
 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  1 / 66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbee

RUP Zilverkwartier 
Toelichtingsnota 

 
september 2018 

 
 



 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  2 / 66 
 

Toelichtingsnota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON 

Projectregisseur  Ivan Demil  
 
Regisseur stadsprojecten Filip Smits  
 
Directeur Ruimte  Katlijn Van der Veken  
 
Ontwerper masterplan   Palmbout 
 
Secretariaat  Stadsontwikkeling, afdeling Ruimte 

Den Bell, Francis wellesplein 1, 2018 Antwerpen 
Tel +32 3 338 23 81 
ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be 

 
Extern projectteam SWECO 

Raïssa Bratkowski  
Kristien Mariën 
Els Creemers  

  

mailto:ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be


 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  3 / 66 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
1 INLEIDING ........................................................................................................ 5 

1.1 Aanleiding ............................................................................................... 5 
1.2 Situering ................................................................................................. 5 
1.3 Relatie met het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s RSA) ........ 7 

1.3.1 Algemeen ............................................................................................ 7 
1.3.2 Richtinggevend gedeelte ...................................................................... 7 

2 ONTWIKKELINGSVISIE ...................................................................................... 11 
2.1 Algemene doelstellingen ........................................................................ 11 

2.1.1 Aanpak gehavende randen .................................................................. 11 
2.1.2 Herontwikkeling van de “witte periode” ............................................... 11 
2.1.3 Inweven van informele dwarsroute ...................................................... 11 
2.1.4 Eenheid in openbare ruimte ................................................................ 11 
2.1.5 Programmatische diversiteit ............................................................... 13 
2.1.6 Koesteren schaalcontrast .................................................................... 13 

2.2 Algemene visie ...................................................................................... 13 
2.2.1 Planstructuur .................................................................................... 13 
2.2.2 Deelgebieden, gebouwen en programma ............................................. 13 
2.2.3 Verkeer en parkeren ........................................................................... 15 

2.3 Structuurschets of stedenbouwkundig ontwerp ........................................ 17 
2.4 Ontwerpmatig onderzoek ....................................................................... 19 

3 WATERTOETS ................................................................................................. 21 
3.1 Watertoetskaarten ................................................................................. 21 
3.2 Grondwaterwinning ............................................................................... 23 

4 VERPLICHTE SECTORALE EFFECTENSTUDIES ........................................................ 25 
4.1 MER-screening ....................................................................................... 25 

4.1.1 Algemeen .......................................................................................... 25 
4.1.2 Conclusies ......................................................................................... 25 

5 TOELICHTING BIJ VOORSCHRIFTEN .................................................................... 27 
5.1 Opzet van het RUP ................................................................................. 27 
5.2 Afbakening en zonering Grafisch plan ...................................................... 27 
5.3 Algemene voorschriften .......................................................................... 27 
5.4 Bijzondere voorschriften ......................................................................... 28 

5.4.1 Artikel 1. Zone voor Gemengde Functies – woon-werkgebied Oogststraat 
noord (Ge1) ................................................................................................... 28 



 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  4 / 66 
 

5.4.2 Artikel 2. Zone voor Gemengde Functies – woon-werkgebied Oogststraat 
zuid (Ge2) ...................................................................................................... 28 
5.4.3 Artikel 3. Overdruk – historisch tracé Zilverbeek .................................... 28 

6 GEVOLGEN EN ACTIES TER REALISATIE ................................................................ 30 
6.1 Afstemming categorieën gebiedsaanduidingen Vlaams gewest ................... 30 
6.2 Planbaten en planschade en compensatie ................................................ 30 

7 BIJLAGE 1: BESTAANDE TOESTAND ..................................................................... 32 
7.1 Beschrijving van de bestaande toestand ................................................... 32 

7.1.1 Bebouwingsstructuur ......................................................................... 32 
7.1.2 Voorzieningen ................................................................................... 32 
7.1.3 Mobiliteit .......................................................................................... 34 
7.1.4 Structuurbepalende landschap, groen- en waterelementen .................... 36 
7.1.5 Open Ruimte ..................................................................................... 36 

7.2 Wandeling doorheen het gebied .............................................................. 39 
8 BIJLAGE 2: JURIDISCH KADER ............................................................................ 41 

8.1 Algemeen overzicht ............................................................................... 41 
8.1.1 Gewestplan ....................................................................................... 45 
8.1.2 GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen ............................... 45 

8.2 Eigendomsstructuur ............................................................................... 45 
9 BIJLAGE 3: BELEIDSKADER ................................................................................ 47 

9.1 Relatie met de bovenlokale ruimtelijke structuurplannen .......................... 47 
9.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) ........................................... 47 
9.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen ...................................... 48 

9.2 Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen .............................. 49 
9.2.1 GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen ............................... 49 
9.2.2 RUP Sportpark Het Rooi ...................................................................... 51 

9.3 Verordeningen ....................................................................................... 53 
2.4.1 Bouwcode ............................................................................................. 53 
2.4.2 Gewestelijke verordening hemelwaterputten ............................................ 53 

9.4 Andere lopende of geplande projecten en plannen .................................... 55 
9.4.1 Woonzorgcentrum ............................................................................. 55 
9.4.2 Haalbaarheidsstudie warmtenet .......................................................... 55 

10 BIJLAGE 4: BESLISSING DIENST MER .............................................................. 57 
11 BIJLAGE 5: OP TE HEFFEN STRIJDIGE VOORSCHRIFTEN...................................... 59 
12 BIJLAGE 6:  OMGEVINGSANALYSE .................................................................. 61 
13 BIJLAGE 7: MASTERPLAN ............................................................................. 63 
  



 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  5 / 66 
 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Het plangebied van RUP Zilverkwartier maakt onderdeel uit van het 
gemeenteoverschrijdend masterplan voor de ruimere omgeving van de AGFA-Gevaert 
site.  
Samen met het stadsbestuur van Mortsel werd door het college van burgemeester en 
schepenen een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van een masterplan voor de 
hele AGFA-Gevaert site en een aantal aanpalende gronden. Dit masterplan geeft ook de 
ontwikkelingsvisie voor het plangebied van RUP Zilverkwartier weer.  
 
De aanleiding voor dit masterplan is dat in de nabije toekomst AGFA-Gevaert met minder 
ruimte zal toekomen , wat de potentie biedt om de site te herontwikkelen. Het 
plangebied van het RUP is deels in eigendom van projectontwikkelaars die eveneens 
willen meestappen in de reconversie.  
 
De huidige bestemming van het plangebied beantwoordt niet aan de nieuwe 
ontwikkelingsvisie van de Stad Antwerpen en laat reconversie niet toe. Een verweving 
van woonvormen met bedrijvigheid en eventueel aangevuld met complementaire 
stedelijke functies, zoals kleinhandel, gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen, 
recreatie en horeca, wordt vooropgesteld. 
 
