen veilig kunnen spelen en er een kopje koffie kan 
gedronken wordenin een laagdrempelige horecazaak met democratische prijzen en goed onderhouden sanitair. Alstublijft géén grijs plein met vreselijke zitkubussen en gazon en bizarre 
kunstvoorwerpen die plaats innemen waar een mooie boom had kunnen staan.

2574 Mogelijkheid voorzien tot heropenen van 1 (of meerdere) van de oude dokken.
2581 Open ruimte zeker niet beknotten (vooral geen gebouwen!): lichte multifunctionaliteit mag, maar vooral openbaar park moet primeren.
2584 maak er iets mooi van.
2585 De optie stond nergens aangeduid, maar: waarom niet de dokken helemaal opengooien? Cfr. het Eilandje.
2586 liever te informeel dan te strak!

2590
Voor mij mag het gewoon een open ruimte zijn,voorzien van veel groen, wat water naar het voorbeeld van het arboretum.Een plek om te rusten en te vertoeven. Er zijn al genoeg markten, 
evenementen, recreatiemogelijkheden in de stad. De horeca kan beperkt aansluiten met een terras, maar dan aan de rand.Voor mij een groene long met veel biodiversiteit.   

2593 Een leuk multifunctioneel plein waar voor ieders wat wils is. Zowel jong als oud. 
2597 Parking ondergronds en autovrij plein.
2598 Graag een groots gebaar; grootstedelijk met allure

2604
Er zou een oase van rust en ontspanning moeten komen, zitruimtes. Denk ook aub aan de rolstoelgebruikers. Een groene long in de stad zou zeer mooi en aangenaam zijn. Geen 
loungetoestanden, maar iets gezellig - niet te modern, aangenaam en gezellig.

2605 WATER WATER WATER WATER WATER WATER 
2607 Sinksenfoor moet terug naar de gedempte zuiderdokken. Verander de gedempte zuiderdokken niet te veel, behoud grotendeels het plein zoals het nu is.

2613
hopelijk verdwijnt de gratis parkeerruimte niet, die op de kaaien (die er zeer slecht bijligt) is niet voldoende. Als werknemer is dit ideaal en ook wanneer ik de stad in moet, dan parkeer ik 
me in deze buurt omdat ze goed aan de rand ligt en ik dan toch nog makkelijk met het OV in het centrum geraak. 

2617

Denk "charme" "groen" en gezellig. Bootjes voortduwen in de formele vijver van Jardin du Luxembourg, een percussie opvoering zoals in chicago, een intiem concert, shakespeare, een 
ritje op een pony cfr Jardin du Luxembourg, struinen langs kronkelende paden cfr. het stuk tuin dat naast de Alpengarten ligt in het Belvedere in Wenen. Klimbomen,... het klaterend geluid 
van een zakformaatfontein, ... en een tennisveld of 2/3. Een zandbak, een muzikale speeltuin, klimbomen en een boomhut. 

2620 zoveel mogelijk groen, er is er daar al zo weinig

2622
Creëer een oase van groen, rust en esthetiek op zo een indrukwekkende manier dat het zowel de wijk en de stad dient, als internationaal allure kan krijgen. Een eco zwemvijver erin 
verwerkt zou fantastisch zijn! Er is geen zwembad in de buurt en het ziet er altijd mooi uit, zelfs in de winter.

2631
Ga eens kijken naar Jardin du Luxembourg in Parijs en naar het park naast Kasteel Belvedere in Wenen (naast het kasteel, niet ervoor of erachter). Een groene long met mogelijkheden tot 
recreatie en rust. Geen extra horeca zaken op de gedempte dokken. Er zijn voldoende horecazaken rond het plein.

2634
Gooi die drie dokken terug open,en maak er een jachthaven van! Geef het water terug aan de stad, en kijk voor éénmaal eens naar de "Hollanders", die weten tenminste hoe ze met water 
moeten omgaan

2637 Vermijd olifantenpaadjes!!! Doe aan user centered service design, zeker ook qua afval. Duurzame materialen, geen cheape toestellen die snel stuk geraken.

2638
Voor mij mogen ze de Gedempte Zuiderdokken terug openbreken. Verbinden met de Schelde. En er terug water in laten. Zodat er terug water in de stad komt. Zoals het ooit geweest is. 
Zoals het ooit weer zal worden. Waarom niet nu? Al het water is uit Antwerpen gebannen, wat een enorme vergissing is geweest. Ik wil het terug. 

2641
Het uitgangspunt moet nog steeds gevonden worden bij de behoefte aan een groene belevingsruimte waar de buurt en de bezoekers tot rust kunnen komen en tevens aan bepaalde 
vormen van niet-commerciële recreatie.

2642 geen doorgaand verkeer! geen autostaanplaatsen nog boven- nog ondergronds
2646 Maak het gezellig, dat het er zowel in de winter als in de zomer er leuk en lang vertoeven is.

2648

Het zou prachtig zijn als het Hof van Beroep zou verdwijnen en er terug een (illusie) van een waterpoort midden in de stad zou ontstaan (cfr. het Eilandje). Dit zou de internationale 
uitstraling van Antwerpen en deze buurt in het bijzonder buitengewoon ten goede komen.  Het lijkt volkomen onverstandig om al te veel groen/park/bos te creëren midden in de stad. Het 
zou al snel criminaliteit aantrekken hetgeen deze buurt zeker kan missen.   Daarom lijkt een uitgestrekte waterpartij zoals voor de trappen van het Museum van Schone Kunsten mij een 
zeer valabele keuze, met hieronder een ondergrondse autoparking. 

2649 Maak er iets supergezellig van zodat de mensen terug buiten komen en met elkaar praten.
2650 Heropening van middendok, met aansluiting op Schelde, Maakt van Antwerpen Honfleur !
2651 In de stad hebben we nood aan groen, laat dat aub een prioriteit zijn.

2653
Vooral rekening houden met een groene invulling en dit op een creatieve, speelse, wilde manier. Misschien een verwijzing naar het Middelheim, waar de (moderne) kunst ook deel 
uitmaakt van de beleving (of zoals in Rotterdam). Een balans tussen sport, spel, kunst en natuur. 

