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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot opmaak van het RUP
De laatste jaren onderging het plangebied, dat gekenmerkt wordt door sociale
achterstand en bijhorende ruimtelijke problemen, al een gedeeltelijke metamorfose. Via
grootschalige projecten en infrastructuurwerken aan de rand van het stadsdeel stelde het
bestuur dit gebied in een nieuw daglicht. Het park Spoor Noord is onlangs geopend en er
wordt geïnvesteerd in de heraanleg van de Leien, inclusief de Rooseveltplaats, de
Tunnelplaats en het Astridplein, het Centraal Station is uitgebreid, etc. Ook binnen het
studiegebied zelf werden er investeringen gedaan, zoals de vestiging van de
Permekebibliotheek, het Designcentrum, het bedrijvencentrum NOA, de heraanleg van
een aantal straten en pleinen. Deze projecten brachten lokaal met wisselend succes
verbetering in de buurt. De stad hielp ook bij privé-ontwikkeling: zo waren er
gesubsidieerde renovaties door het grond- en pandenbeleid, is er het krotspotteam en de
krot-op actie, is er steun bij verschillende bouwblokprojecten, ...

Vanuit verschillende diensten van de stedelijke administratie kwam het signaal dat een
ruimtelijk uitvoeringsplan een onontbeerlijk complementair instrument vormt binnen het
revitalisatieproces dat in 2060 bezig is. Dergelijk juridisch document kan bijdragen tot een
evenwichtige verweving van wonen, diensten, handelszaken en horeca in dit stadsdeel
en heeft potenties om een aantal ongewenste ruimtelijk mechanismen in goede banen te
leiden.

Voor de opmaak van dit RUP zijn een globale visie, doelstellingen en acties
geformuleerd, zowel vanuit ruimtelijk als sociaal en economisch punt. Op die manier is
getracht om alle acties die worden gevoerd in een gezamenlijke, overkoepelende visie te
bundelen.

1.2 Situering van het plangebied
Het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan 2060 (RUP 2060) situeert zich in het
noordelijk gedeelte van de negentiende-eeuwse gordel van Antwerpen. Het wordt
begrensd door het park Spoor Noord-Touwstraat-Vlagstraat (N), de as Helmstraat-Van
Monfortstraat-Groeningerplein-Kortrijkstraat (O), de as Gemeentestraat-Carnotstraat (Z)
en Italiëlei (W). Het gebied kan grosso modo verder worden ingedeeld in de wijken
Amandus-Atheneum en Stuivenberg.

Het gebied waarvoor dit RUP geldt, wordt in de toelichtingsnota en stedenbouwkundige
voorschriften (Antwerpen) 2060 of Antwerpen Noord genoemd.
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Kaart: Overzicht wijken, buurten en straten

Antwerpen 2060 is een veelbesproken gebied. Sinds haar ontstaan functioneert het als
aankomstgebied voor niet-Antwerpenaren. Na een succesvolle integratie verhuizen deze
nieuwe Antwerpenaren. De sociale stijging die hier plaats vindt, is daarom slechts beperkt
zichtbaar.

De laatste jaren onderging het gebied al een gedeeltelijke metamorfose. Via
grootschalige projecten en infrastructuurwerken aan de rand van het stadsdeel stelde het
bestuur dit gebied in een nieuw daglicht. Het park Spoor Noord is onlangs geopend en er
wordt geïnvesteerd in de heraanleg van de Leien, inclusief de Rooseveltplaats, de
Tunnelplaats en het Astridplein, het Centraal Station is uitgebreid, etc. Ook binnen het
studiegebied zelf werden er investeringen gedaan, zoals de vestiging van de
Permekebibliotheek, het Designcentrum, het bedrijvencentrum NOA, de heraanleg van
een aantal straten en pleinen. Deze projecten brachten lokaal met wisselend succes
verbetering in de buurt. De stad hielp ook bij privé-ontwikkeling: zo waren er
gesubsidieerde renovaties door het grond- en pandenbeleid, is er het krotspotteam en de
krot-op actie, is er steun bij verschillende bouwblokprojecten, ...

1.3 Voorgeschiedenis: BPA Antwerpen Noord Oost en RUP Antwerpen
Noord Oost
Ter ondersteuning van de heropwaardering van Antwerpen Noord besliste het college
van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen op 14 oktober 2005 om een
bijzonder plan van aanleg (BPA) op te stellen voor ruim 160 hectare kernstad. Dit
stedenbouwkundig plan moest bijdragen tot de versterking van de woonfunctie, tot de
concentratie van de handelsfuncties, tot de verweving van en het evenwicht tussen de
verschillende (grootstedelijke) functies en tot de versterking van de realisatie van de
stadsvernieuwingsprogramma’s Spoor Noord, Winkelgebied Antwerpen Noord en
Atheneumbuurt.

Het BPA omvatte het volledige projectgebied en verrichtte gespecialiseerd onderzoek
met de bedoeling een aantal ongewenste ruimtelijke mechanismen, zoals bijvoorbeeld de
wildgroei van overlast creërende imagoverlagende winkels en huisjesmelkerij aan
banden te leggen en de woonfunctie te versterken.

Door de decreetswijziging is na het voorontwerp BPA Antwerpen Noord Oost de opmaak
gestart van RUP Antwerpen Noord Oost. Het voorontwerp RUP hield rekening met
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enkele negatieve adviezen uit het openbaar onderzoek van het BPA en met het advies
van de stadsbouwmeester.

In afwachting tot verder onderzoek is het RUP Antwerpen Noord Oost vervolgens
voorlopig stopgezet. Het huidige RUP 2060 respecteert de doelstelling uit het RUP
Antwerpen Noord Oost en actualiseert deze.

1.4 Relatie met s-RSA
(zie ook bijlage Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen)

Het richtinggevend gedeelte van het strategisch Ruimtelijke Structuurplan: Antwerpen
Ontwerpen (sRSA) geeft letterlijk aan dat de opmaak van een RUP voor dit gebied nodig
is en stelt dat hieraan de hoogste prioriteit moet gegeven worden.

“In de 19de-eeuwse gordel worden gebiedsgerichte RUP’s opgemaakt voor 7
deelgebieden: Dam, Noord, Diamant, Oud Borgerhout, Zurenborg, Oud Berchem-
Haringrode en Zuid. Aan de gebieden Noord, Diamant, Oud Berchem-Haringrode en Zuid
wordt de hoogste prioriteit gegeven. De RUP’s nemen aspecten op van beeldkwaliteit,
porositeit, functionele verweving, … De RUP’s dienen in nauw overleg met de dienst
stedenbouwkundige vergunningen te worden opgemaakt.”

Het beeld van de poreuze stad erkent bouwblokprojecten als een strategisch,
stedenbouwkundig instrument ter ondersteuning van stadsontwikkeling, waarbij, op basis
van ontwerpmatig onderzoek, wordt nagegaan hoe een bouwblok ruimtelijk, economisch
en sociaal, op korte termijn, opgewaardeerd kan worden en waarbij een proces en een
organisatie opgestart worden in functie van de uitvoering van minimum één deelproject
binnen het bouwblok en als maximum het ganse bouwblok. Dit instrument is voor
gebieden met een grote dichtheid een strategie die vaak het meest bruikbaar is en het
beste resultaat kan opleveren.

Het beeld van Dorpen en metropool – Wonen duidt de site van het
Stuivenbergziekenhuis aan als gebied dat onder specifieke voorwaarden kan bebouwd
worden, in functie van het creëren van nieuwe woongelegenheid. Bij het verdwijnen van
de huidige functie van de site van het Stuivenbergziekenhuis, aansluitend aan de Lange
Beeldekensstraat (geselecteerd als winkelstraat), is een gemengd renovatieproject
mogelijk. Voor dit historisch waardevol complex moet een nieuwe invulling worden
onderzocht, die bestaat uit een combinatie van wonen, woonondersteunende functies en
groen.

Dorpen en metropool – Werken bevestigt het belang van de historische en lokale
bedrijvigheid voor de dynamiek van de stad. De vaak historisch gegroeide en verweven
voorkomende kleinschalige bedrijvigheid draagt bij tot een gezonde menging van functies
en lokale tewerkstelling. Door een gezonde graad van verweving te voorzien, wordt
blijvend plaats geboden aan kleinschalige bedrijvigheid in het stedelijke weefsel.
Bestaande bedrijfsgebouwen worden zo veel mogelijk aangewend voor economische
activiteiten. Schaal en aard van de activiteiten stellen echter grenzen aan de verweving.
De woonkwaliteit moet gevrijwaard blijven. Daarnaast moet Antwerpen zijn positie
behouden als belangrijke winkelstad, zowel voor haar eigen inwoners als voor klanten
van buiten de stad. De secundaire commerciële centra, en de stedelijke en buurtcentra
zijn bestemd voor de inwoners van buurt, wijk en regio. Doelstelling is om in elke buurt of
wijk op zijn minst een basisaanbod aan dagelijkse gebruiksgoederen te hebben. Ook
horeca is een belangrijke functie ter ondersteuning van de verwevingsgedachte.
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1.5 Methodologie

Om een onderbouwd beeld te krijgen van een projectgebied zijn zowel een kwantitatieve als een
kwalitatieve omgevingsanalyse onontbeerlijk.

1.5.1 Kwantitatieve omgevingsanalyse
 Via een geïntegreerde en sectoroverschrijdend aanpak doet het team

omgevingsinformatie van SW samen met GIS - AG Stadsplanning gebiedsgerichte
omgevingsanalyses, veelal met gebruik van kwantitatieve data:

 GIS geodata (o.a. exacte locaties, vlakken, hoogtedata 3D ,…)

 Statistisch verwerkte data op bouwblok-, buurt-, wijk-, stadsdeel- en
stadsniveau

De gegevens worden voorgesteld via kaarten, tabellen en grafieken, worden vergeleken
in tijd, ruimte en normen en gaan meestal over:

 socio- demografie: bevolkingsdichtheid, leeftijdsverdeling, type huishoudens,
inkomen, werk, kansarmoede

 wonen: woondichtheid, sociale woningen, woningtype, eigenaars, tuin, …

 voorzieningen (onbebouwde en bebouwde ruimte): locaties, tekorten en
tekortzones van groen, onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn en handelsfuncties
(uitgewerkte methodiek)

 economie: kantoren en handel

 mobiliteit: parkeerbehoefte, oversteekbaarheid, fietsbereikbaarheid

 milieu: milieueffecten

 juridische context: eigendomssituatie, bestemmingen

Een aantal thema’s hebben voldoende kwantitatieve gegevens en uitgewerkte
methodieken om onderbouwde uitspraken over een gebied te maken, andere thema’s
(mobiliteit, milieu en economie) behoeven nog meer data en uitgewerkte methodieken.

Een ander belangrijke databron zijn terreinopnames. Dit is een manier om informatie te
verzamelen over een gebied op basis van een observatie ter plaatse. Via een
plaatsbezoek worden gegevens verzameld die via andere vormen van dataverzameling
niet, te weinig betrouwbaar, of niet zo efficiënt achterhaald kunnen worden.

Aan de hand van simulaties van nieuwe inwoners/gebruikers (bijv. bij nieuwe
woonprojecten) worden de gevolgen ervan berekend voor tekorten aan voorzieningen,
parkeerbehoeften en mobiliteit. Ook het simuleren van nieuwe voorzieningen,
oversteekplaatsen en het effect ervan op de tekortzone en draagkracht biedt heel wat
mogelijkheden.

1.5.1.1 Lokale voorzieningen
Het meest uitgewerkte voorzieningenonderzoek bestaat op twee niveaus, met telkens
een andere aanpak. Bij bovenlokale voorzieningen zoals de kantoorlocaties, de
bovenlokale (publieke) voorzieningen (musea, podia, bioscopen, buitengewoon
onderwijs, volwassenenonderwijs, hoger onderwijs, hotels en religies…) spelen vooral
bereikbaarheid en ambities een grote rol. Bij de lokale publieke woonondersteunende
voorzieningen (groen, onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn, handel) speelt loopafstand
een grote rol. Deze kwantitatieve tekortenanalyse geeft een ordegrootte van tekorten
weer en beperkt zich tot de relatie loopafstanden en draagkracht en maakt abstractie van
ruimtelijke kwaliteit, gebruik en beeld.
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De tekortenanalyse van de lokale voorzieningen bestudeert het stadsdeel Antwerpen
Noord (2060) en de wijken Amandus-Atheneum en Stuivenberg (zie onderstaande kaart).

Voor de onbebouwde ruimte gaat het om de volgende lokale voorzieningen (inclusief de
geplande voorzieningen: park, speelterreinen, buurtsportterreinen en hondenloopzone
Spoor Noord): formeel groen speelterreinen, buurtsportterreinen, hondenloopzones en
volkstuinen, pleinen, formeel en informeel groen. Voor de bebouwde ruimte zijn dit
(inclusief de geplande voorzieningen basisschool, kribbe, dko lagere graad muziek en
beeld en  buurtsporthal Spoor Noord): gewoon basisonderwijs, secundair onderwijs
eerste graad, deeltijds kunstonderwijs muziek/beeld lagere graad, deeltijds
kunstonderwijs muziek/beeld middelbare en hogere graad,  voorschoolse
groepskinderopvang, jeugddiensten/centra, fuifruimten, sporthallen, -zalen en loodsen,
bibliotheken, cultuur- en ontmoetingscentra, dienstencentra en lokale commerciële
voorzieningen (supermarkten, bakkers, café’s en bakkers). De definities van deze
voorzieningen staan in bijlage.

Het bepalen en oplossen van de tekorten gebeurt aan de hand van twee benaderingen.
De eerste benadering heeft per voorziening aan de hand van een GIS – model
tekortzones op basis van loopafstand (buurt, wijk, stadsdeel) in beeld gebracht. In
samenspraak met de stadsbedrijven (onderwijs, jeugd, sport, cultuur en welzijn) is voor
elke lokale voorziening beslist op welk niveau (buurt, wijk, stadsdeel) de voorziening
functioneert. Aan de hand van dit niveau krijgt de voorziening in het GIS-model een
bepaald bereik/buffer (resp. 400, 800 of 1600m) die rekening houdt met belangrijke
barrières (water, ring, snelweg, het spoor, …) en oversteekplaatsen.

Inwoners die buiten de invloedsfeer van een voorziening wonen (rode/ zwarte punten in
bufferkaart of gearceerde gebieden in synthesekaart), komen terecht in een tekortzone.
Het beleid kan hiermee een evenwichtige spreiding van voorzieningen op basis van
loopafstand plannen. De tekortzone in de loopafstandenanalyse geeft aan waar de
inplanting van een nieuwe voorziening het grootste effect zou hebben of met andere
woorden het meeste mensen bereikt die voordien geen voorziening binnen bereik
hadden.

Tabel 1: Referentiekader voor formele open ruimtes (MIRA-T 2004)
Bron: Groenstudie VUB, buurt- en wijkgroen, 2005

De tweede aanvullende benadering, de analyse op basis van draagkracht, brengt de
bevolkingsdichtheid van een wijk of stadsdeel mee in rekening en relateert het aantal of
de oppervlakte van de voorziening aan de bevolking van de wijk of stadsdeel. De norm
(sommige voorzieningen hebben inwoners-gerelateerde-normen) of het stedelijk
gemiddelde wordt dan als referentiewaarde gebruikt om te bepalen hoeveel (aantal of
oppervlakte) voorzieningen er tekort zijn per wijk of stadsdeel

De tekorten zijn gebundeld per reeks voorzieningen en voorgesteld op een
synthesekaart, waarop het volgende is uitgedrukt: de bestaande locaties van de
voorzieningen (punten of vlakken), de locaties van de tekortzones (gearceerde
gebieden). De omvang van de tekorten worden voorgesteld in een grafiek: in aantal of
hectare tekorten (positieve waarden zijn tekorten). Per grafiek heb je een verticale lijn die
de laagste en hoogste waarde van alle wijken of stadsdelen weergeeft. Het puntje en de
bijbehorende score geeft dan het tekort van de desbetreffende wijk of stadsdeel weer en
geeft meteen ook de positie weer (hoe hoog of hoe laag) t.o.v. van alle wijken of
stadsdelen. Hierdoor ontstaat er voor een gebied een onderbouwd programma van eisen/
voorzieningen met tekortzones als input voor een welbepaald locatie-onderzoek en de
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draagkracht als input voor de omvang van de tekorten. Het s-RSA en gewestplan dienen
dan als kader en de eigendomsstructuur als opportuniteit voor dit locatie-onderzoek. Ook
het uitvoeren van simulaties van nieuwe voorzieningen (met nieuwe buffers, wegwerken
barrières en de gevolgen ervan voor de tekorten van voorzieningen en parkeerbehoeften)
behoort tot de mogelijke analyses.
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1.5.1.2 Terreinopname
Via gebiedsgerichte terreinopnames wordt een functionele opname van het projectgebied
uitgevoerd. Functies, leegstand, bouwfysische kwaliteiten en uitrustingskenmerken van
de panden worden geregistreerd, zowel op het gelijkvloers als op de verdiepingen.
Terreinopnames laten toe om de eigenheid van een buurt feitelijk te beschrijven en de
vergelijking met andere wijken of buurten te maken. Dankzij terreinopnames is het
karakter van een wijk objectief af te lezen: de bouwfysische toestand van de gebouwen,
de leegstand, waar zitten concentraties aan wonen, werken, voorzieningen, … en wat is
hun onderlinge relatie binnen het stadsweefsel. 

Door dit soort opnames op meerdere tijdstippen uit te voeren, kunnen ook evoluties en
tendensen in kaart worden gebracht.

1.5.2 Kwalitatieve omgevingsinformatie
De dienst sociale planning van het bedrijf Samen Leven voert een kwalitatief onderzoek
uit. Een eerste onderzoek omvat het in kaart brengen van de kwaliteit en het gebruik van
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de pleinen. Uit het hiervoor gevoerde veldonderzoek komen een aantal richtlijnen naar
voren die kunnen dienen als houvast voor toekomstige ingrepen in het openbaar domein
of voor knelpunten die steeds weer opduiken in het openbaar domein in een gebied als
Antwerpen Noord. Uit het veldonderzoek is gebleken hoe belangrijk het is om
gebiedsspecifiek te werken zodat maatregelen en ruimtelijke ingrepen passen in de
context. De informatie werd hoofdzakelijk verkregen door plaatsbezoeken/observatie,
bevraging van wijkactoren en literatuuronderzoek.

1.6 Werkgroepen
Per thema uit het RUP wordt een ambtelijke werkgroep opgericht waarin de
probleemstelling, visie en aanbevelingen worden geformuleerd en bediscussieerd.

 Werkgroep bouwblokken: poreuze stad, AG Vespa, stadsbouwmeester

 Werkgroep erfgoed: monumentenzorg

 Werkgroep handel en horeca: WNE, AG Vespa, bedrijvenloket, integrale veiligheid

 Werkgroep kantoren en bedrijven: WNE, bedrijvenloket, milieuvergunningen

 Werkgroep wonen: AG Vespa, krotspotteam, OCMW, ruimtelijke ordening
(poreuze stad – dorpen en metropool|wonen), vergunningen

 Werkgroep openbaar domein en groen: openbaar domein, duurzaamheidscel,
mobiliteit, AG Gapa

 Werkgroep gemeenschapsvoorzieningen: stedelijk onderwijs, algemeen
onderwijsbeleid, Cordoba

 Werkgroep omgevingsinformatie: cel omgevingsinformatie, AG Stadsplanning
Antwerpen (vanuit doelstelling 2)

 Werkgroep participatie: SWO, samenlevingsopbouw De Kern

1.7 Participatie van gebruikers en bewoners
Het is belangrijk om bewoners en gebruikers van het studiegebied reeds in een vroeg
stadium te laten participeren bij de opmaak van het RUP. Zij zijn immers
ervaringsdeskundigen als het over hun gebied gaat en zijn daarenboven ook de
belangrijkste gebruikers van dit plan. Het participatietraject streeft daarom naar
inhoudelijke verrijking van het plan en het verwerven van draagvlak ervoor.

Al van bij de opmaak van de richtnota, dit is de visievormingsfase die voorafgaat aan de
eigenlijke opmaak van het RUP, worden verschillende focusgesprekken gehouden met
bevoorrechte getuigen. Hiervoor wordt samengewerkt met een aantal ambtelijke en
niet-ambtelijke wijkpartners. Het gaat om stedelijk wijkoverleg,
samenlevingsopbouw/Centrum De Wijk, WNE/detailhandel en de jeugddienst.

Er zijn ronde tafelgesprekken en maquettegesprekken geweest met de bewoners in
september en oktober 2010 om de richtnota verder te verfijnen. Na de goedkeuring van
de richtnota (19/10/2010) zijn er in februari en maart 2011 nog 4 thematische (wonen,
openbaar domein en groen, handel en reca, Stuivenbergziekenhuis) ronde
tafelgesprekken georganiseerd. Tot slot hebben bewoners hun advies op de draftversie
van het voorontwerp RUP kunnen geven tijdens een van de drie bewonersgesprekken in
de loop van december 2011.
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2 Visie en uitgangspunten RUP 2060

2.1 Visie

2.1.1 Aankomstgebied
Het beeld van Antwerpen 2060 is dat van multiculturaliteit en anders-zijn. Hoewel
Antwerpen 2060 reeds vanaf haar ontstaan eigenlijk liever anoniem wilt zijn en opgaan in
de stad is het een veelbesproken gebied dat meestal via negatieve berichtgevingen in de
media komt. Het functioneert van bij haar ontwikkeling als aankomstgebied voor
niet-Antwerpenaren. Ze leren hier wat de maatschappij van hen verwacht en hoe het
leven hier is georganiseerd. Door de grote hoeveelheid kansarmen en migranten zijn er
heel wat voorzieningen op hun maat aanwezig zoals Open Huis, ocmw-centra,
samenlevingsopbouw De Kern, …. Ook het woningaanbod is hierop aangepast:
kamerwoningen, kleine appartementen, hotels. Na een succesvolle integratie verhuizen
deze nieuwe Antwerpenaren naar andere wijken. De sociale stijging die hier plaats vindt,
is daarom slechts beperkt zichtbaar. De functie van deze wijk, als aankomstgebied, is
van groot belang voor heel Antwerpen.

2.1.2 Ontmoetingsgebied
Geen enkel gebied in de stad kent zo’n diversiteit aan nationaliteiten en culturen dan
Antwerpen 2060. Deze multiculturaliteit geeft vaak een negatieve connotatie van
onveiligheid en marginaliteit. Maar dit gebied toont ook de grote kwaliteiten die zo’n mix
teweeg kan brengen.

Wie het gebied beter leert kennen, ontdekt namelijk een bruisend stadsdeel. De straten
zijn er in de eerste plaats een ontmoetings- en verblijfsruimte. Net zoals de pleinen zijn ze
nooit leeg. Zowel overdag als ’s nachts is de ruimte gevuld door een smeltkroes van
culturen en continenten die het gebied een warme kleur geeft. Er is ontmoeting mogelijk
tussen de verschillende culturen, bewoners en bezoekers, het gewone en het ongewone.

Elke gemeenschap uit deze buurt, autochtoon of allochtoon, heeft zijn eigen cafés,
kruideniers- en voedingszaken wat een groot en divers aanbod creëert. Vooral het ruime
en unieke aanbod aan verse voeding valt op. Door de aanwezigheid van een bruisende
commerciële kern met een uitgebreid en uniek aanbod aan goederen en met een groot
aantal voorzieningen op wijkniveau heeft dit gebied uitzonderlijke troeven. Ook het
aanbod aan diensten, gericht op deze bevolkingsgroep, is typisch voor de buurt. Ondanks
mensen hun verhuis uit 2060 als een sociale stijging beschouwen, keren ze wel nog vaak
terug naar dit gebied om gebruik te maken van al deze voorzieningen. Daarom moet
zowel de handel als de diensten beschermd worden en sterker worden uitgespeeld zodat
Antwerpen 2060 meer deel kan uitmaken van het grootstad-gebeuren.

Een goede bereikbaarheid en doorwandelbaarheid is dan ook van groot belang.
Antwerpen 2060 is een moeilijk leesbaar gebied. Door enkele duidelijk afgebakende
commerciële assen uit te werken waarop oriëntatiepunten liggen, is het ook voor
bezoekers die de buurt minder goed kennen aantrekkelijk om er te komen winkelen en
vertoeven zonder het woongebied, dat buiten deze assen valt, te belasten. Zo wordt
Antwerpen 2060 toegankelijk maar blijft het tegelijk zijn intimiteit bewaren.

De randen van het gebied verdienen minstens evenveel belang. De oversteekbaarheid
van de Italiëlei en de as Gemeentestraat-Carnotstraat moet versterkt worden zodat de
relatie tussen dit gebied en de andere stadsdelen verbeterd. Een goede bereikbaarheid
met het openbaar vervoer blijft centraal staan.
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2.1.3 Woongebied
De woonkwaliteit staat voorop. Antwerpen 2060 beschikt over een veelzijdig patrimonium
van woningen en gebouwen. De stad wil deze rijkdom niet uit handen geven en de types
beschermen tegen willekeurige opdeling ervan in oneigenlijke appartementen.
Kwalitatieve huisvesting moet ook voor de lagere inkomensgroepen toegankelijk blijven.
Om sociale verdringing van minder gegoede wijkbewoners tegen te gaan, als gevolg van
de opwaardering van het gebied, dient een evenwichtig aanbod aan sociale huisvesting
te worden aangeboden.

De bebouwingsdichtheid is erg hoog. Veel bouwblokken zijn smal of bevatten een steeg
waardoor ze geen binnengebied hebben. Andere bouwblokken zijn dan weer volgebouwd
met magazijnen en loodsen. Hierdoor is de private, groene ruimte erg schaars. Een
kwalitatief en aangenaam openbaar domein met ruimte voor groen is daarom van groot
belang. De herinrichting van enkele pleinen, de herprofilering van straten en een goed
verkeersbeleid (circulatie en parkeren) dat uitgaat van het STOP-principe zijn hiervoor de
instrumenten. Daarnaast wordt ook ingezet op het vergroenen van de binnengebieden.
Dit kan door afbraak van gebouwen in de pit (verdunnen) van het bouwblok, door groene
daken te stimuleren of door een herstructurering van het binnengebied (verdunnend
verdichten). Zo dragen ook de binnengebieden als tegenhanger van de straten en pleinen
bij tot een aangename woonomgeving.

2.1.4 Balans tussen woongebied en aankomstgebied
Een goed evenwicht tussen het aankomstgebied, ontmoetingsgebied en woongebied is
essentieel voor de leefbaarheid van 2060. Studies over aankomstgebieden in steden over
heel de wereld stellen immers dat het belangrijk is dat er naar een goed evenwicht wordt
gestreefd tussen voorzieningen gericht op nieuwkomers enerzijds en anderzijds
voorzieningen voor gezinnen die zich hier permanent willen vestigen. Een evenwichtige
mix van deze groepen is van doorslaggevend belang voor de leef- en woonkwaliteit van
aankomstgebieden. Het RUP stelt een aantal randvoorwaarden op met het oog op het
behoud van de kwaliteiten van de huizen en de woonstraten. Maar het laat evenzeer
creatieve handelactiviteiten toe, alsook een actief grond- en pandenbeleid ten behoeve
van de noodzakelijke investeringen in gemeenschapsvoorzieningen.

2.2 Uitgangspunten RUP 2060
De doelstellingen concretiseren de visie vanuit het ruimtelijk structuurplan:

 Binnen het projectgebied primeert de woonfunctie. Het RUP garandeert het
behoud van de diversiteit aan types binnen het projectgebied en formuleert een
antwoord op de stijgende tendens van oneigenlijke woningen.

 Het RUP implementeert een locatiebeleid voor handel en reca dat een evenwicht is
tussen concentratie en deconcentratie. Handel en reca zal nog slechts in de
hiervoor geselecteerde straten mogelijk zijn en op alle hoeken. Er worden
voldoende straten aangeduid die verspreid over het gebied gelegen zijn.

 Lokale economie is uiterst belangrijk voor 2060. Het RUP waakt er over dat
ondernemerschap mogelijk blijft door de vergunde magazijnen hiervoor te
reserveren en voldoende handelsstraten te voorzien.

 Het RUP beoogt een verhoging van het groen in het openbaar domein en de
bouwblokken door het creëren van extra openbaar domein mogelijk te maken, op
perceelsniveau te ontpitten en via het voorkooprecht meer grootschalige ontpitting
te kunnen realiseren.

 Het RUP formuleert randvoorwaarden voor strategische bouwblokken.
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2.3 Concepten

2.3.1 Wonen prioritair

De woonfunctie primeert met een divers aanbod aan woningtypologieën.

2.3.2 Locatiebeleid voor handel en reca

Het locatiebeleid gaat uit van een evenwicht tussen concentratie en deconcentratie.
Concentratie: handel en reca kan niet in alle straten maar ook de oppervlakte dat deze
functie kan innemen verschilt.

Deconcentratie: Een schaarste aan beschikbare panden zou de prijzen van deze
percelen de hoogte in jagen. Daarom worden er een ruim aantal straten geselecteerd die
verspreid over het gebied liggen. Daarnaast is handel en reca ook mogelijk in alle
hoekpanden.
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2.3.3 Ontpitting op verschillende schaalniveaus

2060 is een erg dens gebied. Er is een grote nood aan zowel publiek als privaat groen.
Privaat groen kan stelselmatig gecreëerd worden door perceelsgewijs te ontpitten
(minder diep bouwen). Om op grotere schaal groen in het gebied te krijgen is regie en
actieve projecten van de stad nodig. Er kan meer groen gecreëerd worden op de
bestaande pleinen en in de straten. Daarnaast maakt het RUP het mogelijk dat er
openbare ruimte kan bijgecreëerd worden. Het voorkooprecht tot slot maakt het mogelijk
dat de stad percelen aankoopt die een bouwblok hebben laten dichtslibben. Na afbraak
kunnen ze geherperceleerd worden in private tuinen.

2.3.4 Ondernemerschap bestendigen

Ondernemerschap is belangrijk voor 2060. De wijk trekt creatieve en jonge ondernemers
aan, die er ook gaan wonen. Voor nieuwe immigranten is de mogelijkheid om een kleine
winkel of zaak op te starten, gewoonlijk in de wijk zelf, een sleutel tot succes. Het is een
bron van basiskapitaal voor de verdere studies van de kinderen en de aankoop van een
woning. Het geeft de eigenaar vaak een belangrijke rol en aanzien in de gemeenschap
en verhoogt hierdoor ook de sociale controle. Daarom mogen magazijnen, opslag en
ateliers blijven bestaan. De gebouwen aan de Italiëlei en Gemeentestraat – Carnotstraat
beschikken met hun goede ligging en ontsluiting grote potenties.
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2.3.5 Projectgebieden als strategische impulsen

Er zijn enkele projecten gepland voor de nabije toekomst. Deze kunnen als strategische
impuls werken voor het gebied. Met het oog hierop worden specifieke voorschriften
opgesteld, oa. zone voor maatschappelijke functies – gemengd project (Ma2) en de
bouwblokken met overdruk bouwblokproject en binnengebied. Ook het onteigeningsplan
en het voorkooprecht is met die doelstelling opgenomen in het RUP.
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3 Toelichting algemene voorschriften
Voor het gebied gelden enkele algemene voorschriften. Ze zijn voor alle
bestemmingszones geldig.

3.1 Harmonieregel en referentiebeeld
Hoe het uiterlijk van het gebouw eruit moet zien en welk volume men mag bouwen, wordt
bepaald door de harmonieregel.

Het bouwvolume, de positie van het gebouw, de voorgevel- en achtergevelbouwlijn, de
bouwdiepte, de bouwhoogte, de gevelopbouw en gevelgeleding, de dakvorm, de
uitsprongen en insprongen, moeten in harmonie zijn met het referentiebeeld. Kortom de
hoofdkenmerken van het gebouw moeten in harmonie zijn met het referentiebeeld.

Dit referentiebeeld wordt gevormd door de buitenkant van de gebouwde omgeving en
bestaat uit de gebouwen welke inzake harmonische samenhang het talrijkst zijn. Dit
referentiebeeld is afhankelijk van de context, het kan gaan over één kant van de straat,
van straathoek tot straathoek, het kan gaan over een hele straat of een gebied. Harmonie
met de omgeving en het referentiebeeld begint met voldoende kennis van de ruimtelijke
kenmerken van de omgeving. Deze kennis dient ingezet te worden opdat het op te
richten of te verbouwen gebouw op doelbewuste en gemotiveerde wijze een relatie
aangaat met de omgeving.

3.2 Draagkracht
Verwevenheid is een essentieel kenmerk van een binnenstedelijk gebied. Maar een te
grote mix van verschillende functies of een te grote concentratie van één bepaalde
functie kan tevens voor conflicten en overlast zorgen. Ook is er een verschil tussen
typologieën die niet via de functiebeperkingen kunnen opgevangen worden, zoals het
verschil tussen een groot appartementsgebouw en een huis. Daarom wordt dit principe
toegepast om elke beslissing van functie, type en schaal af te wegen tegenover de
draagkracht van de omgeving.

Bedrijven die hinderlijk zijn voor een woonomgeving zoals handelszaken in brandbare,
giftige of explosieve stoffen of bedrijven die lawaai-, stof- of geurhinder ontwikkelen zijn
over het hele plangebied niet toegelaten.
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3.3 Mobiliteit

3.3.1 Laden en lossen
Laden en lossen is vaak een probleem in 2060 waar geen eenduidige oplossingen voor
bestaan. Elke detailhandel- en horecazaak heeft op gepaste tijden nood aan
toeleveringen. Maar dit zorgt vaak voor veel verkeersellende en (grote) vrachtwagens
blokkeren meer dan eens de smalle straten.

In het ideale geval zouden alle winkels hun toeleveringen moeten krijgen via kleine
bestelwagens zodat de grote opleggers uit de kernstad verdwijnen en zou het laden en
lossen per straat gezamenlijk georganiseerd moeten zijn met voorbehouden plaatsen op
het openbaar domein. Dit is de mobiliteitsvisie voor de toekomst.

In dit RUP wordt dus niet gestreefd naar een strenge reglementering voor laden en
lossen. Wel is het een aandachtspunt. Vaak zien wij vandaag problemen omdat over
laden en lossen niet grondig nagedacht wordt tijdens de planning van detailhandel- en
horecazaken. Tijdens de vergunningsprocedure van een detailhandel- of horecazaak
vraagt het RUP expliciet naar de oplossingen voor laden en lossen.

Daarom zal bij elke bouwaanvraag worden gekeken op welke manier het laden en lossen
wordt georganiseerd in het toekomstige gebouw. Waar zijn de toegangen voor het laden
en lossen? Waar kunnen de vrachtwagens parkeren? Gebeurt dit op afgebakende
plaatsen op het openbaar domein of wordt dit binnen het gebouw opgevangen? Wordt er
gebruik gemaakt van gezamenlijke laad- en losplaatsen?

Als deze oplossingen verkeersovertredingen inhouden, bijvoorbeeld het blokkeren van
een straat, dan wordt de bouwaanvraag niet goedgekeurd. Er wordt dus op het moment
van de bouwaanvraag een werkbare oplossing gevraagd voor het laden en lossen. Maar
die oplossing kan verschillen naar het volledig organiseren van inpandig laden en lossen,
tot bijvoorbeeld het gebruik van gemeenschappelijke laad- en loszones.

3.3.2 Stallen en parkeren
Antwerpen 2060 moet een leefbare en bewoonbare plaats blijven en dit wordt voor een
deel bepaald door de bereikbaarheid van de woningen en de vermindering van
mobiliteitsoverlast.