Het RUP vertaalt de visie van het masterplan door in stedenbouwkundige voorschriften 
en een grafisch plan voor het plangebied RUP Zilverkwartier. Het RUP wordt tevens 
aangewend om de nodige kwaliteitsgaranties vast te leggen met het oog op een 
duurzame en ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling conform het masterplan. 
 

1.2 Situering 

Het plangebied ligt in het district Berchem tegen de gemeentegrens met Mortsel. 
 
Het plangebied omvat het oostelijk deel van het bouwblok dat begrensd wordt door de 
Karmelietenstraat (in het noorden), de Oogststraat (in het oosten), de Hendrik 
Kuijpersstraat (in het zuiden) en de Grote Steenweg / N1 (in het westen).  
 
Het plangebied wordt in het oosten begrensd door de Oogststraat, in het zuiden door de 
gemeentegrens met de stad Mortsel en in het westen door de industriesite van AGFA-
Gevaert. In het noorden grenst het plangebied aan perceelsgrenzen van de woningen 
gelegen in de Karmelietenstraat.  
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1.3 Relatie met het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s 
RSA) 

1.3.1 Algemeen 

 
Het strategisch ruimtelijk structuurplan s-RSA werd goedgekeurd door de deputatie van 
de provincie Antwerpen op 21 december 2006. 
In 2013 werd het initiatief genomen om een evaluatie en actualisatie door te voeren. Het 
evaluatierapport werd op 19 december 2014 goedgekeurd en vervolgens werd de 
actualisatiefase opgestart. 
 
Het s-RSA opteert voor een subtiel ingrijpen op wat Antwerpen eigen is. Het tracht met 
een beperkt aantal strategische acties een maximaal stimulerend effect te hebben op de 
plek en zijn omgeving. Daartoe formuleert het een generiek en een gebiedsgericht actief 
beleid. Deze zijn complementair en kunnen niet los van elkaar worden bekeken. 
 

1.3.2 Richtinggevend gedeelte 

 
Generiek beleid 
 
Het generiek beleid beoogt de opmaak van een algemeen referentiekader dat van 
toepassing is op heel de stad. Het tracht zeven beelden uit het collectief geheugen te 
versterken: Antwerpen als Waterstad / Ecostad / Havenstad / Spoorstad / Poreuze stad 
/ Dorpen en Metropool / Megastad. Voor elk van deze beelden wordt een visie 
ontwikkeld die op haar beurt wordt vertaald in maatregelen en acties. 
 
Vanuit de visie ‘spoorstad’ wordt de as Mechelsesteenweg en Grote Steenweg 
aangeduid als territoriale boulevard. De territoriale boulevards (met tramverbinding) en 
de alternatieve routes (voor autoverkeer) zijn wegen die het centrum van Antwerpen 
verbinden met andere centra in de regio (vaak de oude steenwegen), de 
buurgemeenten. 
De tramlijnen op de territoriale boulevards worden steeds beschouwd als ruimtelijk 
structuurbepalend, zowel op het niveau van de straat (profielbepalend) en haar 
omgeving (functiebepalend) als op het niveau van de ganse stad. Ze maken van 
Antwerpen een ‘open’ stad voor de buurgemeenten; de tramlijnen maken deel uit van 
het collectieve geheugen van haar inwoners en haar bezoekers. 
 
Vanuit het beeld van de ‘poreuze stad’ wordt gestreefd naar aanpassende 
verschijningsvormen. 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 in deze ruimte. 
 
De stedelijke ruimte en haar verschijningsvormen moeten zich kunnen aanpassen aan de 
steeds wijzigende omstandigheden en leefgewoonten in de maatschappij. De porositeit 
van de stad moet gebruikt en verbeterd worden door handelsactiviteiten, wonen en 
werken te integreren in elkaars nabijheid. Het terugdringen van de leegstand is hieraan 
gekoppeld. Mogelijke maatregelen en acties zijn onder meer het opstarten/verderzetten 
van bouwblokprojecten. 



 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  8 / 66 
 

 

 
 
Situering plangebied binnen het RSA spoorstad 
 

 
 
situering plangebied binnen het RSA poreuze s



 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  9 / 66 
 

Een bouwblokproject is 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. Voor een aantal soorten gebieden, met hun 
verschillende vormen van porositeit, is dit de strategie die vaak het meest bruikbaar is 
en het beste resultaat kan 
opleveren. Het zijn wel vaak intensieve ‘processen’, die de nodige tijd vragen. De 
bouwblokprojecten worden in hoofdzaak geconcentreerd in de ‘modernistische’ 
hoogbouwwijken, gebieden met grote dichtheden, gebieden met industriële gebouwen 
in transformatie, residentiële gebieden onder commerciële citydruk en gebieden met 
significante leegstand boven winkels, maar de methodiek is van toepassing op alle 
mogelijke kansen die zich aandienen. 
 
Buiten de Kernstad (binnenstad + 19de-eeuwse gordel) worden de stedelijke centra en 
aanpalende oude wijken geselecteerd. Voor deze stedelijke centra annex oude wijken 
kunnen eveneens gebiedsgerichte RUP’s worden opgemaakt. Het gaat onder meer om 
Fruithof. Mede onder de noemer van de ‘poreuze stad’ is een groenstrategie uitgewerkt 
die erop gericht is de leefkwaliteit te garanderen. In de publieke delen moet voldoende 
ruimte gelaten worden voor speelruimte op wijkniveau. De ruimtelijke inventaris van 
groene ruimten in de stad en de inventaris tekortzones buurt- en wijkgroen, moeten 
ingezet worden om op stadsniveau een groennetwerk uit te bouwen. 
 
Ook vanuit het beeld van ‘dorpen en metropool’ geeft het structuurplan de gewenste 
richting aan. Algemene doelstellingen voor wonen binnen het beeld van de dorpen en 
de metropool zijn: 

• Aanbieden van nieuwe woningen – ambitie is een aanbod van ca 1000 nieuwe 
woningen per jaar 

• Stimuleren van de selectieve inwonersinstroom - het bijkomend aantrekken van 
gezinnen met kinderen blijft een aandachtspunt 

• Aanbieden nieuwe woonvormen – tot stand brengen van een trendbreukverdeling 
grondgebonden woningen vs. appartementen, woontypologieën gericht op jonge 
gezinnen, nood aan innoverende woonvormen (evenwicht collectiviteit en private 
wooneisen), woonvormen i.f.v. vergrijzing 

• Wonen voor iedereen – concentraties moeten vermeden worden, streven naar een 
evenwichtige mix van woontypologieën 

• Publiek domein als rode draad – hoeveelheid openbaar domein verhogen en de 
kwaliteit verbeteren 

 
Actief beleid  
 
Het actief beleid concentreert zich op vijf strategische ruimten: Harde Ruggengraat / 
Zachte Ruggengraat / Groene Singel / Levend Kanaal / Lager Netwerk met Stedelijke 
Centra. Binnen deze ruimten worden strategische programma’s geformuleerd, die op 
hun beurt specifieke projecten omvatten.  
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2 ONTWIKKELINGSVISIE 

De ontwikkelingsvisie is het masterplan en de omgevingsanalyse vormen de basis voor 
de ontwikkelingsvisie en integraal toegevoegd bijlage. 
 