2655 Meer een soort Ramblas, zeker geen eentonig grijze steen massa.
2661 sinksenfoor zou hier moeten terugkomen
2662 hou rekening met mensen die er werken en willen parkeren
2664 Liefst zoveel mogelijk de connectie met water. Liefst zelfs terug dokken/haventje maken van het plein
2665 Landmark inplanten zoals de "iAmsterdam" letters op het Museumplein in Amsterdam; inmiddels befaamd trekpleister voor toeristen
2667 Kies voor lage begroeiing zodat u geen schuilplaatsen voor het drugsmisbruik bijmaakt en het plein onveilig wordt wanneer het donker is (winterperiode bvb)
2669 Antwerpen heeft geen nood aan nog een open parking of duur landmark maar wel aan groene ruimte, plek voor voetgangers en fietsers en extra bomen.
2672 Antwerpen heeft echt nood aan meer groen.
2674 de minderheid niet bevoordelen
2675 Kijk zeker naar gelijkaardige realisaties in andere steden (wereldwijd) en leer daaruit!
2678 Jachthaven zou subliem zijn 

2679
Een perfect voorbeeld is in Nice (Frankrijk) aan place massena. Waterspiegel met spuitende watershow, nevel, speeltuigen, zitbanken, paviljoen met publieke toiletten, kunst,wandelpaden 
in het groen gescheiden van de rijweg,.'.

2680
Een inwoner van Antwerpen zou toch ergens aan de rand van de stad gratis moeten kunnen parkeren ! Is daar een alternatief voor ?  Graag een realistisch plan waar ook plaats is voor de 
wagen !  Ondergrondse parkings zijn veel te duur, graag onderscheid tussen toeristen en Antwerpenaars.

2682 Ga eerst eens bezig met andere delen vd stad
2683 Er ontbreekt in dit deel van de stad een groene long en park. Een park maakt de omgeving voor iedereen weer leefbaar en aangenaam. Veel succes!

2687
Maak een plein/park dat niet concurreert met andere pleinen in de stad. Elke buurt in antwerpen is anders en dat is een grote rijkdom.  Het Zuid is wat statiger, monumentaler, een 
museumbuurt. Maak een plaats passend voor een grootstad met ambitie, tijdloos eerder dan modieus.

2688 Mogelijkheid bekijken om één van de bestaande tramlijnen door te trekken oof ommetje te laten maken via zuiderdokken...  Dit evenzeer voor Park Spoor Noord en het Eilandje.
2689 zorg voor een aangename omgeving waar men kan ontspannen en ontsnappen aan de stress van het dagelijkse leven
2691 Rome van plein naar plein met schoonheid
2692 Maak een plaats waar gewone mensen mekaar kunnen ontmoeten, sport doen, zitten. Enige overdekte structuur voor tijdens de winter/regenmaanden is aan te raden. 

2693
Veel mensen vinden het onbegrijpelijk dat er weer een groot deel gratis perking verdwijnt uit de rand van het stad. Verbaas ze en laat ze de parking vergeten, door wat ze ervoor in de 
plaats krijgen!

2694
Zeker fonteinen waarin de kinderen kunnen spelen en ravotten. Vergeet ook niet aan onze viervoeters te denken. Een afgesloten hondenloopzone moet je zeker ook voorzien. En iets 
groter dan nu mag wel. Neem een voorbeeld aan Park spoor noord. Dit is een park voor jong en oud en voor alle Antwerpenaren. 

2695 het moet leefbaar zijn en internationale uitstraling hebben
2696 Groen, water, open ruimte, speelruimte voor kinderen,picknick/barbecue voor volwassenen = ruimte voor de buurtbewoners!!
2697 VERSCHILLENDE SCHAKERINGEN VAN GROEN AUB
2700 Zoveel mogelijk groen, het centrum heeft nood aan ademruimte. Weg met die auto's!

2705 relatie met de dokken geeft kansen, inzetten op water (als buffer tegen overstromingen, als spelelement, ...) en groen - volledige onderparking hypothekeert dit kwaliteitsvol uit te werken. 
2708 propere openbare toiletten
2709 propere toiletten
2711 het moet een plein voor de mensen zijn, niet voor de auto's 
2716 GEEN betalende parking !!!

2718
Kijk ajb naar Kungsträdgarden in Stockholm als voorbeeld. Is heel mooi, groen en geeft heel aangename, leefbare en internationale sfeer. Zou perfect zijn op de gedempte dokken, en 
Antwerpen nog veel leuker maken.

2719

Opteer voor een wadi in plaats van een formele vijver met steile, hoge boorden. Maak het plein zodat de buitenzijde hoger ligt dan het centrale deel, zoals het Piazza del Campo in Sienna 
(Italië); daardoor kunnen meer mensen bij eventuele evenementen zien wat er gebeurt. Het plein wordt dan a.h.w. een amfitheater (waarvan het diepste deel in het centrale westen 
overgaat in een getijdok, dat aansluit op de Schelde). Sluit deze wadi aan op de Schelde; dat was vroeger ook al het geval op de plaats waar nu het gebouw van de rechtbank staat. De 
mogelijkheid om er gedurende maximaal 4 weken een Sinksenfoor of vergelijkbaar te huisvesten moet worden overwogen. Overweeg om, al is het over enkele duizenden vierkante meters 
een getijdok te voorzien die de Schelde verbindt met de centraal-westelijke kant van het (voormalige) dok.

2723 Goedkope parkings om horeca te ondersteunen. Deal met Vinci om zoals in Gent bvb vast tarief tussen 18u en 6u aan te bieden van 5 euro bvb.
2726 uitgangspunt hoort te zijn: Gedempte Zuiderdokken als park met plaats voor andere functies. Dus niet een plein met wat plek voor groen.
2727 er zijn veel voorbeelden die kunnen inspireren, the high line in NY, park spoor noord - succes ermee! 

2729 In dat deel van Antwerpen stad zo goed als geen water te zien en enige kans om er terug dokken van te maken voor pleziervaart wordt niet benut: is gewoon O N B E G R IJ P E L IJ K
2730 open ruimte
2732 Antwerpen heeft een enorm gemis aan groene ruimte binnen de stad. De gedempte zuiderdokken zijn een perfecte kans hieriets aan te veranderen.