Publiek toegankelijke rotatieparkings worden niet toegelaten omwille van de hierboven
vermelde ambitie. Deze parkings dienen aan de rand of buiten de negentiende-eeuwse
gordel te liggen waarbij een goede aantakking op het openbaar vervoer mogelijk is. Op
die manier wordt de kernstad zoveel mogelijk ontlast van bezoekersparkeren.

Buurtstalplaatsen zijn daarentegen wel mogelijk. Zij kunnen in alle zones, met
uitzondering van de zone voor groen, ondergronds worden ingericht zolang ze geen
conflicten genereren met de inrichtingsprincipes van de betreffende zone. Bovengrondse
buurstalplaatsen voor meer dan twee auto's zijn niet toegelaten. Enkel voor de
magazijnen die behoren tot het bouwkundig erfgoed kan hier een uitzondering worden
gemaakt, indien dit het beste alternatief blijkt te zijn om het patrimonium te behouden.

3.4 Activiteiten in ambachten, opslag en ateliers
Er bevindt zich een grote concentratie van pakhuizen en magazijnen in Antwerpen 2060.
Sommigen geven uit aan de straat, andere liggen verdoken in het binnengebied.
Kenmerkend voor deze gebouwen zijn hun grootschaligheid en typische baksteenbouw.
Een concentratie van deze gebouwen is te vinden in de nabije omgeving van Spoor
Noord, een voormalig rangeerstation. Ze vormen mee de identiteit van 2060. Het brengt
een variatie in de morfologie die het weefsel atypisch en daardoor ook exclusief maakt
maar tegelijk hypothekeren ze de mogelijkheid aan tuinen en groen in de bouwblokken.
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De beslissing om magazijnen al dan niet te behouden hangt dus van verschillende
factoren af die tegenover elkaar moeten afgewogen worden:

 ondernemersschap

 woonkwaliteit van de bebouwing uit de celwand (overlast en gebrek aan groen)

 waardevol karakter vanuit bouwkundig erfgoed

De aanwezigheid van magazijnen waarin activiteiten in ambachten en opslag zijn
gevestigd is economisch waardevol voor het gebied. Ze zorgen voor werkgelegenheid,
maar genereren ook overdag activiteit en beweging in de wijk wat er mee voor zorgt dat
2060 geen slaapwijk is. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om deze magazijnen te
behouden bij een soortgelijke nieuwe invulling. Niet-vergunde magazijnen en
aanbouwsels kunnen geen vergunning krijgen en moeten verwijderd worden.

Wonen in magazijnen, gelegen in binnengebied, is niet toegelaten omdat het de densiteit
in het bouwblok en het gebied nog zou verhogen. Het zou tevens de klassieke opbouw
van straat-huis-tuin uit evenwicht brengen, met conflicten van inzichten e.d. tot gevolg.

Verschillende magazijnen worden waardevol geacht. De meerderheid van deze
gebouwen zijn opgenomen in de inventaris Bouwen door de Eeuwen Heen. Een
bouwkundige studie moet uitwijzen of een gebouw dat niet is opgenomen in deze
inventaris waardevol is en vanuit deze erfgoedwaarde een afwijkende bestemming kan
krijgen. Deze bestemming wordt bepaald in functie van het behoud van het pand.
Uiteraard moet de draagkracht van de omgeving gerespecteerd worden.

3.4.1 Basisvoorwaarden voor renovatie van magazijn/pakhuis/atelier
Bij een herbestemming van een magazijn, gelegen langs de straatkant, eventueel tot diep
in de pit van het bouwblok gebouwd moeten de algemene en bijzondere voorschriften
gevolgd worden.

Bij verbouwing van een magazijn/pakhuis/atelier, gelegen in een binnengebied moet
voldaan worden aan enkele basisvoorwaarden:

 Het gebouw is bouwfysisch en constructief geschikt voor verbouwing. Indien dit
niet het geval is, is nieuwbouw aan de orde en moeten de bijkomende
voorschriften voor functiewijziging eveneens gevolgd worden.

 Het gebouw en de functie is verweefbaar met de omgeving. Mochten er in het
verleden meldingen zijn gemaakt in verband met overlast zal bij een renovatie
hiermee rekening moeten worden gehouden, indien nodig aanpassingen aan de
gebouwen moeten worden gedaan of indien aanpassingen niet haalbaar of
voldoende zijn kan een stedenbouwkundige vergunning geweigerd worden.

 De functie genereert geen mobiliteitshinder voor de aangrenzende straten.

 Laden en lossen gebeurt op eigen terrein.

3.4.2 Bijkomende randvoorwaarden voor herbestemming van
magazijn/pakhuis/atelier
Bij herbestemming van een magazijn/pakhuis/atelier naar een andere functie (kantoren,
maatschappelijke functie of parkeren) worden enkele bijkomende voorwaarden gesteld.
Eén van de doelstellingen van het RUP is ontpitten. Ook bij herbestemmen moet hier van
uitgegaan worden.

Er moet met respect worden omgegaan met waardevolle elementen. Waardevolle
gebouwen zijn primordiaal ten opzichte van eventuele nieuwe toevoegingen.

De bijkomende voorwaarden zijn:

 Minstens 50% van de bebouwde oppervlakte van het magazijn moet ontpit worden,
uitgaande dat aan het magazijn geen buitenruimte was gekoppeld. Indien het
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magazijn ervoor zorgt dat de percelen uit de celwand geen tuinen hebben kan
opgelegd worden om tuinen aan te bieden aan de aangrenzende woongebouwen.
De nieuwe groene ruimte sluit bij voorkeur aan op de aanwezige private
buitenruimte van de woningen errond.

 Het perceel wordt autonoom ontsloten.

 De bouwhoogte is beperkt tot 1 bouwlaag, ook al heeft het bestaande magazijn
oorspronkelijk meerdere bouwlagen. Enkel wanneer deze bebouwing grenst aan
een waardevol gebouw, vanuit bouwkundig erfgoed, dat meerdere bouwlagen
heeft en waartegen aangebouwd wordt, kan hiervan worden afgeweken. De
bouwhoogte is echter steeds lager dan de bouwhoogte van de gebouwen uit de
celwand.

 De parkeerbehoefte die de nieuwe ontwikkeling genereert wordt op het eigen
terrein opgevangen

 Het gebouw is bij voorkeur losgekoppeld van de bebouwing in de celwand zodat de
woningen langs de straat gebruik kunnen maken van de nieuwe open ruimte.
Indien het planmatig interessanter is om het magazijn toch tegen de bebouwing uit
de celwand te behouden moeten voldoende garanties geboden worden dat het
groen toegankelijk is (via het magazijn zelf en/of via het dak van het magazijn).

Indien de nieuwe ontwikkeling een parkeerfunctie bevat:

 is deze parking voorbehouden voor autostallen door de omwonenden.

 is de parking als 1 geheel overdekt. Pakeerboxen zijn niet toegelaten, ook niet in
de overdekte parking zodat de parkeerruimte als stalplaats voor de auto wordt
gegarandeerd.

 zijn er minstens dubbel zoveel parkeerplaatsen voor fietsen als voor auto’s.
Hoewel de bouwcode verplicht om fietsstalplaatsen in de woningen te voorzien zijn
de bestaande woningen hiervoor niet geschikt en genereren ze een grote vraag
naar stalplaatsen. 
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3.5 Voorkooprecht

Het voorkooprecht dat door de Groep stad Antwerpen kan uitgeoefend worden is in functie van:

 Bouwblokprojecten: de aankoop van een strategisch pand die een belangrijke
schakel vormt voor de herontwikkeling van een groot deel van een bouwblok of
zelfs een volledig bouwblok. Een bouwblokproject kan verschillende finaliteiten
hebben: realiseren van openbaar domein of groen, de realisering van een
perceelsoverschrijdend project,…

 Ontpittingsprojecten: 2060 is een zeer dens gebied. De binnengebieden zijn vaak
dichtgebouwd door magazijnen, koterijen, achterhuizen,…. Deze gebouwen zorgen
er voor dat de woningen geen tuin hebben. Daarnaast kunnen de verzameling van
tuinen in het binnengebied beschouwd worden als ecologische stapsteen. Vanuit
deze overwegingen kan de overheid overgaan tot het uitoefenen van een
voorkooprecht, met als doel meer privaat, collectief of publiek groene ruimte te
creëren.

 In het kader van het grond- en pandenbeleid: AG VESPA koopt leegstaande en
verwaarloosde panden aan om ze te renoveren of te vervangen door nieuwbouw.
Hiermee voert AG VESPA het grond- en pandenbeleid van de stad Antwerpen uit.
Dit beleid heeft drie doelstellingen: het wil omgevingsstorende panden vakkundig
wegsnijden, de kwaliteit van het woningaanbod in de stad verhogen en een impuls
geven aan een buurt. AG VESPA heeft hier een katalyserende voorbeeldfunctie.
Betere woningen dragen immers bij tot een mooiere  woonomgeving. Dat trekt
nieuwe bewoners aan, veelal jonge gezinnen, die de draagkracht van de buurt
verhogen en dit stimuleert dan weer de verdere private ontwikkeling en gaat de
stadsvlucht tegen.

 Ter realisatie van buurt- en wijkvoorzieningen waar een tekort aan is: De stad
inventariseert het aanbod aan buurt- en wijkvoorzieningen, dat permanent
geactualiseerd wordt. Het ruimtelijk beleid voor de stad in het algemeen en via dit
RUP in het bijzonder voor 2060 gaat uit van een gemixte stad, zowel wat betreft
het woonpatrimonium als de voorzieningen. Voor elke voorziening is vastgelegd op
welke afstand deze maximaal gelegen moet zijn van de woning. Via een
geografische analyse kan op een objectieve manier bepaald worden aan welke
voorziening er een tekort is in de buurt. Om antwoord te bieden aan zo’n tekort kan
de stad beroep doen op het voorkooprecht.

 Panden die in het nabije verleden verschillende keren van eigenaar zijn gewisseld.

 Panden die op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare panden staat. De stad
(dienst samen leven) inventariseert deze panden systematisch en kan beslissen
om voor één van deze panden het voorkooprecht uit te oefenen.

 Panden waarover vaak klachten van overlast worden gerapporteerd: De stad
(dienst samen leven) inventariseert deze panden systematisch en kan beslissen
om voor één van deze panden het voorkooprecht uit te oefenen.

Gezien de grote verscheidenheid aan redenen om het voorkooprecht uit te oefenen en
gezien sommigen van deze elementen kunnen wijzigen in tijd (verkrotte panden, overlast)
is er beslist om een voorkooprecht voor het hele gebied te laten gelden. De afwegingen
om het voorkooprecht al dan niet uit te oefenen zullen pas gemaakt worden van zodra
een bepaalde opportuniteit zich voordoet. Het wordt gemotiveerd volgens de hierboven
opgesomde doelen.
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Fictief voorbeeld van mogelijkheden voorkooprecht (van links naar rechts):
1) bestaande situatie: magazijn ingeklemd tussen een kerk en huizen zonder tuin;
2) magazijn omvormen tot sporthal; 3) 100% ontpitting met zowel publieke ruimte
als privétuintjes voor de bestaande huizen; 4) gedeeltelijk ontpitten: publiek groen
langs de kerk in combinatie met gemeenschapsvoorziening of uitbreiding van de
huizen; 5) gedeeltelijk ontpitten: gemeenschapsvoorziening langs de kerk en
privaat groene ruimte langs de huizen.

Fictief voorbeeld van mogelijkheden voorkooprecht: vergroenen van gebied door
stelselmatig percelen op te kopen en om te vormen tot een groene ruimte.
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Tabel geïnventariseerde voorzieningen met afstandscriteria en draagkracht
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4 Toelichting bestemmingszones

4.1 Zone voor wonen
Het grootste deel van 2060 is aangeduid als woonzone. Het gaat meestal over kleinere,
smalle percelen die vaak oorspronkelijk bebouwd zijn met arbeiderswoningen. Maar ook
veel grote herenwoningen komen voor in het gebied. De straten zijn over het algemeen
smal en veel woningen hebben geen of een zeer beperkte buitenruimte.

4.1.1 Bestemmingen
Er wordt gestreefd naar een optimale woonkwaliteit. Door de hoge densiteit worden
daarom verschillende beperkingen opgelegd naar mogelijke nevenactiviteiten in de
woonzone. Enkel gemeenschapsvoorzieningen worden zonder oppervlaktebeperkingen
toegelaten maar moeten uiteraard wel verweefbaar zijn met de omgeving en voldoen aan
dezelfde algemene voorschriften als deze van toepassing voor het wonen. Vrije
beroepen, kantoren en logis worden in beperkte mate toegelaten en slechts 1 van deze
functies als nevenfunctie per gebouw is toegelaten, zodat men vanuit de straat het beeld
en de activiteiten van een woonstraat behoudt.

De percelen gelegen op de straathoeken zijn over het algemeen dichtgebouwd langs de
achterkant waardoor ze geen buitenruimte hebben – met uitzondering van een eventueel
dakterras – en enkel langs de voorzijde lichttoetreding hebben. Deze percelen zijn dan
ook vaak minder geschikt om er in te wonen. Een grote hoeveelheid ervan staat bijgevolg
leeg. De troef van hoekpercelen is daarentegen dat ze in verhouding met hun
vloeroppervlakte een grote oppervlakte aan straatgevel hebben, ze zeer zichtbaar zijn
vanuit verschillende straten en grenzen aan een grotere openbare ruimte (kruispunten).
Hierdoor kunnen ze aantrekkelijker zijn voor commerciële functies. Door minder functies
toe te laten in de woonstraten worden deze beschermd tegen mogelijke overlast die zulke
functies kunnen veroorzaken en worden de kruispunten opgeladen met publieke functies
waardoor ze attractieve plekken worden en het veiligheidsgevoel/sociale controle stijgt.

4.1.2 Bouwdiepte
De bouwdiepte wordt in de eerste plaats bepaald door de harmonieregel. Om een
perceelsgewijze ontpitting te creëren wordt een minimale afstand tot de achterste
perceelsgrens vastgelegd voor de gelijkvloerse verdieping. De bouwdiepte zal dus kleiner
worden bij ondiepe percelen.

Illustratie indien de tuinstrookzone meer dan 5 meter diep is, geldt de
harmonieregel.
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Illustratie: Indien de harmonieregel ervoor zou zorgen dat de tuinzone minder dan
5 meter diep zou liggen moet er afgeweken worden van de harmonieregel, om toch
een minimale tuindiepte van 5 meter te kunnen realiseren.

Percelen die minder dan 13 meter diep zijn geldt enkel de minimale bouwdiepte
van 8 meter.
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4.1.3 Stedelijke plint hoekgebouwen
In de stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP wordt opgelegd dat de
draagstructuur van de gelijkvloerse verdieping van de hoekgebouwen een flexibele
invulling van deze ruimten en gevels moet beogen, in functie van een flexibele, aan het
wonen verwante, invulling. Bij voorkeur wordt de gevel zo doorzichtig mogelijk
opgebouwd waardoor de hoeken een lichtere invulling krijgen en het ruimtelijk gevoel op
de kruispunten van de straten groter wordt.

Vele hoeken staan nu leeg omdat ze weinig aantrekkelijk zijn om er te wonen. Door
in de woonstraten enkel handel op de hoeken toe te laten, worden de hoeken
exclusiever en aantrekkelijker om er handel te vestigen. Deze invulling activeert
daarenboven het  kruispunt van straten.

4.1.4 Ruimtelijke draagkracht en harmonie bij opdelen van huizen in
appartementen
2060 is samen met Oud-Borgerhout de dichtst bevolkte wijk van Antwerpen. Door huizen
om te vormen in kleinere woningen stijgt de densiteit (aantal huishoudens) nog meer en
verhoogt dit de druk op het perceel, het bouwblok en de wijk. Op schaal van het perceel
kan het opdelen zorgen voor een lagere beeldkwaliteit van het gebouw omdat de gevel
teveel moet aangepast worden en een verlaging van de woonkwaliteit. Op schaal van het
bouwblok kan een densiteitsverhoging het binnengebied onder druk zetten. Huizen
hebben vaak een gelijkaardige functieopbouw: de leefruimtes op het gelijkvloers en de
slaapkamers op de verdiepingen. Bij appartementen daarentegen wordt er op iedere
bouwlaag dag en nacht geleefd. Het bouwbloksysteem en het straatbeeld geraakt uit
evenwicht. Op schaal van de wijk zorgt dit voor een verhoging van de densiteit en een
bijkomende druk op de straten, pleinen, groene ruimten, mobiliteit,
gemeenschapsvoorzieningen,…

Omwille van deze redenen wordt opdelen van eengezinswoningen in appartementen
sterk ontmoedigd. Huizen die tot op vandaag huis zijn gebleven verdienen het om dit ook
in de toekomst te blijven en worden via dit RUP beschermd. Ze trekken een specifieke
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bevolkingsgroep aan en zijn dus van belang om de sociale mix te verzekeren op
wijkniveau.

Voor (ver)nieuwbouwprojecten van appartementen wordt er geen verdeelsleutel van
woninggrootte en -type opgelegd omdat er reeds op de verschillende beleidsniveaus
hierover regels bestaan maar ook ten behoeve van de flexibiliteit en duurzaamheid van
dit RUP. Niet alle woningtypes zijn overal even wenselijk. Het is daarom belangrijk dat de
stad individueel op niveau van de bouwaanvraag kan oordelen over de wenselijkheid van
bepaalde woningtypes. Deze aftoetsing gebeurt op basis van harmonie en draagkracht
van het perceel, het bouwblok en de wijk zoals hierboven beschreven.

links: te beschermen eengezinswoning zoals gedefinieerd in de bouwcode
rechts: te beschermen eengezinswoning zoals gedefinieerd in RUP 206

4.1.5 Samenvoegen van percelen
De korrelmaat en gevelbreedte moeten in harmonie zijn met het referentiebeeld. De
voorschriften over samenvoegen van percelen streven naar het behoud of herstel van de
gemiddelde korrelmaat: een perceelsbreedte van +/-6 meter. Smallere percelen kunnen
dus verbreed worden en passen qua vormgeving van de gevel bij de gemiddelde,
kleinere korrelmaat.

Er zijn veel kleine huizen met een gevelbreedte van minder dan 5 meter. Deze geringe
breedte beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel. Daarom is het mogelijk
dat in deze situatie twee of drie kavels worden samengenomen en eventueel herverdeeld
worden om er een of twee comfortabele woningen op te realiseren. Het doel van deze
percelen samen te voegen is om een of meerdere comfortabele woningen te creëren en
niet om meer densiteit (aantal woongelegenheden) te verkrijgen. Daarom wordt de regel
met betrekking tot de te beschermen eengezinswoning hier verder doorgetrokken.
Bestaande eengezinsgebouwen moeten dus behouden blijven.

De belangrijkste kenmerken van het huis in deze context is ten eerste de aanwezigheid van een
individuele voordeur die rechtstreeks uitgeeft op het openbaar domein en die in een klassieke huizenrij
om de 4 à 6 meter voorkomt en ten tweede een bruto binnenoppervlakte die gemiddeld boven de
90m² ligt. Deze kenmerken moeten overgenomen worden bij nieuwbouw. De typologie van het huis
moet niet per definitie behouden blijven. Grondontsloten woningen kunnen hier dus aan gelijkgesteld
worden.
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Bij samenvoegen van verschillende huizen mogen er maximaal evenveel huizen, of een typologie die
hieraan is gelijkgesteld, gerealiseerd worden . Huizen mogen dus niet louter vervangen worden door
appartementen, studio's of kamers.

3 (smalle) percelen met huizen samenvoegen om 2 bredere huizen te maken is
toegelaten.

4.1.6 Grootschalige woonprojecten
Om de korrelmaat te herstellen wordt bij woonprojecten met een gevelbreedte van meer
dan 18 meter minstens 2 inkomdeuren verplicht. Deze maat is bepaald op een wenselijke
traveemaat van 6 meter. Op die manier wordt een te grote korrel beter ingepast in de
beeldkwaliteit van de straat.

Een ander aandachtspunt is de verticale geleding van het project die ook bijdraagt tot een
betere inpassing in het straatbeeld.

Bij grootschalige projecten moet gewaakt worden over de inpassing ervan in het weefsel.
De plint moet voldoende actief zijn (voorzien van verschillende inkomdeuren en ramen),
wat de sociale controle, de levendigheid en de beeldkwaliteit van de straat versterkt.

4.2 Zone voor detailhandel
In deze zone zijn in eerste instantie de straten opgenomen die ook in de strategische
beleidsnota “onderzoek naar koopgedrag en opmaak van strategische visie, winkelgebied
Antwerpen-Noord” (2009) benoemd zijn als “winkelas Antwerpen-Noord”. Het is een
aaneensluitend gebied met volgende straten: Vondelstraat, Sint-Jansplein,
Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Handelstraat, Korte Zavelstraat en gedeelte Lange
Beeldekensstraat. Hoewel de Offerandestraat en gedeelte Dambruggestraat ook hiertoe
behoren zijn ze in het RUP opgenomen in de zone voor centrumfuncties omwille van hun
bovenlokaal karakter. De Van Wesenbekestraat behoort eveneens tot deze zone. De
strategische visie duidt deze straat aan als de belangrijkste verbinding tussen het
Koningin Astridplein en het De Coninckplein, die ook een grote toeristische trekpleister is.

De straten die behoren tot de zone voor detailhandel vormen het kloppend hart van de
wijk. De commerciële kern bevat in hoofdzaak winkels met dagelijkse voorzieningen.
Door hun smalle straatprofiel zijn grootschalige, verkeersgenererende winkels niet
toegelaten. Handelszaken worden enkel op het gelijkvloers toegelaten. Zo wordt de
harmonie en draagkracht van de straat gerespecteerd.

4.2.1 Stedelijke plint
Winkels en reca hebben een publieke functie. Het is belangrijk dat hun activiteiten
zichtbaar zijn vanaf de straat. Afgeplakte ramen of uithangborden van de vorige
handelszaak in het pand wekken wantrouwen en beperken de openheid en leesbaarheid
van de functie. Het is dan ook van belang dat de etalage zo transparant mogelijk is.
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4.2.2 Bouwdiepte en -hoogte
De percelen mogen op de benedenverdieping volledig bebouwd worden. De bouwdiepte
van de voorbouw is in harmonie met de omgeving. De achterbouw  heeft een onbeperkte
diepte en kan dus maximaal tot tegen de achterste perceelsgrens worden bebouwd,
indien dit niet strijdig is met andere regelgeving zoals brandnormen, lucht- en
lichttoetreding,…. De totale bouwhoogte wordt vastgelegd op 4,5 meter.

4.2.3 Samenvoegen van percelen
De percelen in de handelsstraten zijn relatief smal. Om een commerciële functie op het
gelijkvloers te kunnen combineren met een woonfunctie of andere activiteit die geen
relatie heeft met deze van het gelijkvloers zijn er twee inkomdeuren noodzakelijk in de
gevel. Dit impliceert vaak dat er geen etalageruimte meer mogelijk is wat vaak
noodzakelijk is voor een handelszaak.

Om een interessante handelsruimte mogelijk te maken en leegstand boven winkels te
voorkomen worden er geen beperkingen juridisch vastgelegd voor het samenvoegen van
percelen. Dat wil niet zeggen dat samenvoegen van percelen ook altijd mogelijk is. De
aanvraag moet conform zijn met de harmonie en draagkracht van de omgeving. Elke
gevel moet een harmonische en logische constructieve opbouw hebben. Dit geldt ook
voor het gelijkvloers dat een duidelijke basis moet zijn voor het gebouw en een onderdeel
moet vormen van het bovenliggende geveloppervlak. Op het gelijkvloers dienen minstens
de twee uiterste penanten van de voorgevel hersteld te worden. Ook kunnen er
beperkingen worden opgelegd vanuit de bouwfysische of constructieve eigenschappen
van de betreffende panden. Zo moeten bijvoorbeeld de vloerniveaus van de te koppelen
percelen met elkaar overeen komen.

Het samenvoegen van percelen, enkel op de gelijkvloerse verdieping is niet aan te
bevelen. Ten eerste zou dit de ontwikkelingsmogelijkheden van de bovenliggende
verdiepingen in het gedrang kunnen brengen, door een verslechtering van de verticale
circulatie. Ten tweede komt de structuur van het gelijkvloers niet meer overeen met de
opbouw van het bovenliggende geveloppervlak.

De oppervlakte van de winkels na samenvoegen mag geen mobilitetsproblemen
genereren. Een mobiliteitstoets zal dit moeten nagaan.

Mogelijkheden samenvoegen van percelen (van links naar rechts):
1) Probleemstelling: door de smalle percelering is de combinatie van een winkel op het
gelijkvloers en appartementen op de bovenliggende verdiepingen met beide elk een
eigen inkomdeur niet mogelijk. Gevolg is dat de bovenliggende verdiepingen vaak leeg
staan. 2) Ideale oplossing: samenvoegen van twee percelen zodat er in plaats van vier
toegangsdeuren nog slechts twee moeten voorzien worden. 3) Tussenoplossing:
samenvoegen van de bovenliggende verdiepingen zorgt ervoor dat één toegangsdeur
geschrapt kan worden. 4) Niet-gewenste situatie: enkel samenvoegen van het
gelijkvloers. Dit is enkel mogelijk ten gunste van het bewoonbaar maken van de
bovenliggende verdiepingen maar heeft vaak net een tegenovergestelde effect.
Daarenboven moet de opbouw van de bovenliggende geveloppervlakte terugkomen in
het ontwerp van het gelijkvloers.
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4.3 Zone voor centrumfunctie
De ontsluitingswegen Italiëlei en Carnotstraat behoren tot de zone voor centrumfunctie.
Deze straten vormen van oudsher belangrijke assen in de stad. De bebouwing hierlangs
is hoger en van een grote korrel dan het omliggende weefsel. Grotere kleding- en
meubelwinkels nemen het gelijkvloers in maar ook veel kantoren en bedrijven bevinden
zich hier. Omwille van de goede bereikbaarheid en het straatprofiel zijn in deze zone
meer functies onbeperkt toegelaten.

Ook de percelen uit de Offerandestraat zijn aangeduid als zone voor centrumfunctie
omwille van hun bovenlokaal karakter. Als eerste winkelwandelstraat in Antwerpen is het
sinds jaren een winkelstraat, waar slechts beperkt in gewoond wordt. Omwille van het
bijzondere karakter van de straat behoort ze daarom tot deze zone.

De straten die tot deze zone behoren hebben een bovenlokale aantrekkingskracht maar
zijn ook belangrijk voor 2060 zelf. Bepaalde functies die niet gewenst zijn in het dense
weefsel omwille van hun mobiliteitsaantrekkende karakter of overlast kunnen wel in deze
straten en zo zijn deze functies toch op wandel- of fietsafstand bereikbaar.

4.3.1 Stedelijke plint
Idem 4.2.1

4.3.2 Bouwdiepte en -hoogte
Idem 4.2.2

4.4 Zone voor maatschappelijke functies
De aanwezigheid van gemeenschapsfuncties is belangrijk om de wijk levendig te houden
en te voorzien in haar eigen behoeften. Kenmerkend voor deze functies is dat ze een
grote grondoppervlakte hebben. Doorheen de tijd kunnen bepaalde behoeften
veranderen maar de nood aan gemeenschapsfuncties zal steeds blijven. Om te
voorkomen dat deze grote kavels op de vrije vastgoedmarkt zouden komen wanneer een
activiteit een site zou verlaten, worden ze opgenomen in een aparte bestemmingszone.
De zone is afgebakend op basis van de huidige toestand. Twee percelen wijken hiervan
af. Het zijn twee grotere onbebouwde percelen die vlak bij een bestaande school gelegen
zijn en ze daarom een grote potentie hebben om capaciteitsuitbreiding te creëren. Het
ene perceel, op de hoek van de Lange Scholiersstraat en de Pionierstraat is eigendom
van stad Antwerpen, het andere perceel, tussen de Kerkstraat en Lammekensstraat is
nog in privéeigendom maar de onderhandelingen voor een aankoop in der minne door
stad Antwerpen zijn reeds vergevorderd.

Percelen kleiner dan 500m² zijn niet in deze zone opgenomen omdat ze frequenter te
vinden zijn in het gebied. Ze opnemen in de zone voor maatschappelijke functies zou een
te grote hypotheek kunnen leggen op de herontwikkeling ervan.

Niet alle maatschappelijke functies zijn overal even wenselijk. Daarom is een aftoetsing
van deze functie met haar onmiddellijke omgeving essentieel.

Aftoetsing naar:

 ruimtelijke inpassing

 mobiliteit

 bezoekersuren en -pieken



_TOELICHTINGSNOTA

Pagina 29/45  DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP 2060

4.4.1 Stedelijke plint - publieke plint
Gemeenschapsvoorzieningen staan ten dienste van de bewoners. Omdat de ruimte
schaars is en de behoefte naar publieke functies groot, is het wenselijk dat deze
gebouwen zo publiek mogelijk worden gehouden en meervoudig ruimtegebruik wordt
gestimuleerd. Een speelplaats van een school bijvoorbeeld kan buiten de schooluren een
speeltuin zijn voor de buurt. Maar ook een cafetaria van een sportvoorziening kan een
publieke functie zijn. De invulling en vormgeving van de stedelijke plint is daarom
cruciaal. Hij moet transparant en toegankelijk zijn waardoor de gemeenschapsfunctie een
bredere aantrekkingskracht en gebruik heeft dan deze van haar hoofdfunctie (concept
van brede gemeenschapsfunctie).

4.4.1 Stedelijke plint - publieke plint
Gemeenschapsvoorzieningen staan ten dienste van de bewoners. Omdat de ruimte
schaars is en de behoefte naar publieke functies groot, is het wenselijk dat deze
gebouwen zo publiek mogelijk worden gehouden en meervoudig ruimtegebruik wordt
gestimuleerd. Een speelplaats van een school bijvoorbeeld kan buiten de schooluren een
speeltuin zijn voor de buurt. Maar ook een cafetaria van een sportvoorziening kan een
publieke functie zijn. De invulling en vormgeving van de stedelijke plint is daarom
cruciaal. Hij moet transparant en toegankelijk zijn waardoor de gemeenschapsfunctie een
bredere aantrekkingskracht en gebruik heeft dan deze van haar hoofdfunctie (concept
van brede gemeenschapsfunctie).

4.4.2 Bouwen in tweede orde
Gemeenschapsvoorzieningen beslaan grotere percelen. Ze zijn daarom flexibeler in hun
ruimtelijke configuratie. Bebouwing in tweede orde is toegelaten indien ze de
woonkwaliteit van de aangrenzende percelen niet hypothekeert en uiteraard de eigen
ruimtelijke kwaliteit en draagkracht respecteert.

Publieke voorzieningen in het binnengebied kunnen een verruiming creëren van het
openbaar domein doordat ook de onbebouwde ruimte publiek wordt. Dit ondersteunt een
van de doelstellingen van het RUP om 2060 groener en opener te maken. In bepaalde
gevallen, meestal bij kleinere bouwblokken, is het dan weer eerder wenselijk om geen
publieke activiteiten in het binnengebied te organiseren maar het zoveel mogelijk privaat
te houden, in harmonie met haar omgeving.

4.4.3 Complementaire functies
Sommige gemeenschapsfuncties hebben slechts enkel behoefte aan de onderste
bouwlagen. Daarom worden nevenfuncties op de bovenliggende verdiepingen toegelaten
voor zover ze verweefbaar zijn met de maatschappelijke functie en onderbouwd kan
aangetoond worden dat geen andere maatschappelijke functie de bovenliggende
verdiepingen kan innemen.

Detailhandel en reca zijn enkel toegelaten als ze rechtstreeks in relatie staan met de
aanwezige maatschappelijke functie. Ze zijn er ondergeschikt en complementair aan
maar zijn ook, los  van de gemeenschapsfunctie te gebruiken door de buurt. Een
cafetaria van een school bijvoorbeeld zou ook tijdens het weekend geopend kunnen zijn.
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4.5 Zone voor maatschappelijke functies – gemengd project
Het Stuivenbergziekenhuis zal op termijn de zone verlaten. Hierdoor komt er ruimte vrij
voor andere functies. Momenteel plant het psychiatrische ziekenhuis een uitbreiding op
deze site van 11.000m² vloeroppervlakte. In verhouding tot de totale bestaande
bebouwde vloeroppervlakte neemt de psychiatrische instelling na uitbreiding ervan 30%
van het geheel in.

Ruimteboekhouding bestaande toestand.

Door de hoge densiteit in 2060 zijn er verschillende tekorten naar buurt- en
wijkvoorzieningen. Aangezien de site van bij haar oorsprong een maatschappelijke
functie heeft gekend is het aannemelijk om deze functie ook in de toekomst te behouden.
De waardevolle gebouwen maar ook het U-vormige licht grijze gebouw aan de Lange
Beeldekensstraat zijn geschikt voor gemeenschapsfuncties. Ze zijn om die reden
gebouwd. Om de gemeenschapsfuncties bij een nieuw project te garanderen legt het
RUP daarom vast dat minstens 50 % (waarvan eventueel 30% voor een psychiatrisch
ziekenhuis) van de bebouwde ruimte moet ingenomen worden door maatschappelijke
functies. De overige 50% wordt niet gespecifieerd en zal bepaald worden door de
behoeften en de marktvraag op het moment van de ontwikkeling.
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Momenteel is 60% van de site onbebouwd. Gezien het grote tekort aan groen in de
omgeving legt het RUP op om deze onbebouwde ruimte als publiek toegankelijk groen in
te richten. Wanneer alle ongewenste bijbouwen worden afgebroken zou zelfs 70% van de
site onbebouwd zijn. Het is aan te bevelen om maximaal 30% te bebouwen. De overige
10% van het terrein kan zo ingenomen worden door verhardingen en circulaties.Deze
twee laatste percentages zijn eerder richtinggevend.

Simulatie: aanbouwsels zijn verwijderd.

Mocht er naast gemeenschapsvoorzieningen op de site ook wonen geprogrammeerd worden dan kan
de publiek toegankelijke groene ruimte geprivatiseerd worden voor ten hoogste de minimaal aantal m²
tuin die opgelegd wordt via de bouwcode en dit ten behoeve van private of collectieve tuinen met een
maximum van 10% van de totale perceelsoppervlakte.

Wonen genereert ook bijkomende behoeften naar voorzieningen (kribben dienstencentrum, ...). Deze
extra voorzieningen mogen niet worden verrekend bij de minimaal opgelegde vloeroppervlakte voor
gemeenschapsvoorzieningen (50% van de totale vloeroppervlakte). Een tabel van de huidige normen
voor de verschillende voorzieningen waarop de dienst omgevingsinformatie van de stad Antwerpen
zich baseert om de tekorten en behoeften in een buurt te berekenen is opgenomen in 3.5
Voorkooprecht .

Uiteraard moet niet naar een zelfbedruipend systeem gestreefd worden. Voorzieningen die de vraag
op de site zelf overstijgen, kunnen als compensatie dienen voor andere voorzieningen die niet op de
site worden ingericht. Een omgevingsanalyse die uitgevoerd wordt door de stad Antwerpen zal
hiervoor richtinggevend zijn. Deze analyse baseert zich op bestaande normen en houdt rekening met
de reeds bestaande tekorten.

Het is wenselijk om het bouwblok doorwaadbaar te maken en doorsteken voor traag verkeer te
realiseren tussen de Pothoekstraat en Pesthofstraat en de Boerhaavestraat en Lange
Beeldekensstraat.
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Streefbeeld

4.6 Zone voor groen
Deze zone bevat de grotere, bestaande, groene ruimten in het plangebied. Het gaat om
het Stuivenbergplein, het Zuster der Armenplein, de (beschermde) kloostertuin in de
Lange Kongostraat en het Willy Vandersteenplein. Andere groene pleinen, zoals de
groene ruimten rond de langwerpige appartementsblokken in de Van Kerckhovenstraat of
het Jos Verhelstplein, zijn niet opgenomen. Niet de ruimte op zich, maar wel de
aanwezigheid van publiek groen in het bouwblok wordt gegarandeerd via de overdruk
bouwblokproject, met kenmerk 2. 