Het plangebied van het RUP omvat slechts een beperkt deel van het gebied waarvoor 
het masterplan Zilverkwartier werd opgemaakt. Bij de toelichting van de ‘algemene 
doelstellingen’ en de ‘algemene visie op het studiegebied’ (zie onder), worden de 
relevante aspecten van het masterplan weergegeven die betrekking hebben op de het 
plangebied en onmiddellijke omgeving. In het luik ‘structuurschets’ wordt ingezoomd op 
het plangebied van het RUP Zilverkwartier.   
 

2.1 Algemene doelstellingen 

Vanuit het masterplan worden meerdere doelstellingen geformuleerd. 
 

2.1.1 Aanpak gehavende randen 

Nu de terreinbezetting door AGFA-Gevaert krimpt is een aanpak van de Antwerpsestraat, 
Hendrik Kuijpersstraat, Oogststraat en Lieven Gevaertstraat op zijn plaats. Juist hier is 
winst te halen in het verbeteren van de kwaliteit van het omringend stedelijk weefsel. 
 
De Antwerpsestraat en de Oogststraat zijn volgens het masterplan de eerste planfases 
waarin hier aan gewerkt kan worden. De Lieven Gevaertstraat zou in een latere planfase 
onderdeel kunnen worden van een grotere groenstructuur die reikt van station Mortsel 
tot de Vredebaan. 
 

2.1.2 Herontwikkeling van de “witte periode” 

De meeste bebouwing heeft een rode bakstenen kleur. De meer recente 
kantoorbebouwing rond de hoofdingang van AGFA is echter van wit beton. Meerdere 
gebouwen hebben een verwante robuuste detaillering. Het benutten van deze 
beeldbepalende periode uit de geschiedenis van het terrein biedt kansen voor een 
duurzaam gebruik van deze nog relatief jonge gebouwen. 
 

2.1.3 Inweven van informele dwarsroute 

De wens om een doorsteek te maken dwars over het terrein wordt aangegrepen om een 
krachtige structuur van openbare ruimtes mee te ontwikkelen. De ligging van de 
Academie en een basisschool aan de Lieven Gevaertstraat biedt hiervoor een logische 
aanleiding. Een doorkoppeling tot aan de Oogststraat en Karmelietenstraat maakt deze 
route aanvullend op het stadsweefsel. 
 

2.1.4 Eenheid in openbare ruimte 

Vandaag is het gebied als eiland in de stad duidelijk herkenbaar. Die eigen karakteristiek 
willen we in de toekomstige ontwikkeling behouden. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘t 
Groen Kwartier (vm. Militair Hospitaal) zet het masterplan daarom in op een 
onderscheidende en samenbindende aanpak van de openbare ruimte. Er wordt gestreefd 
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naar een autoluw gebied waarin een divers en afwisselend gebruik van de ruimte 
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2.1.5 Programmatische diversiteit 

De ligging in de 20e -eeuwse gordel maakt het terrein geschikt voor verdichting en een 
diverse programmering. Zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen zou naar een 
mix van programma’s gestreefd moeten worden. 
 

2.1.6 Koesteren schaalcontrast 

De forse bouwhoogte van de labo’s, kantoren en installaties vormt een fraai contrast 
met de omringende woonbuurten. Het masterplan gelooft dat de eigenheid die het 
terrein daarmee heeft verkregen een bijzondere kwaliteit is die bij de herontwikkeling te 
gelde kan worden gemaakt, letterlijk en figuurlijk. 
 
 

2.2 Algemene visie  

2.2.1 Planstructuur 

Om het gebied interessant te maken voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen is het 
noodzakelijk de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid te vergroten. De beveiligde 
perimeter rond de bedrijfsactiviteiten van AGFA-Gevaert zal daarop moeten worden 
aangepast. 
 
Op basis van de ontwerpmotieven die de ruimtelijke vertaling van de ontwerpopgave 
inkaderen werd daartoe een overkoepelende planstructuur ontworpen. In deze 
planstructuur wordt met name de beoogde structuur van openbare routes en de 
begrenzing van deelgebieden vastgelegd. 
 
Het Karmelietenpad maakt deel uit van deze structuur. Het bouwblok tussen de Hendrik 
Kuijpersstraat en de Karmelietenstraat is groot en gefragmenteerd van opzet. Het 
masterplan ziet de kans om hier een padenstructuur doorheen te weven die aansluit op 
de brandweerdoorgang aan de Karmelietenstraat en de terreinen van RPD waar de 
serres staan. Hiermee wordt de doorwaadbaarheid van het gebied verbeterd en kunnen 
ook de planontwikkelingen in het bouwblok op elkaar worden betrokken. Deze 
padenstructuur zal geleidelijk aan kunnen doorgroeien tot een volwaardig onderdeel 
van de woonomgeving. 
 

2.2.2 Deelgebieden, gebouwen en programma 

Het beschreven raamwerk biedt een basis voor de ontwikkeling van het gebied tot een 
coherent en divers stadsdeel. Het legt de interne ontsluitingsstructuur vast en verbindt 
het plangebied met de omgeving. 
 
Het raamwerk begrenst ook de gebieden die voor bebouwing in aanmerking komen. Dit 
zijn onderling uiteenlopende terreinen, zowel in ligging als in omvang. Per deelgebied is 
daarom een specifieke verkenning gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden aan de hand 
van proefverkavelingen. 
 
Deze proefverkavelingen geven inzicht in het ruimtelijk beeld dat kan ontstaan en in het 
programmatisch ‘laadvermogen’ van het gebied. Oogststraat-Zilverbekkens is één van 
de deelgebieden. 
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Uit de omgevingsanalyse blijkt dat Nieuw Kwartier Oost 0,5 minisupermarkten en/of 
supermarkten heeft per 1.000 inwoners. Voor heel de stad bedraagt dat cijfer 1 per 1.000 
inwoners. De tekorten worden berekend volgens het stedelijk gemiddelde. Volgens dit 
stedelijke gemiddelde zouden er 10 minisupermarkten en/of supermarkten moeten zijn 
en vermits er al 5 aanwezig zijn in de wijk, is er een tekort van 5. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen : 

 de kleine minisupermarkten (kleiner dan 400m² en vaak ook kleiner 
dan 200m² gefocust op snelle aankopen en een kleine korf van 
producten ‘on the go’): die hebben een ander doelpubliek dan de 
grotere supermarkten 

 de grotere supermarkten (full service supermarkten, zoals dat 
genoemd wordt waar het aanbod veel ruimer is en je ‘alles kan 
vinden wat je nodig hebt’) : deze functioneren op 2000-2500m² bruto 
of 1800-2000m² netto 

 de discounters (oppervlakte van 1500m²-2000m² bruto / 1000-1500m² 
netto) 

 
Van de eerste categorie kunnen er meerdere functioneren per 1000 inwoners (deze zijn 
gericht op naar kantoorpersoneel in de buurt, studenten enz. – maar niet de bewoners). 
Supermarkten van de tweede en de derde categorie (full service) wensen om en bij de 
5000 inwoners rond zich (in een range van 800m-1km). Of iets minder inwoners, maar 
dan wel extra kantoren/studenten/toeristen enz. 
Belangrijk hierbij te stellen: de supermarkten zitten het liefst naast elkaar. In een 
marktgebied van 20 000 à 30 000 inwoners (zonder rekening te houden met extra impuls 
van kantoren, studenten en toeristen) is er ruimte voor een 5-tal supermarkten.  
Voor elke supermarktketen is er marktruimte in deze wijk in Berchem/Mortsel. In het 
bijzonder voor de categorie ‘full service supermarkt’ en al zeker voor de categorie 
discount. 
 

