
SPTM PARK SPOOR NOORD
RESTAURATIE HERSTELPLAATS TOT POLYVALENTE RUIMTE 
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Opdrachtgever stad Antwerpen 
Ontwerpteam Stramien cv 
Medewerkers Peter Vermeulen (projectverantwoordelijke), Bart Verheyen, Evert De Baere 
Budget 1.791.508,16 euro excl. btw 
Omvang 3.500 m²



Deze voormalige herstelplaats voor locomotieven ‘SPTM’ 
(Stel-Plaats Tractie-Machines) is een van de restanten 
van het voormalige NMBS terrein. Via een open architec-
tuurwedstrijd ging de stad Antwerpen op zoek naar een 
gepaste oplossing om dit industriële gebouw om te vormen 
tot een open en polyvalente ruimte. Het geheel past in het 
nieuwe parkontwerp van de Italiaanse architecten Secchi & 
Vigano voor het nieuwe park ‘SpoorNoord’.

Het ontwerp van Stramien cv kiest resoluut voor het be-
houd van de bestaande negentiende-eeuwse loods. Het 
herstel van de bestaande prachtige gietijzeren structuur en 
het openbreken van beide kopzijden zorgt ervoor dat er een 
verbinding is tussen de grote overdekte ruimte direct met 
het omliggende park.

Ook aan de gesloten zijgevels zijn kleine perforaties ge-
maakt in de baksteen-wanden, wat de flexibiliteit in gebruik 
en het contact met het park nog meer versterkt. Het geheel 
van deze structurele ingrepen gebeurt telkens met een een-
voud die bewust niet wil opvallen. 

Alleen de toevoeging van 10 mobiele units zorgt voor een 
nieuw hedendaags element. Deze op rails geplaatste meta-
len wagentjes leveren een flexibel systeem op om de ruimte 
af te sluiten of in verschillende zones in te delen. Aan de 
andere kant verwijzen zij naar het spoor-verleden van deze 
loods en deze plek.

Dit open en flexibel concept vertaalt zich inmiddels in een 
meervoudig en zeer divers gebruik: het jaarlijkse offerfeest 
van de Antwerpse moslimgemeenschap vindt er plaats en 
tijdens de zomermaanden vind je er een aangename zo-
merbar. Tal van activiteiten worden georganiseerd onder 
dit fantastisch ‘onderdak’ en tevens met daglicht overgoten 
overdekt plein.
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