4.7 Zone voor publiek domein
In deze zone bevindt zich voornamelijk de openbare weg, de publieke pleinen, stegen en
doorgangen. De nadruk in deze zone ligt op de publieke toegankelijkheid ervan. Het
merendeel ervan is eigendom van de overheid en/of geaffecteerd bij het openbaar
domein.

Het profiel van de straten is conform het STOP-principe. Door het beperkt aantal publieke
groene ruimten moeten de straten en pleinen zo groen mogelijk worden ingericht.

4.8 Overdruk – handel en reca
Verschillende straten behoren niet tot de winkelstraten, opgenomen in de zone voor
detailhandel maar hebben wel reeds een aanwezigheid van handel en reca of de potentie
hiervoor. Zij krijgen een overdruk handel en reca. Deze straten zijn geen zuivere
woonstraten noch zuivere handelstraten. Handel en reca is er toegelaten maar moeten
wel de bouwvoorschriften van de zone voor wonen respecteren. Volgende straten en
pleinen zijn geselecteerd:

 Belangrijke buurtpleinen: De Coninckplein, Wilgenstraat (Stuivenbergplein), Lange
Stuivenbergstraat (Schoolplak en uitloper Handelstraat), Groeningerplein.

 Osystraat-Van De Wervestraat-Van Maerlantstraat: dit is een belangrijke openbaar
vervoersas, deels gelegen langs het Sint-Jansplein en bevat reeds een zekere
hoeveelheid handelszaken en supermarkten. Op de plek waar de Osystraat afbuigt
en overgaat in de as overgaat in de Van De Wervestraat is een verbreding van de
straat waar te nemen. Omwille van de potenties van deze plek om in de toekomst
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uit te groeien tot buurtpleintje heeft de Osystraat tot huisnummer 22 deze overdruk
gekregen.

 Verbindingsstraten tussen het Centraal Station en het De Coninckplein (deel Van
Stralenstraat, Van Arteveldestraat, Van Schoonhovenstraat): van oudsher een
belangrijke passage waar zich handels- en horecazaken hebben gevestigd. Door
de nabijheid van het Centraal Station bevinden zich hier tal van handels- en
horecazaken zoals typisch voor een stationsomgeving. Ook de invloed van de Van
Wesenbekestraat is hier sterk voelbaar. Deze straat, die ook gekend is als
"Chinese straat" onderscheidt zich van de andere straten omwille van haar sterke
bovenlokale aantrekkingskracht. Ze is daarom opgenomen in de zone voor
detailhandel.

 Muizenstraat - Sint-Elisabetstraat als verbindingsstraat tussen het De Coninckplein
en de handelsas Diepestraat - Korte Zavelstraat.

 Van Kerckhovenstraat: hier zijn reeds verschillende handelszaken gevestigd. De
straat is eveneens goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

 Deel Dambruggestraat: verbinding tussen Van Kerckhovenstraat en
Sint-Gummarusstraat - Diepestraat.

 Lange Dijkstraat: verbinding tussen Sint-Jansplein en Spoor Noord.

 Ellermanstraat - Viaduct-Dam: gelegen langs de nieuwe ontwikkeling van Kop van
Spoor Noord.

 Lange Beeldekensstraat: hier zijn reeds verschillende handelszaken gevestigd en
maakt tevens de verbinding tussen de handelsas Offerandestraat en het
Stuivenbergziekenhuis. De straat is tevens aangeduid tot één van de
verkeerslussen van het gebied.

 Pothoekstraat tussen Lange Beeldekensstraat en Schijnpoort: goede
bereikbaarheid, aangeduid als hoofdstraat in het mobiliteitsplan.

 Deel Kerkstraat: Aanwezigheid van handel en horeca, ook met invloedssfeer van
het kerkplein.

4.9 Overdruk – binnengebied
Ontpitting (het verwijderen van magazijnen en koterijen waardoor er tuinen kunnen
gecreëerd worden) is een belangrijk speerpunt in dit RUP. De binnengebieden van de
bouwblokken moeten maximaal ontpit worden ten behoeve van tuinen en groen.
Sommige bouwblokken zijn echter voldoende groot zodat ze zowel tuinen kunnen
voorzien voor de bebouwing in de celwand als bijkomende bebouwing in het
binnengebied kunnen garanderen. Binnen strikte voorwaarden kunnen de
binnengebieden die in deze overdruk zijn aangeduid bebouwd worden.

4.9.1 Selectie van de bouwblokken
Eén van de beleidsondersteunende instrumenten voor bouwblokprojecten is de
potentiekaart. De potentiekaart, opgenomen in  het Bouwblokkenboek, geeft een indicatie
van de mogelijke potenties van een binnengebied, los van de eigenheid van de plek
(perceelsstructuur, locatie, eigendomsstructuur,...) en doet geen bindende uitspraken.
Dat wil zeggen dat door de gunstige oppervlakte, vorm en vormverhoudingen bebouwing
in het binnengebied theoretisch mogelijk is.
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De bouwblokken die niet groen gekleurd zijn laten in min of meerdere mate bebouwing
toe.
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Categorie 1: niet ontwikkelbaar als zelfstandige ruimte
Categorie 2: niet bebouwbaar
Categorie 3: Binnengebied beperkt ontwikkelbaar
Categorie 4a: Bebouwbaar binnengebied
Categorie 4b: Autonoom ontwikkelbaar binnengebied

De bouwblokken op de kaart hierboven aangeduid met kenmerk 1, 2, 3 of 4 worden
omwille van volgende redenen niet geselecteerd:

1. Deze bouwblokken behoren tot de zone met overdruk bouwblokproject. Deze
overdruk laat bouwen in binnengebied reeds toe.

2. In de potentiekaart is geen rekening gehouden met stegen. Deze bouwblokken
bevatten een steeg die is aangeduid als zone voor publiek domein en waardoor er
bebouwing mogelijk is langs de steeg. Verder verdichten is niet wenselijk.

3. De binnengebieden in deze bouwblokken zijn aangeduid als zone voor groen
4. Bouwblok behoort tot zone voor maatschappelijke functies – gemengd project.

Deze zone laat bouwen in binnengebied reeds toe.
Er worden geen gedetailleerde bindende inrichtingsvoorschriften opgelegd maar
vuistregels voor de inrichting zijn:

 De draagkracht en harmonie van het bouwblok en de straat komt niet in het
gedrang.

 Minstens 40% van het projectgebied is onbebouwd en onverhard.

 De woon- en leefkwaliteit in de woongebouwen uit de celwand staat voorop. Dit
houdt in dat er voldoende afstand moet gecreëerd worden. Indien de bestaande
woningen, gelegen op het gelijkvloers, niet beschikken over een tuin kan opgelegd
worden om een tuinzone te creëren. Deze is minstens 10 meter diep. Nieuwe
groenzones van het project sluiten hier best op aan.

 De bouwhoogte is altijd lager dan deze van de bebouwing uit de celwand

 Het project moet autonoom ontsloten worden en parkeerbehoeften moeten op
eigen terrein worden opgevangen.

4.10 Overdruk - bouwblokproject
De bouwblokken die aangeduid zijn met een overdruk bouwblokproject zijn atypische
bouwblokken door hun eigendomsstructuur en/of bebouwing. Zij zullen daarom bij een
grote, nieuwe ontwikkeling in zijn geheel worden bekeken. Dit resulteert in een
ontwikkelingsvisie waarbij het niveau van het individueel gebouw wordt overstegen.
Samenwerking tussen verschillende eigenaars wordt nagestreefd om zo meer
samenhang en kwaliteit toe te voegen op het niveau van het bouwblok.

Bouwblokprojecten hebben als doel de samenhang van het weefsel in 2060 te verhogen.
Het zijn stedelijke enclaves die belangrijke oriëntatiepunten vormen in het weefsel. Door
het belang van deze bouwblokken, de specifieke context en de verplichting om een visie
over het totale bouwblok te formuleren, worden de voorschriften uit de zone voor wonen
flexibeler gemaakt. De belangrijkste voorwaarden zijn dat minimum de helft van de
bebouwde oppervlakte moet worden ingenomen door wonen of
gemeenschapsvoorzieningen en dat minstens de helft van de grondoppervlakte
onbebouwd moet blijven. Detailhandel, reca en vrijetijdsvoorzieningen zijn toegelaten op
de gelijkvloerse verdieping.

De overdruk heeft kenmerk 1 of kenmerk 2 gekregen. Deze twee zones onderscheiden
zich door het statuut van hun onbebouwde ruimte. De bouwblokken zijn op basis van het
huidige statuut van de onbebouwde ruimte toegewezen aan één van beide zones.

 Voor de overdruk met kenmerk 1 geldt dat minstens de helft van de
terreinoppervlakte onbouwd moet blijven. Deze onbebouwde ruimte vormt bij
voorkeur een samenhangend geheel. Omdat ze samen met de bebouwde ruimte
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wordt vormgegeven kan deze specifieke en collectieve invullingen krijgen die niet
onmiddellijk mogelijk zijn in de rest van het bestaande weefsel. Een voorbeeld van
vandaag zijn moestuintjes.

 Voor de zones met overdruk 2 moet minstens de helft van de terreinoppervlakte
onbebouwd blijven waarbij deze publiek toegankelijk is. Ook hier vormt deze ruimte
bij voorkeur één samenhangend geheel.  

4.11 Onteigeningsplan

4.11.1 Situering en doelstellingen
Het onteigeningsplan voor het pand te Dambruggestraat 129 is opgesteld ter realisatie
van de visie en doelstellingen uit het RUP 2060. Het beoogde project zal immers bestaan
uit een gemeenschapsvoorziening op de gelijkvloerse verdieping die voor een
capaciteitsuitbreiding van de Permekesite zorgt. Op de bovenliggende verdiepingen
komen er betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen voor personen en gezinnen met
een bescheiden inkomen. Het OCMW Antwerpen zal instaan voor het verhuur en beheer
van de woningen.

Uit onderzoek blijkt dat het vinden van een betaalbare woning sowieso steeds
problematischer wordt. De Vlaamse woningmarkt onderging de afgelopen decennia een
serieuze prijsstijging. Ook de beschikbare inkomens van de individuele huishoudens
stegen, maar niet in verhouding tot de huurprijzen. Hierdoor nam de naakte woonkost
een steeds groter deel van het huishoudelijk budget in beslag en dit beduidend groter
voor huurders dan voor eigenaars.

Naast de stijging van de woningprijzen wordt de private huurmarkt tevens gekenmerkt
door een groot aandeel aan slecht geïsoleerde woningen. Door de aanhoudend stijgende
energieprijzen neemt de hoge energiekost, die moet betaald worden voor een slecht
geïsoleerde woning, eveneens toe. Naar schatting zouden er in Vlaanderen zo’n 50.000
tot 150.000 huishoudens geconfronteerd worden met ernstige problemen qua
betaalbaarheid en kwaliteit van huurwoningen. Als gevolg van deze tendensen steeg het
gemiddelde woonquotum (totale woonkosten uitgedrukt als percentage van het inkomen)
zeer sterk voor personen die aangewezen zijn op een woning op de private huurmarkt.

Het povere isolatieniveau hangt nauw samen met de gebrekkige woonkwaliteit van de
private huurwoningen. Doordat de vraag naar huurwoningen echter groter is dan het
aanbod, geraken deze woningen toch snel en aan relatief hoge prijzen verhuurd.

Los van het tekort aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, detecteren de laagdrempelige
hulpverleningsorganisatie eveneens een gebrek aan variatie in de huidige woonvormen.
Een steeds groter wordende groep mensen heeft nood aan woonvormen die gekoppeld
zijn aan een vorm van ondersteuning. De stad zet daarom stilaan meer in op het
realiseren van een breder palet aan wooninitiatieven maakt het immers mogelijk dat
mensen die (nog) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen een stabieler woontraject
kunnen volgen. Daarnaast zorgt het ook voor een minder grote belasting van de
zelfstandige woonvormen.

Voor Antwerpen 2060 zijn deze algemene tendensen zeker niet anders. Op dit moment
telt het gebied meer dan 648 wooneenheden ongeschikt en/of onbewoonbaar. Dit is
37,7% van de ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden in Antwerpen. Daarnaast
is 60% van de bewoners huurder, wat 13% meer is dan het gemiddeld aantal huurders in
Antwerpen, en ligt het gemiddeld netto belastbaar inkomen (10.067 euro) lager dan
gemiddeld in Antwerpen (14.350 euro). De kans is bijgevolg groot dat personen in dit
stadsdeel problemen ondervinden om een betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoning te
vinden. Bovendien is dit gebied ook een aankomstgebied.

Bovendien is dit gebied eveneens het aankomstgebied voor Antwerpen. Door de
constante instroom van nieuwe inwoners, stijgt de reeds bestaande druk op de
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woningmarkt  nog verder. De huidige opwaarderingsgolf kan bovendien ook nog extra
risico’s met zich meebrengen wat betreft die woningmarkt, zoals stijgende woningprijzen
en verdringing van de oorspronkelijke bewoners.

Het is daarom van belang dat er naast de opwaarderingsprojecten ook wordt ingezet op
het voorzien van een voldoende groot en stabiel aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare
huurwoningen in Antwerpen 2060. Het RUP2060 onderschrijft ook die doelstelling. Zo
geeft aan dat de woonfunctie in dit gebied moet primeren en dit met focus op het behoud
van de diversiteit aan woontypes. De stadsdienst Samen Leven wil daarom een project
opstarten waarbij kwaliteitsvol en betaalbaar huren wordt gecombineerd met de
mogelijkheid tot ondersteuning. Om dit project te kunnen realiseren werd er bijgevolg op
zoek gegaan naar een pand in Antwerpen 2060. Na locatieonderzoek werd het pand in
de Dambruggestraat 129 hiervoor geselecteerd.

Het pand is al jaren een ware kankerplek. In 2005 en 2008 bezocht de stadsdienst X-tra
het gebouw met het oog op het in kaart brengen de noden van de bewoners. Daarnaast
hebben verschillende (hulpverlenings)diensten zich de voorbije jaren ingezet om de
verwaarlozing en verkrotting van en overlast in het pand in te perken en de bewoners
sociaal te ondersteunen. Ondermeer de stadsdienst Hygiënisch woontoezicht,
Buurttoezicht, Pandtoezicht en het OCMW waren hier actief. Ondanks de verschillende
pogingen om de situatie van en in het gebouw te verbeteren, bleek en blijft het
problematisch op verschillende vlakken, zowel naar veiligheid, hygiëne als overlast.

Daarnaast beschikt het pand over voldoende oppervlakte om project van redelijke grootte
te kunnen realiseren. Het heeft een beschikbare vloeroppervlakte van (ordegrootte)
2.000m².

Naast de situatie van het pand is het ook uitgekozen omwille van de locatie van het
gebouw. Het RUP2060 hecht veel belang aan het voorzien van een degelijk aanbod aan
maatschappelijke functies en gemeenschapsvoorzieningen. Het pand in de
Dambruggestraat is gelegen is in de nabijheid van een bestaande maatschappelijke
voorziening én het beschikt over een gelijkvloers dat kan worden ingevuld met een
maatschappelijke functie. Hierdoor kan de bestaande gemeenschapsvoorziening worden
uitgebreid en meervoudig ruimtegebruik worden gestimuleerd. Concreet grenst het
perceel van het pand aan de Permeke-site. Op deze locatie zijn, naast de
stadsbibliotheek, ook verschillende wijkdiensten gelokaliseerd, zoals het overlegteam van
de Antwerpse cultuurcentra, wijkwerking Spoor Noord, stedelijk wijkoverleg, buurtregie
Noord, Antwerpen Averechts en CAS. Het pand biedt bijkomende opportuniteiten om de
Permeke-site verder uit te breiden. Zo kan de patio van Permeke worden uitgebreid
waardoor een aangename binnenruimte ontstaat en kan er op het gelijkvloers van het
pand in de Dambruggestraat bijkomende gemeenschapsruimte worden voorzien om
tegemoet te komen aan het capaciteitsgebrek in Permeke. Het pand is tevens goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. Tramlijn 12 houdt halte vlak aan de Permeke
bibliotheek.

De stad trachtte in het verleden het pand al enkele keren tevergeefs in der minne aan te
kopen. Het Gemeentelijk RUP 2060, dat binnenkort in werking treed, biedt de
mogelijkheid om het gebouw te onteigenen. Via deze weg wil de stad het pand verwerven
en er een project realiseren dat zowel tegemoet komt aan het creëren van een bijkomend
betaalbaar woonaanbod, het realiseren van bijkomende gemeenschapsvoorzieningen als
het bestrijden van overlast en slechte woonkwaliteit. 

4.11.2 Gegevens huidige situatie pand

4.11.2.1 Gebouw
Het gebouw in de Dambruggestraat heeft een perceeloppervlakte van 1072 m². Het gebouw bestaat
uit een garagegedeelte in de kelder en in de achterbouw. Op het gelijkvloers is er een carwash
gelegen. Vooraan de straat zijn er nog 4 poorten met telkens een bergplaats. Één bergplaats heeft
eveneens een ondergronds deel. De overige verdiepingen (4) zijn ingevuld als woongedeelte. In totaal
zijn er hier 64 gemeubelde studio’s en 4 appartementen. De inrichting van de eerste verdieping
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gebeurde niet conform de bouwvergunning. Volgens de vergunning is de verdieping bestemd voor
parking.

Oppervlakte gebouw: 

 Kelder:

 -1,5: 403 m²

 -1: 633 m²

 -0,5m²: 403 m²

 Gelijkvloers en achterbouw:

 0: 633 m²

 +0,5: 403 m²

 1ste verdieping:

 493 m²: 10 studio’s van 3m x 8 m  en 4 appartementen van 6m x 8m

 2de t/m 4de verdieping:

 493 m²: 18 studio’s van 3m x 8m met terras van 3m x 1m

Langs de buitenkant wordt het gebouw gekenmerkt door een verwaarloosde gevel.
Binnenin het gebouw is er een enorme verscheidenheid aan woonkwaliteit. De voorbije
jaren zette de stadsdienst Pandtoezicht zich in om de gebreken in de private
wooneenheden tot een minimum te herleiden. Naast de woonkwaliteit is ook het
wooncomfort van de woningen minimaal. De leefbare oppervlakte van de wooneenheden
is immers zeer beperkt. Zo hebben de studio’s maar een vloeroppervlakte van 24m². De
gemeenschappelijke delen worden gekenmerkt door een beperkte brandveiligheid en
worden geteisterd door allerlei ongedierte (kakkerlakken, muizen, vlooien, …). De
gebrekkige staat van het gebouw zorgt bovendien voor een nefaste aantrekkingskracht.
De gemeenschappelijke delen worden regelmatig gekenmerkt door overlast van buitenaf.
Zo wordt er op regelmatige basis sluikstort aangetroffen en dringen druggebruikers de
inkomhal en private gangen van het gebouw binnen.

(bron: Samen Leven/SI/X-tra (2009) Eindrapport Dambruggestraat 129, 2060 Antwerpen)

4.11.2.2 Bewoners
Momenteel heeft het pand 23 verschillende eigenaars en wonen er 3 eigenaars en 49
hoofdhuurders. In totaal zijn er 85 bewoners. 36% van deze bewoners woont minder dan
een jaar in het gebouw. 90 % is alleenstaand, waaronder 73 % mannen en 17 %
vrouwen. 10 % is samenwonend of heeft een gezin. 63 % van de bewoners bezit de
Belgische nationaliteit, 8 % is afkomstig van een EU-land en 29 % is afkomstig van buiten
de EU.

Het pand wordt hoofdzakelijk bewoond door maatschappelijk kwetsbare groepen,
waaronder heel wat kwetsbare ouderen. 54 % van de bewoners is ouder dan 50 jaar.

De bewoners kenmerken zich door tal van problemen op gebied van gezondheid, alsook
op sociaal en financieel vlak. Slechts 17% van de bezochte gezinnen beschikt over een
inkomen uit arbeid, 50% heeft een vervangingsinkomen, 17% heeft een inkomen uit
pensioen, 10% heeft geen inkomen en 6% heeft niet-aangegeven inkomsten. Veel
bewoners moeten leven van een minimuminkomen.

De huurders betalen gemiddeld een huurprijs van € 379 per wooneenheid.
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4.11.2.3 Aankooppogingen stad Antwerpen
Autonoom Gemeentebedrijf Vespa trachtte enkele jaren geleden het pand in
Dambruggestraat 129 in der minne aan te kopen. In 2009 startte Vespa het dossier op.
Er werden verschillende gesprekken gevoerd met de voorzitter van de algemene
vergadering der mede-eigenaars en de syndicus en mede-eigenaar van het pand. Ook
de eigenaar van de parkeergarage onderaan het gebouw, werd gecontacteerd met de
vraag of er van zijn kant uit verkoopbereidheid was.

Bij de gecontacteerde personen was er een verkoopbereidheid, maar de gevraagde
verkoopprijs was te hoog. De vraagprijs overschreed het plafond van de waardebepaling,
die door de afdeling Schatten en landmeten van AG Vespa werd opgemaakt, met circa
1,7 miljoen euro. Gezien Vespa geen aankopen kan doen die boven het plafond van een
waardebepaling liggen, bleek een minnelijke aankoop van de eigendom niet mogelijk en
werd er destijds een einde gesteld aan de gesprekken met de eigenaars.

4.11.3 Projectpiste
Na de onteigening en doorgedreven renovatie of vervangingsbouw zal de kelder (-1)
vermoedelijk blijven dienst doen als parkeergarage. Er zal aan AG Vespa gevraagd
worden om te onderzoeken of de kelderverdieping kan worden doorgetrokken tot aan de
achterste perceellijn. Er zal eveneens onderzocht worden of er een bijkomende laag (-2)
kan voorzien worden in de kelder die eveneens dienst kan doen als parking. Uit navraag
bij de stadsdienst Mobiliteit blijkt dat er geen bezwaren zijn rond het behoud van de
bestaande garage en mogelijke realisatie van een bijkomende garage. Op het
gelijkvloers van het gebouw zal een gemeenschapsfunctie worden voorzien. Deze zal
samen met de ruimte waar nu een achterbouw is voorzien, worden ingezet in functie van
een uitbreiding van de Permeke-site. De overige 4 lagen zullen worden ingevuld als
woonfunctie.

4.11.3.1 Invulling gemeenschapsfunctie
Het perceel van het pand grenst aan de achterkant aan de Permeke-site. Dit biedt heel
wat mogelijkheden om de site verder uit te breiden, als tweede fase. Gezien het
capaciteitstekort van Permeke wil de stad het gelijkvloers van het pand in de
Dambruggestraat gebruiken om de dienstencluster van de Permeke-site verder uit te
breiden. Daarnaast zal de achterbouw van het pand worden afgebroken. Op die manier
kan de patio van Permeke, dat nu onderbenut wordt, worden uitgebreid waardoor een
aangename binnenruimte ontstaat. Terwijl de toegang langs het De Coninckplein
momenteel nog functioneert als enige ingang voor de bibliotheek die gebruikt wordt door
alle stadsbewoners, kan de Dambruggestraat uitgroeien tot een tweede ingang van deze
site.

Door te kiezen voor deze invulling wordt het tevens mogelijk om het isolement van het
pand in de buurt te doorbreken en meer sociale controle in en rond het pand op gang te
brengen.

In samenspraak met de betrokken actoren en diensten actief in Antwerpen-Noord zal er
worden bekeken welke exacte invulling de gemeenschapsfunctie moet krijgen.

4.11.3.2 Invulling woonfunctie
Vanaf de eerste tot de vierde verdieping zullen betaalbare en kwaliteitsvolle
huurwoningen worden voorzien voor personen en gezinnen met een bescheiden
inkomen. Het OCMW Antwerpen zal instaan voor het verhuur en beheer van de
woningen.

Betaalbaar
 Huurprijzen: Gezien het betaalbaar karakter van de huidige wooneenheden, wordt

er geopteerd om voor het project gelijklopende huurprijzen te hanteren maar dan
voor woningen met meer woonconfort en goede woonkwaliteit.
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 Bemeubeld: Met oog op betaalbaarheid wordt geopteerd om ook bemeubelde
woningen te voorzien. Op die manier hoeft de huurder geen meubels aankopen,
waardoor er minder druk wordt gelegd op het budget van de huurder.

 Duurzaam: Daarnaast zal er worden onderzocht in hoeverre er bij renovatie of
vervangingsbouw kan worden ingezet op duurzaam, energiezuinig wonen of zelfs
passief wonen (voorzien groendak, zonnepanelen, hoogrendementsglas, hoge
isolatienormen, …). Gezien de stijgende energieprijzen kan de energiekost voor de
huurders op deze manier eveneens beperkt worden.

Begeleiding
Bij deze woningen wordt er ingezet op een snelle detectie van ondersteuningsnoden van
bewoners. Indien nodig kan er dan minimale begeleiding worden voorzien: ondersteuning
bij de huurbetaling en leefbaarheid. Er is geen druk op doorstroom naar een andere
woning. Het is evenwel de betrachting dat de bewoners dankzij de geboden
ondersteuning kunnen komen tot grotere verwachtingen ten aanzien van wonen en de
stap naar zelfstandig wonen willen zetten. Deze woonvorm kan gezien worden als een
soort opstap naar regulier wonen, maar zonder eindtermijn voor de bewoner.

4.11.4 Huidige bewoners
De dienst Samen Leven/Sociale Interventie/Woonbegeleiding zoekt in samenwerking met
het OCMW uit welke bewoners kunnen verhuizen naar een sociale woning. De bewoners
kunnen immers gebruik maken van een voorrang omwille van onteigening. Gezien 90%
van de bewoners bovendien alleenstaand is, kan het grootste deel op relatief korte
termijn doorstromen naar sociale huisvesting. Voor de groep bewoners die niet in
aanmerking komt voor sociale huisvesting wordt er naar een oplossing gezocht op de
private huurmarkt.

Voor de bewoners die noch op de sociale, noch op de private huurmarkt terecht kunnen,
wordt er bekeken of zij na de renovatie/vervangingsbouw terug kunnen keren naar hun
woning. Voor deze groep zal er ondertussen tijdelijke huisvesting worden gezocht.
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5 Gevolgen en acties ter realisatie

5.1 Planschade en planbaten
Register van de percelen die mogelijks in aanmerking komen voor
planschadevergoeding, planbatenheffing, bestemmingswijzigings- compensatie of
compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften.

Overeenkomstig artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient een
ruimtelijk uitvoeringsplan een register te bevatten van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal-of
gebruikersschadecompensatie ingevolge een bestemmingswijziging of overdruk.
Aangezien er geen bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd en er dus ook geen
aanleiding is voor een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal-of
gebruikersschadecompensatie is dergelijk register voor dit RUP niet noodzakelijk.

De regeling over de planschade is terug te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden
in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling
over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009
houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij
bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet gronden pandenbeleid
kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst
van het decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op
www.codex.vlaanderen.be, zoekterm "gebruikerscompensatie".

5.2 Op te heffen strijdige voorschriften

5.2.1 Op te heffen voorschriften van het gewestplan
goedgekeurd d.d. 3 oktober 1979

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 2060 treedt volledig in de plaats van het gewestplan. Dit wil
zeggen dat wat op dit ogenblik door het gewestplan is geregeld, overgenomen moet
worden in het RUP of vervalt. Het plangebied is met uitzondering van het Stuivenberplein
volledig bestemd als woongebied met bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van
de gebouwen.

Het Stuivenbergplein is bestemd als parkgebied.
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Gewestplan

5.2.1.1 Voorschriften Woongebieden: Artikel 5.1 De Woongebieden
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

5.2.1.2 Voorschriften Parkgebieden: Artikel 14
De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig
ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie
kunnen vervullen.

5.2.1.3 Herziening van het gewestplan: (BVR 07/07/00)
In het gewestplan van 1979 werd reeds een beperking gesteld op de hoogte van de
gebouwen in het plangebied. In deze wijzigingen worden de voorschriften betreffende de
hoogte van de gebouwen veranderd:

Artikel 1. Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen

Artikel 1 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften die behoren bij het
gewestplan Antwerpen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 houdende
vaststelling van het gewestplan Antwerpen, zoals meermaals gewijzigd, wordt vervangen
door de volgende bepaling:

§1.Voor het optrekken van gebouwen gelegen in de volgende woongebieden, gelden de
hierna vermelde bijzondere voorschriften:

[…]

2° in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de
Leien en de Kleine Ring;

[…]

In deze gebieden wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

1° de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

2° de eigen aard van de hierboven vermelde gebieden;

3° de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.
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5.2.2 Op te heffen verkavelingen
Binnen het studiegebied komt een goedgekeurde verkaveling voor: Deze wordt
opgeheven door het RUP.

 PL/36.701/V – goedgekeurd dd. 23/11/1987

5.2.3 Op te heffen rooilijnplannen
Alle rooilijnplannen die nog rechtsgeldig zijn in het plangebied, worden na de
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan door de bevoegde overheid volledig
opgeheven:

 Ooievaarstraat 38-40 - hoek met Van Montfortstraat (GR 25/04/2006)

 Duinstraat tussen de nrs. 50 en 68 (GR 17/09/2002)

 Sint-Amandusstraat - lijnrichting (GR 17/09/1870)

 Boerhaavestraat - deel tussen Pesthofstraat en Pothoekstraat en deel geopend
tussen Pothoekstraat en eigendom Dams naar de spoorweg (KB 28/02/1889)

 Boerhaavestraat (GR 08/02/1885)

 Bisschopstraat (KB 04/07/1910)

 Carnotstraat - Statieplaat (KB 04/07/1910)

 Dambruggestraat - Sint-Gummarusstraat - afschuining hoek (ontwerp 17/12/1930)

 Viaduct Dam - La route de Bruxelles vers Breda par le viaduc construit au dessus
de la gare du Stuyvenberg (KB 19/10/1889)

 Zeilstraat - Touwstraat - Vlagstraat - opening 12m brede steeg op eigendom A.
Magnus in de Lange Pothoekstraat, 5de wijk (KB 19/12/1901)

 Vlagstraat en Lange Kongostraat - twee nieuwe straten in verlengenis (KB
26/06/1913)

 Sint-Elisabethstraat - Korte Zavelstraat - Muizenstraat - nieuwe lijnrichting
(13/06/1931)

 Everaertsstraat - lijnrichting (KB 29/06/1869)
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 Everaertsstraat - Sint-Norbertusstraat - rooilijn (KB 07/02/1978)

 Hollandstraat (CBS 16/05/1913)

 Grote baan van Antwerpen naar Turnhout - meerbepaald Sint-Jacobsmarkt -
Kipdorpbrug en Carnotstraat (KB 26/08/1873)

 Grote baan van Antwerpen naar Turnhout - meerbepaald Sint-Jacobsmarkt -
Kipdorpbrug en Carnotstraat - gedeeltelijke wijziging (KB 06/09/1887)

 Lange Kongostraat - openen van 2 nieuwe straten uitkomende in de Pothoeks- en
Somméstraat (KB 21/10/1890)

 Lindeboomstraat - plan nouvelle rue sur le terrain van Berckelaer (CBS
22/05/1869)

 Lindeboomstraat - plan nouvelle rue sur le terrain van Berckelaer (KB 31/07/1883)

 Muizenstraat (KB 28/06/1926)

 Muizenstraat (KB 13/06/1931)

 Muizenstraat (CBS 03/07/1864)

 Oudesteenweg (CBS 25/08/1864)

 Oudesteenweg - afschaffing Petersgang - bijzondere weg (KB 26/06/1924)

 Oudesteenweg - verbetering noordelijke lijnrichting (KB 26/08/1925)

 Algemeen lijnrichtingsplan voor Borgerhout (KB 10/04/1876)

 Drink, Prins en Veldstraten (KB 15/04/1911)

 Turnhoutsebaan (KB 20/01/1910)

 Turnhoutsebaan (KB 19/09/1888)

 Diepestraat - Lange Beeldekensstraat (BD 28/02/1989)

 Van Helmontstraat - plan alignement du nouvel hopital (CBS 08/05/1885)

 Bredastraat (08/02/1879)

 Lange Dijkstraat (15/10/1874)

 Korte Zavelstraat (KB 17/06/1887)

 Muizenstraat (05/09/1989)

 Sint-Amandusstraat - Sint-Norbertusstraat - alignement (06/05/1868)

 Hollandstraat (16/03/1877)

 Klappeistraat (CBS 06/10/1882)

 Klappeistraat wijziging (CBS 15/05/1915)

 Klappeistraat wijziging (KB 06/11/1972)

 Kerkstraat - nieuw ontworpen lijninrichting alsmede de te onteigenen
eigendommen tot verbredign van een gedeelte (03/10/1927)

 Kerkstraat - Van Der Keilenstraat (KB 10/11/1977)

 Kerkstraat (ontwerp 23/02/1915)
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 Pothoekstraat- algemeen plan tot rooiing en onteigening bij stroken voor het
vervreden van een gedeelte (KB 04/05/1926)

 Rotterdamstraat (KB 17/04/1866)

 Rotterdamstraat (GR 02/08/1934)

 Spoorstraat (ontwerp 08/06/1859)

 Lange Van Bloerstraat (CBS 18/08/1861)

 Lange Van Bloerstraat (KB 10/03/1923)

 Van Kerckhovenstraat - geschikmaking terrein voormalige gasfabriek (ontwerp
19/10/1934)

 Van Kerckhovenstraat - geschikmaking terrein voormalige gasfabriek (ontwerp
12/01/1943)

 Violetstraat (CBS 10/10/1965)

 Lavendelstraat (CBS 10/10/1965)

 Helm en Veldstraten - lijninrichtingsplan (ontwerp 01/01/1900)

5.3 Ruimteboekhouding
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1 Bijlage A _ Feitelijke toestand

1.1 Luchtfoto

Kaart: Luchtfoto

1.2 Topografische kaart
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1.3 Socio-demografie
Na Borgerhout kent Antwerpen 2060 de hoogste bevolkingsdichtheid van de stad
Antwerpen (zie eerste grafiek: 145 inwoners per ha). De wijk Stuivenberg heeft een nog
hogere bevolkingsdichtheid dan Amandus-Atheneum (zie 2 andere grafieken). De buurt
De Zavel is met 252 inwoners per ha de dichtstbevolkte buurt van heel Antwerpen (zie
kaart).

In 2007 kende de helft van de buurten een positieve instroom van inwoners (zie kaart
migratiesaldo). Alleen het noorden van Atheneum-Amandus, Stuivenberg plein – en
ziekenhuis kende een uistroom van inwoners.

Kaart en grafieken: bevolkingsdichtheid.

Kaart: migratiesaldo
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Naar type huishoudens valt het op dat de alleenstaanden vooral in de wijk
Amandus-Atheneum  gevestigd zijn. Met 62% alleenstaanden scoort deze wijk
opmerkelijk hoger dan Stuivenberg en het stedelijk gemiddelde van 46%. Meer dan een
vijfde van de gezinnen zijn middelgroot (4 of meer gezinsleden) tot groot (6 of meer
gezinsleden) in de wijken Stuivenberg en Borgerhout Intra Muros met een uitschieter in
de buurt van het Stuivenbergplein (26%), tov 14% in de stad en 9% in
Amandus-Atheneum.