2.2.3 Verkeer en parkeren 

Het plangebied wordt autoluw ingericht en de parkeerruimte wordt hoofdzakelijk in 
ondergrondse parkings onder de bebouwing voorzien. Hierdoor zal het mogelijk zijn een 
specifieke inrichting voor de openbare ruimte te ontwerpen met een minimum aan 
verharding. Deze aanpak moet helpen voldoende infiltratieruimte voor regenwater te 
voorzien en zal hittestress helpen beperken.  
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2.3 Structuurschets of stedenbouwkundig ontwerp 

Het plangebied van het RUP Zilverkwartier maakt deel uit van het in deelgebied 
‘Oogststraat ---- Zilverbekkens’. De Zilverbekkens liggen op grondgebied van de stad 
Mortsel en behoren niet tot het plangebied van het RUP. 
 
Het deelgebied Oogststraat-  Zilverbekkens is grotendeels in handen van een 
projectontwikkelaar. Het betreft het gebied van de voormalige kwekerij. De zone ter 
hoogte van de zilverbekkens, die dienen als zuiveringsinstallatie, is in handen van  van 
AGFA-Gevaert.  
 
Tussen beide percelen liep vroeger de ‘Zilverbeek’, maar deze is niet meer aanwezig. Het 
gedeelte van de projectontwikkelaar kan als eerste worden ontwikkeld . De 
stedenbouwkundige opgave is hier om de straatwand langs de Oogststraat te herstellen 
zonder de ontwikkeling van het zogenaamde Karmelietenpad op termijn te 
hypothekeren. In samenspraak met de projectontwikkelaar is ervoor gekozen het 
bouwprogramma in de vorm van een alzijdig gesloten bouwblok te ontwikkelen. Het is 
daarmee de eerste en een flexibele stap in de herontwikkeling van het gehele terrein 
tussen Karmelietenstraat en Hendrik Kuijpersstraat. Het Karmelietenpad loopt 
achterlangs de percelen aan de Karmelietenstraat en verbindt de bestaande 
brandweertoegang met het terrein van de serres. Langs het pad zal ruimte worden 
geboden aan de buurt om opnieuw (maar dan kleinschaliger) serres op te bouwen en 
nabij huis te tuinieren.  
 
Ter hoogte van de Zilverbekkens, die niet tot het plangebied van het RUP behoren, 
wordt een groene ruimte voorzien die de toegang tot de Hendrik Kuijpersstraat kwaliteit 
geeft en ook het imposante bouwvolume van AGFA-Gevaert een waardige voorruimte 
geeft. 
 
Het imposante gebouw van AGFA-Gevaert krijgt in de nieuwe planontwikkeling een 
antwoord in de vorm van twee woontorens. Eén ervan vormt de hoek van het bouwblok, 
de ander staat vrij in de groene ruimte. Hiermee wordt het schaalcontrast tussen het 
fabrieksterrein en de kleinschaliger woonomgeving bevestigd.  
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Structuurschets deelgebied Oogststraat-Zilverbekkens 
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2.4 Ontwerpmatig onderzoek 

Het masterplan biedt ook houvast voor de gebiedsontwikkeling mocht de benodigde 
ruimte voor productie bij AGFA-Gevaert nog verder krimpen. Met de bouwblokopzet ter 
hoogte van de voormalige plantenkwekerij aan de Oogststraat wordt hierop 
geanticipeerd. 
 
Indien de productie geheel uit het bouwblok verdwijnt, kan de gehele zone langs de 
Lieven Gevaertstraat worden herontwikkeld. Deze herontwikkeling zou ook aangegrepen 
kunnen worden om de Lieven Gevaertstraat een ruim groen profiel te geven in het 
verlengde van het landgoed langs de Deurnestraat. 
 
Voor het gebied tussen de Hendrik Kuijpersstraat en de Karmelietenstraat is een 
herontwikkeling van bebouwing minder aannemelijk aangezien het hier vooral om 
specifieke productieruimtes gaat. En voor zover het kantoren zijn is de bebouwing van 
weinig architectonische waarde. 
Om die reden lijkt een sloop-nieuwbouwontwikkeling aannemelijker. Middels een stelsel 
van gesloten bouwblokken en straatwanden kan het gehavende bestaande woongebied 
worden vervolmaakt tot een coherente buurt.  
 
De gewenste langzaam verkeersverbinding van en naar de Karmelietenstraat is voorzien 
om gerealiseerd te worden via de bestaande toegang voor nooddiensten naar de 
gronden van AGFA-Gevaert. Bij realisatie van het plangebied als een woon-werkgebied, 
zal ook deze verbinding gerealiseerd worden. Op dat ogenblik ontstaat tevens de 
mogelijkheid om de gebouwen op de twee aanpalende percelen langs de 
Karmelietenstraat te voorzien van een zijgevel met gevelopeningen.  
 

 Afbakening plangebied (zwarte streep-puntlijn)  
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structuurschets 
 

 
doorgroeiscenario 
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3 WATERTOETS 

 

3.1 Watertoetskaarten 
 
Het plangebied bevindt zich in het bekken van de Benedenschelde, meer bepaald in het 
deelbekken ‘Bovenschijn’ Het plangebied is op vandaag in hoofdzaak verhard en 
bebouwd, er komen tuinen en deels verharde buitenterreinen voor. 
 

 
VHA-atlas 
 

Het plangebied ligt niet in de omgeving 
van een geklasseerde waterloop noch 
van een niet-geklasseerde waterloop.  
 
 
 
 

 
 

 
Mogelijk en effectief overstromings-
gevoelig gebied (2014) 
 

Het plangebied en de nabije omgeving 
wordt aangeduid als niet 
overstromingsgevoelig. 
 
 
 
 
 
 

 
Infiltratiegevoelige gebieden 

Het plangebied is infiltratiegevoelig.  
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Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
 

Het plangebied is aangeduid als matig 
gevoelig voor grondwaterstroming 
(type 2). 
 
 
 

 
Winterbedkaart 
 

Het plangebied is niet gelegen in een 
winterbed van een rivier. 
 