2733

geachte,  alvorens putten te maken (sorry voor de uitdrukking) om ondergrondse parkings aan te leggen, zou ik eerst iets anders uittesten.  als bewoner (reeds 15 jaar) stel ik elk jaar vast, 
dat bij evenementen (sinksenfoor, antwerpen zingt, reuzen, enz. het plein geen parking is, maar dat toch alle auto's verdwenen zijn. ik zou dit uittesten : laat vanaf vb. 1.09.2015 parkeren 
toe op de gedempte zuiderdokken, maar BETALEND.  ondergronds parkeren gaat ook geld kosten aan de parkeerder.  op die manier gaat u ontdekken hoeveel nood er is aan een 
ondergrondse parking. want een parking aanleggen die niet is gevuld (zeker 'avonds en 's nachts ....)  indien u verduidelijking wenst voor mijn idee, kan u me altijd kontakteren. gerard de 
beelde

2735 Ga eens kijken in het buitenland (Rotterdam, Kopenhagen,...)!
2738 Leefbaar en veilige groenvoorziening
2740 Zeker geen gebouwen voorzien. Open ruimte respecteren: liefst onder vorm van een openbaar park (met minimale multifunctionaliteiten)
2741 bewoners op de hoogte houden
2743 Het veiligheidsgevoel moet behouden blijven. Als dusdanig eerder een open groene zone (geen hoge struiken en hagen)
2745 Veiligheidsgevoel respecteren en dus het geheel een open karakter geven.

2751
Zorg dat er geen kopij van een andere stad wordt nagebootst, maar dat er een unieke creatieve invulling komt waarmee Antwerpen internationaal op de kaart komt te staan. Deze locatie 
moet de hot spot worden voor bewoners en toeristen! 



2753 Een plek waar iedereen samenkomt. 
2755 Denk Tuilleries Parijs, maar dan met meer groen. Zeer kleinschalige horeca met gezellige terrassen die de 'Parijse' sfeer bovenhalen.
2759 modern strakke inrichting (expo Valencia). met oog voor duurzaamheid en openheid (geen verdoken hoeken of struiken, om criminaliteit tegen te gaan)
2761 Geef het Zuid eindelijk wat groen!
2762 Behoud de oude kasseien
2764 op zijn minst het middelste dok terug met water vullen - evt ondiep - om historisch kader toch te herstellen

2765
zal mooi zijn als het een heel mooie zwembad (geen zwem dok) word voorzien ook voor de kindjes zoals de volwassene en dat in de winter boven de zwembad een ijsbaan word voor te 
kunnen schaatsen zodat de mensen in de zomer en winter iets kunnen doen  

2766 Mag het een Vlaming zijn!

2768
The Crown, waterspeelkunst in chicago, moeten jullie zeker eens bekijken! Het zou mooi zijn om iets dergelijks te integreren - iets iconisch waar je wel mee kan spelen 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Fountain

2769 Democratisch ontwerpen!
2773 Maak de dokken terug open en maak er een aangename plek/jachthaven van. Tweede optie is een park in de stijl van Spoor Noord, maar met meer en grotere bomen.

2776
Stel aub opnieuw de dokken open om zo de link met het scheldewater opnieuw te leggen. De zuiderdokken zouden nooit gedempt mogen zijn. Dit kan eventueel in combinatie met een 
pleintje. 

2779 Aanwezigheid van water in zender welke vorm is belangrijk. Liefst in de vorm van een zwemvijver.
2782 zorg dat het plein multifunctioneel blijft en de parking gratis - onder of bovengronds
2783 Maak er een mooi dok van zoals 't Eilandje!
2785 maak er terug dokken van met verbinding met de Schelde
2786 Laat plaats vrij voor de Sinksenfoor!

2788

een veilige fitsroute, nu staan geparkeerde auto's langs weerszijde van het plein, erg gevaarlijk als je ernaast met de fiets moet, ze zien je niet aan komen,dat zal beteren als de auto's 
ondergronds worden gestald, nu riskeer je je leven als je naar de delhaize gaat winkelen met de fiets !misschien een aldi zaak, ? Dat zou fijn zijn,er zijn ook te weinig bakkers, vroeger 
gingen we naar de hoogstraat, alles bij de hand, nu bitter weinig ,café's enorm veel, daar hebben wij niks aan als bejaarden,wij kunnen niet zo goed meer met de fiets, maar dat is het 
enige als je geen auto meer kan veroorloven,nu zou die van pas gekomen zijn,de kleine kasseien vinden de mensen héél hinderlijk, zoal in de hoogstraat, een effen paadje zou heerlijk 
zijn, en geen fietsers die de straat inrijden, als een gek rijden ze erdoor héél hinderlijk,je moet steeds uitwijken,gevaarlijk vind ik dat,dat is wel enorm toe genomen,geen respect, zonder 
bellen, je moet altijd uitkijken, of ze rijden je hond omver, als een auto voor je stopt ;rijden zij met de fiets je toch voorbij, erg vinden de meeste mensen, ze zijn ook een gevaar voor de 
auto's, ze steken over zonder toestemming, of de chauffeur moet bruusk remmen,ze denken dat ze voorrang hebben, daar moet iets aangedaan worden, en ook het verkeer dat door de 
kloosterstr. komt, rijdt véél te snel,je krijgt geen tijd om over te steken,ik hoop dat ik iets heb betekend voor u, en wens jullie veel succes met het heraanleggen, van onze plein,ik ben 
benieuwd,groetjes

2790 Groen. Planten. Bloemen. Grassen. AUB AUB AUB

2791
een los ontwerp, niet te strak, contrasterend met het weinige groen in de directe buurt. water om te verwijzen naar de dokken. zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is bij de vlaamse en 
waalse kaai ook voor onoplettende (tipsy?) mensen. 

2792 Less is more
2793 Hou rekening met de genius loci (geest van de plek) en liefst niet overdesignen ;)
2802 zorg voor voldoende groen!

2809
Het middelste dok terug openleggen (en aansluiten op de nog steeds bestaande sluis) + deels gebruiken als jachthaven kan inkomsten genereren die kunnen worden ingezet voor noord- 
en zuiddeel? Daar dan geen commerciële ruimtes voorzien, behalve meer plek voor terrasjes...

2810 Maak er een plein van waar alle bewoners van de stad iets aan hebben.
2811 Geen bebouwing op deze unieke open ruimte. Dat de groene invulling van het plein tot de randen kan doorlopen. Geen bebouwde randen van het plein.
2812 Laat het plein een open ruimte blijven
2813 het is een PARK, geen plein (zie Gewestplan Antwerpen), principes Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) van Vlaamse gemeenschap hanteren! 
2816 Hou zoveel mogelijk auto's weg aub. Nu wordt het plein als Park and Ride gebruikt...veel te veel verkeer..veel overtredingen qua parkeren...
2822 Aub veel groen.  De burgers snakken naar planten en bomen en kindvriendelijke speelruimtes.