Kaart en grafieken: aandeel alleenstaanden

Kaart en grafieken: aandeel middelgrote en grote gezinnen

Qua leeftijdsverdeling en geslacht toont het projectgebied opmerkelijke cijfers. Na
Borgerhout kent Antwerpen 2060 het hoogste aandeel min 18- jarigen (bijna 25%) en het
laagste aandeel 65 plussers (12%) van de stad Antwerpen. De kaarten tonen aan dat
verhoudingsgewijs meer kinderen en jongeren in Stuivenberg (bijna 30%) en meer
bepaald in de buurt van het Stuivenbergplein (bijna 35%) wonen. Meer dan 70% van de
bevolking in de wijk Amandus-Atheneum heeft de actieve leeftijd, met name 18 tot 64-
jarigen. Opvallend is ook de hoge aanwezigheid van mannen in Antwerpen Noord. Alleen
aan Stuivenbergplein, Offerandestraat en Sint Willibrordus schommelt het aandeel
mannen rond het gemiddelde.
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Kaart en grafieken: aandeel -18jarigen

Kaart en grafieken: aandeel 18-64jarigen

Kaart en grafieken: aandeel 65plussers
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Antwerpen 2060 heeft bij uitstek het grootste aandeel allochtonen (52%) en allochtonen
buiten de EU (bijna 40%) van heel de stad Antwerpen. Als we kijken naar de Turken en
Marokkanen binnen deze groep dan bevinden die zich verhoudingsgewijs meer in
Stuivenberg en Oud Borgerhout (30%), dan in Amandus-Atheneum (11%) en de stad
Antwerpen (10%).

 Kaart en
grafieken: aandeel allochtonen van buiten EU

Kaart en grafieken: aandeel Turken en Marokkanen.

Typerend voor Antwerpen 2060 is het hoogste aandeel niet werkende werkzoekenden
(bijna 16%) vergeleken bij het stadsgemiddelde van 8,5% en het laagste gemiddelde
inkomen van heel de stad Antwerpen: 8.833 euro. De wijk Stuivenberg scoort nog lager
dan Amandus Atheneum. Op kaart ziet men een duidelijk hoger gemiddeld inkomen in de
buurten Duboistraat, Atheneum, Offerandestraat, St Willibrordus en Laar. Op een jaar tijd
is die situatie ook verbeterd. Ook de kansarmoede index ligt zeer hoog in het gehele
projectgebied (tussen de 16 en 18 punten) vergeleken met de stad (10 punten).
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Kaart en grafieken: aandeel niet-werkende werkzoekenden

Kaarten en grafieken: gemiddeld inkomen per inwoner

We kunnen concluderen dat het gehele projectgebied een zeer hoge bevolkingsdichtheid
kent, een zeer hoog aandeel min 18- jarigen, een laag percentage 65 plussers, een zeer
hoog percentage allochtonen, zeer hoog aandeel niet werkende werkzoekenden en het
laagste gemiddelde inkomen van heel de stad Antwerpen.

Maar we onderscheiden toch verschillen in de verschillende wijken in het projectgebied.
De wijk Amandus- Atheneum kenmerkt zich sterk door de aanwezigheid van
alleenstaanden, actieve leeftijd (18-64 jarigen) en een hoger gemiddeld inkomen. De
wijken Stuivenberg en Borgerhout Intra Muros onderscheiden zich vooral door een hoog
percentage grote gezinnen, kinderen en jongeren, Turken en Marokkanen (vooral de
buurt rond het Stuivenbergplein) en de wijk Stuivenberg alleen met het laagste
gemiddelde inkomen van heel de stad.
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1.4 Tunnelspoorweg

Door het gebied loopt de spoorwegtunnel die de de noord-zuidverbinding maakt tussen
het Centraal Station en Antwerpen Dam. Deze constructie is van aard om in een aantal
gevallen beperkingen op te leggen aan de op te richten constructie, zowel juist boven als
nabij de tunnel en/of tunnelaanhorigheden gelegen.

Op het plan van de bestaande feitelijke en juridische toestand is deze tunnelkoker bij
benadering aangeduid.

Op en naast de tunnel zijn een aantal toegangscomplexen met installaties
(evacuatiecomplex met pomp-, ventilatie-, toegangen-, takel- en andere installaties) staan
die nodig zijn voor het goed functioneren van de tunnel. Deze toegangscomplexen zijn
gelegen aan de Viséstraat en aan de Nachtegaalstraat.
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2 Bijlage B _ Juridische planningscontext

2.1 Gewestplan
goedgekeurd d.d. 3 oktober 1979

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 2060 treedt volledig in de plaats van het gewestplan. Dit wil
zeggen dat wat op dit ogenblik door het gewestplan is geregeld, overgenomen moet
worden in het RUP of vervalt. Het plangebied is met uitzondering van het Stuivenberplein
volledig bestemd als woongebied met bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van
de gebouwen.

Het Stuivenbergplein is bestemd als parkgebied.

Gewestplan

2.1.1 Voorschriften Woongebieden: Artikel 5.1 De Woongebieden
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

2.1.2 Voorschriften Parkgebieden: Artikel 14
De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig
ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie
kunnen vervullen.

2.1.3 Herziening van het gewestplan: (BVR 07/07/00)
In het gewestplan van 1979 werd reeds een beperking gesteld op de hoogte van de
gebouwen in het plangebied. In deze wijzigingen worden de voorschriften betreffende de
hoogte van de gebouwen veranderd:

Artikel 1. Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen

Artikel 1 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften die behoren bij het
gewestplan Antwerpen, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 houdende
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vaststelling van het gewestplan Antwerpen, zoals meermaals gewijzigd, wordt vervangen
door de volgende bepaling:

§1.Voor het optrekken van gebouwen gelegen in de volgende woongebieden, gelden de
hierna vermelde bijzondere voorschriften:

[…]
2° in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen
tussen de Leien en de Kleine Ring;
[…]

In deze gebieden wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

1° de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;
2° de eigen aard van de hierboven vermelde gebieden;
3° de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

2.2 Bijzonder plannen van aanleg

Het plangebied grenst wel aan:

 BPA Stedelijk Park Spoor-Noord

 RUP Binnenstad

In de nabijheid van het plangebied

 RUP Dam West

 GRUP HST-station Antwerpen – omgeving Kievitplein

 BPA Pelikaanstraat

 BPA nr. 16: Stedelijk Slachthuis en omgeving

BPA’s in de omgeving van het plangebied
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2.2.1 BPA Stedelijk park Spoor Noord
In de herontwikkeling van het park Spoor Noord, vinden verschillende functies hun plek.
De westelijke zijde biedt plaats aan een aantal grotere ontwikkelingen (kantoren en
publieke functies zoals een hogeschool of ziekenhuis), het middengebied is open en
heeft een speeltuin, infrastructuur voor skaters en een hergebruikte loods waar allerlei
activiteiten in terecht kunnen. Het oostelijk gedeelte heeft een aantal ingerichte
sportterreinen. De harde grens die jarenlang tussen het noordelijke Dam en het gebied
RUP 2060 lag, is ondertussen verdwenen. Zo kan men vanuit de Biekorfstraat
rechtstreeks het park oversteken naar de Demerstraat.

2.2.2 RUP Binnenstad (in opmaak)
Het plangebied grenst in het noorden aan de Oudeleeuwenrui, in het zuiden aan de Van
der Sweepstraat en de achterste perceelsgrens van de gebouwen die gelegen zijn aan de
Jan van Gentstraat. Het ligt tussen de Scheldekaaien en de Leien. Dit gebied wordt
verder de Binnenstad genoemd, naar de wijkindeling die is opgemaakt voor de
voetgangersbewegwijzering. De Binnenstad bevat de wijken ‘Historisch Centrum’,
‘Schipperskwartier’, ‘Universiteit’, ‘Meir’, ‘Sint-Andries’ en ‘´t Zuid’. Al de BPA’s die actief
zijn in het plangebied (22 BPA’s) zullen opgenomen worden in het onderzoek naar het
toekomstig RUP.

2.2.2.1 Gekoepeld voorstel:
De herziening vertrekt vanuit een duidelijke appreciatie voor de filosofie en de opbouw
van het BPA ‘Binnenstad’ en het BPA ‘Antwerpen-Zuid-aan de Leien’. De manier waarop
juridische zekerheid gecombineerd wordt met flexibiliteit en overleg tussen bouwheer,
overheid en architect wordt in de herziening behouden.

De laatste jaren zijn er specifieke veranderingen in de stad en de samenleving geweest
die opgenomen moeten worden in de herziening. De problemen met de zone voor
gemeenschapsuitrusting bij een eventuele verkoop en een veranderende juridische
houding tegenover bepaalde beschrijvingen in het BPA ‘Binnenstad’ zijn hiervan concrete
voorbeelden. Op beleidsniveau is er ook een belangrijke omwenteling sinds 1980 met de
opmaak van de structuurplannen op Vlaams, provinciaal en stedelijk niveau. Ook dit kan
mee herwerkt worden in een herziening. De laatste belangrijke verandering is de
standaardisering die wordt ingevoerd met de opmaak van de eerste ruimtelijke
uitvoeringsplannen die toekomstige toepassingen en analyses van de gemeentelijke
uitvoeringsplannen zullen toelaten.

2.2.2.2 Doelstellingen:

2.2.3 GRUP HST-station Antwerpen – omgeving Kievitplein
In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het
HST-station Antwerpen-Centraal geselecteerd als poort op Vlaams niveau. Het Centraal
Station te Antwerpen wordt volop uitgebouwd als een volwaardig HST-station. Het gehele
station wordt vernieuwd en uitgebreid met een 2de toegang aan de zijde van de Lange en
Korte Kievitstraat. In de nabije omgeving van deze 2de toegang, wordt verwacht dat het
gebied langs de sporen, tussen de Zoo en de Plantijn en Moretuslei, een sterke
ontwikkeling zal kennen.

Hierbij vergroot de vraag naar ruimte voor hoogwaardige economische activiteiten zoals
diensten, handel en commerciële activiteiten. Om de toekomstige ontwikkelingen in dit
gebied te kunnen richten wordt met dit rup de mogelijkheid gecreëerd voor de realisatie
van nieuwe kantoren, woningen en andere stedelijke activiteiten. Hierbij vormen een
verweving van  activiteiten, een ordeningsprincipe van stroken bebouwing en stroken
open ruimte, algemene richtlijnen in functie van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen
en de open ruimtes, en de inrichting van een nieuw parkgebied over de Plantijn en
Moretuslei het uitgangspunt.
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2.2.4 RUP Dam West
Dit RUP beoogt het uitbouwen van het gebied Dam West tot een volwaardige stadswijk
aan de rand van het park Spoor Noord. Een wijk waar wonen en werken evenwichtig
samengaan. De historische en hedendaagse elementen en identiteiten moeten behouden
blijven.

Het RUP speelt in op enkele ontwikkelingen die zich binnen de wijk afspelen.

 De realisatie van het Park Spoor Noord die de wijk doet transformeren van
buitenwijk naar stadswijk. Door het park vallen barrières weg.

 De toename van de woondruk op de huidige bedrijfsgronden in de wijk. Het
verschralen en zelfs verdwijnen van de huidige bedrijvigheid hierdoor is een
mogelijk gevolg. Het gemengd karakter van de stadswijk – zij het wel in een
herzien evenwicht – is een streefdoel.

 Twee stadseigendommen liggen braak. Dit geeft opportuniteiten voor nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe functies. Enerzijds kunnen een aantal structuren, zoals
de aansluiting en verbinding tussen de wijk en het park, hertekend worden.
Anderzijds kan een nieuw programma gerealiseerd worden: bijvoorbeeld een
centrale stelplaats voor onderhoud van het nieuwe Park Spoor Noord (ter
vervanging van de stelplaats Vliegenstraat) en/of een plaats voor onderwijs.

2.3 Vervallen plannen van aanleg

Bij wijze van historiek worden eveneens de vervallen BPA’s, die ooit van toepassing
waren binnen het plangebied, opgesomd:

 BPA nr. 3 – Wijk begrensd door Gasstraat-Van Kerckhovenstraat-Walenstraat en
Lange Sterbeekstraat;

 BPA nr. 6 – Lange Scholierstraat-Lange
Stuivenbergstraat-Handelstraat-Handelsteeg-Lange Zavelstraat;

 BPA nr. 13 – Stuivenbergplein en omgeving;

 BPA nr. 41 – Carnotstraat en omgeving;

 BPA nr. 75 – Dambruggestraat-Sint Elisabethstraat-Korte en Lange
Zavelstraat-Duinstraat-Lange Beeldekensstraat;
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 BPA nr. 77 – De Coninckplein;

 BPA nr. 81 – Pothoekstraat en omgeving;

 BPA nr. 82 – Lange
Beeldekensstraat-Delinstraat-Offerandestraat-Dambruggestraat;

 BPA nr. 111 – Winkelhaakstraten en omgeving;

2.4 Verkavelingen
Binnen het studiegebied komt een goedgekeurde verkaveling voor:

 PL/36.701/V – goedgekeurd dd. 23/11/1987

Deze verkaveling wordt opgeheven en wordt vermeld in 5.2.2 Op te heffen verkavelingen
van deze toelichtingsnota.

2.5 Rooilijnplannen
In de loop der jaren zijn er 31 rooilijnplannen opgemaakt in Antwerpen 2060. Deze zullen
allemaal volledig opgeheven worden, ook al lopen zij voor een gedeelte buiten het
plangebied. De opsomming van deze op te heffen voorschriften vindt u in 5.2.3 Op te
heffen rooilijnplannen van deze toelichtingsnota. Het RUP 2060 gebruikt geen rooilijnen.
Vanaf het moment van de goedkeuring van het RUP 2060 zullen er dus geen rooilijnen
meer geldig zijn in dit gebied.

2.6 Voorkooprecht
In verschillende sectoren in het gebied is het recht van voorkoop van de Vlaamse
Wooncode (hfdst 4, afd. 1, Art. 85-89) van toepassing.

Dit voorkooprecht kan uitgevoerd worden door de VMSW, de sociale
huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn heeft als doel de begunstigden ervan in staat te stellen bepaalde woningen en
percelen, bestemd voor woningbouw te verwerven om die vervolgens aan te wenden om
sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren.
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Ze is van toepassing op:

- alle woningen die op de leegstand- en verwaarlozinglijst of lijst van ongeschikt- en
onbewoonbaar verklaarde woningenstaat;

- bijzondere gebieden die zijn aangeduid op onderstaande kaart;

- woningen waaraan de VMSW, de SHM, de gemeenten en de OCMW renovatie-,
verbeterings- of aan-passingswerken hebben uitgevoerd

- woningen die niet werden gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering opgelegde
termijn.

2.6 Bouwcode
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘bouwcode’ is van kracht vanaf 4 april
2011. De voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan primeren boven deze van de
bouwcode. Maar er is tijdens de opmaak van de twee reglementen getracht om zoveel
mogelijk voorschriften die in de bouwcode worden opgenomen niet te herhalen in het
RUP. Enkel daar waar het RUP strengere of andere reglementen wil, die specifiek zijn
voor 2060, worden de voorschriften van de bouwcode overschreven in het ruimtelijk
uitvoeringsplan. Bijvoorbeeld de normen voor fietsenbergplaatsen bij een gebouw worden
niet opgenomen omdat zij reeds in de bouwcode voor heel het Antwerps grondgebied
opgenomen zijn.

2.7 Bouwcode
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘bouwcode’ is van kracht vanaf 4 april
2011. De voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan primeren boven deze van de
bouwcode. Maar er is tijdens de opmaak van de twee reglementen getracht om zoveel
mogelijk voorschriften die in de bouwcode worden opgenomen niet te herhalen in het
RUP. Enkel daar waar het RUP strengere of andere reglementen wil, die specifiek zijn
voor 2060, worden de voorschriften van de bouwcode overschreven in het ruimtelijk
uitvoeringsplan. Bijvoorbeeld de normen voor fietsenbergplaatsen bij een gebouw worden
niet opgenomen omdat zij reeds in de bouwcode voor heel het Antwerps grondgebied
opgenomen zijn.
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3 Bijlage C _ Beleidscontext

3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(goedgekeurd Besluit Vl. Reg. d.d. 23/09/1997 + herziening dd. 19/03/2004)

Het studiegebied is gelegen in de 19de-eeuwse gordel van Antwerpen en valt binnen de
afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Dit brengt met zich mee dat hier een
stedelijk-gebiedbeleid zal gevoerd worden. De uitgangspunten voor stedelijke gebieden
zijn ontwikkeling, concentratie en verdichting. Dit betekent o.m. een beleid gericht op het
creëren van bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving en het versterken
van het stedelijk functioneren aan de hand van een mix van functies (diensten,
gemeenschapsvoorzieningen, stedelijke voorzieningen,…).

Er moet echter ook rekening gehouden worden met de draagkracht van het stedelijk
gebied. Niet alleen kwantiteit maar ook kwaliteit van ruimte en woonomgeving staat
voorop. Het is noodzakelijk om de stedelijke gebieden te vernieuwen door het doorvoeren
van onder andere een meer dynamische stadsvernieuwing. Er moet worden gestreefd
naar:

 een gedifferentieerde woningvoorraad;

 het versterken van de multifunctionaliteit;

 verweving en bundeling van functies en activiteiten;

 een goed gebruik en beheer van de bestaande stedelijke voorzieningen en
infrastructuur;

 het afstemmen van de voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied;

 het bundelen van de kleinhandel;

 behoud en uitbouw van cultureel-maatschappelijke en historisch waardevolle
elementen in de stedelijke gebieden;

 stedelijke mobiliteit en locatiebeleid;

 zorg voor collectieve en openbare ruimten;

 …

3.1.1 Antwerpen: grootstedelijk gebied
Antwerpen is een grootstedelijk gebied en heeft dus potenties op Vlaams en
internationaal niveau: de stad maakt deel uit van de Vlaamse Ruit (stedelijk netwerk van
internationaal niveau), wordt goed ontsloten door hoofdinfrastructuren (spoor, water,
weg), kent heel wat belangrijke economische activiteiten, heeft een hoogwaardig
voorzieningenapparaat en een optimaal verzorgingsniveau.

Alle ontwikkelingen die gepland worden in de stedelijke gebieden mogen het
mobiliteitsprobleem in het stedelijk gebied niet verzwaren. Het garanderen van de
noodzakelijke bereikbaarheid mag de leefbaarheid en verkeersveiligheid niet in het
gedrang brengen. Om de automobiliteit te beperken, moeten wonen, werken en
voorzieningen optimaal bij elkaar gebracht worden. Het locatiebeleid moet er dan ook op
gericht zijn nieuwe mobiliteitsgenererende activiteiten te voorzien op locaties waar de
capaciteiten en kwaliteiten van het vervoersysteem dit toelaten.
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3.1.2 HST-station Antwerpen centraal als poort op Vlaams niveau
In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het
HST-station Antwerpen-Centraal geselecteerd als poort op Vlaams niveau. In de
richtinggevende bepalingen is onder meer volgend ontwikkelingsperspectief
geformuleerd:
Een HST-station is sterk structurerend voor het stedelijk gebied en voor de omgeving,
waarbij de vraag naar ruimte voor hoogwaardige economische activiteiten zoals diensten,
handel en commerciële activiteiten vergroot, zodat in functie van deze ontwikkelingen een
visie op het station en de omgeving moet worden uitgewerkt waarin aandacht wordt
besteed aan activiteiten die de ontwikkeling van het station ondersteunen.

3.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen
(goedgekeurd MB. 10/07/2001)

Het plangebied ligt binnen de hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’ (dit is het deel van de
Vlaamse Ruit dat op het grondgebied van de provincie Antwerpen is gelegen). Het is een
sterk verstedelijkt gebied bestaande uit een kluwen van stedelijke fragmenten, waar bij
voorkeur hoogdynamische activiteiten worden ondergebracht.

Er wordt in het Provinciaal Structuurplan gekozen voor een dynamische ontwikkeling,
inspelend op de hoogwaardigheid van het gebied en rekening houdend met de beperkte
draagkracht ervan. Dit moet leiden tot een synergie tussen de activiteiten en tot een
efficiënt aanwenden van middelen (infrastructuren, voorzieningen). Tegelijk worden ook
andere – meer kwetsbare en natuurlijk waardevolle – gebieden gevrijwaard.

Aan deze hoofdruimte wordt een beleid gekoppeld van omgaan met fragmentatie: de
verdergaande fragmentatie van de provincie Antwerpen wordt binnen de grenzen van de
‘Antwerpse fragmenten’ gehouden. De kwaliteit van de woonomgevingen moet worden
verhoogd, met nieuwe nederzettings- en woontypologieën, nabijheid van voorzieningen,
goede verplaatsingsmogelijkheden en groenstructuren.

De hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’ wordt nog verder uitgewerkt in zeven
deelruimten. Het studiegebied maakt deel uit van de deelruimte ‘Grootstedelijk
Antwerpen’. Deze deelruimte wordt gezien als een geheel van gelijkwaardige
grootstedelijke woonomgevingen met een hoog voorzieningenniveau, waarbij de meer
perifere woonomgevingen een aantal taken overnemen van de kernstad. De dichtheid
van de kernstad verlaagt, deze van de meer perifere woonmilieus verhoogt.
Grootstedelijke elementen, zoals een grootstedelijke groenstructuur (o.a. ‘groene
vingers’) en grootstedelijke assen (dragers van voorzieningen, hoogdynamische
activiteiten en openbaar vervoer), moeten zorgen voor de samenhang tussen de
verschillende woonomgevingen. De woonomgevingen worden verbonden door een
hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk.

3.3 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen
(goedgekeurd door Bestendige Deputatie dd. 21.12.2006)

Het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen is niet opgevat als een traditioneel
comprehensief plan dat alles overal wil vastleggen. De houding die wordt aangenomen
kan omschreven worden als renovatio urbis. Dit betekent punctuele en discrete acties in
strategische gebieden. In het structuurplan wordt een actief beleid voorgesteld, waarbij
enkel de zaken geformuleerd worden, in welomschreven gebieden, die kunnen en
moeten gezegd worden. Naast het actief beleid wordt ook het generiek beleid vastgelegd
als ruimtelijke strategie.
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Het richtinggevend gedeelte van het strategisch Ruimtelijke Structuurplan: Antwerpen
Ontwerpen (sRSA) geeft letterlijk aan dat de opmaak van een RUP voor dit gebied nodig
is en stelt dat hieraan de hoogste prioriteit moet gegeven worden.

“In de 19de-eeuwse gordel worden gebiedsgerichte RUP’s opgemaakt voor 7
deelgebieden: Dam, Noord, Diamant, Oud Borgerhout, Zurenborg, Oud Berchem-
Haringrode en Zuid. Aan de gebieden Noord, Diamant, Oud Berchem-Haringrode
en Zuid wordt de hoogste prioriteit gegeven. De RUP’s nemen aspecten op van
beeldkwaliteit, porositeit, functionele verweving, … De RUP’s dienen in nauw
overleg met de dienst stedenbouwkundige vergunningen te worden opgemaakt.”

3.3.1 Generiek beleid

3.3.1.1 Generiek beleid in de spoorstad
De winkelstraten vormen de centrale delen van de stedelijke en buurtcentra.
Voorzieningen en diensten moeten gebruikt worden om de publieke rol en het karakter
van de ‘centraliteit’ te versterken. Dit kan op twee schaalniveaus, zowel lokaal als
bovenlokaal, volgens het niveau van toegankelijkheid, meestal in het geval van openbaar
vervoer. Het is de algemene bedoeling om een betere relatie te scheppen tussen haar
belangrijkste rol als lokale kleinhandelstraat en de voorzieningen en woningen erlangs
gelegen.

De as Kerkstraat – Pothoekstraat wordt geselecteerd als territoriale boulevard. Een
territoriale boulevard is een secundaire verkeersas die het centrum van Antwerpen
verbindt met andere centra van gemeenten in de regio (vaak de oude steenwegen).

De as Vondelstraat – Sint Gummarusstraat – Diepestraat – Korte Zavelstraat –
Handelstraat – Onderwijsstraat wordt geselecteerd als stedelijke boulevard. De stedelijke
boulevard is een lokale verkeersroute die de verschillende stadsdelen (districten) met
elkaar verbindt.

3.3.1.2 Generiek beleid in de ecostad : een levendige open ruimte
Voor het verstedelijkte gebied van Antwerpen moet het begrip ecologie en open ruimte
beschouwd worden als een belangrijk deel van onze hedendaagse welvaart, als een
voorziening om ons dagelijks leven te verbeteren. De functie en aard van de ecologische
infrastructuur moeten in deze betekenis gedefinieerd worden, als stedelijk open ruimte,
en vormgegeven en gestructureerd.

Om de leefkwaliteit te verhogen, moet het stedelijk gebied zijn inwoners groene ruimten
kunnen aanbieden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen. Zeker in het
dicht bebouwde gebied van Antwerpen 2060 met haar specifieke bevolking is de
noodzaak om deze ontspannen ontmoetingsruimtes te hebben zeer hoog. Op deze plek
is het voorzien van parken of stadsbossen niet onmiddellijk mogelijk, maar een goed
aangelegde straat of een ontpit bouwblok kan evenzeer een kwalitatieve groene
ontmoetingsruimte zijn.

Speciale aandacht moet besteed worden aan de structuur van het publieke domein, het
ontwerp van een specifieke stedelijke morfologie en verdichting. De belangrijkste
pijnpunten voor het noorden van Antwerpen zijn: toegankelijkheid, het ontwerp van de
benedenverdieping en omgaan met verdichting.

Er zijn maatregelen nodig om de relatie tussen de stedelijke parkstructuur en het privaat
groen te versterken:

 het in kaart brengen van waardevol hoogstammig groen

 stimuleren van (her)aanplanting waardevol hoogstammig groen

 stimuleren ontpitting bouwblokken
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 stimuleren groendaken

 stimuleren buffering van regenwater en doordringbaarheid van verhardingen

 stimuleren benutting planopbouw, bezonning, oriëntatie, materialen,..

Ontwerpmatig moeten de regels om te “bouwen in de Ecostad” verankerd worden in een
RUP en beoordeeld worden bij het verlenen van de vergunning.

3.3.1.3 Generiek beleid in de poreuze stad
Porositeit is een materieel gegeven en heeft betrekking op de morfologie van de stad.
Het is gerelateerd aan de verschillen in het stedelijk ruimtegebruik en de verschillende
stromen van gebruikers. Binnen het beeld van de poreuze stad worden het terugdringen
van leegstand, het verbeteren van de leefkwaliteit en het herwaarderen van de straat als
ontmoetingsruimte naar voor geschoven als doelstellingen.

Gebieden en hun vormen van porositeit
Op een intermediair schaalniveau is er behoefte aan een planologisch kader om
bouwblokprojecten op microniveau te sturen. Het betreft een wensbeeld met aandacht
voor beeldkwaliteit van open en bebouwde ruimte, functionele verweving, mix van
typologieën, porositeit, fasering… dat best wordt doorvertaald in een RUP.

In het ruimtelijk structuurplan wordt prioriteit gegeven aan de 19de- eeuwse gordel voor
de opmaak van gebiedsgerichte RUP’s. Gezien de schaalgrootte van dit gebied
suggereert het ruimtelijk structuurplan om de 19de-eeuwse gordel op te splitsen in
deelgebieden die de opmaak van een gebiedsgericht RUP hanteerbaar maken. Eén van
de deelgebieden is Noord. Het is tevens één van de deelgebieden aan dewelke de
hoogste prioriteit gegeven wordt.

Vanuit de doelstelling om het sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch evenwicht
in verschillende wijken te herstellen via ingrepen in de morfologie, de leegstand terug te
dringen en de porositeit te verhogen, kunnen een aantal richtlijnen aangehaald worden bij
de opmaak van vermelde RUP’s.

Poreuze groenstrategie
Vanuit de doelstelling van het garanderen van de leefkwaliteit wordt een groenstrategie
weergegeven die zich richt op de poreuze delen van de stad. Ter bevordering van de
groenvoorziening in de diverse stadswijken worden onder andere de gebieden binnen de
19de-eeuwse gordel geselecteerd. Hiervoor moeten richtlijnen worden opgemaakt om het
inpandige groen of het groen in de bouwblokken te verhogen. Deze gebieden zijn
meestal ook de gebieden met significante tekorten buurt- en wijkgroen.

Door middel van punctuele ingrepen in bestaande bouwblokken, het wegwerken van
barrières of het verminderen van de maximale bebouwingsindex waar mogelijk, kan de
infiltratie van open ruimte bewerkstelligd worden.

Bouwblokprojecten
Bouwblokprojecten vormen een strategisch, stedenbouwkundig instrument ter
ondersteuning van stadsontwikkeling, waarbij, op basis van ontwerpmatig onderzoek,
wordt nagegaan hoe een bouwblok ruimtelijk, economisch en sociaal, op korte termijn,
opgewaardeerd kan worden en waarbij een proces en een organisatie opgestart worden
in functie van de uitvoering van minimum één deelproject binnen het bouwblok en als
maximum het ganse bouwblok.

Onder andere voor gebieden met grote dichtheden, gebieden met industriële gebouwen
in transformatie, residentiële gebieden onder commerciële citydruk en gebieden met
significante leegstand boven winkels, is dit de strategie die vaak het meest bruikbaar is
en het beste resultaat kan opleveren.

Vanuit het RSA wordt ervoor geopteerd om indien nodig RUP’s aan te passen naar
aanleiding van bouwblokprojecten en het beeldkwaliteitplan.

Grond- en pandenbeleid – Ag Vespa
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Een andere instrument om op korte termijn een opwaardering van de wijk te verkrijgen is
het grond- en pandenbeleid dat gevoerd wordt door AG Vespa. In het richtinggevende
gedeelte van het s-RSA staat dan ook dat het stedelijk weefsel op korte termijn nieuw
leven ingeblazen kan worden door proactief opportuniteiten inzake mogelijke
projectgronden in de negentiende-eeuwse gordel op te sporen en te screenen. Een
haalbaarheidsstudie op basis van ontwerpmatig onderzoek wijst daarbij uit of AG Vespa
(Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en stadsprojecten Antwerpen) bepaalde
projectgronden kan aankopen om er een kwalitatief project te realiseren. Zo wordt
permanent gezocht naar interessante synergieën.

Kaart ingrepen grond- en pandenbeleid AG Vespa.

Het bindend gedeelte van het s-RSA voorziet specifiek voor Antwerpen 2060 dat de
verwerving en sanering van beschikbare terreinen een belangrijke mogelijk tot ingrijpen
biedt, onder meer via het opzetten van PPS-projecten (publieke participatie en private
inbreng).

3.3.1.4 Het generiek beleid in de dorpen en de metropool
Binnen het plangebied worden volgende buurtcentra aangeduid: Stuivenberg, Permeke
en Laar. Buurtcentra vormen het centrum van de verschillende dorpen binnen de
19de-eeuwse gordel. Ze bevatten de concentratie aan voorzieningen en een belangrijk
aandeel van het publiek domein. Ze hebben een lokale betekenis voor de bewoners.

De doelstellingen voor deze buurtcentra zijn het verbeteren van de mobiliteit, maar ook
van de centraliteit en het stedelijk karakter van een aantal publieke sites. De toekomstige
ingrepen in deze gebieden moeten een duidelijk en kwalitatief karakter geven aan het
publiek domein, moeten nieuwe pleinen of parken definiëren of creëren, en moeten een
geschikte mix aan functies introduceren. Het weefsel moet vervolledigd worden, de
morfologie van de bebouwde ruimte moet uitgeklaard worden, de kwaliteit van de
omgeving moet verhoogd worden, nieuwe typologieën moeten geïntroduceerd worden
om verschillende bevolkingsgroepen aan te trekken. Lokale voorzieningen, zoals
sportvelden of speelpleinen, kunnen behouden of toegevoegd worden. Specifiek voor de
buurtcentra in de 19de-eeuwse gordel wordt gesteld dat de publieke ruimten functioneler
ingericht kunnen worden en moeten herdacht worden in functie van voetganger en
langzaam verkeer.

Erfgoed
Antwerpen heeft een uitzonderlijk rijk cultuurhistorisch verleden dat zijn ruimtelijke
uitdrukking vindt in de stedenbouwkundige structuur, het bouwkundig en archeologisch
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erfgoed. De cultuurhistorische identiteit van de verschillende wijken en buurten geeft de
stad een sterke uitstraling. Ze hebben allen, binnen de globale atmosfeer van de stad,
hun eigenheid.

In het structuurplan wordt o.a. als doelstelling het verbeteren van de (beeld)kwaliteit van
de gebouwde omgeving naar voor geschoven. De verschillende leefomgevingen binnen
de globale atmosfeer van de stad moeten in hun eigenheid behouden en gedifferentieerd
blijven. De (beeld)kwaliteit van de gebouwde omgeving van de verschillende wijken en
buurten kan versterkt worden door zorg te dragen voor het historisch en archeologische
erfgoed en bewust om te gaan met hedendaagse toevoegingen. Zowel de duurzaamheid
als de historische waarde van een gebouw staan hierbij centraal. Dit geldt zowel voor
oude als nieuwe gebouwen.

Binnen het plangebied worden in het RSA op basis van het cultuurhistorisch erfgoed en
architectuurkenmerken volgende samenhangende gebieden onderscheiden: Stuivenberg,
Atheneum en Sint-Jan.

Wonen
De laatste decennia kende Antwerpen een proces van emigratie van de autochtone
bevolking. Hoewel deze trend de afgelopen jaren gestabiliseerd is, moet hier blijvend en
verder aandacht aan besteed worden. Het wegwerken van de oorzaken van een mogelijk
suburbanisatieproces is de enige manier om het proces zelf te weren. Mensen moeten
terug aangetrokken en overtuigd worden dor een kwalitatief interessant woonmilieu.
Hiervoor moet het woonbeleid een toereikend aanbod van huizen voorzien worden voor
een steeds veranderende bevolking, waarbij het aanbieden van nieuwe woningen en een
gevarieerd aanbod aan woonvormen essentiële doelstellingen vormen.

In functie van het creëren van nieuwe woongelegenheid wordt binnen het plangebied de
site van het Stuivenbergziekenhuis aangeduid als gebied dat onder specifieke
voorwaarden kan bebouwd worden. Bij het verdwijnen van de huidige functie van de site
van het Stuivenbergziekenhuis, aansluitend aan de Lange Beeldekensstraat
(geselecteerd als winkelstraat), is een gemengd renovatieproject mogelijk, vergelijkbaar
met het project voor de site van het Militair Hospitaal. Voor dit historisch waardevol
complex moet een nieuwe invulling worden onderzocht, die bestaat uit een combinatie
van wonen, woonondersteunende functies en groen.

Werken
De historische en lokale bedrijvigheid zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de
dynamiek van de stad. De vaak historisch gegroeide en verweven voorkomende
kleinschalige bedrijvigheid draagt bij tot een gezonde menging van functies en lokale
tewerkstelling. Door een gezonde graad van verweving te voorzien, wordt blijvend plaats
geboden aan kleinschalige bedrijvigheid in het stedelijke weefsel. Bestaande
bedrijfsgebouwen worden zo veel mogelijk aangewend voor economische activiteiten.
Schaal en aard van de activiteiten stellen echter grenzen aan de verweving. De
woonkwaliteit moet gevrijwaard blijven. Sterk groeiende bedrijven moeten de
mogelijkheden krijgen om te herlokaliseren naar een lokaal bedrijventerrein.

Antwerpen moet zijn positie behouden als belangrijke winkelstad, zowel voor haar eigen
inwoners als voor klanten van buiten de stad. Daarom wordt gewerkt op twee sporen.
Enerzijds het commerciële hart versterken als een winkelcentrum met een bovenlokale
uitstraling. Anderzijds de secundaire commerciële centra, en de stedelijke en buurtcentra
behouden voor de inwoners van buurt, wijk en regio. Doelstelling is om in elke buurt of
wijk op zijn minst een basisaanbod aan dagelijkse gebruiksgoederen te hebben. Ook
horeca is een belangrijke functie ter ondersteuning van de verwevingsgedachte.