 
 
 

 
Hellingenkaart 
 

Het grootste deel van het gebied heeft 
een helling van 0.5 tot 5%. Plaatselijk 
bedraagt het hellingspercentage < 
0.5%. 
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Erosiegevoelige gebieden 
 

Het plangebied is niet erosiegevoelig.  
 
 
 

 
Zoneringsplan VMM 

Het plangebied is  volgens het 
zoneringsplan van de VMM gelegen in 
‘centraal gebied’. Dit wil zeggen dat 
hier reeds geruime tijd riolering 
aanwezig is en dat deze is aangesloten 
op een waterzuivering. Eventuele 
nieuwe gebouwen zullen dus op de 
bestaande riolering kunnen worden 
aangesloten. 
 
 

 
 

3.2 Grondwaterwinning 
 
Ter hoogte van het plangebied is een grondwaterwinning aanwezig. Het betreft een 
waterwinning van AGFA-Gevaert uit de freatische grondwaterlaag (mioceen 
aquifersysteem, HCOV 0250). Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een 
grondwaterwinning van drinkwater.  
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 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  25 / 66 
 

4 VERPLICHTE SECTORALE EFFECTENSTUDIES 

4.1 MER-screening 

4.1.1 Algemeen 

Op 18/04/2017 werd de screeningsnota voor advies overgemaakt aan de betrokken 
adviesinstanties. 

De ontvangen adviezen werden samen met de screeningsnota voorgelegd aan de Dienst 
Mer.  

 

4.1.2 Conclusies  

Voor het RUP Zilverkwartier werd onderzocht of het plan mogelijk aanzienlijke negatieve 
milieueffecten kan hebben. De conclusie van dit onderzoek is dat het plan in zijn huidige 
vorm geen aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren.  
 
Op 23/10/2017 bevestigde de Dienst Mer dat het screeningsdossier bestaande uit 
screeningsnota en de adviezen) de nodige informatie over het voorgenomen plan bevat 
en de relevante milieudisciplines voldoende bespreekt en dat het plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 
niet nodig is. 
 
Naar aanleiding van de adviezen en bezwaren uitgebracht in het kader van het openbaar 
onderzoek, werd beslist om het plangebied te beperken. Rekening houdend met het 
gevoerd onderzoek en deze beperking, blijft de conclusie dat het plan in zijn definitieve 
vorm geen aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren. 
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5 TOELICHTING BIJ VOORSCHRIFTEN 

5.1 Opzet van het RUP 

De bestaande juridisch-planologische context niet in overeenstemming is met de 
ontwikkelingsvisie van de stad Antwerpen. Door middel van voorliggend RUP wordt een 
juridisch kader gecreëerd om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het 
plangebied RUP Zilverkwartier vast te leggen.  
 
De ambitie is om te komen tot een woon-werkgebied met de mogelijkheid om 
complementaire stedelijke functies, zoals kleinhandel, gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen, kantoren, reca, kleinschalige toeristische logies en 
recreatie te vermengen.  
 

5.2 Afbakening en zonering Grafisch plan 

Het plangebied maakt deel uit van het bouwblok tussen de Karmelietenstraat in het 
noorden, de Oogststraat in het oosten, de Hendrik Kuijpersstraat in het zuiden en de 
Grote Steenweg (N1) in het westen.  
 
De afbakening van het plangebied wordt in het oosten bepaald door de Oogststraat, in 
het zuiden door de gemeentegrens met de stad Mortsel en in het westen door de 
bedrijfssite van van AGFA-Gevaert. In het noorden vormt de grens met het woongebied 
volgens het gewestplan de afbakeningslijn.  
 
In het RUP zijn algemene voorschriften van toepassing evenals bijzondere 
gebiedsspecifieke voorschriften voor 2 bestemmingszones: Zone voor Gemengde 
Functies (Ge1 enGe2). 
 

5.3 Algemene voorschriften 

De algemene voorschriften zijn van toepassing voor het gehele plangebied.  
 

 Duurzame stedenbouw : deze voorschriften dekken de 
duurzaamheidsprincipes uit het masterplan af. 

 Bestaande in hoofdzaak vergunde en vergund geachte niet-verkrotte 
gebouwen : het RUP voorziet in de mogelijkheid om aanpassingen te 
doen aan bestaande gebouwen.  

 Werken van algemeen belang : onder voorwaarden zijn werken van 
algemeen belang overal toegelaten. 

 Globale inrichtingsvisie : vergunningsaanvragen moeten kaderen in 
een globale inrichtingsvisie voor het gehele plangebied. Dit om te 
verzekeren dat elk project voldoet aan de beoogde kwaliteit. 
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 Laden&lossen en parkeren : het RUP bepaalt dat voldoende 
autoparkeerplaatsen moeten gerealiseerd worden om de parkeerdruk 
van de woningen en de voorzieningen op te vangen binnen het 
plangebied. Ook wordt bepalingen opgelegd om te garanderen dat de 
nodige voorziening worden getroffen ifv laden en lossen.  

 Warmtenet : het RUP legt op dat aansluiting op het warmtenet 
verplicht is in zoverre een warmtenet aanwezig is. 

 
Achteraan worden de gehanteerde termen gedefinieerd. De definities van de begrippen 
zijn deze die algemeen worden toegepast door de stad Antwerpen, aangevuld met een 
aantal specifieke begrippen gerelateerd aan dit RUP. 
 

5.4 Bijzondere voorschriften 

5.4.1 Artikel 1. Zone voor Gemengde Functies – woon-werkgebied Oogststraat 
noord (Ge1) 

Deze zone is bestemd voor wonen en werken en een gamma van complementaire 
stedelijke activiteiten en voorzieningen  

Voor de bestaande zonevreemde woningen wordt toegelaten dat deze behouden blijven 
als dusdanig of vervangen door één vrijstaand bouwvolume in een parksetting. 

De inrichtingsvoorschriften hebben betrekking op de gebouwen en de niet-bebouwde 
ruimte. Ook de ontsluiting wordt bepaald.  
 

5.4.2 Artikel 2. Zone voor Gemengde Functies – woon-werkgebied Oogststraat 
zuid (Ge2) 

Deze zone is bestemd voor wonen en werken en een gamma van complementaire 
stedelijke activiteiten en voorzieningen. 

De inrichtingsvoorschriften hebben betrekking op de gebouwen en de niet-bebouwde 
ruimte. Ook de ontsluiting wordt bepaald.  
 
Eén bouwvolume met een terreininname die aansluit bij de schaal van de industriële 
gebouwen op de AGFA-Gevaertsite wordt toegelaten met een hoogteaccent in de 
zuidoostelijke hoek.  

 

5.4.3 Artikel 3. Overdruk – historisch tracé Zilverbeek 

De historische loop van de Zilverbeek wordt aangeduid en moet worden aangegrepen 
om ingrepen m.b.t. waterhuishouding aan te koppelen.  
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6 GEVOLGEN EN ACTIES TER REALISATIE 

6.1 Afstemming categorieën gebiedsaanduidingen Vlaams gewest 

In het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 ‘tot vaststelling van de nadere 
regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de RUP’s’ wordt opgelegd dat er bij 
de opmaak van de uitvoeringsplannen een aantal categorieën van gebiedsaanduidingen 
als uitgangspunt worden gebruikt. 
 