2823
Ik zou graag de Sinksenfoor terug zien komen. Zowel voor de Sinksenfoor als voor de omgeving goed.  Voor de rest: een relaxsfeer, met mogelijkheid tot zelf BBQen lijkt mij heel leuk en is 
een gemis op het zuid. 

2824 NIET de zoveelste speeltuin op het plein!

2828 Klassevol ontwerp waar elke leeftijd kan vertoeven. Onderhoudbaar, zeker niet zoals de immer vuile waterpartij aan het museum, naast een kunstig ontwerp ook zin voor de realiteit aub
2830 terug openen voor haven

2832

- breek het (tijdelijk) beroepshof af en heropen de doorgang naar de Schelde met een deel van de gedempte zuiderdokken als jachthaven - voer het bewonersparkeren in en plaats de 
fietsenrekken op de gedempte dokken ipv langs de gevels - gebruik de kopse kanten voor de eventuele inplanting van volumes - hou rekening met de meest gebruikte wandelroutes: 
KMSK - Museumstraat - M HKA - Museum van Fotografie - hou het simpel met veel groen en weinig beton

2833 Groen groen groen 
2837 je kan er ook een beeldentuin van maken
2839 Zie eerder geformuleerde ideeën 
2841 terug water in de stad brengen
2842 Naadloze overgang tussen de stad en het plein ( dus geen doorgaande weg rond het plein zoals nu) en terrassen van bestaande horeca tot op het plein uitbreiden... 
2843 groen
2844 maak er eens een gezellig plein voor de buurt van !!!!
2845 Groen, groen, groen!
2847 Graag een groene long tussen al de gebouwen.

2849 Veel water!  Een dok om dromend naar te kijken en speelwater voor de kinderen en grote mensen voeten... Veel groen!  Hoog en laag. Voor schaduw, rust, natuur en pleinverdeling... 

2850 plein omzomen met grootkronige bomen;open doorzicht noord-zuid hertellen; gebruik plein polyvalent houden; extra parkeermogelijkheid bovengronds voor weekdagen in wintermaanden
2852 Geen Groenplaats.Maar echt groen.Echte bomen.
2853 Groen, groen, groen
2854 Geen nieuwe lelijke Groenplaats.Maar echt groen.Echte bomen.
2855 water geen water er is water genoen  in antwerpen 
2856 geen warer water genoeg in de stad wat gesloten is gesloten laten
2857 In een overdekte wielerbaan kan men tal van organisaties doen zoals concerten ,andere sport tornooien enz.
2859 Onze stad heeft nood aan groen. Dit is een geweldige opportuniteit om iets creatief rond groen te doen. Kijk naar Brussel, Parijs, London ...

2860
Doorbreek het rechthoekig kader/ontwerp en maak er geen rondrijcarrousel voor auto's van.  Ik mis een mobiliteitsplan waarin het plein moet passen?  Graag niet uitsluitend formele 
groene- / waterpartijen. De ruimte is groot genoeg om enkele varianten te gebruiken.

2862 Niets
2863 Zouden we van de gedempte dokken geen soort Central Park maken? Antwerpen heeft meer groen nodig lijkt me!

2864
Horeca gebouw(tje) met speeltuintje (bv nachtegalen park),uitbreiding fotomuseum en MUKHA onder luifel( theaterplein), amfitheater annex horecagebouw ( tech.ruimte en kleedkamer) ?, 
ondiepe waterpartij (statiestraat St.-Niklaas ), of fontein a la Wapper , hondenweitje niet vergeten.

2865
nadruk op park, groen, veel beleefbaar groen, de ruimte moet ruimte blijven.  Fantastisch dat koning auto onder de grond verdwijnt. Het is wel niet zo groot, als central park van New York, 
maar dit zou het central park van Antwerpen kunnen worden en dat zou fantastisch fijn en aangenaam leven zijn.  

2866 Antwerpen heeft vooral nood aan groen.
2867 maak 't groen, en open, met beleefbare waterpartijen, en een open overkapte ruimte zoals park spoor noord
2868 graag iets met water! waar we ook in mogen, er is bij warm weer te weinig plaatsen waar we ons kunnen verfrissen.
2872 opnieuw een (kleine) jachthaven cfr. Nyhavn in Kopenhafen !!
2873 Focus op leefbaarheid, zowel in winter als in zomer.
2876 Water is een typisch kenmerk van onze stad.  Haal een (verkleind) dok terug op de plaats van vanouds en automatisch volgt er leven en beweging!
2877 Ondergrondse parking voorzien om de bestaande parkeerbehoefte te compenseren. 
2879 Een leuk, gezellig terras/"horecagebouw" aan de speeltuin zodat de ouders iets kunnen drinken/eten terwijl de kinderen spelen!! Eventueel een paar dieren in een weitje??? 
2881 Drie pijlers: water-groen-events. Parking:GRATIS of toegankelijk (vb Gent). De dokken zijn een ideaal startpunt voor een stadswandeling.
2885 de dokken terug openwerken!

2886
Ik wens zeker geen tweede of derde Spoor Noord, zoals Spoor Oost. Dus geen betonparken, wel echte parken, met vijvers, bloemen, bomen, vissen, vogels ... neem Parc Citroën in Paris 
maar als eerste klasse voorbeeld, waar vroeger ook een industriëel terrein was, in alle andere gevallen hoeft er niets te veranderen voor mij

2887 een plein moet LEVEN, in alle facetten
2891 Water en groen !
2893 Zorg a.u.b. dat er voldoende groen is. We missen dit in de stad. 
2895 Maak er iets moois en gezellig van! :-)

2897

Hou het simpel en laat vooral het 19eeuwse karakter verloren gaan. Zie maar naar het glazen gedrocht op het Theaterplein. Strak en open, het zogezegde tijdloze bestaat eigenlijk niet.  
De mooiste monumenten zijn net bakens van hun tijd. De zuiderdokken werden gebouwd in de 19de eeuw, laat dit ook uitstralen. Zonder er weer een kaal Theaterplein, Wapper, 
mechelspleien ... van te maken.