Werken
De historische en lokale bedrijvigheid zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de
dynamiek van de stad. De vaak historisch gegroeide en verweven voorkomende
kleinschalige bedrijvigheid draagt bij tot een gezonde menging van functies en lokale
tewerkstelling. Door een gezonde graad van verweving te voorzien, wordt blijvend plaats
geboden aan kleinschalige bedrijvigheid in het stedelijke weefsel. Bestaande
bedrijfsgebouwen worden zo veel mogelijk aangewend voor economische activiteiten.
Schaal en aard van de activiteiten stellen echter grenzen aan de verweving. De
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woonkwaliteit moet gevrijwaard blijven. Sterk groeiende bedrijven moeten de
mogelijkheden krijgen om te herlokaliseren naar een lokaal bedrijventerrein.

Antwerpen moet zijn positie behouden als belangrijke winkelstad, zowel voor haar eigen
inwoners als voor klanten van buiten de stad. Daarom wordt gewerkt op twee sporen.
Enerzijds het commerciële hart versterken als een winkelcentrum met een bovenlokale
uitstraling. Anderzijds de secundaire commerciële centra, en de stedelijke en buurtcentra
behouden voor de inwoners van buurt, wijk en regio. Doelstelling is om in elke buurt of
wijk op zijn minst een basisaanbod aan dagelijkse gebruiksgoederen te hebben. Ook
horeca is een belangrijke functie ter ondersteuning van de verwevingsgedachte.

Recreëren
Kleinhandel, recreatie, cultuur, …zijn belangrijke structurerende elementen voor het
systeem van centrale plaatsen in een stad.

Ten noorden van het plangebied wordt Spoor Noord geselecteerd als cultuur-recreatieve
cluster. De realisatie van dit park met onder meer sportvelden zal de vraag vanuit een
groot deel van de 19de-eeuwse gordel opvangen. Dit gebied mist momenteel
sportmogelijkheden en lokaal groen. De secundaire en basisscholen, en zelfs de
universiteit, zullen binnen de straal van wandel- en fietsafstand rond het park vallen.

3.3.2 Actief beleid

3.3.2.1 Programma Omgeving Centraal Station
Het strategisch project, programma omgeving Centraal Station, is een bundeling van
verschillende strategische projecten. Het plangebied voor het programma situeert zich in
en rond het HST-station Antwerpen Centraal. Onderstaande figuur geeft het plangebied
visueel weer.
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In het structuurplan worden volgende concrete doelstellingen opgenomen voor het
programma:

 De verdere versterking van een aantrekkelijk openbaar vervoersknooppunt

 De ontwikkeling van dit gebied als een representatieve ruimte, een hoogdynamisch
onthaal voor Antwerpen.

 De creatie van een centrumgebied met een aanbod aan stedelijke activiteiten met
enerzijds grootstedelijke functies en anderzijds lokale functies.

3.3.2.2 Programma Spoor Noord
Het voormalige spoorwegemplacement, gekend als Spoor Noord, is omgevormd in een
stedelijk park met een stedelijke ontwikkeling op de kop. De realisatie van dit park, met
onder meer sportvelden, zal de vraag vanuit een groot deel van de 19de-eeuwse gordel
opvangen. Zowel het gebied ten noorden als dat ten zuiden van het park Spoor Noord
mist momenteel sportmogelijkheden en lokaal groen.

De herontwikkeling is geïnspireerd door volgende criteria:

 Het behoud van de oost-westgerichte ecologische verbinding door het park.

 Het concentreren van nieuwe ontwikkelingen in het westelijk deel van het park,
doorkruist door een groene strook die via het Eilandje kan reiken tot aan de
Schelde.

 Het verbeteren van de noord-zuidrelaties tussen de omliggende woonwijken.

De kop van het stedelijk park Spoor Noord is bestemd in een BPA als nieuw gemengd
gebied voor wonen, kantoren en stedelijke voorzieningen (vb. Artesis Hogeschool
Antwerpen, Douane,… ). Een compact maar intens programma is opgemaakt teneinde
het overige projectgebied te kunnen ontwikkelen als werkelijk stedelijk park.

3.4 Sectorale plannen

3.4.1 Mobiliteitsplan
De Stad Antwerpen had tot 1994 geen goedgekeurd omvattend mobiliteitsplan. De eerste
fase, de opmaak van een oriëntatienota, werd afgerond in maart 1999. Gezien de
omvang van de stad werd in samenspraak met het Vlaams Gewest beslist om het
mobiliteitsplan vanaf de tweede fase verder uit te werken vertrekkende vanaf de
verschillende deelgebieden van de stad. In het laatste document, het beleidsplan, wordt
het voorkeursscenario ter realisatie van duurzame mobiliteit  uitgewerkt. Het
mobiliteitsplan (2004) voor de kernstad bevat ook het gebied Antwerpen Noord
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(Seefhoek, Stuivenberg, Atheneumbuurt) dat in het RUP 2060 behandeld wordt.

In dit mobiliteitsplan komen de verschillende aspecten van mobiliteit (parkeren, openbaar
vervoer, fiets- en wandelroutes, wegenkwalificatie) geïntegreerd aan bod.
Uitgangspunten voor de kernstad zijn:

 Er dient ook ruimte gemaakt te worden voor fietsers en openbaar vervoer, zelfs
wanneer de ruimte beperkt is.

 Bewoners hebben recht op een goede stalplaats.

 Fietsers hebben recht op een veilige en comfortabele fietsenstallingen.

 Leveringen in de Kernstad dienen met aangepaste (kleinere) vrachtwagens te
gebeuren.

 De gehele Kernstad binnen de Singel, uitgezonderd de as Berchem-Station - Steen
is woon- en verblijfsgebied. Dit wil niet zeggen dat er geen hoofd-stedelijke functies
in deze zone aanwezig kunnen zijn. De nadruk zal echter op het stedelijke wonen
liggen en op al de functies die nodig zijn om dit stedelijke wonen mogelijk te
maken.

Momenteel wordt het mobiliteitsplan verbreed en verdiept op basis van zeven thema’s of
gebieden, waarvan de kernstad er één is.

3.4.2 Wijkcirculatieplan

3.4.3 Beleidsnota detailhandel Antwerpen
In de strategische nota staat:

Bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) in gebieden waar
detailhandel een sterke rol speelt, is nauwe samenwerking met en advies van de
dienst Werk en Economie van groot belang. Zo zal in het RUP Antwerpen 2060
een luik detailhandel kunnen zitten dat uitspraken doet over een duidelijke
afbakening van winkelstraten, de bescherming tegen de omvorming van
woonfunctie naar handelsfunctie in typische woonstraten enzovoort. Dit RUP geeft
de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen een juridische houvast om bepaalde
(economische georiënteerde) functiewijzigingen te weigeren.
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Het uitgewerkte bestemmingsbeleid moet een schakeling zijn van zeer
verschillende acties zoals: - recht van voorkoop

- saneringscontract (informeren wanneer een handelspand omgevormd wordt naar
woning) - promotiebeleid (hierin kan ‘wonen boven winkels’ mee gepromoot
worden) - controles van Bouwtoezicht - sociaal beheer - bij eigenaars van
woningen, appartementen en studio’s promoten dat ze via sociale verhuurkantoren
kunnen verhuren. De SVK’s verhuren de woningen verder aan huurders met een
laag inkomen, zorgen ervoor dat de huur maandelijks betaald wordt, ook als de
woning leegstaat of de huurder niet tijdig betaalt. Bovendien krijgt de eigenaar de
garantie dat zijn woning onderhouden wordt. Hij kan ook beroep doen op
renovatiepremies.

3.4.4 Groenplan
De stad Antwerpen is sinds begin 2010 gestart met de opmaak van een groenplan. Het
groenplan wordt op twee schaalniveaus uitgewerkt: stadsbreed (bovenlokaal) en per
district (lokaal). Het groenaanbod in Antwerpen heeft een heel gedifferentieerd karakter.
Het is net deze diversiteit die de open ruimte zo waardevol maakt voor het stedelijk
weefsel. Hoewel in het s-RSA de groene hoofdstructuur verankerd werd, en er nog tal
van richtlijnen voor het omgaan met de open ruimte in opgenomen zijn, blijkt in de
dagelijkse praktijk een verdere verfijning van dit kader noodzakelijk. Door de sterk
projectmatige aanpak is de behoefte aan een samenhangende groenvisie groot, zowel
vanuit ruimtelijke (functionele claims, draagkracht,…), maatschappelijke (kwaliteit
menselijke biotoop,…) als ecologische thema’s (areaalverlies, versnippering,…). Het
groenplan wil de rol van groen in stadsontwikkelingsprojecten verankeren, maar tevens
ook de samenhang tussen planning, ontwerp en beheer versterken. Om de rol van elke
groene plek te omschrijven wordt gewerkt met een aantal functiecategorieën: historiek,
gebruik, milieu, ecologie, enz. .

3.4.5 Archeologische advieskaart
Het gebied geselecteerd als archeologisch onderzoeksgebied is aangeduid in een
donkere kleur. De ondergrond bevat archeologische sites waarvan de locatie, omvang of
aard gekend is. Hier is bij elke ingreep in de bodem archeologisch advies nodig.

De site van het Stuivenbergziekenhuis is vrijgesteld van archeologische adviesplicht.
Door de aanleg van het ziekenhuis is de ondergrond verstoord.

In het BVR van 5 juni 2009  worden de instanties aangewezen die over een
vergunningsaanvraag advies verlenen. Volgens dit BVR dient er een advies voor
archeologie ingewonnen te worden voor volgende dossiers (Art 1):

e) aanvragen met betrekking tot voorlopig of definitief beschermde archeologische
monumenten of tot percelen die gelegen zijn in voorlopige of definitief beschermde
archeologische zones.

h) aanvragen voor:

1) verkavelingen van ten minste 10 loten bestemd voor woningbouw, of met
een grondoppervlakte groter dan een halve ha, ongeacht het aantal loten;

2) groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste 10 woongelegenheden
ontwikkeld worden;

3) de bouw of herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste 50
appartementen gecreëerd worden;

i) aanvragen voor nieuwbouwprojecten met een bebouwd oppervlak van 500m' of meer in
woongebieden en recreatiegebieden

j) aanvragen voor ontginningsgebieden (zoals omschreven in KB 28/12/1972)
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3.4.6 Bouwkundig erfgoed

In RUP 2060 worden geen bijkomende voorschriften geformuleerd omtrent bouwkundig
erfgoed omdat de bouwcode (Art. 6: cultureel historisch erfgoed) deze regels reeds heeft
opgenomen:

§1 In CHE-gebied en voor gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig
erfgoed wordt de wijziging van de bestaande toestand van elk gebouw of constructie
onderworpen aan de wenselijkheid van het behoud. Het behoud van de elementen met
culturele, historische en/of esthetische waarde primeert boven de andere voorschriften.
Dit geldt zowel voor het exterieur, als het interieur.

§2 Bij elke verbouwing in CHE-gebied, voor gebouwen opgenomen in de inventaris van
bouwkundig erfgoed of voor gebouwen in beschermde stads- en dorpszichten worden de
culturele, historische en/of esthetische waarden van alle aanwezige elementen
afgetoetst. De bouwaanvraag dient in de beschrijvende nota voldoende informatie te
bevatten over het cultuurhistorisch profiel van de aanwezige elementen zodat de
vergunningverlenende overheid deze kan afwegen.

3.4.6.1 Beschermde monumenten en landschappen en landschapsatlas
Binnen het plangebied Antwerpen 2060 bevinden zich 13 beschermingen:

 Zwembad, hoek van Veldstraat nr. 83, bescherming als monument (30/07/1998),
zie ook Alfons Engelsstraat, Pompoenstraat

 Sint-Eligiuskerk, Van Helmontstraat nr. 23, de kerk, parochie – catechismuszaal,
sacristie – secretariaat en onderpastorie, beschermd als monument (13/06/2008),
zie ook Familiestraat, Onderwijsstraat

 Koninklijk Atheneum, Franklin Rooseveltplaats nr. 11, het Atheneum met inbegrip
van alle roerende zaken, onroerend door bestemming, beschermd als monument
(22/04/1994), zie ook Pijlstraat, Osystraat, Van Stralenstraat

 Brandweerkazerne, Halenstraat nr. 81, voormalige brandweerkazerne, beschermd
als monument (3/04/1995), zie ook Viséstraat

 Sint-Willibrorduskerk, de kerk, beschermd als monument (31/03/1976), zie ook
Pastorijstraat, Lovelingstraat
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 Kerkstraat nr. 32, herenhuis met inbegrip van de tuin, beschermd als monument
(25/01/2006)

 Kerkstraat nr. 36-38, herenhuis met inbegrip van de tuin, beschermd als
monument (25/01/2006)

 Cinema Pax, Lange Dijkstraat nr. 70, inpandige vergader – en feestzaal, later
cinemazaal, beschermd als monument (6/09/2002), zie ook Marnixstraat

 Franciscanessenklooster, Lange Kongostraat nr. 21, kapel met voorbouw en
klooster inbegrepen kloostermuur der zusters franciscanessen – missionarissen
van Maria, beschermd als monument (7/09/2007)

 Cinema Festa, Offerandestraat nr. 94, het gebouw met inpandige cinemazaal,
beschermd als monument (6/09/2002), zie ook Wetstraat

 Rotterdamstraat nr. 53 – 55, herenhuis met inbegrip van de tuin, beschermd als
monument (16/02/2007)

 Sint-Amanduskerk, de kerk, beschermd als monument (1/02/1993), zie ook Van
Kerckhovenstraat

 Sint-Gummarusstraat nr. 2, schoolgebouw Braem, kindertuin, beschermd als
monument (12/12/2002)

3.4.6.2 Inventaris bouwkundig erfgoed
In de digitale, dynamische databank van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
(http://inventaris.vioe.be/dibe) zijn de relicten bouwkundig erfgoed terug te vinden.
Bouwkundig erfgoed is zo ruim mogelijk gezien: gebouwen van alle mogelijke
typologieën, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen,
infrastructuur, enz. De percelen die bij de opmaak van het RUP zijn aangeduid als relict
worden opgenomen in het plan van de bestaande juridische en feitelijke toestand.

Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (vioe) betekent voor
elk van de erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten.
Deze vrijwaring verschilt echter sterk van een bescherming als monument. De
rechtsgevolgen die voortvloeien uit het Vlaams Onroerend Erfgoedbeleid zijn terug te
vinden op de website van vioe (www.vioe.be) .

Drie van de vier rechtsgevolgen zijn belangrijk voor particuliere eigenaars. De
rechtgevolgen hebben betrekking op:

 energieprestatie en binnenklimaat

 zonevreemde gebouwen

 sloopvergunning

 sociale huisvesting

3.4.6.3 Architectuurinventaris Bouwen door de Eeuwen Heen
August Sniedersstraat

Gelegen in de wijk “Stuivenberg” tussen Veldstraat en Onderwijsstraat. Geopend
bij K.B. van 20 april 1905. Bebouwing van burgerhuizen uit XXa (nr. 42 gedateerd
van 1906) van twee à drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.
Overwegend gekleurde bakstenen en bepleisterde lijstgevels met eclectische en
neoclassicistische stijlkenmerken. Enkele aanpassingen.

Biekorfstraat

Tussen Trap – en Viséstraat. Geopend in 1876 en in samenhang met de nabije
Marnixstraat, Biekorfstraat genoemd (cf. hekelschrift “Bijencorf der Roomsche
Kercke” van Marnix van Sint-Aldegonde). Vlakke gevelwanden met verspringende
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kroonlijstlijn; burgerhuizen in neoclassicistische of Art Nouveau-getinte stijl uit XIXd
en XX, voorts kleine bedrijven en magazijnen. Bepleisterde en beschilderde of
kleurige bakstenen lijstgevels met rechthoekige, getoogde of rondboogvormige
muuropeningen. N.-gevelwand met achterzijde van schoolgebouw (zie
Oranjestraat nr. 102).

Nr. 31 en St-Jobstraat nr. 63. Voormalig politiebureel van 1902-03. Leegstaand
bakstenen gebouw in neorenaissancestijl, twee bouwlagen en drie + vier traveeën
onder complexe leien bedaking. Hoektravee hoger opgaand met tuit – en topgevel.
Doorlopende banden en kordons, erker op afgeschuinde hoek. Drielichtvensters,
kruis – en bolkozijnen. Rechthoekige en rondboogdeur.

Bisschopsstraat

Tussen Carnotstraat en Constitutiestraat. Aanvankelijk winkelhaakvormig straatje
tussen Carnot – en Offerandestraat (cf. Willem Linnigstraat) op gronden van het
Weldadigheidsbureel, in 1846 Bisschopstraat genoemd naar de herberg “In den
Bisschop”. Verlenging en verbinding met Constitutiestraat in 1850 en 1858. Tot
1938 Lange Bisschopsstraat, cf. Korte Bisschopsstraat, thans Willem Linnigstraat.

Rechte straat met gezicht op Centraal Station (Z.W.); neoclassicistische
burgerhuizen uit XIXb, tegen de Carnotstraat aan: hogere flatgebouwen.
Overwegend bepleisterde en beschilderde lijstgevels met verspringende
kroonlijsten. Nr. 35 met erker en festoendecoratie. Verscheidene gevels
gedecapeerd en/of vernieuwd (nr. 24), voorts recentere woonhuizen uit XXb.

Boerhaavestraat

Tussen Korte Ypermanstraat en spoorweg, aan N-zijde van Stuivenberggasthuis
(1877-1884). Aangelegd circa 1880, verlengd tot aan de Pothoekstraat in 1884, en
tot aan de spoorwegberm in 1889. Naamgeving reeds in 1878 naar H. Boerhaave
(1668-1738), een beroemd geneesheer (cf. nabijheid van ziekenhuis). Z-zijde met
gebouw van Stuivenberggasthuis. N-zijde met school en sociale woningbouw.

Nrs. 3-19 en Frans De Corte-, Matigheids-, Onderwijsstraat (nrs. 1-15, 2-18) en
Spaarstraat. Sociale woonwijk opgericht door het Bureau van Weldadigheid n.o.v.
architect V. Durlet, van 1877. Deze woonwijk omvat werkmanswoningen met één
(Spaar- en Matigheidsstraat) en twee bovenverdiepingen naast burger -  en
winkelhuizen, l.g. ingeplant op de hoeken.

Ontpleisterde (?) baksteenbouw; twee à drie traveeën met overwegend repeterend
schema onder pannen zadeldaken, omlopende gekorniste kroonlijst op bewerkte
consoles. Frans De Cortestraat nrs. 7 en 27 boven kroonlijst bekroond met
driehoekig fronton. Rechthoekige muuropeningen, hoeken met neoclassicistische
houten winkelpuitjes.

Brugstraat

Tussen St-Jansplein en Dahliastraat, vermoedelijk geopend in 1865. Naamgeving
i.v.m. de St-Jansbrug van 1859 die over de z.g. Engelsevest lag, l.g. vest was een
correctie aan de Spaanse vestingen, aangelegd door de Fransen in 1811-1813 en
gedempt in 1867.

Carnotstraat

Belangrijke winkelstraat gelegen ten N van het Centraal Station tussen Van
Schoonhovenstraat en de grens met Borgerhout. Reeds in XVI gekend als
“Kipdorpsesteenweg”, in XIXa vnl. als “Borgerhoutsesteenweg” of “Steenweg van
Borgerhout”, sporadisch als “St-Willibrordussteenweg”, “Grote Straat van
St-Willibrords” of “Turnhoutsebaan”; de naam Carnotstraat naar de militaire
gouverneur Lazare Carnot (1753-1823) verschijnt voor het eerst in een
straatnamenlijst anno 1846 van de toenmalige vijfde wijk. Op 6 november 1956
werd een K.B. uitgevaardigd voor de verbreding van de straat; honderdendrie
huizen werden hiervoor onteigend, voornamelijk aan de N-zijde.
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Heterogene bebouwing van woon-en winkelhuizen uit XIX, meestal met
vernieuwde winkelpui, en flatgebouwen uit XX. Vnl. de Z-zijde geeft een duidelijk
beeld van de bouwevolutie.

De oudste huizen, opklimmend tot XIXc met twee bouwlagen en twee, soms drie
traveeën onder zadel – of schilddak (pannen, bitumen); eenvoudige lijstgevels met
rechthoekige vensters; een aantal huizen met vernieuwde gevelbekleding,
aangepaste vensters of toegevoegde derde bouwlaag. Tot dit type behoren de nrs.
46, 56 tot 62, 80, 84, 112, 118, 122, 130 en 144. Daarnaast verschillende woon –
en winkelhuizen uit XIXc-d van drie bouwlagen en twee of drie traveeën onder
verschillende bedaking; bepleisterde, beschilderde lijstgevels met neoclassicistisch
uitzicht gemarkeerd door geriemde omlijstingen, pilasters, panelen, soms een
balkon, o.a. de nrs. 40, 42-44, 50-52, 94-96, 104-106, 128, 132, 146-148, 150,
152-154.

Verder diep uitgebouwde flatgebouwen van ca. 1930 zowel aan N- als aan Z-zijde,
o.a. de nrs. 13-17, 43, 49, 48, 90 en flatgebouwen van ca. 1960 aan de N-zijde.

Nr. 46. Appartements – en handelsgebouw van zeven bouwlagen, ontwerp van
architect N. Kaplansky, ca. 1935. Naar verluidt zou dit het eerste ontwerp voor
hoge bouw door N. Kaplansky zijn. Structuur van gewapend beton bekleed met
kunststeen. Kolossale beglaasde erker geflankeerd door balkons met typische
metalen leuning; de oorspronkelijke stalen ramen vervangen door aluminium. Op
de begane grond vernieuwde winkelpui met centrale toegang. Privé-ingang rechts.
Per verdieping twee flats met living aan straatzijde, aanpalende keuken en
meidenkamer aan binnenplaats, verder twee slaapkamers, bergplaats en
badkamer. Centrale verwarming reeds voorzien in ontwerp.

Nr. 49 en Bisschopstraat nr. 1. Handels – en appartementsgebouw van zeven
bouwlagen n.o.v. J. Somers, ca. 1935. Betonconstructie; begane grond bekleed
met gele baksteen en beschilderde natuursteen. Licht uitkragende afgeronde hoek
en erker zijde Bisschopsstraat. Metalen ramen. Winkel met achteruitwijkende
inkom en flankerende afgeronde vitrines op de hoek: privé-ingang naar flats in
zijstraat.

Nr. 150 en Van Geertstraat nr. 2. Neoclassicistische eenheidsbebouwing van vier
traveeën, afgeschuinde hoek en één travee en drie bouwlagen, onder
pseudo-mansardedak (leien) met dakkapellen en oeil de boeufs, uit XIXd.
Gedecapeerde lijstgevel met lisenen, balkon op afgeschuinde hoek en beëindigend
hoofdgestel met kroonlijst op klossen en tandlijst. Arduinen winkelpui met ingang
op hoek; privé-ingang Van Geertstraat nr.  2. De nrs. 146 en 148: aanpalende
winkelhuizen in zelfde stijl.

Cassierstraat

Zijstraat van de Italiëlei begrensd door de Lange Dijkstraat. Naamgeving op 8
augustus 1868, naar Jan Cassiers, koopman en reder (1788-1870). Bebouwing
met woon – en pakhuizen uit XIX.

Nr. 5. Pakhuis gedateerd 1880 d.m.v. muurankers. Drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse panne, n - straat). Bakstenen trapgevel van 6
treden + overhoeks topstuk met smeedijzeren bekroning. Centrale segment – en
rondboogvormige laadluiken waarboven bewaarde hijsbalk gevat in arduinen
steigergat. Verbrede pui met rechthoekige poort onder gietijzeren latei; houten
kelderluik r. Binnenin: houten vloeren op moerbalken over volledige breedte.
Inmiddels gesloopt.

Nr. 9. Achterin gelegen magazijn met stalling, in 1896 gebouwd voor eigenaar van
aanpalende woning. Bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen;
puntig verhoogde middentravee met laadluiken en hijssysteem; zijtravee met
segmentboogvensters, aflijnende hoekpilasters en beëindigende boogfries.
Gekasseide binnenplaats aan straatzijde afgesloten met bakstenen muur,
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rechthoekige doorgang onder gietijzeren latei met bewaarde schamppalen van
arduin. Inmiddels gesloopt.

Congresstraat

N-zijstraat van de Carnotstraat, begrensd door de Constitutiestraat. Opening ca.
1850, verbreding in 1852. De naam herinnert aan het Nationaal Congres dat op 7
februari 1831 de opstelling van de grondwet beëindigde en dat op 4 juni d.a.v.
Leopold, hertog van Saksen-Coburg, tot koning der Belgen uitriep. Bebouwing van
enkelhuizen uit XIXc, XIXd en ca. 1930. De oudste huizen m.n. de nrs. 28 tot 38,
44 tot 52 en 58-60 van twee bouwlagen onder zadeldak, sobere bepleisterde
lijstgevels met rechthoekige muuropeningen; de nrs. 28 tot 38 zijn veelal
vernieuwd, de nrs. 44 tot 50 behielden hun vlak omlijste deuren en beluikte
benedenvensters, de identieke nrs. 52, 58 en 60 zijn iets rijker uitgewerkt met
doorlopende lekdrempels, panelen en een fries met cassetten, portretten en
bloemen.

De huizen uit XIXd tellen drie bouwlagen en hebben een meer uitgesproken
neoclassicistisch uitzicht, gaaf bewaard zijn de nummers 33, 67 en 62; de overige
huizen zijn aangepast.

De nrs. 39 en 42-44, respectievelijk een eengezinswoning en een flatgebouw in Art
Deco dateren uit de jaren ca. 1930. De nrs. 1 tot 31 zijn gesloopt en vervangen
door een parkeerterrein.

Constitutiestraat

Tussen Offerande – en Kerkstraat; opening ca. 1850. De naam herinnert aan de
afkondiging van de Belgische grondwet door het Nationaal Congres in 1831. Lange
rechte straat met heterogene bebouwing van enkelhuizen uit XIXb en woningen
van ca. 1950. E.g. van drie traveeën en twee tot drie bouwlagen, overwegend met
bepleisterde en beschilderde lijstgevels in sobere neoclassicistische stijl met
verschillende aanpassingen. Nr. 61: bakstenen schoolgebouw vernieuwd ca. 1925.

Dambruggestraat

Gelegen tussen Carnotstraat en Viaduct-dam. Oude verbindingsweg tussen het
z.g. Statiekwartier en het gehucht z.g. Dam ontstaan in 1846 door samenvoeging
van het z.g. Hoerenstraatje (het zuidelijke deel van de huidige Dambruggestraat
tussen Carnot – en Muizenstraat), de Nieuwe Steenweg naar Borgerhout (van
Muizenstraat tot Oude Steenweg) en een deel van de toenmalige Oude Steenweg
(van Oranjestraat tot aan de latere Viaduct-Dam). Door de bouw van ca. 1870 –
1875 van de z.g. “Hoofdgoederenstatie” werd het N-deel van de Dambruggestraat
van de rest van de straat geïsoleerd; in 1876 werd dit deel aan de Bredastraat
toegevoegd. Naamgeving naar de brug over de Grote Schijn die het eiland Dam of
Dambrugge met het vasteland verbond.

Gekasseide straatweg met heterogene bebouwing van woon – en winkelhuizen uit
XIXb; enkele appartementsgebouwen uit XXb en c en vele aanpassingen vnl. nabij
de Carnotstraat. De huizen uit XIXb; enkelhuistype van twee tot drie traveeën en
twee tot vier bouwlagen onder zadeldak; bepleisterde en beschilderde of
gecementeerde lijstgevels met rechthoekige of getoogde vensters op doorlopende
lekdrempels; de oudste opklimmend tot XIXc, o.m. de nrs. 77-87, 251-259,
232-238, met verkleinende ordonnantie, vlak en vrijwel zonder versiering, de nrs.
85 en 253 met muuropeningen met afgeronde bovenhoeken en verzorgd stucwerk
van sleutels en omlijstingen; de nrs. 191, 234-236 en 238 met eenvoudige houten
winkelpui; nr. 191 met Empire getint rondbogig bovenvenster met geprofileerde
archivolt en flankerende nissen. De huizen uit XIXd met meer uitgesproken
neoclassicistisch decor van schijnvoegen, lijst – en paneelwerk; voor de nummers
91-93, 62, 72-74: balkon met sierlijke ijzeren leuning, nr. 163 met fraaie houten
erker en bijkomend balkonnetje in eclectische stijl, de nrs. 18-20, 24:
eenheidsbebouwing gemarkeerd door zwaar stucwerk rond de vensters en de
uitgelengde consoles onder de kroonlijst.
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Nr. 27. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder
pseudo-mansardedak, te dateren XIXc. Begane grond met eenvoudige houten
winkelpui met afgeronde vitrine en ingeschreven zij-ingang uit XXa-b. Bepleisterde,
beschilderde bovenbouw met horizontaal markerende schijnvoegen uitstralen
boven getoogde vensters in geriemde omlijsting; doorgetrokken lekdrempels en
klassieke gevelafsluiting.

Nrs. 306-308. Eenheidsbebouwing, in totaal tien traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak met dakkapellen, in neo-Lodewijk XVI-stijl van XIXc-d. Bepleisterde,
beschilderde lijstgevel met fraai stucwerkdecor op de borstweringen van tweede en
derde bouwlaag en in het fries van nr. 308. Rechthoekige vensters op de
bovenverdieping met afgeronde hoeken, geprofileerde omlijstingen en
kordonvormende lekdrempels van arduin. Beëindigende houten kroonlijst op
gekoppelde consoles. Nr. 308 met originele roedenverdeling in de bovenvensters
en bewaarde rondboogpoort. Alle stucwerkpanelen zijn inmiddels verdwenen.

De Coninckplein

Gelegen tussen Van Schoonhoven – en Lange Beeldekensstraat in het centrum
van het z.g. Statiekwartier. Aangelegd aan de periferie van de Spaanse vesting
werd dit pleintje op 8 augustus 1868, overeenkomstig het stratenplan van Genard,
‘Solvijnsplein’ geheten. De Commissie Gerrits had in deze buurt echter liever
namen van vrijheidsstrijders en stelde de naam Pieter De Coninc voor, naar de
deken der wevers en aanvoerder (samen met Jan Breydel e.a.) van de z.g.
‘Brugse metten’ (1302). De naamswijziging werd aangenomen op 22 maart 1869.
Driezijdig met platanen beboomd plein omgeven door verhakkelde bebouwing van
burgerhuizen uit XIXd, doorgaans van drie bouwlagen, met lijstgevels in
neoclassicistische stijl, rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting en
begane grond met aangepaste pui. Nr. 3: markerende balkons met ijzeren leuning.
Nr. 17: gekoppelde bovenvensters in entablementen; aansluitend bel-etagebalkon
met gebombeerde ijzeren leuning.

Nr. 19. Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (bitumen)
in neo-Vlaamse renaissancestijl, te dateren ca. 1880. Verbouwde in – en
uitgezwenkte topgevel van bak – en natuursteen verticaal gemarkeerd door
pilasters en balkons, horizontaal door de puilijst, kordons en doorlopende
balustrades van de verdieping. Bel-etage met rondboogvensters in geprofileerde
omlijsting met sleutel. Aangepaste pui.

Nr. 20. Neogotisch enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder plat dak,
gedateerd 1882 in ijzeren balkonleuning van de tweede bouwlaag. Lijstgevel met
markerende speklagen, sierankers, kantelen. Kruisvensters met blinde
spitsboogvormige boogvelden. Toegevoegde vierde bouwlaag en verbouwde
begane grond.

Nr. 26. Winkelhuis met gecementeerde lijstgevel van twee tot drie traveeën en
twee en een halve bouwlaag te dateren ca. 1930. Begane grond met hoge
uitstalramen en doorgang voor de automobielzaak, de penanten en brede gebogen
erkers van de bovenbouw met vormgeving in Art Deco.

Nr. 27: Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, heden onder plat dak;
eclectische stijl van ca. 1900. Zwaar gedecoreerde lijstgevel; bepleisterde begane
grond op sokkel van arduin; bovenbouw van bak – en natuursteen met
risalietvormende middentravee en imposante balkons; bekronende rozettenfries en
consoles over gekorniste houten kroonlijst. Spiegelboogvensters en – deur in
zware geblokte omlijst met sleutel.

De Pretstraat

Gelegen in het N van Antwerpen tussen Ellermanstraat en Sint-Jansplein.
Naamgeving op 22 maart 1869 naar het bekende Antwerpse koopliedengeslacht
De Pret. Straat aan weerszij beplant met platanen; vermenging van woon – en
handelsfunctie. Enkelhuizen uit XIXd van gemiddeld drie traveeën en drie
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bouwlagen onder zadeldak; bepleisterde, gecementeerde en vnl. kleurige
bakstenen lijstgevels met horizontaliserende lijsten en centrale balkons, een
homogeen vormend voor de nummers 13 tot 25; nr. 39 met fraaie mozaïekpanelen
rond de bovenvensters. Grote pakhuizen cf. nabijheid van “Stationsdokken”
(goederenstatie) een de Noorderplaats. Weinig vernieuwingen.

De Waghemakerestraat

Gelegen tussen Italiëlei en De Pretstraat. Naamgeving op 1 februari 1887 naar het
beroemde Antwerpse bouwmeestersgeslacht van die naam. Bebouwing met
burgerhuizen uit XIXd, enkelhuistype van drie traveeën en twee tot drie bouwlagen,
onder zadel- of mansardedak. Bepleisterde, beschilderde en bakstenen lijstgevels
overwegend met neoclassicistische inslag; identieke woningen nrs. 29 en 33 met
neotraditionele en renaissance kenmerken, deel uitmakend van voormalige
eenheidsbebouwing nrs. 27 tot 35 n.o.v. J.L. Hasse, van 1896. Nabij de Italiëlei,
enkele recente flatgebouwen; naar de De Pretstraat toe pakhuizen uit XIXd.

Diepestraat

Gelegen tussen Dambrugge – en Lange Beeldekenstraat. Reeds in de Atlas van
de Buurtwegen anno 1840 vermeld als Diepe Weg, naam die in 1846 gewettigd
werd. Deze diepe of lage weg lag beneden in de vallei tussen de Stuivenbergbuurt
ten N. en de eveneenshoger gelegen Kipdorpse Steenweg, de huidige
Carnotstraat, ten Z. Winkelstraat met neoclassicistische huizen uit XIXb en
appartementsgebouwen uit XX; begane grond ingenomen door winkels met
aangepaste pui; vooral de W-zijde vertoont nog een vrij homogeen XIX-karakter.

Nr. 65 met bovengevel in Art Nouveau-stijl van ca. 1910, de nrs. 8-10 met Louis –
Philippe ordonnantie, stucwerkomlijstingen en hoofdgestel van ca. 1860.

Duboisstraat

Gelegen tussen Italiëlei en Lange Dijkstraat. Naamgeving in 1868 naar Karel
Dubois, kolonel van de Antwerpse burgerwacht (1791-1847). Vermenging van
woon – en handelsfunctie. Enkelhuizen uit XIXd van gemiddeld drie bouwlagen,
afwisselend met bepleisterde en beschilderde, gecementeerde en gekleurde
lijstgevels vnl. met neoclassicistisch uitzicht; horizontale belijning d.m.v. lijsten en
doorgetrokken lekdrempels, vlakke versiering met paneel – en stucwerk.

Nr. 63: met Art Nouveau-getint stucwerkdecor en holle houten kroonlijst op
typische consoles; nr. 64 met Art Nouveau-inslag in de vormgeving van waterlijsten
en hoekstenen. Nrs. 53, 59, 61, 65, 56, 58 met neo-Lodewijk XVI geïnspireerd
stucwerk.

