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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding tot het RUP

Tot eind jaren 90 waren bijna overal in Hoboken ‘bijzondere plannen van aanleg (BPA)’
van kracht, waarbij in het bestemmings- en rooilijnplan de contouren van de verschillende
zoneringsgebieden duidelijk waren vastgelegd. Vergunningen werden in het verleden
steeds op basis van deze BPA’s afgeleverd.

Met het Besluit van de Vlaamse regering (BVR) op 1 december 2000 vervielen alle
BPA's. Het gewestplan wordt sindsdien gehanteerd als zoneringskader.

Probleem is echter dat de gewestplanzonering niet strookt met de realiteit en de
vergunde toestand. Hierdoor komt de juridisch planologische toestand niet overeen met
de feitelijke en vergunde toestand. Momenteel liggen bufferzones, bestaande bedrijven,
woonzones, etc niet meer in correct bestemmingsgebied.

Vergunningsaanvragen van bedrijven moeten hierdoor worden geweigerd, terwijl deze
volledig conform zijn met de bestaande ruimtelijke zonering zoals deze steeds zijn
bedoeld. Anderzijds zijn er adviesvragen voor woonontwikkeling in bestaande
bufferzones, die niet bedoeld zijn te bebouwen. De huidige discussie is terug te brengen
tot een interpretatieprobleem van het gewestplan.

Het RUP wordt opgesteld om de bestaande feitelijke toestand te behouden en deze
opnieuw juridisch planologisch te verankeren.
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Figuur:  luchtfoto met, in transparant, de bestemmingszoneringen van het
gewestplan en in stippenlijn de aanduiding van RUP contour

1.2 Situering

Het studiegebied is perifeer gelegen ten opzichte van het centrum van Hoboken. In het
noorden wordt het gebied begrensd door het woongebied ‘Polderstad’, in het oosten door
de spoorweg Antwerpen – Puurs en Hoboken centrum, ten zuiden liggen de terreinen van
Umicore, ten westen wordt het gebied begrensd door de Schelde.

Het studiegebied wordt gekenmerkt door de veelheid aan verschillende bestemmingen.
Natuur en industrie is voornamelijk gelegen langs de Schelde. Een KMO zone ligt in
noordelijke richting van de industrie, waarbij groene buffergebieden de overgang vormen
met woongebieden. Die woongebieden komen in lobvorm voor: Polderstad in het noorden
en Hertogvelden en Moretusburg in het zuiden.  

Tot het studiegebied behoren het buffergebied, dat Polderstad scheidt van de zone voor
ambachtelijke activiteiten en KMO en zone voor industrie en woongebied, de getijden
jachthaven, de KMO-zone ter hoogte van de Maccabilaan en Leo Bosschartlaan. Het
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gebied is bestemd als gebied voor: ambachtelijke activiteiten, KMO en industriële
activiteiten, buffergebied, recreatiegebied, woongebied, natuurgebied en groengebied.

Figuur: topografische kaart

1.3 Relatie met het s-RSA

Het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, het s-RSA, werd definitief
goedgekeurd door de deputatie op 21 december 2006.

In het s-RSA worden twee ruimtelijke strategieën vastgelegd om het structuurplan uit te
werken: het generiek beleid en het actief beleid. Het generiek beleid beschrijft een aantal
beelden (of thema’s) van de stad die een richtinggevend kader aanreiken. Door te
focussen op één hoofdthema geeft elk beeld tegelijkertijd de mogelijkheid om de realiteit
te kaderen. Elk beeld is een manier om het beleid van de toekomst van de stad te
definiëren.

Het actief beleid is een projectmatige benadering van een aantal welomschreven ruimten,
die op hun beurt strategische programma’s en projecten bepalen.

Omschrijving van de relatie met het s-RSA

Waterstad:

Antwerpen is een stad aan een stroom en dat dient verbeterd te worden door de structuur
te verbeteren en de relatie met de Schelde te herstellen.

De structuur verbeteren gaat over het zichtbaar maken van water(structuren), de
toegankelijkheid ervan verhogen waarbij watergevoelige plekken om specifieke inrichting
en regels vragen.
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De relatie met de Schelde herstellen gaat in het algemeen over de herbevestiging van de
ruimte langs de Schelde zodat deze opnieuw centraal komt te liggen tussen beide
oevers. De recreatieve en toeristische rol van de stroom en de kwaliteit van het publiek
domein in die gebieden dient versterkt te worden.

(uit s-RSA-bindend gedeelte, p. 33,ev)

Spoorstad:

Het beeld van de ‘Spoorstad’ omvat alle ruimtelijke en functionele mobiliteitsaspecten.
Het versterken van het openbaar vervoer wordt centraal gesteld binnen het lager netwerk
dat ondermeer bestaat uit het netwerk van tramsporen, het netwerk van stedelijke en
territoriale boulevards, lokale wegen, stations en spoorbundels.

Mogelijke maatregelen en acties die vernoemd worden in het s-RSA zijn o.m. het
onderzoeken van het personenvervoer over het water.

Het lager netwerk van straten en stedelijke boulevards is een ruimte die bestaat uit een
veelvoud aan trajecten die een fundamentele bijdrage leveren aan het functioneren van
de stad. Het lager netwerk huisvest en garandeert de spreiding van de verschillende
stromen, via de mazen van het net, over een ruim grondgebied.

Dorpen en Metropool:

Op pagina 113 van het s-RSA wordt vermeld:

Het hoofddoel in Hoboken is het centrum met de rivier te verbinden. In de gebieden
zullen uiteenlopende functies, types, voorzieningen en functies voor zowel de buurt als de
stad gevestigd moeten worden. Verder moeten de potenties van de porositeit en het
groene karakter van Hoboken worden benut in het nastreven van een aangenaam
randstedelijk woonklimaat.

Verder wordt op pagina 274 over Hoboken geschreven:

De hoofddoelstelling is het bestaande centrum te verbinden met de Scheldeoever via de
Kapelstraat, één van de twee oudste straten van het oorspronkelijke dorp. De Kapelstraat
zelf wordt door de spoorweg in twee stukken gedeeld. Dit creëert een fysieke afstand en
benadrukt het verschil in karakter van de twee segmenten: een winkelstraat aan de
oostkant, een woonstraat aan de westkant. De vernieuwing van de Kapelstraat vergt het
herdenken van het gebied rond de spoorweg, om de twee helften van de straat met
mekaar te verbinden.

Actief beleid – ‘harde ruggengraat’-programma zuidelijke Schelde oever / sRSA p242
(Hr_ph.2: industrieel gebied Hoboken):

De ontwikkelingsstrategie heeft als hoofddoelstelling voor het district Hoboken: het
herstellen van de relatie van Hoboken met de Schelde. De visie is op te vatten als een
suggestie vanuit het ruimtelijk structuurplan aan de gewestelijke overheid. Daarvoor moet
de industriële zone geherstructureerd worden op punctuele plekken. Vandaag de dag is
deze band verhinderd door een lint van industrieën dat zich langs de oever uitstrekt, maar
het is mogelijk de Kapelstraat te verlengen tot aan de Schelde en het veer, via de Leo
Bosschartlaan. Deze corridor vervult een functionele doelstelling: het verbinden van de
dorpskern met de Scheldeoever. De milieuwetgeving verplicht ons ook een ecologische
of milieucorridor te onderzoeken tussen de industrie en het woongebied Moretusburg.
Een oplossing moet gevonden worden om de impact van het verontreinigend stof te
minimaliseren in de woongebieden waar de invloed van de industriële zone het grootst is.
Hieraan gerelateerd wordt er gepoogd een natuurlijke buffer te realiseren tussen de



  _ TOELICHTINGSNOTA

Pagina 6/57 DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP BUFFERZONE
HOBOKEN

woonomgeving en de industriezone die reikt tot aan de Scheldeboord en een verbinding
zoekt met het fort aan de Linkeroever.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat ten tijde van de goedkeuring van het s-RSA er
opnieuw een verhoogde interesse en activiteit was in het industriegebied ter hoogte van
de doorsteek Kapelstraat Schelde, waardoor een relatie doorheen de industriezone
momenteel minder haalbaar wordt. In het gemeenteraadsbesluit onder aangepaste
punten nr.22, dus op basis van de adviezen, reacties, inspraak, … is er een wijziging
opgenomen geweest in het s-RSA hierover.