In volgende tabel wordt aangegeven in welke categorie elke bestemmingszone uit 
voorliggend RUP valt. 
 
Categorieën Vlaams gewest Bestemmingszones stad Antwerpen 

Categorie 1. wonen Art 1. zone voor gemengde functies – 
woon-werkgebied Oogststraat noord 
(Ge1) 

Categorie 1. wonen Art 2. zone voor gemengde functies – 
woon-werkgebied Oogststraat zuid (Ge2) 

 
 

6.2 Planbaten en planschade en compensatie 

De mogelijke planbaten en planschade en gebruikerscompensatie is aangeduid op plan 
in bijlage. 
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7 BIJLAGE 1: BESTAANDE TOESTAND 

7.1 Beschrijving van de bestaande toestand 

7.1.1 Bebouwingsstructuur 

 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een groene open ruimte met serres van de 
voormalige Bloemisterij/Horticulture Wilemsen. Deze serres hebben intussen hun 
bedrijfseconomische waarde verloren. Daarnaast komen in het plangebied, langs de 
Oogststraat, ook een 6-tal zonevreemde woningen voor. Het betreffen 
arbeiderswoningen van maximaal 2 bouwlagen en een zadeldak met relatief diepe 
tuinen (70 meter bij benadering).  
 
Het plangebied is gelegen in industriegebied en wordt zowel aan zuidelijke, westelijke 
en oostelijke zijde omringd door de bedrijfsgebouwen van AGFA-Gevaert. De bouwhoogte 
bedraagt hier tot 5 bouwlagen. De schaal van deze industriële gebouwen is opmerkelijk 
groter dan van het omringende stedelijk weefsel. Ook de bovengrondse leidingen zijn 
kenmerkend voor de industriële omgeving. Het hoekgebouw van AGFA-Gevaert op het 
kruispunt van de Hendrik Kuijpersstraat en de Septestraat is eveneens kenmerkend voor 
de omgeving en is 8 bouwlagen hoog.   
 
De overige bebouwing in de Oogstraat, ten noorden van het plangebied, bestaat uit een 
kleinschalige appartementsgebouwen van 2 à 3 bouwlagen onder een plat dak. De rand 
langs de Karmelietenstraat, grenzend aan het noorden van het plangebied, wordt 
gevormd door ééngezinswoningen en appartementsgebouwen van 2 tot 3 bouwlagen 
met voor- en achtertuinen.  
 
Ten zuiden van het plangebied, op de hoek van de Oogstraat en de Hendrik 
Kuijpersstraat, bevindt zich een waterzuiveringsinstallatie van AGFA-Gevaert.  
 
Ten westen, ter hoogte van de Grote Steenweg, situeert zich het Karmelietenhof. Het 
bestaande klooster werd in 2005 verbouwd tot 20 wooneenheden en bijkomend werden 
in de tuin een aantal appartementsgebouwen van 4 bouwlagen met een 
terugspringende extra bouwlaag gezet, in totaal 70 wooneenheden. Langs de Grote 
Steenweg bestaat de bebouwing uit ééngezinswoningen en appartementsgebouwen van 
maximaal 4 lagen. Langs de Grote Steenweg staat ook de kerk van het Karmelietenhof. 
Deze vormt een prominent element in het straatbeeld. 
 

7.1.2 Voorzieningen 

Qua voorzieningen is er reeds een zekere concentratie aanwezig in de nabije omgeving. 
Zo is er een basisschool, een kunstenacademie en een verzorgingstehuis. De Grote 
Steenweg, de Oogststraat en Hendrik Kuijpersstraat hebben een sterk residentieel 
karakter. Handelszaken bevinden zich vooral langs de Grote Steenweg en 
Antwerpsestraat en verder in de Mechelsesteenweg en het centrum van Mortsel. 
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7.1.3 Mobiliteit 

De Grote Steenweg ---- Antwerpsestraat vormt een territoriale boulevard. Hier bevindt 
zich een tramlijn die het centrum van Antwerpen verbindt met Mortsel en Boechout. 
Langs de as Grote Steenweg ---- Antwerpsestraat en in de Oogstsraat zijn er eveneens 
meerdere bushaltes. 
 
De Hendrik Kuijpersstraat en de Oogststraat worden gebruikt als sluikwegen om het 
kruispunt in Mortsel met de Vredebaan, Grote Steenweg, Krijgsbaan en 
Mechelsesteenweg te ontwijken. De Hendrik Kuijpersstraat is een smalle straat waar 
langs beide zijden geparkeerd wordt. Vrachtverkeer zorgt geregeld voor conflicten in de 
straat. 
 
Langs de Grote Steenweg ---- Antwerpsestraat bevindt zich een bovenlokale functionele 
fietsroute die voldoet aan de ontwerprichtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen. 
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Netplan De Lijn 



 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  36 / 66 
 

7.1.4 Structuurbepalende landschap, groen- en waterelementen 

De Zilverbeek die oorspronkelijk de gemeentegrens vormde is ten gevolge van de 
ontwikkeling medio 20ste eeuw verdwenen. Het tracé van de beek is enkel nog min of 
meer herkenbaar ter hoogte van de zilvervijvers. Daar volgen zowel de gewone riolering 
als de procesriolering van AGFA-Gevaert de voormalige bedding van de vroegere beek.  
Ondermeer op de site Gevaert 5 (gelegen grenzend aan in het plangebied) staan op het 
voormalige tracé gebouwen met 4 m diepe kelders.  
 

7.1.5 Open Ruimte 

De open ruimte in het plangebied ligt eerder ingesloten en vormt geen aaneengesloten 
geheel met andere open ruimte gebieden in de omgeving (zoals de tuin van het 
Karmelietenhof en de onbebouwde ruimte rond de gebouwen van AGVA-Gevaert die 
dienst doen als toegangswegen en parkeerplaatsen). 
 