Duinstraat

Gelegen tussen Diepestraat en Pesthofstraat. Deze weg komt reeds voor op het
kadasterplan anno 1698 door Van Lyere, leidend naar de vroegere pesthuizen
vanwaar de naam Peststraat. In 1846 wordt het gedeelte tussen Pesthofstraat en
Lange Zavelstraat, Stenendijk genoemd, de verlenging in 1858 tot aan de
Diepestraat Deurnestraat; in 1866 wordt ook de Stenendijk omgedoopt tot de
Deurnestraat. In 1920 wordt om verwarring te voorkomen met de naam
Deurnestraat die ook in de randgemeenten voorkomt gekozen voor de
klankverwante benaming Duinstraat. Bebouwing van enkelhuizen uit XIXb en XXa;
gemiddeld drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Vlakke lijstgevels met
neoclassicistisch aanzicht; verschillende aanpassingen. Pleinvorming tgov. de
school nr. 16 “Duinsteeg” tussen de nrs. 90 en 98. Ter hoogte van de nrs. 83-93
sociale woonblokken gegroepeerd rond z.g. Geelhandplaats.

Nrs. 83 en 93 (ertussen). Z.g. Geelhandplaats. Naamgeving in 1872 naar A.
Geelhand die in 1850 bij testament een som van 10000F. naliet aan de armen van
de stad. Nagenoeg rechthoekige binnenplaats waarrond in 1872 door het Bureel
van Weldadigheid een werkmanswijk bestaande uit tweeënzeventig woningen en
zes winkels werd opgericht. In 1933-1935 werd deze eenheidsbebouwing gesloopt
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en vervangen door de huidige flatgebouwen met betonskelet opgericht o.l.v. A.
Francken. Renovatiewerken werden uitgevoerd in 1980-1982. Open binnenplaats
met tuinen en betegelde wandel – en speelplaats aan de vier zijden omgeven door
flatgebouwen van zes bouwlagen onder plat dak. Aan de straatzijde vlakke gele
bakstenen lijstgevels met op de gelijkvloerse verdieping winkels en doorgang naar
binnenplaats. Aan de binnenplaats, rode bakstenen lijstgevels geritmeerd door
kolossale gecementeerde uitbouwen met twee terrassen per verdieping.
Vernieuwde rechthoekige muuropeningen. Oorspronkelijk waren er honderd
achtenzeventig woongelegenheden voorzien waarvan zesentachtig met twee
slaapkamers, tweeënnegentig met drie en zes winkels; het type appartement
bevatte naast de slaapkamers en woonplaats, keuken, hal, WC, terras en kelder;
per vijf tot zes appartementen werd een vuilschuif aangebracht. De renovatie
bracht geen verandering in het aantal woongelegenheden, wel in het type, nl.
zesendertig appartementen met één slaapkamer, honderdzestien met twee, vier
met drie en twintig met twee + kleine bergplaats en twee winkels.

Nr. 90 en 98 (ertussen). Z.g. Duinsteeg, geopend in 1889. Aanvankelijk z.g.
Deurnesteeg, sedert 1920 Duinsteeg. Doodlopende gekasseide steeg met aan
weerszij identieke bebouwing van dertien arbeidershuizen uit XIXd, elk van drie
traveeën op de begane grond en twee in de bovenbouw, twee bouwlagen (de nrs.
11-13-15 en 12-14-16 verhoogd met een halve verdieping) en zadeldak; gebouwd
vlg. repeterend schema. Gekaleide bakstenen lijstgevels met rechthoekige vlak
omlijste muuropeningen en lekdrempels van arduin. N-gevelwand, gedecapeerd en
vernieuwd.

Ellermanstraat

Tussen Italiëlei en Lange Dijkstraat, in 1868 genoemd naar Abraham Ellerman,
handelaar, consul van Hannover te Antwerpen in 1830-1832. Rechte straat met
goederenstation aan N-zijde (zie Noorderplaats). Z-zijde met lintbebouwing,
enkelhuizen van drie à vier bouwlagen, uit XIXb en XXa. Neoclassicistische
bepleisterde en beschilderde of gecementeerde lijstgevels of bakstenen lijstgevels
met Art Nouveau – kenmerken. Tussen Van de Werve – en De Pretstraat: zijgevel
van magazijn van Katoennatie in l.g. straat.

Everaertstraat

Tussen Dambrugge – en Klamperstraat. Gedeelte Dambruggestraat tot aan
voormalig fort Carnot of Stuivenberg, ter hoogte van de huidige Gasstraat, onwettig
geopend in 1863. Na afbraak van het fort (ca. 1868) verlengd. Gewettigd in 1869
en genoemd naar één van de grondeigenaars.

Rechte straat met lintbebouwing; verspringende rooilijn tegen Dambruggestraat,
W-deel met lagere rijhuizen (XIXb) van één of twee bouwlagen, overwegend
eenvoudig neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met
rechthoekige muuropeningen. O-deel met hogere enkelhuizen van twee traveeën
en drie bouwlagen uit begin XX, overwegend kleurige bakstenen lijstgevels met
diverse muuropeningen. Sommige huizen met Art Nouveau-elementen. Nr. 71
n.o.v. A. De Wispelaere (gevelsteen). Opvallend is de inplanting van drie scholen;
op hoek met Klamperstraat: gebouwen van de brouwerij S.A. John Martin Ltd.

Nr. 47. Stedelijke Kindertuin, d.m.v. gevelsteen gedateerd “Anno 1885”.
Straatgevel in neoclassicistische stijl, bepleisterde en beschilderde lijstgevel van
twaalf traveeën en twee bouwlagen op een arduinen sokkel, zeer brede arduinen
puilijst, gelede architraaf en kroonlijst op voluten. Acroteria boven de uiterste travee
en middentravee l.g. met bekronend driehoekig fronton en opengewerkte attiek.
Rechthoekige vensters in verdiept muurvlak en met eenvoudige sleutel op begane
grond, in bandomlijsting onder gestrekte waterlijst op consooltjes op
bovenverdieping. Middenvenster uitgewerkt als drielicht onder paneel met
spelende putti. Rondboogdeur met opschrift “Stedelijke kindertuin” en
diamantkopsleutel, rankwerk in de zwikken, zware flankerende pilasters met
kolossale voluutbekroning; opengewerkte borstwering met gekroond stadswapen.
Rechthoekige speelplaats met aan O-zijde schoolvleugel van één bouwlaag onder
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zadeldak (n - straat, golfplaten); ritmerende pilasters onder bepleisterde en
beschilderde rondbogen, hogerop baksteenbouw en fries met trigliefen; guttae en
metopen van witte natuursteen. Aan Z-zijde tegen het hoofdgebouw, laag
aanbouwsel op arduinen sokkel onder afgewolfd zadeldak (bitumen, n // straat).
Rechthoekige vensters met metalen roedenverdeling en arduinen penanten.

Nr. 97-99. Lagere school van het Technisch Instituut St-Maria. Schoolgebouw
ingeplant rondom rechthoekige speelplaats. Aan straatzijde: onderwijzerswoning
en aansluitende afsluitmuur in neo-Vlaamse renaissancestijl, gedateerd “Anno
1913” (gevelsteen). Bakstenen lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen
onder zadeldak (n//straat): hoger opgaande tuitgevel boven licht uitspringende
middentravee, doorlopende banden en diamantkopversiering. Rechthoekige
vensters met tussendorpel; rechthoekige deur en segmentboogvormige
schoolpoort (eerste travee). Afsluitmuur met rondboogfries en topornamenten.
Rechthoekige speelplaats met aan O-zijde vleugel van veertien traveeën en drie
bouwlagen (- straat), gele bakstenen lijstgevel op een arduinen sokkel, markante
lisenen en getrapte daklijst. Rechthoekige vensters met ijzeren latei en arduinen
lekdrempel. In midden van de gevel: natuurstenen beeld van St-Amandus.

Nr. 101-103. Magazijn behorend bij “S.A. John Martin Ltd. British beer importer &
bottler”. Baksteenbouw uit XXa; zeven traveeën en drie bouwlagen, markerende
lisenen en baksteenfries, licht verhoogde middentravee en hoekornamenten.
Segmentboogvensters en rechthoekige poorten onder I-balken met rozetten.
Aansluitend magazijn van latere datum met gebouwen aan Klamperstraat
verbonden door doorgang over l.g. straat.

Nr. 58 en St-Amandusstraat nrs. 3-5. Parochiale meisjesschool St-Amandus (cf.
opschrift). T-vormige inplanting tussen Everaerts – en St-Amandusstraat.
Straatgevel van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak,
einde XIX. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen sokkel, hardstenen
geblokte begane grond, imitatievoegen op bovenverdieping. Puilijst met arduinen
paneel en opschrift; doorlopende lekdrempels en kordons, kroonlijst met tandlijst
op klossen. Rechthoekige vensters op tweede bouwlaag, geornamenteerde
bandomlijsting, panelen met festoenen, doorlopend over de borstwering,
bekronende waterlijst op gegroefde consoles. Halve verdieping met vensters in
geriemde omlijsting met oren. Brede rechthoekige schoolpoort. Zijgevel
St-Amandusstraat nrs. 3 en 5: bepleisterde en beschilderde lijstgevels, nr. 5 met
markante consoles met vrouwenkop en schijfmotief; nr. 5 met consoles met
guirlandes.

Familiestraat

Tussen Veldstraat en Van Helmontstraat. Deels geopend in 1888 (tussen
Veldstraat en Onderwijsstraat) op gronden van de familie Heirman, in 1889
verlengd tot aan de Van Helmontstraat. Rechte straat met bebouwing uit einde XIX
en XX. Enkelhuizen met bepleisterde en beschilderde of bakstenen lijstgevels van
drie traveeën en twee of drie bouwlagen, verspringende kroonlijsthoogte. Meestal
geblokte begane grond, doorlopende kordons en lekdrempels, panelen op
borstweringen en friezen. Enkele erkers en balkons, o.m. nr. 41 met gevelbreed
ijzeren balkon. Rechthoekige muuropeningen.

Nr. 14 tot 20. Eenheidsbebouwing van vier enkelhuizen in neo-Vlaamse
renaissancestijl, nr. 14 met gevelsteen “1899”. Geheel van bakstenen lijstgevels en
flankerende tuitgevels. Totaal tien traveeën en twee bouwlagen onder mansarde –
en zadeldaken (n - straat). Doorlopende kordons, lekdrempels en beschilderde
banden. Borstwering met balusters (nrs. 16 en 18) en balkon (nr. 14).
Rechthoekige vensters op bovenverdieping van nrs. 16 en 18 onder boogvelden
met baksteenmozaïek. Nr. 20 thans gecementeerd.

Franklin Rooseveltplaats

Tussen Frankrijklei en Gemeentestraat. Groot rechthoekig plein, in 1867
Victorieplaats genoemd, in 1868 Gemeenteplaats, in 1919 opnieuw Victorieplaats
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en in 1945 Franklin Rooseveltplaats naar de 32ste president van de Verenigde
Staten van Amerika. Tot 1948 lagen op W-helft de z.g. ‘geuzenhofkes’, twee
plantsoenen met banken en beelden, zo genoemd naar hun aanleg onder het
liberale bewind in 1875. Thans druk verkeersknooppunt met parkeerplaatsen voor
openbaar vervoer; uitzicht gedomineerd door de tijdelijke ijzeren brug over de
Italiëlei (W), het Koninklijk Atheneum (N) en modern kantoorgebouw (Z).

Fuggerstraat

Tussen Ellerman- en Lange Dijkstraat, in 1868 genoemd naar de bekende familie
van kooplui en bankiers die in XVI haar handelshuis te Antwerpen vestigde.
Bebouwing uit XIXd en XXa, enkelhuizen in neoclassicistische stijl met bepleisterde
en beschilderde lijstgevels van twee à drie traveeën en drie verdiepingen onder
zadeldaken, met imitatievoegen op begane grond, doorlopende kordons en
lekdrempels, rechthoekige vensters in geriemde omlijsting. Daarnaast gelijkaardige
woningen met kleurige baksteengevels en getoogde muuropeningen, soms in
eenheidsbebouwing (nr. 3-13) en enkele met Art Nouveau-kenmerken o.m. nr. 2
n.o.v. G. Fierens (puilijst) en nr. 16. Pare gevelwand gedomineerd door een
pakhuis (nr. 24).

Gemeentestraat

Tussen Franklin Rooseveltplaats en Koningin Astridplein, gedeelte van
O-uitvalsweg via Borgerhout en Deurne richting Turnhout. Deze straat werd
aangelegd als een rechtlijnige weg tussen St-Jacobsmarkt en Carnotstraat en
verving een gedeelte van de vroegere Borgerhoutsesteenweg. In 1867, in
samenhang met het aangrenzende plein Victoriestraat genoemd. In 1868
Gemeentestraat. Drukke verkeersweg met tramsporen bebouwd, ca. 1870.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels. In neoclassicistische stijl met
rechthoekige muuropeningen, pannen zadeldaken, begane grond meestal
verbouwd tot winkel of café.

Geulincxstraat

Tussen Italiëlei en Van den Wervestraat in 1887 genoemd naar de rationalistische
filosoof Arnout Geulincx (1624-1669). Rechte straat met de bebouwing uit XIXd en
XX. Vrij homogene N-gevelwand met enkelhuizen in neoclassicistische stijl.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen,
geblokte begane grond, doorlopende kordons en klassieke gevelbeëindiging.
Enkele centrale balkons (nrs. 10, 12, 24) en middenvensters met bekronende
gebogen frontons (nrs. 14, 16 en 22); nr. 26 eveneens met balkon, drielicht en
gekoppelde rondboogvensters. Nr. 18 met kleurige baksteengevel, centraal balkon
en versierde boogvelden. Z-gevelwand met sterk verspringende kroonlijsthoogte,
gecementeerde, bepleisterde en beschilderde of bakstenen lijstgevels van drie
traveeën en drie bouwlagen met rechthoekige muuropeningen. Ritmerende
balkongs (nr. 9, 11, 13, 17, 19, 23) en erkers (nrs. 7 en 21). Nr. 21 met bakstenen
lijstgevel met beschilderde panelen.

Goudbloemstraat

Tussen Italiëlei en Osystraat, in 1868 genoemd naar de bekende rederijkerskames
De Goudbloem. Rechte straat met neoclassicistische enkelhuizen van drie
bouwlagen onder zadeldaken uit XIXb. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met
doorlopende lekdrempels en centrale balkons; rechthoekige of
segmentboogvormige muuropeningen. Z-zijde met eenheidsbebouwing, meer
heterogene N-zijde met sterk verspringende kroonlijstlijn. Diverse panden met
recente flats.

Greinstraat

Tussen St-Elisabeth- en Offerandestraat; samen met parallel lopende Delinstraat
geopend in 1867 (tussen St-Elisabeth- en Lange Beeldekensstraat) en 1869
(tussen Lange Beeldekens – en Offerandestraat); in 1869 genoemd naar de eerste
stedelijke stadsschoolinspecteur Jan Theodoor Grein (1801-1867). Vlg. het
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kadasterplan van A. Scheepers van 1886 was de straat reeds volledig bebouwd;
van deze oorspronkelijke bebouwing verdwenen vele panden tijdens XX.

Heterogene straatwenden met verspringende kroonlijstlijn; vrij banale
meergezinswoningen uit midden XX en neoclassicistische bepleisterde en
beschilderde enkelhuizen uit XIXb; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadel –
of pseudo-mansardedak, vaak geblokte gelijkvloerse verdieping; doorlopende
lekdrempels en kordons; rechthoekige muuropeningen. Nrs. 31, 33, 35, 79, 4, 42
en 44 met neo-Lodewijk XVI-stucwerk. Nr. 4: vensters van bel-etage met fraaie
roedenverdeling, nr. 10: bewaarde deur met neo-Lodewijk XVI-motieven. Nrs.
42-44: eenheidsbebouwing in spiegelbeeld.

Nr. 15. Zie Elisabethstraat nr. 38.

Halenstraat

Gelegen tussen Onderwijsstraat en Viséstraat. Voorheen z.g. “Pothoek” modo
“Lange Pothoekstraat”, huidige naamgeving in 1920 naar de Limburgse gemeente
Halen die in WOI zwaar werd beproefd. N-zijde ingenomen door ringspoorweg.
Eenzijdige Z-bebouwing van banale, vlakke enkelhuizen uit XIXd en XXa; nrs. 7 en
9, gedateerd 1905 in gevelsteen.

Z.nr. Twee identieke watertorens van 1898 gebouwd volgens het principe van prof.
Intze doch met onbeschermde waterreservoirs, opgesteld naast en beneden de
aarden spoorwegberm; deel uitmakend, samen met de twee nog bestaande
watertorens aan de Draakplaats, van een autonoom watervoorzieningssysteem
van de spoorwegmaatschappij. Vanuit Halenstraat bereikbaar via toegangspoort
met bak – en natuurstenen pijlers, bekroond met driezijdige motieven en
piramiden. Bakstenen schacht op natuurstenen plaat, bestaande uit bossagewerk,
geprofileerde lijsten en een gladde band van twee soorten kalksteen. Bovenaan
gelijkaardige blokfries. Spitsbogige met natuursteen omlijste kleine vensters en
toegang. Geklonken metalen reservoirs met schuin buiten de schacht uitkragende
basis; rechte cilindervormige wand; kegeldak met cilindervormige, open lantaarn;
zowel binnen als buiten bereikbaar via loodrechte metalen ladders. Inwendig: aan
– en afvoerbuis met overloop; stookinstallatie tegen bevriezing. Reservoir met naar
boven bol staande bodem en inhoud van 365m³.

Z.nr. Voormalige brandweerkazerne op hoek met Viséstraat n.o.v. E. Van
Averbeke, van 1912-1913; sedert 1947 buiten gebruik als brandweerpost;
gelijkvloerse verdieping ingenomen door clubhuis voor de derde leeftijd, een ander
gedeelte door appartementen. Vrijstaand gebouw met markante octoganale
hoektoren voor het drogen van brandweerslangen; aansluitende vleugels van drie
traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Lijst – en puntgevels in een
combinatie van bak – en natuursteen met typische vormgeving. Gevel aan
Viséstraat met geblokte erkers en balkons, l.g. op trapvormige consoles; in de top
wapenschild van de stad Antwerpen. Rechthoekige al dan niet gekoppelde en
rondbogige vensters. Thans gedichte, rondbogige inrijpoorten, in zware
geprofileerde omlijsting.

Toren aan Viséstraat gemarkeerd door kolossale vensternis met over de volledige
hoogte doorlopende stijlen, de aansluitende gevels met boogvormig geprofileerde
spaarvelden; afwerking met golvende lijsten op zware hoekconsoles met
waterspuwers en spits schilddak.

Handelsstraat

Tussen Lange Zavel- en Lange Stuivenbergstraat.

Nrs. 71 en 73 (ertussen). Z.g. Handelssteeg, L-vormige steeg geopend in 1886.
Zesendertig woningen, enkelhuizen van twee traveeën in spiegelbeeld en
dubbelhuizen van drie traveeën als tweegezinswoningen, alle twee bouwlagen
onder zadeldak (Vlaamse pannen, n // straat).
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Nr. 26 in as van Handelsstraat, verhoogd met trapgevel, verder eenvoudige
lijstgevels; baksteen met dito donkere banden en segmentbogige muuropeningen.

Nrs. 16 en 18 (ertussen). Z.g. Burgerwelzijn, binnenplaats geopend ca. 1876 op
gronden van het toenmalige Weldadigheidsbureel. Enkelhuizen van twee traveeën
en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak. Oorspronkelijk bepleisterde en
beschilderde lijstgevels, veelal met vernieuwde bakstenen bekleding.
Rechthoekige, aangepaste muuropeningen.

Herderinstraat

L-vormige straat gelegen tussen Herdersstraat en Duinstraat. Samen met de
Herdersstraat geopend in 1883 op gronden van Frère en Storms.

Hollandstraat

Tussen St-Gummarusstraat en Van Straelenstraat. Volgt het tracé van de oude
spoorweg naar Holland, die in 1874 tot aan de Dam werd opgebroken, nadat hij
vervangen was door de meer O-waarts gelegen ringspoorweg. Vermoedelijk werd
op dat moment de voormalige bebouwing aan de spoorweg gesloopt teneinde een
straat op behoorlijke breedte te kunnen aanleggen;in 1876 werd de naam
“Hollandstraat” aan de nieuwe straat gegeven. De oude lijnrichting bleef behouden
maar de weg is nu heel wat breder. Vlg. het kadasterplan van Aloïs Scheepers van
1886 hadden vrijwel alle huizen aan de Hollandstraat op dat ogenblik een voor – en
achtertuintje. De nrs. 9, 10, 12 en de achterhuizen nrs. 34 tot 40 dateren
vermoedelijk nog uit deze periode, cf. de achteruitgeschoven ligging. Nrs. 5 en 7
met houten winkelpui, eveneens uit XIXc-d.

De overige huizen, alle van het enkelhuistype dateren van XIXd-XXa. De nrs. 30
tot hoek Rotterdamstraat, van twee of drie traveeën en twee en een halve of drie
bouwlagen, onder zadeldak dateren uit XIXd; bepleisterde, beschilderde lijstgevels
gemarkeerd door schijnvoegen, lijstwerk, doorgetrokken lekdrempels, rechthoekige
muuropeningen. De nrs. 2 tot 8 en 14 tot 28 van drie traveeën en drie bouwlagen
onder pseudo-mansardedak, daterend van ca. 1900; voor de vrijwel intact
bewaarde woningen nrs. 4-6 vonden we een bouwaanvraag van 1899;
bepleisterde en beschilderde bakstenen of natuurstenen lijstgevels gemarkeerd
door erkers en balkons en een eclectische versiering met neorenaissance (nrs.
4-6), neo-Lodewijk XVI- (nrs. 2, 20, 24, 208) of Art Nouveau- (nr. 18) inslag.

Tussen hoek met Richardstraat en nr. 71 van de Hollandstraat, voormalig klooster
van de zusterkens der armen, aan O-zijde begrensd door Dambruggestraat;
symmetrisch opgebouwd complex van ca. 1860-1865 met rechthoekige vleugels
gegroepeerd rondom een binnenplaats en haaks uitstekende vleugels en kapel
aan O-zijde; baksteenbouw onder zadel – en schilddaken met dakkapellen (leien,
kunstleien,bitumen). Eenvoudige lijstgevels met segmentbogige muuropeningen,
versiering met bakstenen boogfriezen. Wordt gesloopt samen met de bebouwing
aan Richard -, Spoor-, en Dambruggestraat. Op de vrijkomende gronden zullen
120 service – flats voor bejaarden, 102 sociale woningen en een openbaar park
worden ingeplant.

Houwerstraat

Gelegen tussen de Italiëlei en het St-Jansplein. Hier werd in XVIIa een
waterreservoir, een “houwer” gegraven om water op te slaan, met het oog op de
bevoorrading van de brouwerijen en particuliere woningen van de Nieuwstad, waar
geen drinkwater voorhanden was. Vanaf 1635 werd het water opgevangen uit de
z.g. Herentalse Vaart. Hierij werd toen van aan de Blauwe Toren (huidige Oude
Vaartplaats) de z.g. brouwersriool aan de O-zijde van de vest ingegraven om het
water naar de houwer te brengen. Van hieruit stroomde het dan door de z.g.
stadsriool naar het Water- of Brouwershuis aan de Adriaan Brouwerstraat. Toen in
1702 de brouwersbuis d.m.v. een houten riool dwars door de houwer met e.g.
stadsriool werd verbonden, was de rol van de houwer, althans wat de bevoorrading
met zuiver water betreft, uitgespeeld.
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De naam Houwerstraat werd gegeven in 1868. Bebouwing met enkelhuizen van
drie traveeën en verschillend aantal bouwlagen onder zadel – of mansardedak in
neoclassicistische stijl, uit XIXd. Bepleisterde, beschilderde lijstgevels met
schijnvoegen, lijst – en paneelwerk, doorlopende lekdrempels onder rechthoekige
en getoogde muuropeningen in geriemde omlijsting, ijzeren leuningen voor
vensters of balkon. Eenheidsbebouwing voor de nrs. 13 tot 21 en 20-22; nr. 20 met
houten winkelpui.

Huybrechtsstraat

Gelegen tussen Kerkstraat en Helmstraat, grotendeels op het grondgebied van de
gemeente Borgerhout. Geopend in 1875 op gronden van de familie Huybrechts die
aan de Helmstraat te Borgerhout woonde; de naam werd eerst aan het
Borgerhoutse gedeelte gegeven en in 1876 voor het Antwerpse overgenomen.
Homogene bebouwing van enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder
zadeldak in neoclassicistische stijl, uit XIXd. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevels op lage sokkel van arduin. Markante eenheidsbebouwing voor de nrs. 11
tot 15, 4 tot 12 en 14-16 met typerende ijzeren balkons, doorgetrokken lekdrempels
onder rechthoekige of getoogde vensters in platte band (nrs. 11 tot 15) of geriemde
omlijsting met verschillend uitgewerkte sleutel en klassieke gevelafsluiting met
houten kroonlijst op klossen en tandlijst; de nrs. 4 tot 12 rijker versierd met
panelen, weelderige sleutels op de bel-etage en uitgelengde voluutconsoles onder
de kroonlijst.

Kerkstraat

Tussen Carnotstraat en Lange Van Bloerstraat. Reeds in 1336 vermeld als
Eienstraat, verwijzend naar de z.g. Eiendijk, aangelegd ter hoogte van de vallei van
de Potvliet tussen Kroonstraat en Provinciestraat om er bij watervloed de openbare
weg te vrijwaren tegen overstromingen. Sedert 1580 komt de naam Kerkstraat in
zwang van O.L.Vrouw bij St-Willibrords; de huidige kerk dateerd van 1886-1891.
Gebogen straattracé met heterogene bebouwing van woon – en winkelhuizen uit
XIXc en d. Overwegend enkelhuizen van drie traveeën en twee of drie bouwlagen
onder zadel – of mansardedak. Vlakke, bepleisterde en beschilderde lijstgevels,
gemarkeerd door schijnvoegen, lijst – en paneelwerk, soms met erker of balkon en
klassieke gevelafsluiting. Begane grond veelal met winkelpuien, in hoofdzaak nabij
de Carnotstraat. Nrs. 81-83 met typisch gelijnd stucwerk dat vermoedelijk later
werd aangebracht. Nrs. 50-52 met Art Nouveau-inslag in vormgeving van pui en
gevelbekroning.

Nr. 171. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen in Art Deco van
ca. 1925, gesigneerd Ferd. Van Mierlo. Lijstgevel met parement van natuursteen
gemarkeerd door afgeronde erker op gekapt kraagstuk. Art Decomotieven voor
muurdammen, borstweringen en gevelafsluiting. Rechthoekige muuropeningen met
gekleurd glas-in-lood in de bovenlichten en naast de inkom.

Nr. 174. Voormalig bedrijfsgebouw z.g. Soep Jan Van Boom (opschrift banderol),
van ca. 1930. Merkwaardige inkom: neobarokke rondboogdeur in geblokte met
rolwerk afgelijnde omlijsting met neuten, imposten en voluutsleutel, bekroond met
grillig omlijste cartouche met stierekop, flankerende voluten en puntige waterlijst.

Nrs. 178-180. Twee identieke woningen met puntgevel van gele bak – en
natuursteen in eclectische stijl met neo-Vlaamse renaissance-inslag n.o.v. F.
Mertens, van 1904. Markerende ijzeren balkons, borstweringen met beschilderd
paneel en geblokte bogen rond bovenvensters.

Kersbeeckstraat

Tussen Potgieterstraat en Turckstraat (Borgerhout), geopend in 1893. Naamgeving
naar Lubbert Turck van Kersbeek die in 1542 Antwerpen hielp verdedigen tegen
de aanval van Maarten van Rossum in de Pothoek.

Klappeistraat



_ TN_Kaarten

Pagina 82/107  DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP 2060

Tussen Lange Beeldekensstraat en Kerkstraat. Reeds vermeld als “Vlierstrate” in
1565; huidige benaming in 1840 opgenomen in de Atlas van de Buurtwegen en in
1846 gewettigd. Smalle, licht kronkelende straat met woonhuizen uit XIX, XXa en
XXb-c gaande van één tot drie bouwlagen; bepleisterde en beschilderde, soms
bakstenen lijstgevels zonder balkon. Nr. 42; enkelhuis van twee traveeën en één
bouwlaag opklimmend tot ca. 1850; bepleisterde lijstgevel met rechthoekige deur
en dito beluikte vensters onder vlakke latei. Achter nr. 28: godshuis De Fraula
opklimmend tot 1815 doch in 1882 herbouwd. XIXb-huizen met neoclassicistische
stijlkenmerken zoals schijnvoegen, panelen, lijsten, geprofileerde omlijstingen en
versierde sleutels.

Lange Beeldekensstraat

Tussen De Conincplein en Pothoekstraat, eertijds Beeldekesweg, modo –straat,
reeds vermeld op plan van Van Lyere van 1696. Huidige naam na opening van
Korte Beeldekensstraat (ca. 1855). Volkse straat met heterogene bebouwing uit
XIX en XX, sterk verspringende kroonlijstlijnen. Vnl. eenvoudige, neoclassicistisch
geïnspireerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevels met doorlopende
lekdrempels en kordons; sommige gevels rijker uitgewerkt met imitatievoegen,
panelen, frontons, balkon en decoratief stucwerk. Van oudsher handelsfunctie cf.
bewaarde XIX-houten (o.m. nrs. 10, 12, 30, 170 en 188) en latere XX-winkelpuien.
Aan N-zijde enkele stegen en op het einde van de straat het Stuivenberggasthuis;
aan Z-zijde inplanting van een kerk (nr. 22) en een school. Nr. 224 met hardstenen
gedenkplaat: “Hier leefde en werkte Vincent Van Gogh/van einde november 1885/
tot einde februari 1886”.

Nr. 207 en 213 (ertussen). Z.g. Neefsteeg, aansluitend bij nr. 205-207, geopend in
1881 op gronden De Neef. T-vormige steef met eenentwintig huisjes van twee
traveeën en twee bouwlagen gebouwd vlg. spiegelbeeldschema; doorlopende
pannen zadeldaken (n - of // straat), te dateren XIXd. Opgeknapte, bepleisterde en
beschilderde lijstgevels met licht getoogde muuropeningen; ankers met krulspie.

Nr. 213 (1tot10). Smalle steeg met dubbelhuisjes van drie traveeën en één
bouwlaag onder pseudo-mansardedak, uit midden XIX. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Ertegenover
berghokjes.

Nr. 272. Rijhuis van vier traveeën en twee verdiepingen, oorspronkelijk onder
pannen schilddak, l.g. in beginjaren ’80 vervangen door leien
pseudo-mansardedak, mogelijk opklimmend tot midden XIX. Sobere, bepleisterde
en beschilderde lijstgevel met licht poortrisaliet rechts. Eenvoudige
gevelbeëindiging met blind fries en geprofileerde daklijst, houten kroonlijst op
klossen. Rechthoekige vensters op afzonderlijke lekdrempels met paneeltjes.
Rechthoekige deur en poort, respectievelijk in geriemde en bandomlijsting.

Lange Dijkstraat

Tussen St-Jansplein en Ellermanstraat, gedeelte van de vroegere ‘dijk van den
Dam’, van St-Jansplein naar Dambrugge. Het gedeelte van de dijk ten N van de
Ellermanstraat verdween ca. 1871 bij de aanleg van het Hoofdgoederenstation.
Heterogene bebouwing met winkel- en woonhuizen uit XIXb en XX; e.g. in
neoclassicistische stijl met bepleisterde en beschilderde lijstgevels gemarkeerd
door stucwerk, enkele balkons.

Lange Kongostraat

Tussen Pothoek – en Kortrijkstraat (Borgerhout) aangelegd in 1890 en i.v.m. het in
opbouw zijnde klooster van de missiezusters in 1892, Kongostraat genoemd; sinds
1936 (Borgerhout: 1942), Lange Kongostraat. Vrij homogene bebouwing met
enkelhuizen van twee à drie verdiepingen van ca. 1900, vlakke bepleisterde en
beschilderde lijstgevels met sober paneel – en lijstwerk, rechthoekige
muuropeningen.
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Klooster van de zusters, franciscanessen, missiezusters van Kongo (cf.
straatnaam) opgericht ca. 1890, aansluitend bij school in Pothoekstraat.

Zie Pothoekstraat nr. 110-112.

Lange Stuivenbergstraat

Tussen Stuivenbergplein en Boerhaavestraat geopend ca. 1868 en tot 1879
Stuivenbergstraat genoemd; gedeelte tussen Handelsstraat en Boerhaavestraat
dateert van ca. 1900. Bebouwing uit XIXd en XX. Opvallend in het straatbeeld zijn
de bewaarde houten winkelpuien. Nr. 42 (hoek Lange Scholiersstraat) met
O.L.Vrouwebeeld onder baldakijn.

Lange Van Bloerstraat

Tussen Kerk – en St-Willibrordusstraat; in 1846 werd het deel tussen
St-Willibrordus- en Lovelingstraat, Van Bloerstraat genoemd; het gedeelte tussen
Loveling- en Kerkstraat, Pollepelstraat; l.g. in 1856 ook Van Bloerstraat. Lange Van
Bloerstraat vanaf ca. 1860; naamgeving i.v.m. Jozef Van Bloer (1734-1811), de
laatste voorzitter van het bisschoppelijk seminarie, die de hier gelegen oude
moestuin van het bisdom Antwerpen aan het Bureel van Weldadigheid schonk.
Rijhuizen van twee à drie traveeën en twee of drie bouwlagen uit XIXb en XX.
Bepleisterde en beschilderde of gecementeerde lijstgevels met rechthoekige
muuropeningen. Nrs. 44, 50 en 52 met neoclassicistische houten puien.

Lange Winkelhaakstraat

Aan N-zijde van Carnotstraat. Naam Winkelhaakstraat (cf. vorm van de straat) in
1850; na verbinding met Dambruggestraat ca. 1875 z.g. Korte en Lange
Winkelhaakstraat. Doodlopende straat met bebouwing van ca. 1900. Eenvoudige
enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee of drie bouwlagen, gecementeerde
lijstgevels met rechthoekige muuropeningen.

Nrs. 57-69 en 60-76: doodlopende steeg met enkelhuizen van twee traveeën en
twee bouwlagen onder pannen zadeldak, gebouwd vlg. spiegelbeeldschema met
gekoppelde deuren in één omlijsting. Bakstenen lijstgevels met verdiepte
muurvlakken, doorgetrokken lekdrempels, decoratief metselwerk en sierankers.

Lange Ypermanstraat

Tussen Pesthof – en Duinstraat, geopend in 1833 en aanvankelijk Ypermanstraat
genoemd naar Jehan Yperman (Ieper ca. 1280- ca 1329) die beschouwd wordt als
de vader van de Vlaamse chirurgie. Bebouwing uit XIXd en XX, nr. 48 gedateerd
“1886”, nr. 38 “1895”. Heterogene gevelwanden met verspringende kroonlijsten;
oudere huizen in neoclassicistische stijl met bepleisterde en beschilderde
lijstgevels van drie traveeën en twee bouwlagen onder één zadel – of
mansardedaken. Imitatievoegen, doorlopende lijsten, lekdrempels en decoratief
stucwerk. Rechthoekige en segmentbogige muuropeningen in geriemde
omlijstingen.

Lange Zavelstraat

Tussen Lange Beeldekens- en Lange Scholiersstraat. Aanvankelijk Hogeweg en
Zavelstraat, sinds 1856 Lange Zavelstraat. Heterogene bebouwing uit XIX en XX.
Op hoek met Duinstraat: O.L.Vrouwebeeld onder ijzeren luifel op wereldbolvormige
sokkel, ijzeren lichtarm.