2898 Inspiratie vinden in o.a. Bordeaux als gevolg van de heraanleg van de kaaien.
2899 mooie hondenweide eventueel met bankjes, waterpartij. openlucht theater
2900 groen groen groen - te weinig aanwezig nu in de nabije omgeving - moet echt een park worden met bomen en struiken waar verkoeling gezocht kan worden

2903

Een zwembad (niet Olympisch) enkel recreatie met open schuifbaar dak bij mooi weer. Laat de weergekeerde rust in onze buurt een plaats krijgen, bij de heropening van het muzeum zal 
er al weer drukte genoeg komen van alle bezoekers. En dan komt nieuw zuid ook nog, ik ben hier ooit komen wonen vanuit de keuze de rand van de stad, maar na 30 jaar lijkt het soms of 
ik centrum stad woon.  

2904 Jachthavan
2905 Zorg dat alle opstellingen ook verwijderd kunnen worden voor evenementen. Er moet ook gedacht worden aan water & elektriciteitsvoorzieningen
2906 Gooi het dok terug open.

2908
in het museumskwartier in Wenen staan hippe trendy banken waar mensen op verpozen. Elk jaar worden deze opnieuw geschilderd in een andere 'flashy' kleur. Heel de stad kijkt dan 
benieuwd uit naar de volgende kleur...dit zou ik persoonlijk ook een topinitiatief vinden

2910 Bomen, bomen. Deze stad heeft veel te weinig bomen! 

2914
Geef ons aub GROEN, bomen, planten, bloemen en een waterpartij Canal du Sud, met verbinding naar de Schelde, met daarop watertaxi's van Nieuw Zuid naar 't Eilandje en eventueel 
naar L.O. DENKEN DURVEN DOEN.... En kijk ook eens naar de plannen die al bestonden ven WIRTZ...waar zijn die????

2916 Mutifunctioneel
2917 Maak er een ontmoetingsplaats van voor iedereen 
2918 Véél groen , grote bomen , water.
2920 Plaats voor terugkeer Sinksenfoor 
2921 Overdekte markthal zoals voorbeelden in spanje
2922 Voldoende flexibiliteit om evenementen zoals sinksenfoor te kunnen huisvesten 



2923 Voorzie voldoende groen, mijn idee : leg een park/bos aan, dan is het in de zomer lekker fris om te zitten, men kan er wandelen, lopen, etc. De stad kan wel wat extra groen gebruiken.
2924 Ik wil graag meer groen zien naar mijn raam.

2927
Het middelste dok van de 3 oude dokken terug openen in zijn oorspronkelijke afmetingen om de band naar vroeger te herstellen en een bestemming geven voor watergebonden 
ontspanning.

2929 Jachthaventje aanleggen in vroeger Schippersdok

2931
Millennium park Chicago en Middelheimpark met zijn beelden lijken me een goede voorbeelden. Zeker waterpartijen voorzien en groen (gras en zeker veel bomen. Park Spoor Noord is 
bijvoorbeeld te kaal.

2932
een volledig autovrij plein past niet in het concept met woningen, winkels  en horeca rondom - de voorbeelden van andere steden geven aan dat totaal autoloze pleinen omringd zijn van 
burelen in hoogbouw 

2939 Retour van Sinksenfoor.
2943 Plein ontwerpen zodat er terug sinksefoor mogelijk is
2945 dokken met water met daaromheen een monumentenparkje en ergens wat sporttoestellen. In het water een leuk een havenhuisje voor een horeca uitbater
2946 Zoveel mogelijk groen
2947 Ruimte voor: - Evenementen - Waterpartij (haven zoals in verleden) - Park - Sport

2950
Water water en nog eens water!  Antwerpen profileert zich als Stad aan de Schelde maar diezelfde Schelde is uit het stadsbeeld verdwenen (behalve aan het Eilandje dan) -> opnieuw 
veel water voorzien, zelfs ondiep met veel dynamische fonteinen...  Ook veel beter water, kaden, gebouwen erlangs uitlichten.  Ook toe te passen op Zuiderdokken.

2954
Maak de Gedempte zuiderdokken terug bruisend.  Het is spijtig dat alle leuke evenementen er weg zijn owv een aantal bewoners die niet 'akkoord' zijn. De gedempte zuiderdokken moeten 
een leuke plaats zijn voor iedereen die er komt.   Er terug wat gebalanceerde leven in brengen zou fantastisch zijn! 

2955

Zorg voor een integratie van het kaaienplan en het nieuwe zuid! Dat de puzzelstukjes mooi in elkaar vallen. Zou bijvoorbeeld de 'kaaientram' geen afbuiging naar de stad kunnen krijgen op 
de voormaligespoorweg verbindigen van de oude zuiderdokken. Links van het foto muzeum en rechts van het Muhka zouden de spooren naar de kaaien komen. Tussen de 2 muzea is 
voldoende ruimte voor een halte. 

2956 graag voldoende fietsstallingen en afvalverwerkingsunits voorzien
2957 Het Zuid leeft als iemand er de hele dag kan doorbrengen (markt, terras, restaurant, events, tentoonstellingen... en relaxen)
2959 Groen (tijn) Water Sport Terras
2960 Groen, groen, groen moet je doen!
2962 Internationaal character is belangrijk. Creëer ruimte !!  Waterpartij linken naar de schelde zou knap zijn

2964

Een deel van het plein moet als 'museumplein' aangelegd worden (cfr. Amsterdam), zodat de drie musea in de buurt (Muhka, Fomu, KMSKA) met elkaar verbonden worden en 
aantrekkelijk zijn voor toeristen. Dit kan bijvoorbeeld door de looplijnen zo in te richten dat ze naar de musea leiden. Ook op het plein moet een verwijzing zijn naar de drie kunstvormen die 
typerend zijn voor deze musea, zodat bezoekers van het plein naar de musea 'gelokt' worden. Ook in de ondergrondse parking kan dan al verwezen worden naar kunst. Op het plein moet 
de mogelijkheid zijn om een openluchtmuseum te creëren, zoals bijvoorbeeld het Middelheim. Er zou een betere verbinding tussen binnen en buiten en een expliciete verwijzing naar kunst 
moeten zijn.

2966

- Stadsboerderij - Speakers Corner - Zand vd Noorderlaanbrug voor een heuvel(s) op Zuiderdokken - Verlichte wandelpaden - Geen fietsen toegelaten - Hondenweide - Muziekkiosk, enkel 
voor akoestische muziek, incl fanfares en harmonie - Toezicht-/camera's - 's Nachts gesloten - Groenten(tuintjes) onder toezicht van een Green Genius (Stad!) met permanente serre voor 
raad en plantjesverkoop) - Houten yoga-terras - Foodtruckplaats a/d rand - Boeken-/tijdschriftenstallen.