Figuur: Deel van het metropolitaans gebied

Uitwerken stedenbouwkundig kader verweving van functies (uit richtinggevend
gedeelte)

In het algemeen kan een instrumentarium uitgewerkt worden om in de verschillende
buurten, wijken en straten de verschillende activiteiten en functies met elkaar in
overeenstemming te brengen. De schaal van kleine en middelgrote activiteiten en
functies moet in overeenstemming zijn met de draagkracht van de dorpen, de metropool
of de cultuurrecreatieve clusters en de bereikbaarheid.

Het s-RSA bevat reeds een visie op verweving (werken), wonen, en recreëren
(voorzieningenniveau op schaal van de clusters) en het 'lager netwerk' (boulevards en
winkelstraten). Dit kan verder uitgewerkt worden aan de hand van een aangepast
instrumentarium, ... ingezet worden bij wijze van aanpassing bouwcode of
gebiedsgerichte RUP’s. De zogenaamde ‘overlast bezorgende functies’ en
‘levensbeschouwelijke’ infrastructuur vragen op dit ogenblik, naast een politioneel kader,
ook om een stedenbouwkundig kader.
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Zachte ruggengraat

Het structuurplan stelt voor om het systeem van groene open ruimten te versterken. Het
systeem krijgt een betere leesbaarheid en zorgt voor betere leefomstandigheden in alle
districten. De ‘zachte ruggengraat’ is een opeenvolging van onderling verbonden ruimten,
gerelateerd aan het watersysteem. De gebieden langs de verschillende waterlopen en
kanalen die moeten open gehouden worden voor overstromingen, tekenen een ruimte af
die de basis vormt voor een systeem van vijf parken.

Een van de opgaven is het verontreinigend stof in de woongebieden waar de invloed van
de industriële zone het grootst is haalbaar te houden. Hieraan gerelateerd wordt er
gepoogd een natuurlijke buffer te realiseren tussen de woonomgeving en de
industriezone die reikt tot aan de Scheldeboord. 

Conclusie

Het RUP Bufferzone Hoboken handelt louter over de bestemmingsgrenzen niet
overeenkomen met de feitelijke werkelijkheid en bedoelde zonering. De verschillende
ruimtelijke ambities op langere termijn, zoals geformuleerd in het strategisch ruimtelijk
structuurplan, blijven echter met dit RUP mogelijk.
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2 ONTWIKKELINGSVISIE

De reden voor de opmaak van dit RUP is een interpretatieprobleem van de bestemming
en zonering in het gewestplan. De doelstelling van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is de
oorspronkelijk bedoelde en feitelijke toestand opnieuw juridisch te verankeren. Er zijn
verschillende bestemmingsgrenzen van het gewestplan die niet overeenkomen met de
feitelijke en vergunde (BPA) toestand. Hierdoor is er een probleem bij
vergunningverlening.

Het doel van dit RUP beperkt zich dus tot het aanpassen van de grenzen van de
bestemmingszones van het gewestplan aan de bestaande, feitelijke en vergunde
toestand en het neemt waar mogelijk de voorschriften van het gewestplan over.De
plancontour van het RUP beperkt zich tot de gebieden waar het gewestplan niet
overeenstemt met de feitelijke en vergunde toestand.

Het gaat hier niet om het regulariseren van een niet of ten onrechte vergunde
zonevreemde toestand, maar om het corrigeren van bestemmingsgrenzen die bij de
opmaak van het gewestplan verkeerd werden ingetekend. 

Verschillende ruimtelijke ambities op langere termijn, zoals geformuleerd in het
strategisch ruimtelijk structuurplan blijven met dit RUP mogelijk. De aanwezige industrie
blijft hoe het is. Het RUP belemmert niet dat op termijn de visie omtrent de industrie
wijzigt, het gebeurt in onderzoek van de ruimere omgeving. Dit RUP gaat over de
aanpassing van grenzen waar de bestemmingen niet overeenkomen met de feitelijke
werkelijkheid.
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3 PLAN & VOORSCHRIFTEN

3.1 Bijzondere voorschriften

3.1.1 Artikel 1 Zone voor wonen - (Wo)

Aangezien er twee voorgevels in een zone voor groengebied lagen en dit mogelijks tot
planologische problemen kan leiden, werd de zone herstemd tot zone voor wonen. Ook
de openbare weg is als  zone voor wonen bestemd, dit sluit aan op de rest van de
Kapelstraat. Heel de Kapelstraat ligt in het gewestplan in zone voor wonen.

3.1.2 Artikel 2 Zone voor bedrijf - industrie (Be1)

Dit gebied is gebruikt als industrie gebied. De bedrijven dienen vanuit milieu
overwegingen een geluidsmuur te bouwen ter bescherming van het aanpalend
woongebied, dit ondermeer de bouw van een geluidsmuur. De bestemming maakt de
bouw mogelijk.

De industrie wordt gebufferd van de zone voor wonen op eigen terrein van het bedrijf
overeenkomstg de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen, zoals gewijzigd via omzendbrief dd. 25 januari 2002 en
25 oktober 2002 wordt er in  art. 7.2 “industriegebieden”  vermeld dat industriegebieden
een bufferzone moeten omvatten. Het gaat hier om een bufferzone binnen
industriegebied … met een hoofdzakelijk esthetische en stedenbouwkundige functie. De
breedte en de aanleg van deze bufferzone is afhankelijk van de aard en hinderlijkheid
van de industrie zelf en de bestemming van de aanpalende gebieden. Normaal wordt een
breedte van 15 m voor ambachtelijke bedrijven tot 50 m voor vervuilde industrie
vooropgesteld en verdubbeld indien aanpalend aan woongebied. 

Aangezien het om bestaande industrieterreinen gaat, is het in de praktijk niet
vanzelfsprekend dat er bijkomende ruimte voorzien wordt voor bufferruimte.

Bij een herstructurering, herinrichting, … van de industriële activiteiten, gekoppeld aan de
vergunningverlening, kan er een opportuniteit ontstaan door, in functie van de omgeving
(wonen), ruimte voor buffering te voorzien en op te leggen op het eigen terrein.

3.1.3 Artikel 3 Zone voor bedrijf - ambachtelijk (Be2)

De gebieden voor ambachtelijke bedrijven zijn volgens het gewestplan op deze locatie
voorzien. Het is echter door een verschuiving van het gewestplan ten opzichte van de
bestaande, feitelijke en vergunde omgeving dat het RUP deze bestemming wijzigt.