Nr. 7-13. Oorspronkelijk pakhuis of magazijn (?) van ca. 1900. Baksteenbouw op
arduinen plint, zadeldak (n - straat, golfplaten). Brede puntgevel met kleurige
baksteenbanden, aflijnende en ritmerende lisenen en overhoekse baksteenfries.
Segment – en rondboogvensters met recente beglazing. Interieur met
troggewelven op ijzeren balken en dito zuilen.

Lovelingstraat
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Tussen Lange Van Bloer – en St-Willibrordusstraat, geopend in 1888 tijdens de
opbouw van St-Willibrorduskerk, genoemd naar de schrijfsters Rosalie
(1834-1875) en Virginie (1836-1923) Loveling.

Gebogen straat waarvan straatbeeld gedomineerd wordt door de kerk.
Aaneengesloten enkelhuizen uit XIXd en XXa, sterk verspringende kroonlijsten,
o.m. hoger opgaande meergezinswoningen uit XXb. Voorts bepleisterde en
beschilderde lijstgevels in neoclassicistische stijl; aan W-zijde verscheidene Art
Nouveauhuizen met kleurige bakstenen gevels.

Maatsweg

Tussen Pothoek – en Maatsstraat; aanvankelijk privé-weg waarvan lage huisjes
aan Z-zijde meenummerden met Pothoekstraat. Huidige naam in 1910 naar
analogie met Maatsstraat.

Nrs. 2 tot 12. Rij enkelhuisjes met spiegelbeeldschema, telkens twee traveeën en
één bouwlaag onder pannen zadeldak (n // straat), opklimmend tot XIXb. Beraapte
of bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen.

Marnixstraat

Tussen Lange Dijk- en Dambruggestraat, samen met Oranjestraat geopend in
1872 en genoemd naar Jan van Marnix (ca. 1535-1567). Bebouwing met rijhuizen
uit XIX en XX.

Nachtegaalstraat

Tussen Dambruggestraat en Diepe Straat. Onwettig geopend in 1861 en toen De
Beysstraat genoemd naar de toenmalige grondeigenaar. De huidige naam is
vermoedelijk ca. 1865 in gebruik genomen.

In serie gebouwde enkelhuizen uit XIXd-XXa, nr. 37 gedateerd 1908, van drie
traveeën en drie tot vier bouwlagen, onder zadeldak. Lijstgevels, hetzij bepleisterd
en beschilderd, hetzij van gekleurde baksteen met neoclassicistische
stijlkenmerken; eerste reeks met schijnvoegen, lijst – en paneelwerken
stucwerkdecoratie rond de bel-etagevensters, tweede met natuurstenen banden;
beide met centraal balkon, balustrades, rechthoekige of licht getoogde
muuropeningen en klassieke gevelafsluiting met kroonlijst op klossen en consoles.

Offerandestraat

Tussen Dambruggestraat en Lange Beeldekensstraat. In de ‘Atlas der
Antwerpsche stadbuitenijen’ van 1698 komt deze straat reeds naamloos voor. In
de Atlas anno 1812 van J. Deryck staat “chemin d’offrande” en in een stratenlijst
van ca. 1833 “Offerandestraat”. In 1846 werd deze naam gewettigd. Hij zou
afgeleid zijn van het huis z.g. “De Offerande” gelegen op de W-hoek van Carnot –
en Dambruggestraat.

Winkelwandelstraat met rijhuizen van twee tot drie traveeën en twee tot drie
bouwlagen opklimmend tot ca. 1850. De XIXb-woningen met vlakken bepleisterde
en beschilderde lijstgevel met neoclassicistische stijlkenmerken zoals lijst – en
paneelwerk, bv. voor de nrs. 9-15, rechthoekige vensters in geriemde omlijsting
met bladwerksleutel, bv. voor de nrs. 38-40, klassieke gevelafsluiting met houten
kroonlijst op klossen en consoles bv. voor de nrs. 9-15, 38-40. De nrs. 63 tot 69
met Louis Philippe-inslag cf. spiegelboogvensters in geriemde omlijsting met
stucwerksleutel, fries opengewerkt met mezzaninovenstertjes alternerend met
sterk geornamenteerde consoles. Aangepaste winkelpuien.

Nr. 94 en 98 (ertussen): doorgang naar elf achterhuizen gegroepeerd rondom
rechthoekig, met hekwerk afgesloten tuintje. Enkelhuisjes van twee traveeën en
twee bouwlagen onder pseudomansardedak (bitumen), uit XIXd, vlg. repeterend
schema. Bakstenen lijstgevels op hoge beschilderde plint. Segmentbogige
muuropeningen van verschillende hoogten, op de begane grond geaccentueerd
door een doorlopende bakstenen lijst; deuren met dagkanten van beschilderde
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arduin, de vensters met dito onderdorpel en aanzetstenen. Gevelafsluiting met
kleurige tegelfries.

Nabij de Lange Beeldekensstraat, monumentje ter ere van Lode Craeybeckx met
bronzen bas-reliëf door A. De Martelaere, ingewijd op 14 november 1981 ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van het winkelwandelcentrum aan Offerande
– en Dambruggestraat.

Nr. 19. Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs nr. 1. Schoolgebouw gelegen
op hoek Delinstraat, ondergebracht in voormalige patriciërswoning uit XIXc. In
1881-1883 werden een veranda, een galerij en een achtergebouw met tekenklas
toegevoegd alsook een woning voor onderwijzeres aan de Delinstraat, alles o.l.v.
stadsarchitect G. Royers.

Voorgebouw in Louis Philippestijl van XIXc; dubbelhuis van negen traveeën en
twee bouwlagen met mezzanino onder schilddak (leien // n straat); bepleisterde en
witgeschilderde lijstgevel op hoge sokkel van arduin, typisch paneel- en lijstwerk
en gevelafsluiting met houten kroonlijst op klossen en tandlijst. Derde travee met
verhoogd deurrisaliet; rondboogpoort in klassiek entablement met rankwerk in de
zwikken en paneel met inscriptie “Voor onze Volkskinderen”; bel-etagevenster in
brede omlijsting met voluten, waterlijst en stadswapen; halfrond mezzaninovenster
met waaiervormige roedenverdeling onder puntig verhoogde kroonlijst.
Rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken in geriemde omlijsting met
bladwerksleutel; langwerpige mezzaninovenstertjes met gelijkaardige versiering
aan de vier zijden.

Achtergevel met pilasters en sierbanden, voorafgegaan door lagere uitbouw met
brede arduinen trap en dakterras met opengewerkte leuning. Aanleunende
beglaasde galerij op gietijzeren zuiltjes.

Voormalige woning voor onderwijzeres van vijf en twee traveeën en twee
bouwlagen met mezzanino in strakke neoclassicistische stijl van XIXd; markerende
puilijst, kordons, schijnvoegen, rechthoekige vensters; gevel aan de Delinstraat
met accent op middenrisaliet met bel-etagebalkon; deur verbouwd tot venster.
Haaks beschilderd bakstenen achterbouw met sierankers, tandlijsten,
segmentboogvensters.

Olijftakstraat

Tussen Italiëlei en Rotterdamstraat. Naamgeving in 1868 naar de rederijkerskamer
“De Olijftak”, die werd opgericht in 1510. Bebouwing van burgerhuizen uit XIXd;
enkelhuistype van drie traveeën en drie bouwlagen; sobere bepleisterde en
beschilderde lijstgevels met neoclassicistisch getint lijst – en paneelwerk,
rechthoekige muuropeningen op kordonvormende lekdrempels, balkons. Nrs. 28
tot 30: eenheidsbebouwing op hoek met Van Maerlantstraat.

Onderwijsstraat

Tussen Lange Stuivenberg- en Pothoekstraat. Weggedeelte van Lange
Stuivenbergstraat tot Erwtenstraat geopend in 1878, in 1882 verder doorgetrokken
tot aan de Pothoekstraat. Bebouwing van woon – en winkelhuizen, uit XIXd-XXa;
bakstenen, soms bepleisterde en beschilderde lijstgevels van twee tot vier
bouwlagen.

Oranjestraat

Tussen Lange Dijkstraat en Viséstraat. Naamgeving naar Willem van Oranje. Het
weggedeelte Viséstraat – Dambruggestraat bestond al in 1846; het werd toen
gewettigd en “Stuivenbergstraat” genoemd. Het weggedeelte Dambruggestraat –
Lange Dijkstraat is pas in 1872 samen met de Marnixstraat geopend.

Enkelhuizen van twee of drie traveeën en twee of drie bouwlagen, opklimmend tot
ca. 1850; verschillende aanpassingen. Nrs. 72 en 74 met bewaarde houten pui van
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voormalige winkel, nr. 72 in sobere neoclassicistische stijl met ingeschreven
winkeldeur en privé-ingang, nr. 74 in Art Deco met ingeschreven winkeldeur.

Nr. 102. Scholengroep begrensd door Oranje-, St-Jobs- en Biekorfstraat, opgericht
in 1877-1879 o.l.v. stadsarchitect P. Dens, als dubbelschool voor jongens en
meisjes; in 1918 werden de zijvleugels met één verdieping vermeerderd.
Aanpalende woningen voor schoolhoofd (zijde Oranjestraat) en turnzalen (zijde
Biekorfstraat). Symmetrisch opgebouwd complex bestaande uit drie // vleugels van
veertien traveeën, twee of drie bouwlagen en schilddak (bitumen, n - straat),
gescheiden door twee speelplaatsen die aan de straatzijden respectievelijk met
een muur en een vernieuwd toegangsgebouw zijn afgesloten, l.g. met gedenksteen
zijde Oranjestraat. Bakstenen gebouw op sokkel van arduin, verlevendigd met
hoekpilasters van witte natuursteen. Rondboogvensters op kordonvormende
lekdrempels en dito lijsten bij de aanzet van de bogen, aangevuld met friezen met
kleurig geometrisch motief. Aan speelplaatszijden, bewaarde cirkelvormige
roedenverdeling op de begane grond.

Osystraat

Tussen Franklin Rooseveltplaats en Rotterdamstraat. Naamgeving in 1868 naar
baron J.J.R. Osy, lid van het Nationaal Congres en één van de drie
afgevaardigden van de stadsraad, die op 26 oktober 1830 met generaal Chassé
een akkoord gesloten betreffende het staken van de vijandelijkheden tussen België
en Nederland. Rijhuizen uit XIXc-d van drie, soms vier traveeën en drie bouwlagen
met neoclassicistische stijlkenmerken: schijnvoegen, kordons, lijstwerk,
gevelafsluiting met houten kroonlijst op klossen; enkele woningen met balkon.
Vooral de onpare zijde bleef gaaf bewaard.

Nr. 15 met krullige voluten onder bel – etage balkon en kroonlijst en ijzeren
leuningen van ca. 1870.

Nr. 35 met toegevoegde gebogen erker met stucwerk en dito balkon met ijzeren
leuning in Art Deco van ca. 1935.

Nr. 75 met erker, stucwerk festoenen en – medaillons in neo-Lodewijk XVI,
mogelijk later toegevoegd.

Nr. 54 met geblokt parement van natuursteen op de begane grond en deurvenster
op de bel-etage in entablement met segmentbogig fronton.

Parezijde tussen Franklin Rooseveltplaats en Pijlstrat ingenomen door gebouwen
van het Koninklijk Atheneum (zie Rooseveltplaats).

Oude Steenweg

Tussen St-Jansplein en Dambruggestraat. In 1565 is er sprake van een ‘rooden
steenwech’; deze liep toen van ter hoogte van de Rode Poort via de Z-O-grens van
het latere St-Jansplein tot aan het gehucht Dambrugge of Dam en werd derhalve
ook wel Dambrugge Steenweg geheten. De huidige naam duikt op in een
straatnamenlijst van ca. 1833. Overwegend enkelhuizen uit XIX.

Nr. 85-91. Complex met gemengde functies z.g. “Comptoir Sucrier” cf. opschrift op
arduinen plaat boven centrale doorgang naar achterliggend bedrijfsgebouw.
Eenvormig voorgebouw van negen traveeën en twee bouwlagen onder
mansardedak (leien); dakkapellen in entablement met verschillende frontons.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels in neoclassicistische stijl van XIXd.

Nr. 14 en 15. Twee rijhuizen van respectievelijk drie en vier traveeën en drie
bouwlagen. Bepleisterde en beschilderde bovengevels in Louis – Philippestijl
opklimmend tot ca. 1860 cf. de geriemde vensteromlijstingen, respectievelijk
rechthoekig met afgeronde bovenhoeken en spiegelboogvormig met oren, typische
stucwerksleutels, krullige consoles en omlopende tandlijst alternerend met panelen
van het fries. Nr. 14 met balkon in zelfde stijl. Aangepaste begane grond.
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Pastorijstraat

Tussen Kerk – en Lange Van Bloerstraat; in 1888 samen met Lovelingstraat
geopend bij de bouw van de St-Willibrorduskerk. Naamgeving i.v.m. pastorie van
de nieuwe parochie. Straatbeeld gedomineerd door St-Willibrorduskerk ten W. Vrij
homogene bebouwing met neoclassicistische enkelhuizen uit XIXd (cf. vele
bouwaanvragen in periode 1890-1899). Bepleisterde en beschilderde lijstgevels
verrijkt met stucwerk, enkele centrale balkons en overwegend rechthoekige
muuropeningen. Enkele recentere panden. Gebogen O-gevelwand met
neotraditionele pastorie (nr. 37).

Pesthofstraat

Tussen Lange Beeldekens- en Boerhaavestraat, reeds in XVII verbindingsweg
tussen z.g. “pesthof” en Beeldekesweg , naam gewettigd in 1846. Rechte straat
met aan O-zijde het Stuivenberggasthuiss, W-zijde met XIX-lijstgevels van twee
bouwlagen, sommige vernieuwd in XX. Op hoek Lange Ypermanstraat:
eenheidsbebouwing in spiegelbeeld, typische hoeksituatie met winkelfunctie, cf.
eenvoudige neoclassicistische houten winkelpuien.

Potgieterstraat

Tussen Pothoek – en Eggestraat. In 1888 geopend en genoemd naar schrijver E.J.
Potgieter. (1808-1875). Gekasseide straat met heterogene bebouwing bestaande
uit enkelhuizen uit XIXd, bepleisterde en beschilderde lijstgevels verhoogd met
lijstwerk. Rechthoekig of segmentboogvensters. Vele huizen in loop van XX
voorzien van nieuw parement.

Pothoekstraat

Tussen Lange Van Bloer – en Onderwijsstraat. Ca. 1840 zeer lange straat, z.g.
Damstraat van aan St-Willibrorduskerk tot Dambrugge. In 1863 werd N-deel
Lobroekstraat en Z-deel bij Kerkstraat gevoegd. Tijdelijk ook Lange Pothoekstraat,
naamgeving i.v.m. Potvliet of Vuilbeek, de grensbeek tussen Antwerpen en
Borgerhout.

Gekasseide straat met tramsporen en heterogene bebouwing opklimmend tot XIX.
Aan W-zijde gebouwen van Stuivenberggasthuis. Voorts woon – en winkelhuizen
van twee tot drie bouwlagen met bepleisterde en beschilderde of gecementeerde
lijstgevels, vaak met decoratief neoclassicistisch stucwerk en markante balkons.

Regentstraat

Tussen Constitutiestraat en Wetsstraat. Vermoedelijk geopend in 1852.

Richardstraat

Tussen Dambrugge – en Hollandstraat. Vermoedelijk in 1858 geopend op gronden
Spillemaeckers en genoemd naar grondeigenaar. De naam “Richardstraat”
ontmoeten we pas in 1862. Onpare zijde met homogene bebouwing van rijhuizen
uit XIXb met sterk verspringende kroonlijstlijn. Overwegend vlakke, bepleisterde,
beschilderde en sterk horizontaal belijnde lijstgevels met neoclassicistische
stijlkenmerken en rechthoekige muuropeningen. Nrs. 5 en 7 met fraaie consoles
onder de kroonlijst, herbouwd in 1890 n.o.v. Redig.

Rotterdamstraat

Tussen St-Jansplein en De Conincplein. Het straatgedeelte tussen St-Jansplein en
Olijftakstraat dateert van ca. 1867, cf. naamgeving in dat jaar, de verlenging tot aan
het De Conincplein ter plaatse van de voormalige spoorweg naar Rotterdam,
dateert van 1876. Vnl. enkelhuizen uit XIXb met neoclassicistische stijlkenmerken;
verschillende huizen met balkon.

Nrs. 51 en 53-55. Rijhuizen van twee tot drie traveeën en drie bouwlagen onder
pseudo-mansardedak met dakkapellen; eclectische stijl met egyptiserende Art



_ TN_Kaarten

Pagina 88/107  DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP 2060

Nouveau-inslag, n.o.v. J. Goeyvaerts, van 1912. Witte bakstenen lijstgevels met
toepassing van natuursteen en graffitopanelen.

Schoolstraat

Tussen Lange Stuivenbergstraat en Erwtenstraat. Naamgeving in 1869 i.v.m.
gemeentelijke school.

Nr. 2 en Boerhaavestraat nr. 1 Siblo 2 scholengroep ingeplant tussen Boerhaave-,
School-, en Frans De Cortestraat, aan beide zijden van de Onderwijsstraat.
Oorspronkelijk met jongensschool (Schoolstraat) geopend in 1870 en
meisjesschool (Boerhaavestraat) geopend in 1874, beide n.o.v. P. Dens; in
1892-1893 werden o.l.v. G.Royers aan de voorzijde van de scholen respectievelijk
twee klassen en een turnzaal toegevoegd, uitspringend op de rooilijn. Elke school
bestaande uit twee // vleugels, links en rechts van rechthoekige speelplaats, aan
Onderwijsstraat afgesloten door bakstenen muren, aan Boerhaave- en
Schoolstraat met afsluitmuur, waarin rechthoekige toegangen en centrale
(voormalige) onderwijzerswoning op oorspronkelijke rooilijn. Bakstenen gebouwen
van twee bouwlagen onder zadeldaken (n - School – en Boerhaavestraat) met
aandaken. Licht middenrisaliet, driehoekig verhoogd boven de daklijst en versierd
met stadswapen. Rondboogfriezen. Segmentbogige muuropeningen onder
omlopende waterlijsten.

Sint-Elisabethstraat

Tussen Dambrugge- en Diepe Straat. Geopend in 1846 op gronden van het
St-Elisabethziekenhuis.

Sint-Gummarusstraat

Tussen Oude Steenweg en Dambruggestraat. Reeds in 1580 vermeld als
“Muelekenstraetken”, in 1846 als “Sint-Jansstraat”, kort daarop werd de huidige
naam aangenomen. Straatverbreding in 1861.

Nrs. 50-52. Eenheidsbebouwing van zes traveeën en twee bouwlagen onder
zadeldak in sobere neoclassicistische stijl van 1861. Bepleisterde, beschilderde
lijstgevels afgesloten met gelede architraaf, fries met ingediepte panelen, tandlijst
en houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige vensters met afgeronde
bovenhoeken en origineel schrijnwerk. Nr. 50 met neoclassicistische houten
winkelpui met ingeschreven winkeldeur.

Sint-Jansplein

ussen Vondelstraat en St-Gummarusstraat. Ruim plein aangelegd ca. 1870 op een
gedeelte van het z.g. bastion van de Dam, een uitwas van de Spaanse vesting.
Genoemd naar de herberg ‘den ouden St-Jan’. Overwegend winkelhuizen uit XIXb
met neoclassicistische stijlkenmerken.

Sint-Jobstraat

Tussen Viaduct-Dam en Everaertstraat. Zou reeds in een meer primitieve vorm
dateren van eind XVI of begin XVII. In deze omgeving bestonden in 1552 een
aantal van de buitenwereld geïsoleerde leprozenhuisjes. De naam ‘St-Jobsstraat’
dateert van 1846 voor het Z-gedeelte van de straat dat sedert 1866 ‘Gasstraat’
heet, het N-gedeelte, in zijn huidige vorm aangelegd in 1876 kreeg de voormalige
naam. Tussen het spoorwegemplacement van de Hoofdgoederenstatie en dat van
station Stuivenberg-Dam werd in 1877 de z.g. Viaduct-Dam in verhoging
aangelegd, waardoor het meest N-uiteinde van de St-Jobstraat werd ingepalmd.
Om het hoogteverschil tussen St-Jobstraat en Viaduct-Dam te overbruggen werd
teneinde de St-Jobsstraat de thans nog bestaande dubbele steektrap met
smeedijzeren leuning en gietijzeren postamenten gebouwd naar een ontwerp van
1883. Zie ook Trapstraat.

Sint-Norbertusstraat
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Doodlopend straatje aan de W-zijde van de St-Amanduskerk.

Sint-Willibrordusstraat

Tussen Kerkstraat en Lange Beeldekensstraat. Zou reeds in WVI als
“Kerkhofstraat” of “Kerkstraatje” bekend zijn cf. kerk en kerkhof die hier ca. 1550
werden opgericht. De huidige benaming dateert van 1846. Burgerhuizen uit XIXb,
vnl. met vlakke bepleisterde en beschilderde lijstgevels met neoclassicistische
stijlkenmerken opklimmend tot ca. 1860.

Stuivenbergplein

Aan Van Kerckhovenstraat. Stuivenberg was oorspronkelijk een vrij uitgestrekt
hoger gelegen duinengebied bestaande uit zavel en stuifzand omsloten door de
vallei van Schijn – en Lobroek enerzijds en door de vallei van de Potvliet
anderzijds. Afgegraven voor de aanleg van de spoorweg Mechelen-Antwerpen in
1836, waardoor de vruchtbare onderlaag vrijkwam en moestuinen konden worden
uitgebaat. Het huidige Stuivenbergplein werd vanaf 1786 begraafplaats ter
vervanging van het Groenkerkhof (nu Groenplaats) en andere kerkhoven in de
binnenstad, die ingevolge het decreet van 1784 buiten dienst werden gesteld.
Deze buitenstedelijke begraafplaats die in 1863 nog werd uitgebreid, bleef tot 1875
in gebruik. Van dan af tot 1895 werd ze geleidelijk ontruimd ten voordele van de
begraafplaats op het Kiel. De vrijgekomen ruimte werd in 1906 het
“Stuivenbergplein” genoemd. Met platanen beplant plein, basketbalveld,
speeltuigen; aan O-zijde schoolgebouw, aan W-zijde complex met sociale
woningen.

Tussen Stuivenbergplein, Van Kerckhoven-, Nijverheids- en Wilgenstraat, complex
met honderd vierenzeventig sociale woningen van 1930-1931 opgetrokken door de
maatschappij “Onze Woning” o.l.v. A. Francken. Vleugels van vijf en zes (hoeken)
bouwlagen rond trapezoïdale binnenplaats met aanplantingen; constructie van
gewapend beton en baksteen met afgeronde of afgeschuinde hoektravee voor de
begane grond. Rechthoekige vensters en deuren, alternerend met boogvormige
doorgangen naar binnenplaats. Binnenplaatsgevels verticaal geritmeerd door
gegroepeerde terrassen met dubbele steektrap en ingang op de gelijkvloerse
verdieping.

Trapstraat

Tussen Dambrugge- en St-Lazarusstraat, geopend in 1877; naamgeving i.v.m. de
trap naar Viaduct-Dam op het einde van de straat. Vijfdelige steektrap van 1883
met smeedijzeren leuning en bordessen. Vooraan blind rondboogveld in zware
hardstenen omlijsting met diamantkoppen en voluutsleutel. Links van de trap:
trompe l’oeil met voorstelling van havenactiviteiten, aangebracht in beginjaren ’80.

Nr. 11-13. Zie Dambruggestraat nr. 304.

Van Aerdtstraat

Tussen Italiëlei en Lange Dijkstraat, geopend in 1868 en genoemd naar Adriaan
van Aerdt (1803-1838) die in 1830 een rol speelde als onderhandelaar met de
Hollandse bezetters van het Zuidkasteel. Rechte straat met de bebouwing uit XIXb
en XXa. Rijhuizen met overwegend gele bakstenen of bepleisterde en beschilderde
lijstgevels met rechthoekige of gebogen muuropeningen, enkele balkons. Nr. 66
met op borstwering tegelpanelen getekend De Vreker.

Van Arteveldestraat

Tussen Gemeentestraat en De Conincplein, in z.g. “Statiekwartier”. In 1868 eerst
Quinten Matsijsstraat, daarna Van Arteveldestraat naar Jacob van Artevelde (ca.
1290-1345); Z-straatdeel werd in 1869 Breidelstraat. Drukke straat met heterogene
bebouwing waarvan oudste panden opklimmen tot XIXb. Bepleisterde en
beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen, centrale en enkele
gevelbrede balkons. Vaak een recentere café-pui op begane grond.
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Nr. 32-34. Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen in neoclassicistische
stijl, uit XIXb. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met geblokt natuurstenen
parement op gelijkvloerse verdieping, kolossale pilasters op bovenverdieping en
balkonntjes in hoektraveeën van bel-etage. Rechthoekige vensters en deur.

Van de Wervestraat

Tussen Ellermanstraat en St-Jansplein, in N-stadsdeel aansluitend bij het
havengebied cf. de aanwezigheid van vele pakhuizen. Aanvankelijk
Merceniersstraat (1868), sinds 1869 genoemd naar de  Antwerpse familie Van de
Werve die vanaf XIII een rol speelde in de plaatselijke geschiedenis. Heterogene
bebouwing met neoclassicistische enkelhuizen uit XIXb en pakhuizen.

Nr. 53. Gebouwen van Katoennatie op hoek met Van Aerdtstraat, aanvankelijk
twee vleugels en open binnenplaats, l.g. later overbouwd; vleugel aan straatzijde
van 1869 (cf. datering in sluitsteen deuromlijsting), achterbouw van ca. 1885. Drie
+ negen traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd pannen zadeldak (n - Van
den Wervestraat). Bakstenen lijstgevels afgelijnd door (hoek)lisenen, l.g.
verbonden door eenvoudige fries. Getoogde laadluiken en deur onder waterlijstjes.
Sierankers.

Van Helmontstraat

ussen Pothoek – en Boerhaavestraat, geopend in 1884 en genoemd naar genees-
en scheikundige J.B. Van Helmont (1577-1644). Banale bebouwing en
St-Eligiuskerk.

Van Kerckhovenstraat

Tussen Dambruggestraat en Stuivenbergplein, in 1846 Kerkhofstraat waarvan
N-deel verdween bij aanleg van goederenstation (1870-1872); in 1888 genoemd
naar letterkundige P.F. Van Kerckhoven (1818-1857). Banale bebouwing;
St-Amanduskerk ten N.

Van Maerlantstraat

Tussen St-Jansplein en Osystraat, geopend in 1868 en aanvankelijk Van
Straelenstraat genoemd, in 1869 Van Maerlantstraat naar XIII-letterkundige Jacob
van Maerlant. Rechte straat met enkelhuizen uit XIX en XX. Vele
neoclassicistische bepleisterde en beschilderde of gecementeerde lijstgevels van
drie bouwlagen met rechthoekige muuropeningen, soms gemarkeerd door centraal
balkon.

Van Schoonhovenstraat

Tussen Carnot – en Lange Beeldekensstraat geopend in 1876 als Loosstraat;
sinds 1934 huidige benaming naar XVI-burgemeester ridder Jan Van
Schoonhoven. Gebogen straat van Koningin Astrid – naar De Conincplein;
heterogene bebouwing uit XIXd en XX. Vele neoclassicistische enkelhuizen van
drie bouwlagen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels, soms verhoogd met
centraal balkon; rechthoekige of segementboogvensters. Gelijkvloerse verdieping,
soms met oudere of recente winkelpui, veelal ingericht als café en/of restaurant.

Van Stralenstraat

Tussen Franklin Rooseveltplaats en Hollandstraat, aan O-zijde van het Koninklijk
Atheneum; aanvankelijk Van den Wervestraat, sinds 1868 huidige naam naar de in
1568 onthoofde hervormingsgezinde burgemeester Antoon Van Stralen. Rechte
straat waarvan W-gevelwand grotendeels ingenomen wordt door gebouwen van
het Atheneum, voorts oorspronkelijke neoclassicistische bebouwing onderbroken
door een – en meergezinswoningen van na WOII. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevels van drie bouwlagen met centrale balkons en rechthoekige
muuropeningen.

Van Wesenbekestraat
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Tussen Gemeentestraat en De Conincplain, samen met Van Schoonhovenstraat
geopend ca. 1875 op de vrijgekomen gronden van de z.g. Hollandse spoorweg en
Rijnspoorweg. Naamgeving in 1876 naar Pieter en Jan Van Wesenbeke,
XVI-stadssecretarissen.

Rechte straat met bebouwing uit XIXd en XX. Veelal neoclassicistische
bepleisterde en beschilderde lijstgevels met ritmerende lijsten en kordons, enkele
centrale balkons en erkers. Rechthoekige muuropeningen. Opvallende
aanwezigheid van winkels en restaurants met Chinese specialisten.

Nr. 22-24 en Van Schoonhovenstraat nr. 21, “Antwerpse overdekte markt”, z.g.
“Criée”, naar de voor WOII dagelijkse verkoop per opbod van verse
levensmiddelen. Thans markthal met vaste standplaatsen. Oorspronkelijk feestzaal
“Eldorado” waar de Antwerpse overdekte markt zich vestigde in 1903; deels door
brand verwoest in 1983, herbouwd n.o.v. L.C. Van Den Bulck in 1984 (cf.
gedenkplaat in interieur). Aan Van Wesenbekestraat: moderne gevel geritmeerd
door gekoppelde, beschilderde gietijzeren zuilen; rechthoekige muuropeningen.

Aan Van Schoonhovenstraat: eenvoudige bakstenen lijstgevel geritmeerd door
hoger opgaande lichte risalieten, te dateren XXa; rechthoekige muuropeningen.
Interieur met ijzeren gebint op I-balken en zeshoekige pijlers op hoge sokkel.

Violetstraat

Tussen Pothoek – en Korte Beeldekensstraat, naamgeving in 1864 staat i.v.m. de
voormalige wijk van tuiniers en bloemisten op Stuivenberg. Rechte straat met
heterogene bebouwing uit XIXb en XX. Sobere neoclassicistische bepleisterde en
beschilderde lijstgevels van drie traveeën en twee of drie bouwlagen met
rechthoekige muuropeningen in geriemde omlijsting. Nr. 57 met centraal balkon,
nr. 27 met drieledige houten winkelpui. Voorts kleurige bakstenen gevels uit XXa;
nr. 37 met mozaïekpanelen, op begane grond houten pui met inspringende
ingangstravee. Brede poorten wijzend op achterliggende magazijnen en bedrijfjes.

Nr. 60-62. Zie Lange Beeldekensstraat nr. 258-260.

Violierstraat

Tussen Italiëlei en Van Maerlantstraat, in 1868 genoemd naar de oudste
Antwerpse rederijkerskamer. Rechte straat met heterogene bebouwing in XIXb en
XX.

Viséstraat

Tussen Trapstraat en Stuivenbergplein, in 1877 geopend op de bedding van de
vroegere z.g. Hollandse spoorweg en Oostenrijksestraat genoemd; verlengd tot
aan Stuivenbergplein in 1879. In 1919 Viséstraat naar de in WOI zwaar geteisterde
gemeente in de provincie Luik. Typische neoclassicistische bebouwing uit XIXb.

Vliegenstraat

Tussen Oude Steenweg en Dambruggestraat; in 1846 genoemd naar z.g.
“Vliegenhuis” aan de Oude Steenweg. Gebogen straat met banale bebouwing uit
XIX en XX. Nr. 11 met bewaard arduinen straatnaambord “Rue aux Mouches”.

Wetstraat

Tussen Kerk – en Lange Beeldekensstraat; geopend in 1851, naamgeving in 1852
in samenhang met nabije Conres – en Constitutiestraat. Heterogene bebouwing
van rijhuizen uit XIXc en XX. Vlg. kadasterplan van A. Scheepers van 1886 was de
straat volledig bebouwd met uitzondering van bouwblok ten N. van de Regentstraat
(± huidige nrs. 30 tot 48).

Wilgenstraat

Tussen Nijverheid – en Korte Stuivenbergstraat: geopend ca. 1878, in 1879
genoemd naar de treurwilgen van het Stuivenbergkerkhof. In 1906 werd deel van
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de straat Stuivenbergplein; in 1972 verlenging van Nijverheid – en Gasstraat. Vrij
banale bebouwing uit XIXd en XX.

Willem Linnigstraat

Tussen Offerande – en Bisschopstraat, ca. 1850 geopend en Korte Bisschopstraat
genoemd. Huidige straatnaam sinds 1907 naar kunstenaar Willem Linnig
(1842-1890), die in nr. 30 zou gewoond hebben.

Heterogene bebouwing van neoclassicistische rijhuizen met bepleisterde en
beschilderde lijstgevels uit XIXb en panden uit XX

Aanvullend hierop heeft de dienst Monumentenzorg van stad Antwerpen een nota
gemaakt die terug te vinden is in het hoofdstuk 8.5.3 Visienota erfgoed .

3.5 Overige relevante wetgeving en plannen

3.5.1 Ontwikkelingsprofiel Leien
In 2009 is gestart met een algemene analyse en ontwerpend onderzoek voor de ganse
Leien (Noorderplaats-Italiëlei-Frankrijklei-Britselei-Amerikalei) om de verschillende
projecten die daar nu lopen of eraan grenzen te ondersteunen en te kaderen. Er wordt
gestreefd naar een kader, geen totaalaanpak waar ieder project zich in zijn detail inpast.

Het wijkcirculatieplan Antwerpen-Noord is geen officieel beleidsdocument, maar wordt
wel als toetskader gebruikt voor de lokale mobiliteit. Bedoeling is om het wonen, winkelen
en recreëren in de wijken aantrekkelijker te maken. Drie basisconcepten worden hiervoor
aangewend:

 Maximale concentratie van doorgaand autoverkeer op hoofdassen rond het
studiegebied;

 Afbakenen van studiegebied als ‘verblijfsgebied’;

 Doorknippen van sluiproutes en creëren van verkeerslussen.

Om dit te bereiken kiest het wijkcirculatieplan voor het uitbouwen van 5
hoofdtoegangspoorten tot de wijk: Schijnpoort, Carnotstraat/Kerkstraat, Franklin
Rooseveltplaats,Vondelstraat, Ellermanstraat. Bij het passeren van deze poorten wordt
duidelijk gemaakt dat het om een verblijfsgebied gaat door het invoeren van 30km/u voor
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het hele gebied vanaf de poorten inwaarts. Het wijkcirculatieplan is nog niet
goedgekeurd.

3.5.2 Beleidsvisie Atheneumbuurt
De doelstellingen die in de beleidsvisie zijn geformuleerd zijn het uitspelen van de
metropoolfunctie op het vlak van wonen, werken en vrije tijd én de garantie op een
basislevensstandaard van alle burgers.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren worden er enkele projecten opgelijst om van
de ruime stationsomgeving het visitekaartje van een bruisende stad te maken. Deze
projecten zijn reeds gerealiseerd, met name: de Permeke-site, het Designcentrum, het
bedrijvencentrum NOA, de heropleving van het Winkelgebied Antwerpen Noord,
woonproject Schaafstraat, de heraanleg van tal van straten en pleinen, …

Daarnaast dient de stad een maatregel uit te werken om het opdelen van waardevolle
panden tegen te gaan. De reconversie van de vele leegstaande winkelpanden in de
Offerandestraat, de Lange Beeldenkensstraat, de Diepestraat, de Handelsstraat, de
Sint-Gummarusstraat en de Dambruggestraat kan en moet gebeuren in samenwerking
met de dienst Winkelcentramanagement. Zo kan de nadruk gelegd worden op
concentratie van de nog aanwezige handelszaken.

3.5.3 Visienota erfgoed

3.5.3.1 Ontstaansgeschiedenis 2060
In 1542 werd in Antwerpen gestart met de bouwwerken voor de stadsomwalling in
opdracht van Karel V. Op het moment dat Antwerpen haar gouden eeuw beleefde werd
de meest moderne versterking van Europa er opgetrokken. Omstreeks 1860 verdween
dit immense bouwwerk uit het stadsbeeld en ging er een nieuwe fase voor Antwerpen in.

