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Groene Singel Antwerpen
Beeldkwaliteitsplan: ecologische studie

De Groene Singel
De Groene Singel is een strategische 625 hectare grote ruimte tussen
binnen- en buitenstad, die een sleutelrol vervult in de ontwikkeling van
Antwerpen. De Groene Singel, tegenwoordig een ruimtelijk en ecologisch
versnipperde infracorridor, zal in het plan van het geselecteerde team
uitgroeien tot een belangrijke katalysator voor verdere ontwikkeling van de
stad Antwerpen. Dit door het realiseren van ecologische verbindingen,
belangrijke openbare ruimtes en routes, en kleine en grote strategische
bouwprojecten.
Ecologische visie
Antea Group zal in het team haar landschaps-ecologische kennis en kunde
inzetten. De leden van de jury, waaronder Stadsbouwmeester Kristiaan
Borret, programmaleider Kitty Haine en architect Willem Jan Neutelings,
waardeerden de realistische combinatie van ecologische visie en financieel
pragmatisme, waardoor duurzame vooruitgang ook is te boeken in tijden
van budgettaire druk. De opdracht zal leiden tot ontwerprichtlijnen voor, en
de supervisie op een veelheid aan deelprojecten binnen de Groene
Singelruimte op het gebied van ecologie, recreatie, beweging en bebouwing.
Onder aansturing van Antea Group kiest het ontwerpteam resoluut voor een
sterke ecologische benadering. Deze benadering wordt sterk door de
opdrachthouder geapprecieerd en leidt tot:
 de versterking van de eigen identiteit van de Groene Singel;
 een verhoging van de biodiversiteit;
 de creatie van waardevolle en kwalitatief sterke beeldwaarden;
 een grotere slaagkans realisatie door ecologisch correcte keuzes;
 de creatie van een duurzaam systeem dat jaren meegaat.
De rol van Antea Group in dit project: het bijsturen van de beelden,
het bepalen van de soorten, de vegetatiestructuren en het
verduurzamen van de gebouwen en de infrastructuur.
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De gehanteerde ecologische benadering, bottom-up, vanuit de
ecologische eigenschappen cfr. vegetatie van de Groene Singel zelf, komt
de landschapsecologische top-down halverwege tegemoet. Deze filosofie
zorgt ervoor dat er prachtige beelden ontstaan die tevens ecologisch
relevant zijn. Vanuit deze geïntegreerde benadering werd de ruimte
ingedeeld in 3 landschapstypen met elk hun eigen beeld, vegetatie en
soorten.
Antea Group staat hierbij in voor het bijsturen van de beelden, het
bepalen van de soorten, de vegetatiestructuren en het verduurzamen van
de gebouwen en de infrastructuur. Het eindbeeld dat het team wil
neerzetten voor de ruimte is dat van een ware Groene Singel waarin het
groen als een vast element doorheen de bebouwing loopt.
www.anteagroup.be