3.1.4 Artikel 4 Zone voor groen - (Gr1)

Aangezien het stedenbouwkundig steeds de bedoelding is geweest dat het gebied niet
bebouwd zou worden en er 'verschuivingen' hebben plaats gevonden die te maken
hebben met een schaalverschil van het gewestplan ten opzichte van de schaal van het
BPA. Ook was, toen het gewestplan werd opgemaakt, de toestand onbebouwd en waren
er weinig referentiepunten – tevens werd de verschuiving nog meer tastbaar door de
digitalisering van het gewestplan. Dus dat het volledige gebied als zone voor groen wordt
ingericht is confrom het stedenbouwkundige beleid dat er steeds gevoerd is geweest.
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Het wonen werd volgens het BPA nr 17 gebufferd t.o.v. de industrie. Dus de zone aan
Charlotta Finck was de buffer van de industriezone met de woonzone. Het groengebied is
nog steeds nodig om de industrie te bufferen van het wonen. Er zijn veel
leefbaarheidsproblemen (geluid, fijnestof deeltjes, geurhinder) door de industriële
activiteiten die het wonen onleefbaar maken. Het beleid heeft ook nooit de intentie gehad
om het gebied te bebouwen.

De omvorming van woonzone naar groenzone betekent effectief dat een deel
woongebied (in privé eigendom) wordt omgezet naar groengebied, dus een gebied dat
niet bebouwd kan worden. Het is vanuit het algemeen belang dat de bufferzone
noodzakelijk is.

Het algemeen belang van de bufferzone is noodzakelijk gezien de aanwezige
leefbaarheidsconflicten (geluidsoverlast, geurhinder, fijne stofdeeltjes neerslag) in het
plangebied veroorzaakt door de industriële activiteiten.

Het is onmogelijk om kwalitatieve woningen op het gebied te realiseren gezien de
leefbaarheid.

Gezien de werking van het industriebedrijf is het niet te verwachten dat er een buffer
gecreëerd wordt op de industrie terreinen zelf. Het is ter bescherming van het
woongebied dat het RUP het gebied bestemd als groenzone.

3.1.5 Artikel 5 Zone voor groen - slikken en schorren (Gr2)

De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het
natuurlijk milieu, namelijk het slikken en schorrengebied. Zoals de rest van het gebied.
De rechte lijn ten zuiden van Gr 2 heeft deze vorm gezien de zone in praktijk gebruikt
wordt door het betrokken bedrijf als laad- en loszone voor het transport over water en op
het gewestplan aansluit.

3.1.6 Artikel 6 Zone voor groen - buffer (Gr3)

De bufferzones dienen als groene ruimte ingericht te worden. De bufferzone is er al
feitelijk en is ook planologich zo bedoeld, om polderstad als woongebied te bufferen van
de KMO zone. Het is omwille van een schaalverschil en een verschuiving die ondermeer
te maken heeft met de digitalisering dat de bestemming wordt voorzien.

3.1.7 Artikel 7 Zone voor groen - waterbuffering (Gr4)

De zone is bestemd voor de buffering van water en de hieraan gekoppelde noodzakelijke
werkzaamheden. Het gebied is bedoeld ingericht te zijn als groene ruimte, met ruimte
voor het infiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren. Bebouwde infrastructuur, zoals het
bestaande gebouw kan behouden blijven voor de noodzakelijke waterhuishouding van
het gebied en de omgeving.

3.1.8 Artikel 8 Zone voor natuur - (Na)

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen,
rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden.

3.1.9 Artikel 9 Zone voor recreatie - (Re)
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Aangezien er schadelijke stoffen worden gebruikt bij jachthaven gebonden activiteiten,
zijn waterdoorlatende materialen bij voorkeur uit te sluiten. Andere garanties zijn
noodzakelijk om te vermijden dat de bergingscapaciteit niet verder afneemt. Daarom
dient er een infiltratievoorziening voorzien te worden. Het buffervolume dient hierbij
minimaal 250 m³/ha verhard oppervlakte te zijn. Het opgevangen water zal gereinigd
moeten worden door middel van een efficiënt filtersysteem. Na filtering wordt het water
lokaal geborgen, waarbij het ledigingsdebiet afhakeling is van de grondsamenstelling.

3.1.10 Artikel 10 Zone voor recreatieve ontsluiting (overdruk, symbolische
aanduiding)

De zone voor recreatieve ontsluiting dient om de noodzakelijke ontsluiting via de Schelde
te kunnen voorzien.

De oppervlakte moet beperkt worden tot wat functioneel noodzakelijk is.
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4 GEVOLGEN EN ACTIES

4.1 Gevolgen voor de feitelijke en juridische toestand

Het RUP wijzigt de bestemmining volgens de feitelijke en vergunde toestand.

Figuur: gewestplan bestemmingen.
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Figuur: RUP bufferzone Hoboken

Omdat het RUP voornamelijk grenzen wijzigt en het dus om correcties gaat, wordt er
zoveel mogelijk met de voorschriften van het gewestplan gewerkt. Er is een vergelijkende
kaart, gewestplan vergelijking, met de planologsche toestand voor het RUP en na het
RUP, om duidelijk te maken dat het RUP over correcties gaat en deel is van een geheel.
Om dit RUP inzichtelijk te maken en te situeren in de omgeving is de vergelijkende kaart
een hulpmiddel.  Op de kaart (zie figuur gewestplan vergelijking) is er echter een
kleurverschil (roos en paars) merkbaar, maar dat is vanwege een algemene stedelijke
richtlijn omtrent de codering. De bestemming van het aangrezende gebied (KMO) wordt
aangenomen.

Dit wordt verder uitgelegd in 6.1.



  _ TOELICHTINGSNOTA

Pagina 14/57 DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP BUFFERZONE
HOBOKEN

Figuur: gewestplanvergelijking

4.2 Afstemming catgorieën gebiedsaanduiding 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 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 van de stad
Antwerpen

Categorie 1. Wonen Art 1 zone voor wonen

Categorie 2. Bedrijvigheid Art 2 zone bedrijf - industrie

Art 3 zone voor bedrijf - ambachtelijk

Categorie 3. Recreatie Art 9 zone voor recreatie

Categorie 6: Reservaat en natuur Art 8 zone voor natuur
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Categorie 7. Overige groen Art 4 zone voor groen
Art 5 zone voor groen - slikken en
schorren
Art 6 zone voor groen - buffer
Art 7 zone voor groen - waterbuffering

4.3 Op te heffen strijdige voorschriften

4.3.1 Gewestplan

Na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, worden de bestemmingen en de
bijhorende voorschriften van het gewestplan, die binnen de begrenzing van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan liggen, volledig opgeheven en vervangen door de voorschriften van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Volgende bestemmingen van het gewestplan nr.14 Antwerpen (KB 03/10/1979) worden
door de opmaak van dit RUP opgeheven:

 Artikel 5

1.0. 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.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 Artikel 7

2.0. industriegebieden: Deze 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.

 Artikel 8

2.1.3 gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote
ondernemingen: De gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine
en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine
opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van
afvalprodukten van schadelijke aard.

 Artikel 13
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4.3. groengebieden: De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming
en het herstel van het natuurlijk milieu.

4.3.1. natuurgebieden: De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden,
moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden.

In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet
kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

 Artikel 14

4.5. bufferzones: De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene
ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan
de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede
plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden.

 Artikel 16

0401. gebieden voor dagrecreatie: De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de
recreatieve en toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie.