2968 Ik had ook graag een deel van het plein terug als dok gezien, gerechtsgebouw weg en sluis terug openmaken.

2971
Antwerpen is al voldoende volgebouwd, er is geen water meer in de binnenstad, alle ruien zijn dicht, grijp deze kans om enkel ondergronds parkings te voorzien, de horeca en terrassen 
enkel aan de kant van de huizen, enkel kleinschalige pétanque velden, kleine speeltuin, kleine overdekte markt, houd A U B het historisch karakter !!!

2973 Terug dokken aub, met aanlegplaats voor pleziervaart
2974 Graag een dok terug open maken.
2976 Terug waterpartijen op de zuiderdokken, Horeca maar geen hectisch gedoe, gezellige terrasjes

2977
geen tweede theaterplein = een flop van formaat. Indien ondergrondse parking: zeker (!!!!) nier duurder dan het huidige tarief (de Antwerpenaar betaalt genoeg!). Ware het niet beter en 
misschin goedkoper om ruim parkings aan te leggen aan de rand van de stad en shuttles in te zetten?

2978 Zorg voor een groene omgeving. 
2979 Eén dok als jachthaven ??  Is dit een optie ?? 
2980 voldoende groen en water
2981 Sinksenfoor terug.
2984 Werken met niveauverschillen bv glooiende grashellingen, afwisseling tussen bomen en gras- en waterpartijen. Zo weinig mogelijk verharding (beton).
2986 Ik wil veel groen, een soort van park want dat hebben we helemaal niet in deze buurt. Een klein central park als in New York
2989 Naamgeving S-vormise verbindingstraten cf namen van drie gedempte zuiderdokken
2990 breng het schelde terug in de stad. Kijk naar al onze omliggende steden. Daar is het water op een geweldige manier terug zichtbaan in de binnenstad.
2994 De dokken terug vullen met water
2995 Een park met openingsuren en toezicht om te voorkomen dat het binnen te korste keren vuil en onveilig wordt. 
2996 Zorg ervoor dat het een evenementenplein blijft 
2999 De Sinksenfoor terug naar hier! 
3000 ruimte voor de sinksenfoor

3003
Ik adviseer het plein iets verdiept aan te leggen om de randen van de oude dokken terug in beeld te brengen en om aandacht te hebben voor de relatie met de Schelde. Ik zou suggereren 
om de vroegere doorgang naar de Schelde terug open te maken.

3004 terugkeer naar dokken van vroeger met wandelpaden, terrassen en kunstvoorwerpen errond, zoals in Honfleur (Frankrijk).   
3006 hoog-spuitende fontein(en)

3008
In Antwerpen bestaan er geen straten meer zonder betalend parkeren. De tarieven zijn evenwel vrij hoog. De gedempte zuiderdokken is de enige plaats waar we nog gratis kunnen 
parkeren. Pak dit niet af van het volk! Genoeg is genoeg.

3011 Vooral veel groen.

3014
Binnen postcode 2000 zijn er amper groene parken met speelgelegenheid voor kinderen. Maak van de gelegenheid gebruik om van de Gedempte Zuiderdokken de groene long van het 
Zuid te maken.

3016 ook plaats voor een jaarlijkse foor

3019
Geen van de gestelde vragen beviel me. Opvulling met groen, speelruimte, amfitheater, fitness toestanden? Voor mij is er maar één bestemming: opengooien, water en toegang tot de 
Schelde.

3022 Kunst is natuurlijk wat het karakter van de wijk bepaalt, meer dan wat anders. Dat moet ook in het plein zichtbaar zijn. Het plein zelf moet geen kunstwerk zijn, maar wel een museumplein. 
3023 laat je fantasie gaan, denk buiten de grenzen,: schone lucht, schoon water, rust, harmonie, vrede, een stukje natuur in de stad….dat zou geweldig en vernieuwend zijn !!!!!
3024 maak er iets magnifiek van!
3025 Veel groen, grote bomen, gras. Niet nog meer beton of kaseien en tegels.
3026 een plein dat rust uitstraalt met veel groen en waterpartijen.
3029 Sinksensfoor terug een plaats geven op de Gedempte Zuiderdokken

3031
De bewoners willen geen evenementen (bv kermis), dus moet er daar niets gebeuren De bewoners denken enkel aan de waarde van hun onroerend goed, de gemeenschap moet daar 
dus geen geld investeren.

3034 veel groen en water,sport en ontspanning en terrasjes. park spoor oost stijl is ook mooi, kunst is ook top.

3036

Op het Zuid zijn er hele mooie musea: fotomuseum, MUKHA, Museum Voor Schone Kunsten,met prachtige tentoonstellingen Maak van dit plein iets uniek (wat geen enkele andere stad 
heeft en dat internationale bezoekers aantrekt: een openlucht museum. Geef het plein een link met de musea en maak er een 'mini' Middelheim van; een groene (Antwerpen heeft té 
weinig groen)oase waar internationale en nationale kunstenaars (beeldhouwers) hun werken kunnen tentoonstellen (steeds wisselend zodat bezoekers terugkomen). Eventueel tegen een 
vergoeding, zodat de stad inkomsten genereert en het plein kan onderhouden. De 'speelpleinen' zou ik op het Nieuwe Zuid huisvesten: een wijk die veel heterogener is opgevat dan de 
Vlaamse en Waalse Kaai. En ergens een (iets grotere) hondenwei voorzien (dat houdt de stad proper. Ik ben zelf eigenaar van een hondje en schaam me dood voor alle 'uitwerpselen' op 
de straat.    

3038
Voorkeur voor bomen die kunnen uitgroeien, schaduw geven en luchtkwaliteit verbeteren.  Behoud van huidige platanen. Hoogwaardige kinderspeeltuigen op aangepaste natuurlijke 
ondergrond (zand, gras)

3042 meer groen, minder verharding.
3044 Ik hoop dat er plaats wordt gehouden voor grote evenementen zoals Antwerpen Zingt en de Sinksenfoor.
3047 Zoveel mogelijk groen!

3048
bomen maar geen bos of park, open,luchtig, ruimte om te verpozen, nier en daar lichte overdekking als nodige bescherming tegen zon en regen hier en daar mogelijkheid voor terrassen  
voor plaaselijke horeca

3051 Maak het bruikbaar zoals bv. Park Spoor Noord maar maak het ook gezellig! Niet te veel steen en grijs liefst.
3053 hou het functioneel en op lange termijn betaalbaar in onderhoud!!!
3054 national library of france
3055 Voldoende openheid zodat je nog kan genieten van het uitzicht op het water en aandacht voor de veiligheid.
3059 Type Bryand Park in New York heeft mijn voorkeur : vrij formeel park maar met actieve beleving (oa losse stoelen, lectuur tai chi enz;) , schaken en horecaterrassen
3060 Het plein moet ruimte en rust uitstralen.  Het moet een groene verademing worden binnen de drukte van de stad. 