Het groengebied van het Karmelietenhof heeft bovendien een privatief karakter. De 
oorspronkelijke doorgang voor fietsers en voetgangers tussen de Grote Steenweg en de 
Hendrik Kuijpersstraat is niet meer bestaande. 
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Zilverbeek : topografische kaart 1939 en luchtfoto periode 1947-1957 (bron : 
Cartesius.be) 
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Fotostandpunten 
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7.2 Wandeling doorheen het gebied 

 
  

1. zicht vanuit Oogststraat op 
serrecomplex  

2. zicht vanuit Oogststraat in 
noordwestelijke richting  

   
3. zicht vanuit Oogststraat in 
Karmelietenstraat  

4. zicht in Karmelietenstraat richting Grote 
Steenweg  

  
5. zicht vanuit Hendrik Kuijpersstraat op 
bedrijfsgebouwen AGFA-Gevaert 
 

6. zicht vanuit Hendrik Kuijpersstraat op 
bedrijfsgebouwen AGFA-Gevaert 
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8 BIJLAGE 2: JURIDISCH KADER 

8.1 Algemeen overzicht 
 

  

 in het plangebied  omgeving plangebied  

 
Gewestplan 

 

• Industriegebied 
 

 

• Woongebied 

• Industriegebied 

• Parkgebied 
 

Plannen van aanleg Geen Geen 

Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

GRUP Afbakening 
Grootstedelijk Gebied 
Antwerpen 
 

RUP Sportpark Het Rooi (ca. 
500 m ten NO) 

Overstromings-
gevoelige gebieden 

Geen Geen 

Beschermde 
monumenten 

Geen • Grote schoorsteen AGFA-
Gevaert (ca. 200 m ten Z) 

• Hoeve De Schrans (ca. 
300 m ten O) 

 
Beschermde 
landschappen 

Geen Geen 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 
 

Geen Hoeve De Schrans met 
omgeving (ca. 240 m ten O) 

Inventaris bouwkundig 
erfgoed 

Geen • Parochiekerk Sint-
Theresia en 
karmelietenklooster, 
Grote Steenweg 650-652 

• Woning J. Vanbeselaere, 
Karmelietenstraat 10; 

• Bedrijfsgebouwen AGFA-
Gevaert: site Gevaert 1, 
Septestraat/Oogststraat 
27 



 _TOELICHTINGSNOTA 

RUP Zilverkwartier – september 2018  42 / 66 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote schoorsteen AGFA-Gevaert (bron: Inventaris OE) 
 
 
 
 

 
Hoeve De Schrans (bron: Inventaris OE) 
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 in het plangebied  omgeving plangebied  

 
Ankerplaats 

 
Geen 
 

 
Geen 
 

Habitatrichtlijngebied Geen Geen 

Vogelrichtlijngebied Geen Geen 

VEN-gebied  Geen Geen 

VHA-waterlopen Geen Geen 

Atlas der Buurt- en 
voetwegen 
 
 

Geen • buurtweg nr. 10  

• buurtweg nr. 12 
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Voet- en buurtwegen (bron: Geopunt) 
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8.1.1 Gewestplan 

Het plangebied is volledig volgens het gewestplan Antwerpen (goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen) volledig bestemd als 
industriegebied.  

De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke 
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en 
de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het 
bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire 
dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, 
namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve 
restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale 
verkoop. 

 

8.1.2 GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 

Voor het plangebied is van het GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen enkel 
artikel à van toepassing. 
 

Artikel 0. Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen 

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. 
Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden 
vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande 
bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De bestaande 
voorschriften kunnen daar door voorschriften in nieuwe gewestelijke, provinciale en 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of BPA’s worden vervangen. 

Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden 
de relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale 
bepalingen in verband met de verbindende waarde van die ruimtelijke structuurplannen. 

 

8.2 Eigendomsstructuur 
 
Nevenstaande figuur toont de eigendomsstructuur van heel de zone waarop het 
masterplan betrekking heeft. Het plangebied (zie grijze contour) situeert zich in het 
noordoosten van het masterplan.   
 
Het merendeel van het plangebied is in eigendom van een private ontwikkelaar (paars). 
Het betreft de gronden van een voormalige bloemisterij.   
 
De langgerekte percelen van de arbeiderswoningen aan de Oogststraat zijn in privaat 
eigendom (groen).  
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Gewestplan met contour plangebied 
 

 
Eigendomsstructuren met contour plangebied (bron: masterplan) 
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9 BIJLAGE 3: BELEIDSKADER 

9.1 Relatie met de bovenlokale ruimtelijke structuurplannen 
 

9.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

 
Goedgekeurd bij besluit door de Vlaamse Regering d.d. 23/09/1997 en later gewijzigd. 
 
Volgende selecties zijn van toepassing: 

 Grootstedelijk gebied Antwerpen 

De bestaande ruimtelijke structuur van Vlaanderen, in het bijzonder van de stedelijke 
structuur, en de ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur vormen 
de basis voor het toekomstig stedelijk beleid. Vanuit deze beleidsmatige benadering 
kan het principe van de gedeconcentreerde bundeling worden waargemaakt en de 
druk op het buitengebied worden verminderd. In het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen wordt Antwerpen aangeduid als grootstedelijk gebied gelegen in de 
Vlaamse Ruit (stedelijk netwerk van internationaal niveau). 

 Economisch knooppunt 

Ieder stedelijk gebied wordt beschouwd als een economisch knooppunt. De 
stedelijke gebieden zijn van doorslaggevend belang voor de economische structuur 
van Vlaanderen. 

 Hoofdwegen 

R1 wordt als hoofdweg geselecteerd. Tot de hoofdwegen behoren onder meer 
hoofdtransportassen en achterlandverbindingen, waarvan sommigen onderdeel zijn 
van “Trans-European Networks (TEN)”, het Europese netwerk van transportassen. 
Onder meer de Ring rond Antwerpen is onderdeel van het TEN. 

 Primaire wegen II 

De hoofdfunctie van de primaire wegen II is het verzamelen naar het hoofdwegennet 
en primaire wegen I. De R10 (Singel) wordt als een primaire weg II geselecteerd. 

 Hoofdspoorwegennet voor personenvervoer 

De Lijn Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel behoort tot het net van de (inter)nationale 
verbindingen en de verbindingen van Vlaams niveau. 

 Hoofdwaterwegennet 

Naast zijn (inter)nationale verbindende functie ontsluit het hoofdwaterwegennet de 
belangrijkste economische knooppunten zoals de zeehaven van Antwerpen. Het 
bestaat uit onder meer de volgende waterwegen: het Albertkanaal, de Schelde-
Rijnverbinding en de dokken te Antwerpen en de Zeeschelde en de Bovenschelde. 
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9.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 
 

Het RSPA werd goedgekeurd bij ministerieel besluit d.d. 10/07/2001 en later gewijzigd. 
 
In het kader van RSPA behoort het plangebied tot de hoofdruimte ‘Antwerpse 
fragmenten’. Dit is het deel van de Vlaamse ruit dat op grondgebied van de provincie 
Antwerpen gelegen is. Karakteristiek voor de hoofdruimte is de sterke verwevenheid van 
functies en activiteiten en de ambitie om te streven naar een stedelijke vernieuwing. De 
hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’ wordt nog verder uitgewerkt in zeven 
deelruimten.  
 
In de hoofdruimte Antwerpse fragmenten cirkelen de verschillende deelruimten rond het 
grootstedelijke gebied Antwerpen. Het plangebied is gelegen in de deelruimte 
‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’. De deelruimte ‘Grootstedelijk Antwerpen’ behoudt 
een centrale rol en biedt ruimte aan de meest hoogwaardige functies. Dat geldt voor 
wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, grootschalige voorzieningen, (bv cultuur, 
gezondheidszorg, recreatie,..), distributie of verkeer. Een dergelijke concentratie van 
functies mag niet worden verzwakt door nieuwe polen van dit niveau te creëren. 
 
