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RANDVOORWAARDEN

Verkeer en parkeren

• Verbinding tussen binnenstad en De Willem Ruysstrraat

• Faciliteren van laden en lossen (zwaar verkeer).

Materialisatie

• Betonelementen.

• Groen. 

• Speciale objecten in cortenstaal uitvoeren.

• Hergebruik objecten/materialen.

Bijzondere objecten en accenten

• Maritieme elementen op de kade behouden, zoals de monumentale 
Scheldekraan en oude spoor-  en kraanbanen en  kleinere elementen zoals 
bolders. 

• Combineren met nieuwe inrichtingselementen

Uitgangspunten

• De Helling wordt opgevuld i.v.m. staat beton. 

• Prominente locatie en inpassing monument ‘Mannen tussen staal’

Overige

• Inpassen tracés kabels en leidingen. 

• De inrichting van het gehele plangebied is toegankelijk voor minder-validen.

• Openbare gebruiksfunctie
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HISTORIE

1783 - Park aan het dok 1867 - De Helling Heden - Relict
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SCHAAL VAN DE PLEK

Bellamypark
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SCHAAL VAN DE PLEK

Voetbalveld
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ONTWIKKELINGEN

• Langzaamverkeersverbinding

• Rijloper richting Zwaarplaatwerkerij

• Wonen / Zorg rondom de Helling

• Kade- & deksloofherstel

• Definitieve locatie ‘Mannen tussen Staal’

• Hergebruik onderdelen van Blauwe brug
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UITWERKING CONCEPT

Opvullen RijloperRelicten van de helling

Heldere rand

Verbinding / Waterkering

Groene helling Toegankelijkheid Flexibel gebruik
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INSPIRATIE

park 
wandelplaats

scheepswerf
arbeid

toekomst
park voor de stad
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PARTICIPATIE
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PARTICIPATIE

stappen vooraf

Voordat de realisatie op helling kon beginnen, moesten er ontwerpen, tekeningen en berekeningen worden gemaakt.
Er werd gepland hoe stapsgewijs het project kon worden uitgevoerd. De tegels van de trappen tonen ontwerpen van 
hier gebouwde schepen.
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PARTICIPATIE

foto’s en informatieborden 
historie en toen & nu

monument bovenaan de 
helling

mannen tussen staal aan de 
zijkant laten staan waar de 
kettingen van de schepen 

aan de kade kwamen

Historie Scheldewerf

combi scheepshelling en 
18-eeuws parkje

structuren vanuit de scheepsbouw die 
verwijzen naar historie en accenten 

creëert om op te zitten en spelen

miniatuur ‘De Schelde’

groen in de vorm van een 
schip 

kunstwerk ‘Mannen van 
Staal’ op prominente plek

Jeu de boules

sfeerverlichting/
avondbeeld

rolstoelvriendelijk

beleef- en beweegpark

watertappunt

ontmoetingsplek

zitplekken met 
ligstoelen

plek voor activiteiten zoals 
theater, filmscherm, zomer-

optredens en kunst

speelplek die ook 
zomers te gebruiken is 

aansluitingkast maken voor 
elektra, om podium te plaatsen 

en optredens te geven 

hoogteverschillen die te 
gebruiken zijn als amfitheater

amfitheater voor optredens met 
trappen om op te zitten

sfeervolle verlichting die 
uit te breiden is tijdens kerst

we kunnen hier wel wat groen 
gebruiken 

mediterrane groene uitstraling

extra bomen op de kades voor 
beschutting

parkachtige setting
grote bloemenweide en kleine 

bloeiende struiken, er is  
genoeg steen en 

wandelmogelijkheden

aanleggen/herstellen van het Franse 
parkje zoals dat in de 18e eeuw was

eetbare natuur waar je gewoon 
van mag plukken en eten 

groene aankleding die iets 
behaaglijks toevoegt aan de 

grote schaal van de omgeving

intieme sfeer creëren met mooie 
plantenbakken met kleur en 

kleine bloeiende struiken

bomen en planten als remedie 
voor het echo van het geluid en 
voor verkoeling en beschutting

Vergroenen Gebruik
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WEINIG OPENBAAR GROEN IN VLISSINGEN