In de 19de eeuw groeide de haven van Antwerpen uit tot één van de grootste in Europa
en zelfs ter wereld. Daarnaast groeide ook het bevolkingsaantal snel, niet enkel door de
stijging van het geboortecijfer, maar ook door de emigratie van het platteland naar het
stedelijk centrum. Terwijl er in de eerste decennia van de negentiende eeuw intra muros
enigszins nog voldoende leefruimte was, kwam deze na 1840 sterk onder druk te staan.
Er was behoefte aan basisvoorzieningen zoals elektriciteit, water, gas en aan publieke
diensten zoals scholen, ziekenhuizen, politiekantoren en brandweerkazernes. Alhoewel
het omwille van de militaire erfdienstbaarheden verboden was binnen een straal van 585
meter van de stadsomwalling te bouwen, begon men dit vanaf dan toch te doen. Deze
bouwwerken werden opgetrokken zonder stedenbouwkundig plan, wat te merken is aan
hun inplanting. Bovendien was de kwaliteit van de woningen ondermaats, met
hygiënische wantoestanden tot gevolg. Hier ontstonden concentraties van bewoners uit
de laagste sociale klassen.   

Met de afbraak van de Spaanse omwalling ten voordele van het nationaal reduit kwam
het stadsbestuur in het bezit van de vrijgekomen gronden. Men besliste enerzijds om er
de Leien aan te leggen als een ring rondom de stad en anderzijds om de stadsuitbreiding
te stimuleren. Dit kwam geen moment te vroeg want het plaatsgebrek en de hygiënische
wantoestanden namen enorme proporties aan.

Het is ten noordoosten van de historische binnenstad dat het huidige gebied Antwerpen
2060 zich ontwikkeld heeft. Oorspronkelijk werd het gekenmerkt door polders, schorren
en water. De benaming Stuivenberg is afgeleid van de daar gelegen hoogte gevormd
door stuifzand en zavel. Het was pas met de aanleg van dijken in de loop van de elfde
eeuw dat er een systeem bestond voor de afwatering van het gebied. Zo kon men de
gronden ontginnen en werden ze bewoonbaar. De eerste bebouwing bestond er uit
landbouwershoeves (waaronder een hoeve gelegen aan de Potvliet, in eigendom van de
Sint-Michielsabdij) en molens die gezien de hoogte op de Stuivenberg profiteerden van
de wind. Tussen 1845 en 1860 verdwenen ze echter allemaal, omdat er meer efficiënte
energiebronnen beschikbaar waren maar ook omwille van de druk op de stadsuitbreiding.
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In 1552 werd te Stuivenberg het eerste pesthuis opgetrokken, in het gehucht Dambrugge,
ver verwijderd van de binnenstad. Al snel werd de lazerij uitgebreid en bevonden er zich
tussen de huidige Sint-Lazarusstraat, de Sint-Jobstraat, de Essenstraat en de Trapstraat
18 lemen huisjes en een kapel. Men isoleerde er pestlijders in een afgezonderde
gemeenschap, die in haar oorspronkelijke vorm zou blijven bestaan tot in 1637.

De eerste bewonerskern te Stuivenberg ontstond onder invloed van het fort Pereyra
(genaamd naar de Spaanse kasteelvoogd die de opdrachtgever was) uit 1592. Hoger
gelegen en omgeven door polders die men onder water kon zetten, vormde het een
versterking die Antwerpen moest beschermen tegen mogelijke aanvallen uit het noorden.
De lokale bevolking ging zich al snel in de buurt van het beschermende fort vestigen. Het
fort werd verplaatst en verbouwd in 1618, waardoor nieuwe gronden vrijkwamen. Hier
werd een nieuw pesthof opgetrokken bestaande uit veertien huizen die omringd werden
door een muur. Een verwijzing hiernaar vinden we nog altijd terug in de benaming van de
huidige Pesthofstraat. Het is op deze plaats dat op het einde van de 19de eeuw het
Stuivenberggasthuis opgetrokken wordt.

Na de afbraak van de Spaanse omwalling werd het gebied 2060 overrompeld door
nieuwe bewoners waardoor het op een chaotische en ongestructureerde manier tot stand
kwam. Het contrast met het gebied ten zuiden van de Leien dat veel meer overzichtelijk
werd aangelegd is dan ook heel groot. Het gebied 2060 wordt hoofdzakelijk
gestructureerd door een aantal hoofdassen die zich er in 1860 al bevonden. Daartussen
bevindt zich weefsel dat bestaat uit haaks op elkaar lopende straten, steegjes en
pleintjes. Het geheel kwam al groeiend tot stand zonder een overkoepelende visie of
voorafgaand stedenbouwkundig plan. Tussen de meer grootschalige panden zoals de
pakhuizen en burgerhuizen, werden arbeidershuisjes opgetrokken waarvan de kwaliteit
doorgaans ondermaats was. Het plangebied ontwikkelde zich tot een volkse buurt nabij
de haven, waar men dicht bij elkaar leefde. 

3.5.3.2 Overheidsarchitectuur
Het stadsbestuur besefte al gauw dat het gebied Antwerpen 2060 te kampen had met sociale
achterstelling en een gebrek aan ruimtelijke kwaliteit. Door de inplanting van publieke gebouwen in de
periode tussen 1860 en de tweede wereldoorlog wou men tegemoet komen aan de materiële zorgen
van de bewoners. Niet alleen de vele scholen zijn er opmerkelijk, er bevinden zich ook een openbare
bad – en zweminrichting, een bibliotheekfiliaal, een voor zijn tijd vernieuwend en modern ziekenhuis
en vele sociale woningen. Met de omschakeling van het Stuivenbergkerkhof naar het Stuivenbergplein
voorzag men het gebied van een groene long.

Alhoewel de architectuur van deze publieke gebouwen in het algemeen niet vernieuwend was, straalt
ze toch monumentaliteit uit. Het is de samenhang van deze verschillende gebouwen die hun
aanwezigheid in het gebied versterkt. Het grote aantal scholen en sociale woningen, in combinatie met
straatnamen als Spaarzaamheidstraat en Nijverheidstraat, wijzen op de inspanningen van het bestuur
om de ongeschoolde arbeidersklasse op te voeden.

1. Scholen
Kenmerkend voor het plangebied is de grote concentratie van schoolgebouwen. In totaal bevinden er
zich 18 scholen. Hun architectuur getuigt van een duidelijke visie op de oprichting ervan. Vanaf 1842
werden gemeentebesturen wettelijk verantwoordelijk gesteld voor het inrichten van lager onderwijs.
Ook de kosten die hieraan verbonden waren kwamen ten laste van het gemeentebestuur (eventueel
gesubsidieerd door de provincie of de staat). In 1852 werd een programma voor het bouwen en
inrichten van scholen uitgevaardigd dat in 1854 door de Centrale Commissie werd geamendeerd.
Tijdens de volgende twintig jaar werd dit programma voortdurend verduidelijkt en aangevuld. Een
verhoogde aandacht voor hygiëne, goede lichtinval en verluchting moest bijdragen tot het welzijn van
de leerlingen. Daarnaast werd eveneens veel aandacht besteed aan de schoolomgeving, de ligging en
de oriëntatie. In het algemeen vormden de scholen afzonderlijke bouwblokken. De onderwijzers – of
directiewoning moest bij voorkeur los staan van de school. Om het gezag van het schoolhoofd te
onderstrepen nam deze woning vaak een belangrijke plaats in aan de straatzijde. Aanvankelijk
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voorzag men afzonderlijke speelplaatsen voor jongens en meisjes, maar vanaf 1874 werden ook de
schoolpoorten en klassen gescheiden van elkaar. Vaak ziet men boven de schoolpoorten nog de
inscripties ‘jongensschool’ en ‘meisjesschool’ staan. Desalniettemin bleef men de twee onderbrengen
in hetzelfde gebouw. De ramen in de klaslokalen bevonden zich steeds aan de linkerzijde van de
leerlingen aangezien ze verplicht werden rechtshandig te schrijven. Daarnaast werden ook de
verluchting en verwarming gereglementeerd: ventilatieroosters moesten voortdurend frisse lucht in de
klassen brengen. Deze rozetvormige roosters zijn vaak een decoratief element in de gevels.

2. Stuivenberggasthuis
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd door de Commissie van Openbare
Onderstand besloten een nieuw, groot en modern ziekenhuis te bouwen op de gronden
van het voormalige pesthof. Het Sint-Elisabethziekenhuis, gelegen in de binnenstad, kon
de toeloop van patiënten niet meer aan. Onder de slogan ‘Pro Bono Publico’ won
architect Frans Baeckelmans de uitgeschreven wedstrijd voor het ontwerp van het
nieuwe ziekenhuis. De jury waardeerde voornamelijk de ronde zalen die het toezicht
zouden vergemakkelijken, de aandacht voor verlichting, luchtcirculatie en de bestrijding
van bacteriën. Dit oorspronkelijke ontwerp dateerde van 1872-1873 maar werd
aangepast en uitgebreid door zijn leerlingen Jules Bilmeyer en Jos Van Riel. Op 21
oktober 1877 verscheen het Koninklijk Besluit waarbij de toelating tot het bouwen werd
gegeven en op 17 december 1877 werd de eerste steen gelegd. De bouwwerken werden
voltooid in 1884. In 1885 zou het ziekenhuis in gebruik genomen worden onder de naam
‘Gasthuis van de armen’.

De planopbouw van het ziekenhuis was op dat moment vooruitstrevend, met haar
centraal gesitueerde dienstgebouwen en daar rond radiaal geplaatste en door tuinen
omringde ziekenhuispaviljoenen. In de ronde paviljoenen die dienst deden als
ziekenzalen werden de bedden straalsgewijs rondom een dienstenkamertje geplaatst.
Hierdoor werd het toezicht vergemakkelijkt en de verlichting en luchtcirculatie bevorderd.
Door de afwezigheid van hoeken zouden bacteriën minder kans krijgen. Reukhinder en
besmettingsgevaar werden vermeden door het sanitair en de afzonderingskamers op
voldoende afstand te plaatsen. De verbinding tussen de ziekenzalen onderling en het
centrale dienstgebouw gebeurde via gelijkvloerse gangen.

Het ontwerp van het ziekenhuis was gebaseerd op de vernieuwde visie op de
gezondheidszorg die zich eind 19de eeuw begon te manifesteren. Deze nieuwe kijk werd
geïnspireerd door de theorieën van de Engelse verpleegster Florence Nightingale die
hygiëne, open ruimte, licht en ventilatie als basiselementen beschouwde. Alhoewel het
idee van paviljoenbouw al langer bestond, is het vooral Nightingale die de aandacht
vestigde op deze principes.

Aan de kant van de Lange Beeldekensstraat bevindt zich het toegangsgebouw,
herkenbaar aan de baksteenbouw met banden, leien bedaking, de grote ingangspoort, de
hoger opgaande puntgevels en dakkapellen. Er werden burelen, vergaderlokalen,
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slaapgelegenheden voor artsen, twee ontvangstkamers voor zieken en een
conciërgewoning in onder gebracht. Links ervan bevindt zich de directeurswoning. Achter
de eerste binnenkoer bevond zich een kapel die gezien de nabijheid van enkele ruime
parochiekerken sober werd opgevat. Helemaal centraal ligt het voornaamste
dienstgebouw met daarin de keuken, refters voor het personeel, voorraadkamers en een
apotheek. Verder naar achter gesitueerd bevond zich het klooster. Het badhuis ligt
helemaal achteraan in het gebouwencomplex, met een afzonderlijke afdeling voor
mannen en vrouwen.

In 1912 zou de verpleegsterschool die zich in het ziekenhuis bevond officieel erkend
worden en kreeg ze de naam ‘School voor Ziekenverpleging’. Reeds vanaf 1902 werden
er al cursussen gegeven voor verplegers en verpleegsters. In 1909 werd aan de Vlaamse
cursus een Franstalige toegevoegd.

Door de gewijzigde behoeften werd het ziekenhuis voortdurend veranderd en vergroot.
Hierbij ging de vroegere openheid en duidelijkheid van het plan verloren. De meeste
veranderingen gebeurden tussen de gebouwen. Het poortgebouw en operatiekwartier
werden uitgebreid, het dodenhuis vernieuwd, de sanitaire paviljoentjes vervangen, het
centrale dienstgebouw werd vergroot en langs de gangen werden individuele
ziekenkamers voorzien. In de jaren tachtig werden nieuwe vleugels gebouwd op de
plaats van de vroegere kapel en het klooster. Door al deze veranderingen en de
verbouwing van de ronde zalen werden de merkwaardige paviljoenen minder
beeldbepalend.

Lange Beeldekensstraat 267

3. Zwembad- en badinrichting Veldstraat
Voor de jaren ’30 waren de mogelijkheden om in een zwembad te zwemmen in
Antwerpen gering. Er was op dat moment het Stedelijk Openluchtzwembad op het Zuid
en een overdekt privé-zwembad in de Lange Gasthuisstraat. Het gebied Antwerpen
Noord bleef tot dan een zwarte zone wat waterrecreatie betreft. Ook al was het verboden,
men ging toch regelmatig in de kanalen en vaarten zwemmen, vaak met ongelukken of
besmettingen tot gevolg. In 1929 koos het stadsbestuur een locatie in de Veldstraat voor
het oprichten van een nieuw stedelijk overdekt zwembad. Dichtbij de Schelde gelegen
kon men het rivierwater gebruiken voor het vullen van het bassin.  Bovendien werd hier in
1924 al een badhuis geopend, wat de investeringen lichter maakte. Het badhuis
herbergde op het gelijkvloers een wasserij met wasmachines en droogkasten. Op de
verdiepingen waren er douches en ligbaden. Zowel het zwembad als het badhuis pasten
perfect in de reeks sociale voorzieningen in de wijk die door het stadsbestuur werden
getroffen.
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Veldstraat 83

Het ontwerp voor het zwembad in de Veldstraat is van de hand van ingenieur Jozef
Algoet die in dienst was bij stad Antwerpen. In 1933 werd het officieel ingehuldigd nadat
de werken in 1930 begonnen waren. Bij het ontwerp werd niet alleen rekening gehouden
met het functionele aspect van het gebouw, ook het vormelijke kreeg zeer veel aandacht.
 In de art déco-stijl werden zelfs de kleinste details zeer fijn uitgewerkt. Deurklinken,
smeedwerk, schrijnwerk en trapleuningen weerspiegelden de aandacht voor het
decoratieve. In de gangen en de wachtkamers vormen Winckelmantegeltjes in bruine
tinten verschillende geometrische figuren. Zowel op de trapzaal als in de gaanderijen
bevinden zich terrazzovloeren. En ook de glasramen waarin zwemscènes worden
afgebeeld vormen hier onderdeel van. Zeer vooruitstrevend aan Algoets’ ontwerp was dat
het bassin niet werd uitgegraven, maar zich op de eerste verdieping bevindt en steunde
op een constructie van betonnen zuilen. Ook de aanwezigheid van een
waterzuiveringsinstallatie was toen zeer modern en zorgde voor een constante
waterkwaliteit. Tot dan toe was het gebruikelijk om het water slechts één maal per week
te vervangen, zoals dat bijvoorbeeld in het zwembad van de Lange Gasthuisstraat het
geval was. Daarnaast moest het voorzien van voetbaden en douches bij de toegang van
het bassin de verontreiniging van het zwemwater tot een minimum beperken. Onder de
kuip waren gemeenschappelijke kleedkamers voorzien voor scholen. De individuele
kleedkamers werden op de eerste verdieping ingeplant. 

Zoals in vele zwembaden uit die periode waren er in het gebouw ook ruimtes voor
nevenfuncties voorzien: een kapsalon, massageruimte en turnzaal. In de Alfons
Engelsstraat bevond zich eveneens een conciërgewoning en burelen. Door de
verstrengde milieuwetgeving van 1991 (Vlarem: Vlaams Reglement betreffende de
milieuvergunning), kwam het voortbestaan van het zwembad in het gedrang. Maar
dankzij de bescherming als monument bij ministerieel besluit van 1998 kon er beroep
gedaan worden op financiële steun van de overheid om het complex te renoveren en te
vernieuwen. Het zwembad werd gesloten in 2005 omdat het zich in slechte toestand
bevond en de noodreparaties zich meer en meer opdrongen. Uiteindelijk werd het
complex na een grondige renovatie in maart 2009 opnieuw geopend.

4. Sociale woningbouw
De werkmanswoning en later de sociale woning hebben een belangrijke plaats
ingenomen in de Belgische architectuur. De industriële revolutie die op het einde van de
18de eeuw op gang kwam zorgde in de steden en in de onmiddellijke omgeving van de
fabrieken voor een grote toevloed van mensen. Het bestaande woningaanbod was er
ontoereikend en leidde onder meer tot het ontstaan van de cités of beluiken. Deze
hebben in grote mate bijgedragen tot de stigmatisering van de werkmanswoning. Het
waren meestal de bedrijven zelf die voor de huisvesting van hun werknemers instonden,
een gebruik dat tot in de 20ste eeuw zou blijven voorkomen. De kleine steegjes met rijen
kleine woningen hoorden niet bij het openbare wegennet zodat de eigenaars ontsnapten
aan de regels die voor het openbare domein golden. Epidemieën toonden aan dat de
hygiënische omstandigheden van de arbeidende klasse een gevaar vormden voor de
bevolking van de steden.
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Stuivenbergplein 75-80

In Antwerpen werd in 1852 het ‘Règlement complémentaire pour la police’ uitgevaardigd,
dat voorschriften bepaalde voor nieuwbouw, bijvoorbeeld in verband met de hoogte van
de ruimtes of sanitaire voorzieningen. In 1856 en 1867 werden wetten inzake
onteigeningen voor het openbare nut ingevoerd. Zij beantwoordden aan de wens van de
Belgische burgerij om de oude centra te saneren en ze zich via prestigieuze
stadsprojecten toe te eigenen. Maar omdat deze wetten niet leidden tot de oprichting van
nieuwe sociale woningen, pleitte men daarnaast ook voor de oprichting van naamloze
vennootschappen verantwoordelijk voor de bouw van arbeiderswoningen. De eerste
dergelijke maatschappij werd in 1861 in Verviers opgericht. Toch zouden de acht
dergelijke naamloze vennootschappen opgericht in België in totaal slechts een duizendtal
woningen bouwen.

Na de eerste wereldoorlog lagen de politieke, economische en sociale kaarten totaal
anders. Nadat ze het land hadden verdedigd eisten en verkregen de arbeidersklassen
toegang tot volwaardig burgerschap met algemeen stemrecht (voor de mannen) en
ingrijpende sociale hervormingen. In 1919 werd de ‘Nationale Maatschappij voor
Goedkope Woningen en Woonvertrekken’ opgericht (later omgevormd naar de Goede
Woning), in 1921 was dat ‘Huisvesting Antwerpen’ en in 1929 tenslotte kwam daar ook
nog ‘Onze Woning’ bij. De periode 1920-1925 kan worden beschouwd als de gouden tijd
van de sociale huisvesting in België, voornamelijk dankzij de inzet van toonaangevende
architecten en stedenbouwkundigen.

Handelstraat 71-73
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In Antwerpen 2060 en vooral in de omgeving van het Stuivenbergplein heeft de sociale
woningbouw een zeer belangrijke rol gespeeld. In 1867 werden door het Bureel voor
Weldadigheid (het huidige OCMW) de eerste werkmanswoningen opgericht in de
Weldadigheidstraat, Nijverheidstraat, Wilgenstraat en Scholierstraat. In 1872 werden er
72 woningen en 6 winkelhuizen opgetrokken aan de Geelhandplaats, die in 1934
vervangen zouden worden door nieuwbouw in de vorm van flatwoningen naar opdracht
van A. Francken. In 1877 werd een sociale woonwijk ingeplant aan de Schoolstraat,
Onderwijsstraat, Boerhaavestraat, Frans De Cortstraat, Spaarstraat en Matigheidstraat
naar opdracht van architect V. Durlet. Vanaf het tweede kwartaal van de 20ste eeuw
begon men met het bouwen van sociale woningbouw in de vorm van flatgebouwen. In
1931 werden 174 flatwoningen gebouwd aan het Stuivenbergplein door de maatschappij
‘Onze Woning’, in 1937 kwamen er 160 woningen in de Veldstraat.

Het gebied wordt gekenmerkt door de vele steegjes en gangen. Velen ervan zijn
ondertussen al verdwenen maar toch zijn er nog altijd een opvallend aantal bewaard
gebleven. Sommige zitten verstopt achter een gevel of een poort, andere zijn vrij
toegankelijk. Ze zijn de architecturale getuigen van de sociale samenstelling van de
bewonersgemeenschap die er vroeger woonde.

5. Stuivenbergkerkhof - Stuivenbergplein
Het gebied Antwerpen 2060 is erg dichtbebouwd. De bebouwing is vaak kleinschalig en
er staan veel sociale woningen. Deze panden beschikken doorgaans niet over een eigen
tuin of buitenruimte. Om dit tekort te compenseren werd door het stadsbestuur beslist om
het Stuivenbergkerkhof na haar sluiting om te vormen tot het Stuivenbergplein, om het
gebied van een groene long te voorzien. Recent nam het stadsbestuur met de opening
van Park Spoor Noord opnieuw een gelijkaardige beslissing, want de nood aan groene
buitenruimte is er nog altijd groot.

6. Brandweerkazerne
In 1912 werd op de hoek van de Halen- en Viséstraat een brandweerkazerne gebouwd
naar opdracht van stadsarchitect Emiel Van Averbeke. Het is een vrijstaand gebouw met
een markante hoektoren voor het drogen van brandslangen. Reeds in 1947 werd de
kazerne buiten gebruik gesteld als brandweerpost. Op 3 april 1995 werd het gebouw bij
ministerieel besluit beschermd als monument. Vandaag zijn er sociale woningen in
ondergebracht.
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7. Watertorens Halenstraat
In Halenstraat bevinden zich twee identieke watertorens, opgetrokken in 1898. Samen
met de waterreservoirs op de Draakplaats in de wijk Zurenborg maken ze deel uit van
een autonoom watervoorzieningssysteem voor de spoorwegen. De schacht van de torens
bestaat uit baksteen gedecoreerd met bossagewerk, geprofileerde lijsten en een gladde
band van twee soorten kalksteen. De reservoirs werden vervaardigd uit metalen platen.
De torens zijn voorzien van stookinstallaties om bevriezing te vermijden.  Op 25
november 1985 werden ze bij ministerieel besluit zowel als monument en als
stadsgezicht beschermd.

8. Politiekantoren
In de Klappeistraat bevindt zich het voormalig politiebureau van de vijfde wijk. Het werd
opgericht in 1875 en verbouwd in neo-Vlaamse renaissancestijl in 1916 onder leiding van
Alexis Van Mechelen. Op de hoek van de Sint-Jobstraat en de Biekorfstraat bevindt zich
eveneens een voormalig politiegebouw. Het werd in 1902 – 1903 opgetrokken in
neorenaissancestijl.

9. Bibliotheekfiliaal
De openbare bibliotheek Sint-Amands in de Vliegenstraat was oorspronkelijk opgericht
als meisjespatronaat. Het werd gebouwd omstreeks 1900 en valt op in het straatbeeld
door het centraal geplaatste beeld van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Het
filiaal van de openbare bibliotheek in de Lange Beeldekensstraat sluit aan bij het
schoolcomplex. Het is opgetrokken in eclectische stijl op het einde van de 19de eeuw

10. Postkantoor
Aan het Sint-Jansplein werd in 1896 een postkantoor opgetrokken in neo-Vlaamse
renaissancestijl. Het is een ontwerp van J. Gody, gerealiseerd in samenwerking met F.
Tondeur.

3.5.3.3 Religieuze architectuur

1. Kerken

2.
In het gebied Antwerpen 2060 bevinden zich vier kerkgebouwen. De toename van de
bevolking leidde niet alleen tot een groeiende nood aan woningen, maar ook de nood aan
meer kerkelijke voorzieningen deed zich voelen.

Tussen de Onderwijsstraat, de Van Helmontstraat en de Familiestraat ligt de
Sint-Eligiuskerk. Deze driebeukige kruisbasiliek werd opgericht in 1903-1905 naar
opdracht van J. Coomans ter vervanging van een voorlopige kapel. De Sint-Eligiuskerk,
de parochie – en catechismuszaal, het sacristie-secretariaat en de onderpastorie werden
in 2009 beschermd als monument.

Tussen de Van Kerckhovenstraat, de Sint-Amandusstraat en de Sint-Norbertusstraat
bevindt zich de Sint-Amanduskerk. De Sint-Amanduswijk ontstond in de negentiende
eeuw als gevolg van de uitbreiding van de Antwerpse haven. De neogotische kerk werd
opgericht tussen 1869 en 1874 naar opdracht van Lodewijk Baeckelmans. Ze werd voor
een groot deel gebouwd met giften van buurtbewoners. De pastorie bevindt zich in een
doodlopend straatje ten westen van de kerk en staat via een gang in verbinding met de
kerk. 
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De Sint-Willibrorduskerk bevindt zich in de Kerkstraat. Het is een neogotische
kruisbasiliek gebouwd tussen 1886 en 1891 naar opdracht van Leonard Blomme. Ze
bevindt zich op de plaats waar in de dertiende eeuw reeds een Onze-Lieve-Vrouwekapel
stond. Deze werd in 1441 verheven tot parochiekerk, maar werd om strategische
redenen gesloopt in 1542. Kort daarop werd een nieuwe kerk opgericht die echter in 1579
werd verwoest. Op ongeveer dezelfde plaats werd een kerk opgericht in 1613-1614 die
vergroot werd in 1649-1654. Aan de werken voor de huidige kerk werd begonnen toen
deze kerk er nog stond. Ze zou pas twee jaar na de afwerking van de nieuwe gesloopt
worden. Niet alleen stonden er eventjes twee kerken, tegelijkertijd waren er ook twee
kerkhoven. Eén rond de oude kerk en één op de hoek van de Sint-WIllibrordusstraat en
de Lovelingstraat.

In de Lange Beeldekensstraat bevindt zich de Heilig Hartkerk, opgetrokken in 1933 –
1934. Deze neoromaanse centraalbouw is een ontwerp van architect E. Goethals. De
kerk is volledig ingebouwd en enkel de noordgevel is aan de straatzijde nog zichtbaar.

3. Klooster van de Franciscanessen - Missionarissen van Maria
Het klooster gelegen aan de Lange Kongostraat is een ontwerp van architect Jules
Bilmeyer. Het geheel werd opgericht circa 1890 en bestaat uit een kapel, aanpalende
kloostergebouwen, kloostertuin en bijhorende tuinmuren. De gebouwen werden
opgetrokken in laatneogotische stijl. De zusters droegen het klooster in 1980 over aan
het bisdom Antwerpen. Het complex van het klooster vormt nu een geheel met de
scholengebouwen, gelegen in de Pothoekstraat nr. 110 – 112. In 2009 werd het volledige
complex beschermd als monument.

3.5.3.4 Pakhuizen en magazijnen
Er bevindt zich een grote concentratie pakhuizen en magazijnen in Antwerpen 2060. Ze
vallen op in het straatbeeld door hun grootschaligheid en typische baksteenbouw. De
meeste bevinden zich in de nabije omgeving van het goederenstation Antwerpen-Noord.
In sommige gevallen is nog de originele hijsbalk te zien, een takelsysteem dat gebruikt
werd om goederen naar boven te brengen. De meerderheid van deze pakhuizen zijn
opgenomen in de inventaris Bouwen door de Eeuwen Heen.

3.5.3.5 Doelstelling erfgoed
Antwerpen 2060 is een gebied dat gekenmerkt wordt door haar specifieke
ontstaansgeschiedenis. De straten en de bebouwing kwamen er op korte tijd en op een
ongestructureerde wijze tot stand. De link met de haven is er duidelijk merkbaar. Het is
altijd al een volkse buurt geweest met veel sociale woningen en arbeidershuisjes. 

Vandaag, ongeveer 150 jarig na het slopen van de Spaanse omwalling, is het een
dynamisch stuk van Antwerpen waar veel nieuwe bewoners toekomen en na verloop van
tijd weer vertrekken. Het karakter van de wijk is doorheen de jaren nog niet veel
veranderd en het bestaande historische kader heeft haar oorspronkelijke functie
behouden.

De typologie van de bebouwing is er zeer verscheiden: pakhuizen en magazijnen,
publieke gebouwen, arbeidershuizen, steegjes en plaatsen, sociale woningbouw, kerken,
godshuizen en kloosters. Elk hebben ze een specifieke benadering nodig. Aandacht mag
niet uitsluitend uitgaan naar monumentale bouwwerken, maar is ook nodig voor de
bebouwing die als beeldbepalend beschouwd wordt. Het is het geheel van al deze types
dat de eigenheid bepaalt van Antwerpen 2060.

Houvast voor het plangebied is de inventaris van het vioe (zie hiervoor ook 8.4.6.1
Beschermde monumenten en landschappen en landschapsatlas). Samen met deze nota
is het een leidraad voor toekomstige ingrepen en beslissingen. Niet enkel de panden of
bebouwing die vermeld zijn in de vastgestelde inventaris (14/09/2009) en dus
rechtszekerheid bieden, maar ook de panden opgenomen in het originele naslagwerk
geven een indicatie van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing binnen het gebied.
Naast de nominatief opgesomde panden moet ook rekening gehouden worden met de
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meer algemene beschrijvingen die per straat weergegeven worden. Gevelwanden of
reeksen van opvallende bebouwing worden op die manier niet over het hoofd gezien.

Daarnaast mogen ook de interieurs niet vergeten worden en kan men zich niet
blindstaren op gevels. Een moeilijkheid die bij ieder cultuurhistorisch onderzoek naar
boven komt aangezien men zich hiervoor op het privé-domein van de eigenaars moet
begeven. Men moet zich er bewust van zijn dat er achter iedere gevel, hoe banaal dan
ook, een waardevol interieur kan zitten.

Deze cultuurhistorische nota wordt dan ook best als een aanzet beschouwd. Het is een
tipje van de sluier, die slechts een idee geeft van de waarde van het plangebied
Antwerpen 2060. 

Antwerpen 2060 is een gebied met veel potentieel. Door nieuwe impulsen die het
bestaande karakter en bebouwing versterken kan deze leefomgeving zich manifesteren
en differentiëren ten opzichte van andere Antwerpse buurten. Er is geen enkele andere
plaats in Antwerpen die te vergelijken valt met Stuivenberg, de Seefhoek of het Faboert.
De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook een opportuniteit om al deze
facetten te verankeren

3.5.3.6 Deelgebieden
Het plangebied valt in grote lijnen uiteen in drie deelgebieden die elk hun eigen
architecturale kenmerken hebben.

Een eerste deelgebied bevindt zich tussen de Italiëlei, park Spoor Noord, de
Dambruggestraat en as van de Sint-Gummarusstraat, Sint-Jansplein en Vondelstraat. Dit
gebied wordt gekenmerkt door de grootschalige bebouwing van de pakhuizen en de
statige burgerhuizen van de handelaars die zich er vestigden. De vereniging van een
woon- en handelsfunctie is er typerend. De specifieke baksteenarchitectuur van de
magazijnen zorgen ervoor dat ze zeer herkenbaar zijn. De burgerhuizen vallen dan weer
op door hun fijne afwerking en materiaalgebruik.

Het tweede deelgebied bevindt zich ten zuiden van het eerste. Het Koninklijk Atheneum
gebouwd in 1882 – 1884 naar opdracht van Pieter Dens met medewerking van F.
Truyman, is er beeldbepalend omwille van haar volume, uitwerking, materiaalgebruik en
inplanting. Daarnaast bevinden zich ook hier heel wat burgerhuizen. Doorgaans hebben
ze neoclassicistische lijstgevels maar in een aantal gevallen is de invloed van art
nouveau of art déco duidelijk merkbaar. De straten zijn hier breed en vaak aangelegd
met bomen. Ze vormen een gestructureerd patroon en lopen parallel op elkaar.

Een derde deelgebied is rondom het Stuivenberggasthuis gesitueerd. Er bevindt zich een
grote concentratie aan sociale woningen en scholen. Samen met het ziekenhuis en het
zwembad vormen de Sint-Eligius- en Sint-Amanduskerk bakens in de wijk. De schaal van
de bebouwing is hier kleiner dan in de andere deelgebieden.

Het vierde deelgebied ten slotte is de zone die afgebakend wordt door de
Dambruggestraat, de Offerandestraat, de Carnotstraat en de Helmstraat. Het hart van
het gebied wordt gevormd door de Sint-Willibrorduskerk, die al heel vroeg de kern van de
bewonersgemeenschap daar vormde. De bebouwing wordt hoofdzakelijk gekenmerkt
door burgerwoningen.
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Deelgebieden
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4 Bijlage D _ Milieubeoordeling

4.1 Watertoets
Zoals voorzien in het decreet integraal waterbeheer wordt het plangebied afgetoetst op
zijn ligging binnen overstromingsgevoelige gebieden. Dit gebeurt door het raadplegen van
de kaartlagen van de watertoets. Daaruit blijkt dat alleen het Stuivenbergplein in het
projectgebied aangeduid is als “mogelijk overstromingsgevoelig”.

In deze fase kan reeds gesteld dat in de geplande situatie:

 De verharde oppervlakte niet toeneemt (voorschrift op open ruimte)

 Hemelwater afkomstig van gebouwen deels zal aangewend worden voor
hergebruik (hemelwaterputten), en voor het overige vertraagd afgevoerd worden
(vb. door aanleg groendaken).

 Hemelwater en afvalwater op termijn zoveel mogelijk gescheiden zal worden.

 Er wordt niet verwacht dat het plan in negatieve effecten zal resulteren voor wat de
waterhuishouding betreft.

4.2 Screening op mogelijke milieueffecten
De screeningsprocedure naar aanleiding van RUP 2060 is afgerond. Er is een
screeningsnota en watertoets opgemaakt, de adviesinstanties werden opgevraagd en
aangeschreven. Het volledige dossier werd opgestuurd naar de dienst MER. Het dossier
en de beslissing is online te raadplegen:

Besluit dienst MER: raadpleeg http://www.lne.be/mer_databank_raadplegen.cgi?id=2716

aanvraag adressen adviesinstanties 3 augustus 2011

aanvraag advies bij adviesinstanties 25 augustus 2011

rappelbrief 27 september 2011

verzending screeningsdossier naar
dienst MER

2 november 2011

beslissing dienst MER 28 november 2011

http://www.lne.be/mer_databank_raadplegen.cgi?id=2716
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4.2.1 Conclusie plan-MER-screening

Gelet op de beperkte veranderingen die het ruimtelijk uitvoeringsplan zal doorvoeren
tegenover de bestaande (juridische) situatie van het gewestplan, is er geen extra impact
te verwachten op de omgeving. Gelet op de afwezigheid van risico’s voor menselijke
gezondheid en veiligheid en op de relevante milieuproblemen zoals beschreven in vorig
hoofdstuk, en aangezien geen grensoverschrijdende effecten verwacht kunnen worden,
besliste de dienst MER op 28 november 2011 dat er geen plan-MER dient opgemaakt te
worden.

4.2.2 Besluit dienst MER
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RUP 2060
TOELICHTINGSNOTA

Opgemaakt door de afdeling ruimte en mobiliteit Antwerpen,

Katlijn Van der Veken programmaleider generiek beleid

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2012

Voor de stadssecretaris 
bij machtiging van 9 juni 2011 
de bestuurscoördinator

Voor de burgemeester
de afgevaardigde schepen

Katlijn Van der Veken Ludo Van Campenhout
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