4.3.2 Rooilijnplan

Het rooilijnplan KB 21 mei 1948, 13 juli 1899, 25 april 1894, 2 april 1929 en 11september
1936 wordt door de opmaak van dit RUP opgeheven.

4.4 Ruimteboekhouding

Bestemming opp. gewestplan
(m²)

opp. RUP (m²)

zone voor wonen 50950 936

zone voor bedrijf -
industrie

7960 11381

zone voor bedrijf -
ambacht

13352 49989

zone voor groen 7524 11407

zone voor groen -
slikken en schorren

- 15703

zone voor groen -
buffer

47756 34091

zone voor groen -
waterbuffer

- 19220

zone voor natuur 21819 2347
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zone voor recreatie 29553 33841

TOTAAL 178915 178914

4.5 Register van percelen waarvoor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruiksschade kan verschuldigd zijn

Het register van de planschade, planbaten en compensatievergoeding wordt opgemaakt
zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.

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 de 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 grond- en 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".

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing.  Hierbij
wordt rekening gehouden met de "richtlijn voor digitale uitwisseling van gegevens
betreffende planbatenheffing" dd. oktober 2009.

De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal
worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel
geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing
van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.

Dit register werd aangemaakt door het plan, zoals het gold vóór de
bestemmingswijziging, digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen
verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in
het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden. Op bijhorende
kaart wordt een overzicht gegeven van de percelen die vermoedelijk aanleiding geven tot
planschade, planbaten, bestemmingswijzigingscompensatie of kapitaalschade.
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5 BIJLAGE A FEITELIJKE TOESTAND

5.1 Luchfoto

Figuur: luchtfoto 2011
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5.2 Topografische kaart

Figuur: Topografische kaart

5.3 Historiek van het plangebied adhv luchtfoto's
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Het plangebied kende een transformatie. Aan de hand van enkele historische luchtfoto’s
is de wijziging van het gebruik van het gebied duidelijk.

Figuur: luchtfoto 1967

Op de foto van 1967 is te zien dat een deel van het gebied aan de Schelde gebruikt wordt
als jachthaven. Van het toekomstige woongebied ‘Polderstad’ is niets zichtbaar. De
voetbalterreinen aan de Maccabilaan zijn zichtbaar. Het veer naar Kruibeke aan Leo
Bosschartlaan is al aanwezig.

Figuur: luchtfoto 1972
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In 1972 is er relatief weinig gewijzigd t.o.v. 1967.

Figuur: luchtfoto 1982

Op de luchtfoto van 1982 is te zien dat ‘Polderstad’ in opbouw is. De wegenis van de wijk
Visputten is zichtbaar. Tevens is in de zone voor KMO en ambachten de eerste aanzet
van de bedrijfsgebouwen ter hoogte van de Boombekelaan zichtbaar. Er is bebouwing
van de industriezone ten noorden van het veer. De jachthaven is uitgebreid tot haar
huidige grootte, de twee hellingen zijn aanwezig.

Figuur: luchtfoto 1986
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De zone voor KMO en ambachten wordt systematisch vervolledigd met
bedrijfsgebouwen. Ook ‘Polderstad’ wordt verder bebouwd. De wijk Visputten is nog niet
bebouwd.

Figuur: luchtfoto 1992

In 1992 is er een verdere bebouwing in de zone voor KMO en ambachten, de
Smallandlaan is aangelegd. Woongebied ‘Polderstad’ wordt verder bebouwd.

Figuur: luchtfoto 1997

In 1997 zijn de eerste woningen in de wijk Visputten gebouwd. Verder bebouwing van de
zone voor KMO en ambachten.
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Figuur: luchtfoto 2003

De zone voor KMO en ambachten is zo goed als vervolledigd. De zone ten noorden van
het veer is bouwrijp gemaakt, het grondverzet is zichtbaar. De wijk 'Visputten' is voltooid.

Figuur: luchtfoto 2006

In 2006 is ten noorden van het veer de aanleg van de Congobootstraat zichtbaar.
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Figuur: luchtfoto 2007

De Congobootstraat is gerealiseerd.

Figuur: luchtfoto 2011

De ontwikkeling van industriegebouwen aan de Congobootstraat is te zien.

Besluit:

Het gebied kende een bebouwing sinds 1975. De jachthaven had haar huidige grootte
sinds ca 1985. Sinds 1990 is de KMO-zone systematisch volledig bebouwd.

5.4 Eigendomsstructuur
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Figuur: eigendomsstructuur

5.5 Vergunningstoestand

De vergunningstoestand van de bebouwing, gelegen binnen de contouren van het RUP,
zijn weergegeven op de onderstaande kaarten en in tabelvorm. Aan de hand van het
dossiernummer vermeld op beide onderstaande fuguren kan de vergunningstoestand en
functie meer duidelijkheid bieden. Het gaat voornamelijk om clubhuis, bedrijfsgebouwen,
opslagloodsen, garages, toonzalen, etc. 
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Figuur: kaart van de vergunningstoestand in het plangebied
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Figuur: overzicht van de functies en vergunningen van de gebouwen in het
plangebied
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figuur: kaart van de gebouwen in het plangebied
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6 BIJLAGE B JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT

6.1 Gewestplan

Het plangebied wordt gesitueerd binnen het gewestplan 'Antwerpen" (KB op 3 oktober
1979).

Figuur: gewestplan
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Figuur: de bestemmingszoneringen van het gewestplan met in transparant de
luchtfoto

Op basis van de luchtfoto met in transparante overdruk de zonering van het gewestplan
is duidelijk zichtbaar dat de grenzen van de bestemmingszones niet overeenkomen met
de bestaande, feitelijke en vergunde toestand. Meer bepaald: een aantal
bestemmingszones zijn verschoven t.o.v. de fetelijke toestand.

In het RUP worden deze zones aangepast aan de feitelijke en vergunde toestand, maar
de voorschriften van het gewestplan worden quasi volledig hernomen in het RUP. 

Het oorspronkelijk gewestplan uit 1978 werd meermaals gewijzigd, waarbij de
gewestplanwijziging van 1995 relevant was voor het plangebied: toen werd de
bestemming “parkgebied” ten noorden van de jachthaven gewijzigd in “natuurgebied”.
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Figuur: Gewestplan 1978 (uitreksel uit kaartblad 15-7)

Figuur: Gewestplanherziening 1995

Volgende wijzigingen van zonering en of bestemming (zie kaart: gewetsplanvergelijking
onder 4.1):

 de bufferzone ter hoogte van de woonwijk ‘Polderstad’ en de KMO en
ambachtenzone. Omdat de grenzen van de zone voor buffer tussen Polderstad en
zone voor KMO en ambachten wordt op de feitelijk bedoelde grenzen gelegd.

 ter hoogte van de jachthaven wordt de zone voor recreatie aangepast, het slikken
en schorrengebied krijgt het voorschrift zone voor groen -slikken en schorren- met
een overdruk, nodig voor de ontsluiting van de jachthaven. Omdat de zone voor
recreatie t.h.v. de jachthaven vanuit de doelstelling van het strategisch ruimtelijk
structuurplan wordt aangehouden om de relatie van Hoboken met de Schelde te
verbeteren. Het is een functie die betrekking heeft met het water, het is publiek
toegankelijk. De fysieke ruimtelijke relatie met de natuur rondom de zone voor
recreatie is aanwezig. De jachthaven wordt gebruikt en ervaren als 'balkon van
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Hoboken' aan de Schelde. Aan de hand van de historische foto's (zie 5.3), de
bebouwing op de topografische kaart van de GWP herziening 1995 (zie kaart
hierboven) en de vergunningstoestand (5.5) is het behoud van de feitelijke zone
van de jachthaven te motiveren.