3061

Absoluut géén enkele vorm van bebouwing en géén horeca. Er is meer dan voldoende in de buurt. Hou het zo eenvoudig mogelijk, dan bereik je het meeste mensen. En respecteer de 
unieke open vlakte. Niet één stad in Europa heeft zoiets. Architecturaal is de buurt op zich ongelooflijk sterk. Eender wat anders al er slechts schaal tegenaf steken. Vooral met nieuw Zuid 
erbij komt er een enorme extra behoefte naar grote grasweiden. Dat is het enige wat deze buurt nodig heeft. Het is ook niet zeker of de buurt wel 2000 extra parkeerplaatsen nodig heeft, 
als deze betalend zijn. Momenteel staan er op het plein bijzonder veel auto's die helemaal niet in de buurt moeten zijn, maar die hier slechts staan omdat het gratis is.  

3069 groot evenementenplein waar ook plaats is voor de sinksenfoor.  ondergrondse parking met bewonerskaart. klein speeltuintje zoals nu.  
3070 Central Park New York is het ultieme voorbeeld
3071 Enkel voor passanten , anders zullen er snel hangjongeren hun plaats opeisen, dan blijft de doel groep weg..
3072 dat er veel ruimte blijft behouden voor bepaalde activiteiten 

3077
Het terrein zou een park moeten worden, maar geen open zoals Park Spoor Noord, maar eerder één met meer bomenaanplantingen zoals in een klassieker park, stijl Central Park New 
York.

3079 Blijf de charme van de kasseien houden en betrek de lokale horeca maximaal. Veel te veel winkels gaan in een recordtempo failliet, omdat er te weinig passant is. 
3081 zoek het niet te ver, hou het simpel en bruikbaar
3084 veel ruimte voor water

3085 Hou niet enkel rekening met de bewoners van de buurt die de wagens willen verbannen, maar  denk vooral praktisch zodat het voor iedereen aangenaam blijft om naar het Zuid te komen.
3086 Open ruimte laten. Ruimte voor initiatief van de gebruikers.  Laat het groeien en voorzie leuke verlichting.
3089 Hou rekening met de geschiedenis en met de openheid. Verander het karakter niet.
3090 Harmonie met de bestaande historische omgeving en voldoende groen, er is er zo weinig toegankelijk in deze buurt
3092 dat ze er rekening mee houden met eventuele terug keer singsenfoor aub

3094
ZEKER VEEL GROEN, ook met bomen die schaduw geven, met leuke voorzieningen kinderen (waterpartijtjes, fonteintjes, zitbanken, eventueel fietsbaantjes), mogelijk ook met 
shelterruimte voor volwassenen en kids  in de zomermaanden.



3095

Waarom worden we weeral opgescheept met ondergrondse parkeerruimte? In Berchem moest er ook een garage komen onder het Frans Van Hombeeckplein en wie parkeert er (buiten 
GAPA en enkele anderen). Waarom kunnen de dokken niet terug opengemaakt worden; er is een groot draagvlak voor bij de bevolking? Alles ligt er nog (kaaimuren en toegang vanaf de 
Schelde). Alleen het gerechtshof moet wel afgebroken worden, maar dat kan toch geen probleem zijn als we zien dat het veel grotere provinciehuis toch ook opnieuw wordt gebouwd; en 
dan hebben de betonboeren en andere belanghebbenden ook toch nog wat. Ik ben erg misnoegd met deze gang van zaken.

3096 park spoor noord meets middelheim meets zomerbar  geen internationale allures / het zal wel internationaal worden als het goed zit bij de bewoners
3097 Terug ruimte voor evenementen
3099 Dokken terug open + jachthaven
3101 openbaar toilet
3102 rust en groen bieden in een toch drukke stad,er zijn al speelpleinen en sportterreinen genoeg
3105 rekening houden met rolstoelen !
3106 stoepen langs huizen moeten breder.
3113 Laat het plein zijn openheid bewaren. Weinig of geen bouwsels (ook kunstwerken) die het open zicht op het plein belemmeren. Een zwemvijver, verwarmd op zonneenergie.
3114 Graag een brede lange looppiste doorheen het groen, indien mogelijk verbonden tot aan de kaaien.

3115
Maak het ruimetelijk! Een stad en zijn bewoners hebben plaats nodig om ver te kunnen zien, om te mijmeren en te dromen, om diep te kunnen inademen, om rust te vinden, en de 
batterijen weer op te laden. 

3117

De gedempte zuiderdokken moeten weer geopend worden. Deze optie wordt op geen enkele manier aangegeven in de vragenlijst. Schandalig. Er moet rekening gehouden worden met de 
historische achtergrond. Waarom geen opening van de oude sluizen na afbraak hof van beroep ? Jachthaven. Laat de stad een unieke kans varen om het zoveelste plein te bebouwen met 
klinkers, fonteintjes en wat kunstwerken. Er is slechts één mogelijkheid om dit plein in waarde te herstellen. Blijkbaar al uitgesloten omdat burgers dit niet kunnen aankruisen.  

3119 graag de foor terug op de gedempte Zuiderdokken

3124
Ongelooflijk zou zijn indien jullie de dokken gewoon terug open zouden gooien! Maar het is al zeer fijn dat de gedempte zuiderdokken een nieuwe invulling krijgen en de auto ondergronds 
gaat!

3126
Graag veel speelse elementen, niet te strak, niet te ernstig. Maak de mensen vrolijk! Graag markeringen voor blinden en slechtzienden. Graag aandacht voor veilig stallen van fiets.  Dank 
en succes!

3127

Gebruik van eigentijdse luifel met zonnepanelen.  Voorzien in toiletpunt en hondenparkjes.  Wijziging autobusroute omheen het plein en verplaatsing van de 'terminus en haltes.  
Betaalbare ondergrondse wagenparking en fietsstalling met meerdere in- en uitritten.  Voor het ganse project efficiënte en sfeervolle ledverlichting.  Vanuit toeristisch oogpunt, een nieuwe 
benaming met enige aantrekkingskracht.  (vb.Nelson Mandelaplein - Barack Obamaplaats - Schippersplein ....). PS. zeker geen tweede Boekenberg of BBQ  Met dank ...