De N1 wordt geselecteerd als secundaire wegen type III, dragers van fiets- en openbaar 
vervoersverbindingen. Auto- en vrachtverkeer blijven hier nog wel mogelijk maar zijn in 
principe ondergeschikt. 
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9.2 Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 

9.2.1 GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen 

 
Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied 
Antwerpen. De Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen definitief vastgesteld. Met 
dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken voor: 
 
1. een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse 
in de toekomst kan gebeuren.  
 
2. aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties om 
nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en 
stedelijk groen.  
 
Dit brengt met zich mee dat hier een stedelijk gebiedsbeleid zal gevoerd worden. Dit 
betekent dat vanuit het principe van gedeconcentreerde bundeling het stedelijk gebied 
wordt versterkt. Hierbij vormen ontwikkeling, verdichting en concentratie de 
uitgangspunten. Om uitzwerming, lintbebouwing en wildgroei van activiteiten in het 
buitengebied te vermijden, is dit beleid gericht op het creëren van een aanbod aan 
bijkomende woningen, het voorzien van ruimte voor economische activiteiten, het 
versterken van stedelijke activiteiten en het stimuleren van andere vormen van 
mobiliteit. Zo wordt een versnippering van de ruimte voorkomen. 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 en door strategische projecten. Het 
ontwikkelen van nieuwe woontypes en kwalitatieve leefomgevingen is een doelstelling. 
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Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen (bron: GRUP Afbakening Grootstedelijk 
Gebied Antwerpen)  
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9.2.2 RUP Sportpark Het Rooi  

Het RUP Sportpark Het Rooi werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 
24/04/2017. 
 
Dit RUP ligt op ca. 500 m ten noorden van het plangebied RUP Zilverkwartier.  
 
De bestemming van het sportpark volgens het gewestplan was gebied voor 
dagrecreatie. Voor de uitvoerbaarheid van een gemengde ontwikkeling, met onder meer 
ook detailhandel en woningen, werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt 
dat meerdere bestemmingen in dit gebied toelaat. 
RUP Sportpark Het Rooi vervangt tevens de RUP’s die de bestemming bepaalden voor 
het tankstation Q8 en voor het congrescentrum ALM.  
 
Het RUP Sportpark Het Rooi legt vier verschillende zones vast binnen het gebied: 

• Rode zone: Deze zone is bestemd voor detailhandel, horeca, 
gemeenschapsvoorzieningen, dag- en verblijfsrecreatie en woningen. Een 
groothandel, kantoren of bedrijven zijn niet toegelaten in deze zone. 

• Groen gearceerde zone: Hier zijn dag- en verblijfsrecreatie, 
gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele voorzieningen mogelijk. 

• Oranje zone: Dit is de zone voor dag- en verblijfsrecreatie en parkruimte. 

• Grijze zone: Deze zone (rondom de andere zones) is bedoeld voor openbaar publiek 
domein. 
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Grafisch plan RUP Sportpark 
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9.3 Verordeningen 
 

2.4.1 Bouwcode  
 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ is van kracht sinds 25 
oktober 2014. De bouwcode is een verzameling van regels die bepalen hoe in de stad 
Antwerpen gebouwd of verbouwd mag worden. Bouwplannen moeten aan deze 
voorschriften voldoen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen. De 
voorschriften van het RUP Zilverkwartier primeren boven deze van de Bouwcode. Enkel 
daar waar het RUP strengere of andere reglementen wil, die specifiek zijn voor het 
Zilverkwartier, worden de voorschriften van de bouwcode overschreven door het 
ruimtelijk uitvoeringsplan.  
 
 

2.4.2 Gewestelijke verordening hemelwaterputten  

 
Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening bevat minimale voorschriften voor 
de lozing van niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakten. Het 
algemene uitgangsprincipe hierbij is dat zoveel mogelijk herbruikt wordt. In tweede 
instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of 
gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd wordt 
afgevoerd naar de riolering. 
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9.4 Andere lopende of geplande projecten en plannen 
 

9.4.1 Woonzorgcentrum 

 
Aan de overzijde van de Antwerpsestraat zal het woonzorgcentrum Oostheem te Mortsel 
gebouwd worden. In dit woonzorgcentrum zijn 111 kamers voorzien. 
 
 

9.4.2 Haalbaarheidsstudie warmtenet 

 
Op 10 februari 2016 keurde het college de geheimhoudingsovereenkomst in het kader 
van de haalbaarheidsstudie warmtenet Zilverkwartier tussen de stad Antwerpen, AGFA-
Gevaert, provincie Antwerpen, VITO nv en Eandis goed. 
 
Het sluiten van de overeenkomst is noodzakelijk voor een zorgvuldige en gedetailleerde 
uitvoering van de haalbaarheidsstudie voor een mogelijk warmtenet op het 
Zilverkwartier en de omgeving daarrond. 
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inplanting woonzorgcentrum 
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10 BIJLAGE 4: BESLISSING DIENST MER 
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11 BIJLAGE 5: OP TE HEFFEN STRIJDIGE 
VOORSCHRIFTEN 

Ten gevolge van dit RUP wordt de bestemming industriegebied van het Gewestplan 
Antwerpen, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen, 
opgeheven. 
 

De industriegebieden (hoofdcode: 0100) zijn bestemd voor de vestiging van industriële of 
ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met 
de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de 
huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden 
complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële 
bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, 
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor 
nationale of internationale verkoop. 
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12 BIJLAGE 6:  OMGEVINGSANALYSE 
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13 BIJLAGE 7: MASTERPLAN  

 



 _TOELICHTINGSNOTA 
  

RUP Zilverkwartier – september 2018  64 / 66 
 

  



 _TOELICHTINGSNOTA 
  

RUP Zilverkwartier – september 2018  65 / 66 
 

RUP Zilverkwartier  
 
TOELICHTINGSNOTA 

Opgemaakt door de afdeling ruimte Antwerpen, 

 

 

Filip Smits    regisseur stadsprojecten 

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2018 

Voor de stadssecretaris  Voor de burgemeester 
bij machtiging van 1 juli 2016  bij machtiging van 8 januari 2013 
de bestuurscoördinator                                      de afgevaardigde schepen  
 
 

Katlijn Van der Veken                   Rob Van de Velde 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat dit plan ter inzage van het 
publiek op het gemeentehuis werd neergelegd  
van  tot en met  
 
Voor de stadssecretaris  Voor de burgemeester 
bij machtiging van 1 juli 2016  bij machtiging van 8 januari 2013 
de bestuurscoördinator                                      de afgevaardigde schepen  
 
 
 

Katlijn Van der Veken       Rob Van de Velde               

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september 
2018 

Voor de stadssecretaris  De burgemeester 
bij machtiging van 1 juli 2016   
de bestuurscoördinator  
 
 

Katlijn Van der Veken Bart De Wever 
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