 de zone ten zuiden van de Boombekelaan krijgt het voorschrift groen
-waterbuffering- in plaats van zone voor KMO en ambachten. Omdat de
herbestemming van de KMO- en industriegebeid, ten zuiden van de KMO, naar
zone voor groen wordt voorgesteld vanuit de ruimtelijke overweging de
waterhuishouding in het gebied op een natuurlijke manier te bestendigen. Ook het
behoud van de ruimtelijke relatie van de zone  met het natuurgebied wordt hierdoor
gefaciliteerd. De beekdkwaliteit, de beleving, de compensatie van VENgebied en
de fysiek ruimtelijke continuiteit van het aanwezige groen is van belang voor de
omzetting van zone van KMO naar zone voor groen. De zone voor groen bevordert
de realtie tussen beide, enerzijds de industrie, KMO zone en anderzijds het
natuurgebied, de jachthaven en de Schelde.

 de groene buffer aan de Zaatlaan wordt bestemd als zone voor groen in plaats van
woongebied, zoals bedoeld in BPA visputten;

 de buffer ter hoogte van de Charlotta Finckstraat wordt opnieuw volledig
groenbuffer, zoals bedoeld in BPA visputten;

6.2 Rooilijnplan
Volgende rooilijnplannen zijn van kracht: Kapelstraat(deel en nieuwe straten naar het
veer) KB 21 mei 1948,  Kapelstraat-nieuwe lijnrichting van huisnr 157 tot de kaaimuur
oostwaarts 13 juli 1899, Kapelstraat (vroeger Kapellestraat wegnr.6) bouwlijnplan 25 april
1894, Kapelstraat bouwlijnplan 2 april 1929, en 11 september 1936.  

6.3 Verkavelingen

Binnen de grenzen van het RUP komen geen verkavelingen voor, maar wel in de omgeving. Ter
informatie worden de verkavelingen in de onmiddellijke omgeving van het RUP hieronder
weergegeven.
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Figuur: verkavelingen in de omgeving

6.4 Bijzondere plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen

Binnen het plangebied komen geen geldende BPA's voor. Het plangebied grenst wel aan:

 RUP Scanfil;

 RUP Gravenhof.

RUP Groen Zuid werd opgemaakt ter realisatie van een nieuwe woonontwikkeling op de
voormalige bedrijfsterreinen van Alcatel-Bell. Sinds de stopzetting van de activiteit
faciliteert het RUP de herontwikkeling van de site tot aandeel nieuwe woonontwikkeling
en voorzieningen nabij het centrum van Hoboken.

Het RUP Gravenhof wordt opgemaakt voor de realisatie van het cultuurcentrum. Het
bestaande park wordt als groene zone gegarandeerd met ruimte voor het cc in een zone
voor gemeenschapsvoorziening.
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Figuur: RUP's in de omgeving: RUP Scanfil, RUP Gravenhof.

6.5 Vervallen plannen van aanleg

Tot 2000 waren er wel BPA's van kracht, deze worden ter informatie weergegeven. De
BPA’s opgemaakt door de toenmalige gemeente Hoboken die het gebied bedekten,
vormden het planologisch kader voor de huidige bestaande en vergunde toestand. Het
betreft BPA’s nr 33 Poldergebied, dat het grootste gedeelte van het plangebied omvat, nr
32, nr 29 (Moretusburg) en nr 17 (Visputten).

De relevante data voor deze (ontwerp-)BPA’s zijn:

 BPA nr 33 Poldergebied: KB 24/02/1966, herzien KB 26/09/1972,.ontwerp
19/11/1980)

 BPA nr 32: ontwerp of aanvraag 30/04/1954

 BPA nr 29 Moretusburg: bestemmings- en rooilijnplan KB 7/07/195, herzien KB
16/07/1959 en KB 26/10/1964

 BPA nr 17 Visputten: ontwerp of aanvraag 1/12/1979

Sinds het vervallen van de BPA’s nrs 33, 29, 32 en 17 (BVR 1/12/2000) is het gewestplan
terug van kracht in het plangebied. De reden van het vervallen van BPA's werd decretaal
geregeld met als doel de planologisch onoverzichtelijke situatie aan te pakken. Hierdoor
werden slechts de noodzakelijk geachte BPA's t.o.v. het gewestplan behouden.
Aangezien de BPA's waarover hier sprake planologisch gezien niet noodzakelijk waren te
behouden en men pas achteraf bij de digitalisering van o.a. het gewestplan tot het inzicht
kwam dat er een tekenfout
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Figuur: Aanduiding van de BPA’s die tot 1 dec 2000 (BVR) het planologische kader
vormden voor het gebied.

BPA 33

In 1972 werd een BPA goedgekeurd voor de ontwikkeling van een groot deel van het
poldergebied van de gemeente Hoboken tussen de Schelde en de spoorweg
Antwerpen-Boom.

Figuur: Uitreksel uit BPA 33 (KB26/9/1972)
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Figuur: Ontwerp herziening BPA 33 (19/11/1980)

Op basis van dit plan werd een concreet inrichtingsplan uitgewerkt voor de woonwijk
Polderstad en het industriegebied ten zuiden daarvan. Daarbij werd tevens een
bufferzone voorzien tussen de woonwijk en het industriegebied. Tevens werd het
buitendijks gebied uit de woonzone gehaald, en ingekleurd als parkgebied, behalve de
zone van de toen bestaande jachthaven, die de bestemming recreatiegebied kreeg.

Deze configuratie werd in 1978 overgenomen op het gewestplan Antwerpen. Parallel
bereidde de gemeente Hoboken een herziening van het BPA nr 33 voor, maar dit
ontwerp werd nooit geformaliseerd, omdat het – naar men toen dacht – volledig in
overeenstemming was met het gewestplan.

BPA 17 Visputten

In de jaren ’70 begon de gemeente Hoboken tevens met de ontwikkeling van de
woonwijk Visputten tussen de wijk Moretusburg en de bestaande terreinen van sportclub
Maccabi ten noorden, met twee groenzones die de nieuwe woonwijk bufferen t.o.v. het
industriegebied ten westen ervan (cfr. BPA’s 32 en 33). Dit resulteerde in het
ontwerp-BPA nr 17 Visputten, waarvan de bestemmingen in gegeneraliseerde vorm
werden overgenomen op het gewestplan. Net als de herziening van BPA 33 werd ook
BPA 17 nooit geformaliseerd.
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Figuur: Ontwerp BPA Visputten (1/12/1979)

Conclusie

Het is op basis van de ontwerp-BPA’s 33 en 17, ingetekend op het kadasterplan, dat alle
vergunningen voor de bedrijven in de KMO- en industriezone werden afgeleverd tot begin
jaren 2000. Toen kwam men, bij de digitalisering van de analoge gewestplannen en het
maken van een overlay met het kadasterplan, tot de constatering dat de grenzen van de
gewestplanbestemmingen aanzienlijk verschillen van de kadastrale grenzen. Concreet:

 De bufferzone tussen Polderstad en de KMO-zone is “gekanteld”, met een
afwijking van meer dan 100m in de NW hoek.