De Helling als groene stapsteen, verblijfsplek en 
pleisterplaats aan het water. Een plek voor de 
binnenstad, het Scheldekwartier en de stad.
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Frans park
ca.  1800

hel l ing
ca.  1814

f lexibel  gebruik
nu

een meer formele en groene opzet van 
ruimten en lange lijnen weerspiegelen de 

uitgangspunten van de ‘wandelplaats’ uit de 
Franse tijd ca. 1800 en vormt de basislaag 

voor het ontwerp

de vorm van de helling, het schip, de 
materialen en relicten van de Scheldewerf 

vormen de tweede basislaag voor het 
ontwerp en worden toegankelijk

het park biedt ruimte voor allerlei activiteiten, 
maar vormt ook ‘leeg’ een prettige ruimte. 
Het grootste deel van de tijd een plek voor 
sport, spel, kijken en bekeken worden. Af en 

toe en plek voor film, theater en kunst

LAGEN UIT DE TIJD
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PLANKAART DE HELLING
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HELLING LANGSRICHTING scheepshelling

Zachte taluds maken de vorm van een schip 
op de helling

zichtlijn vanaf ooghoogte

+1.15m

-1.00m
+0.00m+0.00m
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HELLING DWARSRICHTING
16

scheepshelling

Zachte taluds maken de vorm van een schip 
op de helling

+0.40m +0.40m

-1.00m

+0.00m +0.00m
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SCHEEPSWERF RELICTEN
De tussenmuur en de oorspronkelijk 

wanden van de helling blijven behouden. 
Daarnaast komen op de helling diverse 
Schelde relicten terug zoals een stukje 

blauwe brug, dokstoelen en het kunstwerk 
Mannen tussen Staal
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SCHEEPSWERF RELICTEN

uitzichtpunt zitelementen dokstoelen zitelement
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geïnspireerd op het dek 
van een schip

met verhalen over het 
scheepsverleden

als speelaanleiding met de Blauwe brug als 
fundament

De tussenmuur en de oorspronkelijk 
wanden van de helling blijven behouden. 
Daarnaast komen op de helling diverse 
Schelde relicten terug zoals een stukje 

blauwe brug, dokstoelen en het kunstwerk 
Mannen tussen Staal
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MONUMENT ‘MANNEN TUSSEN STAAL’ Monument ‘Mannen tussen Staal’ krijgt een 
prominente locatie op de helling. Gelegen 
op het kruispunt van zichtlijnen vormt het 
iconische monument de stevige ankerlijn 

naar het schip op de helling

Zicht op het iconische monument ‘Mannen tussen Staal’ vanaf de binnenstadZicht op het iconische monument ‘Mannen tussen Staal’ vanaf de Jan Weugkade

Zicht op het iconische monument ‘Mannen tussen Staal’ vanaf de rotonde Willem Ruysstraat
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INRICHTINGSELEMENTEN
Een uitkijkpunt over het Dok, een lange 
bank om te verblijven, picknicken en te 

kijken, zitplekken in het groen en paden van 
halfverharding en beton
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GROEN PARK
Een intieme groene plek, opgedeeld in 

kamers door verschillende beplantingsvakken 
en zitplekken op het groene talud. De vorm 

is geinspireerd op de Franse tuin
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FLEXIBEL GEBRUIK
Plek om te spelen, een balletje trappen of 

te vliegeren, maar misschien ook een kleine 
voorstelling of buitenfilm: ruimte voor 

activiteiten van nu!



DE HELLING ALS PARK VAN DE STAD



DE HELLING ALS PODIUM VAN DE STAD
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HELLING ZICHT KOP VAN DOK
25

Zicht vanuit benedenverdieping 
appartementen Kop van Dok. Uitzicht 

op de groen randen van de helling , het 
uitzichtpunt en monument ‘Mannen tussen 
Staal’. In de verte is de voetgangerspassage 

te zien.

1.15m
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PLANKAART

uitzichtpunt

amfitheater met 
zitbanken

podium

vaste planten-
tuinen

rustige zitplek 
in tuin

jeu de boules

lig-/speelweide

blauwe brug bank

centrale as langs 
scheiding helling

mannen tussen staal

extra bomen op kade

extra bomen op kade

bloemenmengsel

grastaluds

entree met trap

entree met hellingbaan

entree met hellingbaan

dokstoelen als 
speel-/zitobject