3128 Het is belangrijk dat deze ruimte een soort groene long voor Antwerpen kan worden, alsook een rustpunt als compensatie voor de stadsdrukte.
3129 geef het allure! wees groots! denk Parijs, NY, Berlijn!

3131
Speelmogelijkheden aangepast voor kinderen van verschillende leeftijden.  Een park dat prettig is om te doorkruisen, om door te wandelen.  Geen massa evenementen.  Geen bijkomende 
horeca: dat kan elders in de stad.  Groen aub, een long voor de buurt en stad.  

3133 REKENING HOUDEN MET DE WEINIGE OPPORTUNITEITEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS !

3135
Bij de voorbeeld foto's spraken mij vooral het Millenium park en het Bryant Park aan als vorm van aanleg, met voorkeur voor het Millenium, maar misschien zijn de gedempte dokken niet 
groot genoeg hiervoor... 

3137 Creatie van grote open ruimte waarin groen en water de hoofdelementen vormen.
3138 Voldoende schaduw; 
3140 Maak een link tussen gedempte zuiderdokken en Groenplaats via nationalestraat of Hoogstraat/Kloosterstraat, bvb met een wandel, skate strook.
3141 Veel groen, niet te strak, BOMEN LATEN STAAN (niet zoals op de Keyserlei). 
3142 Veel groen en afwisseling! Niet zo saai als het stadspark, meer zoals park speer noord maar met meer bomen, water en recreatiegelegenheden. 
3144 waterpartij die in de winter kan bevroren worden en zo als ijspiste kan fungeren
3146 Voldoende bomen die in de zomer schaduwplekken geven
3147 Graag mogelijkheid om te genieten van de zon maar ook bomen die natuurlijke schaduw kunnen geven
3150 Gedempte zuiderdokken terug open leggen, is de allerbeste oplossing. Stommiteiten van vorige stadsbesturen herstellen.

3151
Water en kunst mogen in geen geval ontbreken! Internationale culturele uitstraling met stijlvolle evenement-mogelijkheden van belang, dus geen "wijkfeestjes" of BBQ-toestanden 
uitlokken.

3153 MAAK ER TERUG EEN DOK VAN MET BOTEN EN PROMENADES.
3155 Geen parking, bovengronds noch ondergronds (trekt verkeer aan in de wijk)
3156 maak er nu eindelijk eens werk van
3158 en groote park met water om te zwemen  en te spelen en niet aleen schomen of ids anders en beetje ver andere met en groot glijbaan en trampolin .
3162 Dit is een unieke kans, don't f*ck it up! Maak er verdorie iets moois van waar we trots op kunnen zijn!

3163

Een plein dat doorgetrokken wordt tot aan Nieuw Zuid (dus afbreken vieze gebouwen Zillion én OCMW?appartementencomplex).  Een plein met diverse waterpartijen (fonteinen, 
spuitertjes), met veel groen en deels verhard, én met internationale allure (dat de stad Antwerpen op de wereldkaart zet).  Alsook op het plein een "mercado"(hal) zoals bijv. In Kopenhagen 
(Google maps: plein tss Vendersgade, Rømersgade en Linnésgade). Een mooie, aangename hal met mooie, knusse, klassevolle handelszaakjes die enkel het menselijk "genieten" 
verhogen, zoals coffeebars, theebar,  juicesbar, sushibar, smörrebrödbar, visbar, vleesbar, wijnbar, groente en fruitshop, bakker, quichesshop, chocoladeshop, ... , dus geen kleding, geen 
schoenen, geen ... . En een fietsenparkeerplaats en een Velo-standplaats.  Eventueel ook fitnesstoestellen als straatmeubilair als in Valencia. ...

3166

De nieuwe invulling van de gedempte zuiderdokken zou de identiteit van de wijk "'t Zuid" moeten versterken. Die gedachte volgend, vind ik dat er een focus moet liggen op groen (er mag 
wel wat meer groen in de stad), kunst en design (moet kunnen, in deze wijk), speelruimte voor (kleine) kinderen (met al die plaatsen die men tekort komt in scholen, is het duidelijk dat 
meer en meer kinderen in de stad wonen) en water: een knipoog naar de functie van de zuiderdokken van weleer.

3169

Vergeet zeker niet genoeg bomen te voorzien. Probeer niet speciaal te willen doen door te gaan designen. Meestal werkt dit niet, alles wordt te koel en kil of werkt niet zoals bedacht, vb 
park Spoor-Noord en Astridplein (extra aanpassingen kosten ook geld). Geef ons het gevoel van een mini stadsbos. Ga inspiratie zoeken in Berlijn, een succesvol park waar iedereen 
geniet: Volkspark Am Weinbergsweg, Prenzlauerberg

3170 Denk vooral aan de kinderen uit deze buurt,die hebben deze plek broodnodig,voor spel en vooral voor gezondheid.bomen en veel groen en een rustpunt in de stad.
3171 Veel groen en terug plaats voor de Sinkensenfoir en speeltuin voor de kinderen 

3172
Maak er een evenementenplein van met de nodige groene zones zonder horeca. De zuiderdokken worden omgeringd door horecazaken en hebben het al moeilijk genoeg zonder de 
directe concurrentie van een zomerbar of dergelijke op het plein.

3173 bestemming wijzigen zodat Sinksenfoor er terug kan komen

3177 ik vind dat zoals in andere landen een heropening van minstens 1 van de Zuiderdokken zou moeten komen.Het zou alle Horecazaken ten goede komen en dat sluit iets anders niet uit.
3178 Maak er een multifunctioneelplein van, dat mamkelijk onderhouden kan worden want dat laat dikwijls te wensen over. En zorg voor een toilet ergens!!
3180 enkel TRAAG verkeer mogelijk maken, gelet op het feit dat er toch beslist is er een ondergrondse parking te maken.
3182 Gezellig wandelen rond de jachthaven
3183 maak er aub geen steenwoestijn van. Het plein voor het Paleis is een leuke combinatie van groen en bomen, terras en ruimte voor evenement
3184 Geen nieuwe jachthaven. Wel verwijzen naar de oude dokken met verzonken tuin zoals Botanique in Brussel
3185 Mijn voorkeur gaat uit naar een heropening van de oude dokken, met eventueel een kleine jachthaven, met een doorgang naar de Schelde
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