 Zowel het woongebied van de wijk Visputten als de recreatiezone van Maccabi
sterkken zich op het gewestplan te ver westelijk uit, waardoor de bufferzone ten
noorden van het W-O gedeelte van de Leo Bosschartlaan ingetekend is binnen het
feitelijk industriegebied i.p.v. ten oosten ervan. Uit de BPA’s blijkt duidelijk dat de
straten Leo Bosschartlaan (N-Z gedeelte) en de Maccabilaan steeds bedoeld zijn
als de grens tussen het industrie- en KMO-gebied enerzijds en de bufferzone aan
de westrand van de wijk Visputten anderzijds, aangezien deze straten de grens
vormen tussen BPA’s 32 en 33 enerzijds en BPA 17 anderzijds.

De westelijke helft van de recreatiezone van de jachthaven valt in de Schelde.

Het gaat hier duidelijk om een foutieve intekening van de bestemmingsgrenzen op het
gewestplan van 1978. Deze kan toegeschreven worden aan twee factoren:

 De kleine schaal waarop het gewestplan handmatig is ingetekend (topo-grafische
kaart op schaal 1/10.000), waardoor er per definitie een grote topografische
foutenmarge kan opzitten in vergelijking met BPA’s en RUP’s die ingetekend
worden op kadasterplan (schaal 1/1000 tot 1/2500).

 Het feit dat de toenmalige topografische kaart in deze zone weinig of geen
referentiepunten bevatte – het ging toen nog om een “maagdelijk” polder-gebied
zonder opgaand groen of bebouwing – waarop een volledig nieuwe toestand moest
ingetekend worden.
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Deze foutieve intekening was niet gekend toen men in 2000 beslist heeft om alle BPA’s
binnen het plangebied te laten vervallen.

Maar ze heeft sindsdien wel belangrijke negatieve effecten voor de bedrijven die op basis
van het digitaal gewestplan deels zonevreemd blijken te liggen in buffer-zone,
woongebied of recreatiegebied voor het bekomen van bouw- en milieu-vergunningen.
Tevens bestaat het risico dat niet wenselijke bouwaanvragen worden ingediend voor
woningbouw e.d. in woongebied volgens het digitaal gewestplan dat in de feitelijke
toestand industriegebied of bufferzone is en ook als dusdanig had moeten bestemd zijn

6.6 Bufferen van bestemmingen

Het bufferen van sommige bestemmingszones gebeurt omdat de functies die in het
gebied plaatsvinden mogelijks moeilijk verenigbaar of zelf conflicterend zijn, zoals bvb
industrie en wonen vaak conficten met zich mee brengt.

Bij een stedenbouwkundige aanvraag wordt er dubbel inhoudelijk beoordeeld:
beoordeling van de wettigheid en beoordeling van de opportuniteit. De wettigheid heeft
betrekking op: de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, een ruimtelijk
uitvoeringsplan vult hierbij aan. De beoordeling van de opportuniteit gaat over de een
goede ruimtelijke ordening.

De Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, waaronder ook de omzendbrieven, geeft
aan op grond van welke beginselen de overeenstemming met de goed ruimtelijke
ordening moet worden beoordeeld.

Van belang in dit RUP is uiteraard de omzendbrief betreffende de inrichting en de
toepassing van de  ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief
dd25/1/2002 en 25/10/2002, van 8 juli 1997. Hierin is vermeld onder punt 7.2 het belang
van bufferen van vestigingen van industriële of ambachtelijke bedrijven. 

De basisprincipe is dat de buffering van een bedrijf moet gebeuren binnen de eigen
bestemmingszones en niet mag worden afgewenteld op de omgeving.

6.7 Sectorale plannen

6.7.1 VEN-gebied en Habitatrichtlijn

Een deel van het gebied is gelegen in Vlaams Ecologisch Netwerk en Habitatrichtlijn.
Het VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) betreft gebieden die de Vlaamse Regering
afbakende in uitvoering van het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk
Milieu van 21 oktober 1997 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De gebieden van
het VEN en het IVON vormen samen een netwerk van waardevolle natuurgebieden in
Vlaanderen. Binnen deze gebieden wordt een beleid gevoerd dat gericht is op de
instandhouding van de natuur, met specifieke beschermingsmaatregelen en middelen.

De Habitatrichtlijn is een speciale beschermingszones in uitvoering van de Europese
Richtlijnen 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) : de
habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) en de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V). Deze richtlijn heeft
tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding en
het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel
uitmaken.
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Een deel van het gebied is aangeduid als habitat-richtlijn-gebied (zie figuur: groen)
(slikken en schorren). Een deel van de jachthaven is aangeduid als GEN (zie figuur:
gearceerd), echter reeds rond 1970 was dit stuk al in gebruik als jachthaven.

Het gebied ten zuiden van de Boombekelaan, ter hoogte van het pompgemaal en
waterbufferbekken is in het verleden en nog steeds groen ingericht. Het sluit aan bij de
afbakening van de grote eenheid natuur.  

Natuurreservaat Hobokense Polder ligt volledig in VEN-gebied; daarnaast is ook nog een
deel slikken en schorren in de Schelde en het zuidoostelijk deel van de jachthaven
aangeduid als VEN-gebied. Dit laatste is het gevolg van de foutieve intekening van de
jachthaven (recreatiegebied) op het gewestplan. Het KMO gebied ten zuiden van de
Boombekelaan wordt omgevormd tot groengebied met waterbuffering. De ruimte sluit
aan op het VEN gebied. 

Figuur: kaart VEN-gebied en Habitatrichtlijn

6.7.2 Biologische waarderingskaart
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Figuur: biologische waarderingskaart

Biologisch waardevol (lichtgroen (terreinbezoek 2000). Slik of spuikom, biologisch zeer
waardevol (donker groen) terreinbezoek (1998).  

6.7.3 Archeologische adviesplicht

Door de archeologische dienst van de stad Antwerpen is een beleidsondersteunende
advieskaart aangemaakt. Deze beleidsondersteunende advieskaart is opgebouwd uit
verschillende zones die elk, vanuit archeologisch en planologisch opzicht, anders moeten
benaderd worden. Deze kaart en de afbakening van de zones houden geen restricties in
wat betreft de ruimtelijke planning. Zij regelt enkel de inspraak van de archeologie in
ruimtelijke ontwikkelingen die gepaard{...}gaan met bodemingrepen en dus per definitie
ook gevolgen voor het archeologisch patrimonium (kunnen) hebben.

Het studiegebied van het RUP is grotendeels{...}gelegen in de 'algemene onderlaag', wat
betekent dat adviesplicht geldt voor projecten met grondwerken groter dan 2000 m².

6.7.4 Beschermde monumenten & landschappen en landschapsatlas

In het gebied bevindt zich geen beschermd monument, stads- of dorpsgezichten of
landschap. In haar onmiddellijke omgeving bevindt zich het natuurgebied de Hobokense
Polder. Dit is geklasseerd als beschermd landschap.

De landschapsatlas geeft het landschappelijk erfgoed weer. De onmiddellijke omgeving
bevat het volgende element.

 Puntrelict: vrijstaande eengezinswoning in de Jan van de Wervelaan 1. Achterin
gelegen n.o.v. E. Hoeckx van 1980.  Het betreft een hoekige constructie van
betonsteen met grote rondboogvensters onder steil aflopende leien bedaking en
een achteruitwijkende ingangspartij. 1
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Figuur: kaart beschermd landschap en landschapsatlas

6.7.5 Overstromingsgevoelige gebieden

Conform artikel 8 van het decreet inzake integraal waterbeleid moet het RUP in het kader
van de planvorming en het vergunningenbeleid getoetst worden op de watergerelateerde
aspecten.

