
Artesis Park Spoor Noord
Antwerpen

De omgeving Antwerpen Noord is de laatste jaren erg populair geworden. 
Zowel voor jong als oud groeide het uit tot een aantrekkelijke trekpleister. De 

opwaardering van de buurt rondom het eilandje, het MAS… zijn hier enkele 
voorbeelden van. Met nu ook de nieuwe site rondom de AP Hogeschool 
campus Spoor Noord zal dat fenomeen alleen maar toenemen.
Bij de omgevingsaanleg rondom de gebouwen op de site worden 
voldoende groene zones voorzien. Om het groen (planten, struiken 
en bomen) in opti male omstandigheden te laten groeien, dienen 
bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen te worden. Een goede 
waterhuishouding is daar één van.
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Met Argex AR 8/16-340 passen we in dit project perfect in het plaatje. De belangrijkste 
eigenschappen even op een rijtje:

• Water opvangen en snel afvoeren
• Water buff eren in het vooruitzicht van droge periodes
• Voldoende drukweerstand (brandweg etc.)
• Onbeperkte levensduur
• Licht gewicht (ook relevant bij daktuinen e.d.)

Bovendien is de voeding voor de planten enorm belangrijk en ook daar 
vervult Argex als mengmiddel in substraten een belangrijke functi e. 
Het mengen van Argex met substraat vermindert het totale gewicht 
en zorgt door een verminderde samendrukking van de aarde voor 
voldoende verluchti ng van de wortels.

Bij dit nieuwe project is Argex zowel in de drainage als in het 
substraat terug te vinden en werd er gekozen voor een innovati ef lokaal 
geproduceerd product.
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