Delen van het studiegebied zijn aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. Het gaat
met name om een grote zone in de omgeving van de Boombekelaan nabij de Grote
Leigracht.
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Figuur: overstromingsgevoelige gebieden kaart

In het groene deel zijn de gebieden aangeduid die effectief overstromingsgevoelig zijn.
Vooral de Boombekelaan kampt volgens de kaarten uit 2011 met een effectieve
gevoeligheid voor overstroming. De lichtblauw gekleurde zones zijn mogelijk
overstromingsgevoelig. Bijna de volledige KMO-zone, het woongebied Polderstad, ‘de
Hobokense Polder’ en het gebied aan de Charlotta Finckstraat zijn ‘mogelijk
overstromingsgevoelig’.

Blijkt dat de overstromingsrisico’s ten grondslag liggen aan de lage topografische ligging
van de buurt. Polderstad is zeer laag gelegen (rond 3 a 4m TAW, sommige delen nog
lager), kent een diepe grondwaterstand, de Boomseklei komt tot bijna aan het maaiveld.
Richting Moretusburg loopt het maaiveld snel omhoog tot circa 15 m TAW. Door de
uitvoering van de Sigmawerken (verhoging en verzwaring dijk langs de Schelde)  zal het
risico tot overstroming in Polderstad vanuit de Schelde sterk verminderen.

De Grote Leigracht ligt in het Benedenscheldebekken. De Grote Leigracht is de “hoofd
rivier” (noordelijke tak). De Kleine Leigracht is een zuidelijke zijtak. Tenminste, zo
stroomde het vroeger…

De Vlaamse Hydraulische Atlas (VHA) is voornamelijk gebaseerd op de Atlas der
Waterlopen, met aanduiding van de beheerder en categorieën. Omdat sinds 1950 de
Atlas der Waterlopen niet meer is aangepast, stemt deze (en dus ook de VHA) op veel
plaatsen niet meer overeen met de werkelijkheid. De Hobokense Polder,  Polderstad en
KMO-zone is zo’n geval. Vanaf de jaren vijftig is met de heruitgaven van de Atlas der
Waterlopen (1950 -) een complexe indeling van de Leigrachten tot stand gekomen.

De Grote Leigracht stroomt door het ‘natuurgebied’ De Hobokense Polder; in beheer door
Natuurpunt. Zij onderhouden i.s.m. de provincie een deel, ook de stad beheert een deel.
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Figuur: Grote Leigracht, de risicozones voor overstroming en recent overstroomde
gebieden

Met de woningbouw in de polder is systematisch het stroomafwaartse deel van de Grote
Leigracht en de Kleine Leigracht ingebuisd en onderdeel gaan vormen van het
rioleringsstelsel. Momenteel stroomt het noordelijk deel van de Grote Leigracht langs de
Naftaweg naar de Olieweg, onder de D’Herbouvillekaai om in de Schelde geloosd te
worden. Het zuidelijke deel van de Grote Leigracht watert af in zuidwestelijke richting
naar de Scheldelei. Daar stroomt het in de openbare riolering naar het pompstation aan
de Boombekelaan, hoek Congobootstraat. Dit pompstation perst het gemengde afval- en
rivierwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Antwerpen-Zuid aan het
Kielsbroek. Na zuivering wordt het geloosd in de Schelde.

De zuiveringsbeheerder Aquafin heeft een bovengemeentelijk project voorgesteld om de
Grote Leigracht af te koppelen van de riolering en een RWA-uitlaat voor Hoboken
centrum te voorzien die rechtsreeks op de Schelde loost. Zo kan de situatie verbeterd
worden. Dat project is in voorontwerpfase. De uitvoering wordt gepland na 2015.

In het gebied, ter hoogte van de kil (inham van de Schelde), is een klein terrein dat is
ingericht als slibveld. Hier wordt het slib dat afkomstig is van veegwagens opgehaald en
afgevoerd. In het masterplan technische gebouwen waar alle technische functies
(werking van de stad Antwerpen) zullen worden geclusterd, een in het noorden en een in
het zuiden van de stad zal deze functie worden opgenomen. Hierdoor verdwijnt de functie
in het gebied en verhuist het naar een nieuwe cluster. Vooropgestelde timing is 2018.
Hierdoor is de noodzakelijke extra ruimte voor waterberging op termijn mogelijk.

Het pompstation gelegen aan de ingang (hoek Congobootstraat) is van Aquafin en
verpompt afvalwater. Deze staat op grond van Aquafin. Een tweede pompstation ligt aan
de Scheldezijde onder de rijplaten van de stadsreiniging. Deze is van de stad Antwerpen
en in beheer bij Riolink. Het is dit pompstation dat in de toekomst vervangen zal moeten
worden door een groter gemaalstation op ongeveer dezelfde locatie.
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6.7.6 Samenvattende tabel

Type plan Binnen het plangebied Aangrenzend aan het
plangebied

Natuur

Ramsargebieden Geen. Geen.

Vogelrichtlijngebieden Geen. Tegenover het gebied
aan de andere zijde van
de Schelde ligt zowel
habitat- als
vogelrichtlijngebied
voor:'Durme en de
middenloop Schelde'.

Habitat-, vogelrichtlijn en
Ramsargebieden

Slikken en schorren
getijde deel aan de
Schelde.
Habitatrichtlijngebied
Schelde &
Durme-estuarium van
de Nederlandse grens
tot Gent.

Tegenover het gebied
aan de andere zijde van
de Schelde ligt zowel
habitat- als
vogelrichtlijngebied
voor:'Durme en de
middenloop Schelde'.

Gebieden van het
duinendecreet

Geen. Geen.

Gebieden van het
Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN), decreet
Natuurbehoud

GEN grote
gehelen van
natuur.

VEN-gebied in ruimere
buurt: De Vallei van de
Boven Zeeschelde van
de Dender- tot de
Rupelmonding.

Vlaamse of erkende
natuurreservaten

Hobokense
Polder.

Geen.

Natuurinrichting Geen. Geen.

Gebieden met recht van
voorkoop vanuit
waterwegen en
Zeekanaal

Groot deel
van het
plangebied.

Ja.

Bodem

Bodemkwaliteit Op verschillende gedeelten van het plangebied zijn
bodemsaneringen en een beschrijvend
bodemonderzoek gebeurd.

Water

Beschermingszones Geen. Geen.

Grondwaterwinningen Geen.
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Bevaarbare waterlopen Geen. Zeeschelde.

Onbevaarbare
waterlopen (Klasse)

Kleine Leigracht,
Grote leiegracht.

Watermolenbeek.

Landbouw

Ruilverkaveling Geen. Geen.

Gebieden met recht van
voorkoop vanuit natuur

Ja, Hobokense Polder. Ja.

Landschap

Beschermde
monumenten

Geen. Geen.

Beschermde dorps- of
stadsgezichten

Geen. Geen.

Beschermde
landschappen

Het landschap de
Hobokense Polder.

Traditioneel landschap:
grote delen van de
Scheldevallei,
stroomafwaarts Gent.

Inventaris bouwkundig
erfgoed

Geen. Waardevol bouwkundig
geheel: tuinwijk
Moretusburg en
eensgezinswoning: Jan
van de Wervelaan.

Erfgoedlandschappen Geen. Geen.

Ankerplaats Geen. Aan de overzijde
van de Schelde:
polder van
Kruibeke, Basel en
Rupelmonde.

Relicten Een deel van de
Hobokense Polder.

Kasteel Gravenhof,
Kasteel Broydenborg.

Bedrijvigheid

SEVESO-bedrijf Geen binnen het
plangebied.

Twee binnen een straal
van 2 km.
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7 BIJLAGE C BELEIDSCONTEXT

7.1 Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen

Het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) doet uitspraken over de ruimtelijke
ontwikkelingen en de samenhang die voor het geheel van Vlaanderen van belang zijn.
Het biedt daarnaast ook een kader voor latere uitvoeringsplannen en voor ruimtelijke
structuurplannen van een lager niveau.

Het projectgebied maakt deel uit van:

 de Vlaamse Ruit;

 het grootstedelijk gebied Antwerpen;

 stedelijk gebied.

7.2 Provinciaal Ruimtelijk structuurplan Antwerpen
Informatief deel

het gebied behoort tot het verstedelijke gebied ten zuidwesten van Antwerpen. het gebied
vloeit over van het verstedelijkt gebied district Hoboken naar de industriezone gelegen in
Hoboken.

Het is een deel van een industriële bandstructuur langs de Schelde. De Metallurgie
Hoboken heeft een belangrijke industriële slagkracht voor Antwerpen. ... ook KMO-zone,
kan beschouwd worden als een nieuw landschap.

De Hobokense polder daarentegen is aangeduid als gaaf landschap. De ecologische
differentiatie is te wijten aan het aangebrachte substraat.

De hoogwaardige infrastructuur met de spoorverbinding Puurs-Antwerpen is een
belangrijk onderdeel van het stedelijk landschap.

Richtinggevend deel

Voor de deelruimte Grootstedelijk Antwerpen blijft het aanbieden van de meest
hoogwaardige functies een belangrijk concept
(wonen-voorzieningen-bedrijvigheid-dienstverlening-distributie of verkeer).

7.3 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

zie Hfdst 1 - Inleiding 1.3 relatie met het s-SRA

7.4 Masterplan Hoboken centrum

Er is een masterplan voor Hoboken centrum dat drie doelstellingen ambieert.

 het versterken van het centrum;
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 Hoboken bereikbaar;

 Hoboken aan de Schelde.

In september 2012 is het masterplan Hoboken centrum goedgekeurd door het district
Hoboken en het college van de stad Antwerpen.

Het studiebureau Brut - Vectris en Landinzicht heeft een visie voor het gebied ontwikkeld.
Binnen de krachtlijn 'Hoboken aan de Schelde' is de doelstelling om de zoek geraakte
relatie met de Schelde te verbeteren. De strategische ruimtes om die relatie met de
Schelde te verbeteren zijn naast verbeterde verbindingen ook de bufferruimtes.

In de Scheldestrip, tussen spoorweg en Schelde, vinden we 3 grote functies
terug: industrie, wonen en recreatie. Vooral de combinatie van de eerste
twee levert conflicten op. Om de leefbaarheid van de wijken in de
Scheldestrip te verhogen en in het algemeen om de uitstraling van dit stukje
Hoboken te verhogen vinden we het belangrijk om de kwaliteit van de
publieke ruimte te verbeteren. De publieke ruimte is op vele plekken
voldoende breed uitgemeten. We kunnen er enerzijds een kwaliteitsvolle
gebruiksruimte en een buffer tussen wonen en industrie van maken. maar
anderzijds ook een uithangbord voor de industrie van Hoboken. Zo kunnen
we het imago van de industrie verbeteren en vergroenen. De buffer kan
verschillende functies hebben: een akoestische, visuele of stofopvangende
functie. Dit is afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Bij de inrichting van de
publieke ruimte willen we sterk op groen en landschappelijke kwaliteit
inzetten. Op deze manier kan de publieke ruimte ook een ecologische
betekenis krijgen als stapstenen tussen de grotere groengehelen van
Hoboken. Tenslotte denken we ook dat de publieke ruimte een rol kan
spelen in de waterhuishouding van het gebied. Om ervoor te zorgen dat er
een samenhangend beeld wordt gecreëerd in de Scheldestrip doen we een
aantal algemene voorstellen voor de uitwerking van de bufferruimtes.
(masterplan Hoboken centrum, p 22)

Figuur: bufferzones tussen gebied voor wonen en industrie opladen
tot publieke ruimtes

Voor het plangebied is de uitwerking rond de zone aan de Charlotte Finckstraat, Zaatlaan
relevant. Er wordt gestreefd om het ongebruikt stuk grond (momenteel deels een
geïmproviseerde parking) te laten uitgroeien naar een buurtpark met waterbuffer
capaciteit. Het gebied kan volgens het masterplan dienen als park met drie niveaus.
Waarbij het laagste permanent drassig is, het middenste soms nat,  het hoogste deel
(meest zuidelijk) sluit aan bij de Kapelstraat. Deze zone kan een echte parkruimte met
speel- en ontspanningsfunctie worden, het eindigt aan de Kapelstraat met een pleintje.
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Ook de groene ruimte aan de Zaatlaan kan de rol als volwaardige publieke 'groene'
ruimte invullen. Zie masterplan Hoboken centrum p 20, 25, 150, 154-157.

.

Figuur: voorbeeldplan

De groene ruimte langs de Charlotta Finckstraat willen we laten uitgroeien
tot een buurtpark met waterbuffer. Tussen de Leo Bosschartlaan en het park
werken we met een talud. Het park zelf voorzien we in drie niveaus. Het
laagste niveau is permanent drassig en kent dan ook begroeiing die daaraan
is aangepast. Het middenste niveau staat soms nat, maar is ook bruikbaar
als een meer avontuurlijk stukje park. Het hoogste gedeelte sluit aan bij de
Kapelstraat en is een echte parkruimte met speel- en ontspanningsfunctie.
(nr 1 op figuur)

De aansluiting van de Kapelstraat op de Leo Bosschartlaan hertekenen we
zo dat de noord-zuid industrieverbinding de logische doorgaande weg wordt.
De Kapelstraat eindigt in een pleintje dat aansluit bij het park. Op het plein
wordt ook de eindhalte voor de bus geïntegreerd. De zuidelijke gevels
krijgen een breed voetpad. Hier kan ook ruimte voor een terrasje voor
bestaande horecazaak worden gecreëerd.(nr 2 op figuur)

We stellen voor om de bestaande bakstenen muur te kuisen en achter de
muur verspreide bomen te plaatsen om zo de confrontatie tussen wonen en
industrie te verzachten. (nr3 op figuur)
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Figuur: illustratieve impressie die toont hoe de aansluiting tussen de
Kapelstraat en de Leo Bosschartlaan er uit zou kunnen zien.

Hier werken we met een begroeide muur als akoestische buffer bovenop het
bestaande talud. (zone 4 op figuur)

Een belangrijke randvoorwaarde voor het buurtpark met waterbuffer is
uiteraard de lucht- en grondvervuiling:

Voor het hoogst gelegen gedeelte van het buurtpark moet uiteraard bekeken
worden of dit haalbaar is, gezien de mogelijke vervuiling. Uit een vroegere
studie bleek dat deze zone gevoelig was voor stofdepositie. Als dit nog zo
blijkt te zijn moet gezocht worden naar een invulling die niet gevoelig is aan
stofdepositie. Om milieuhygiënische redenen is aantrekkelijk toegankelijk
openbaar domein dan niet verantwoord. De invulling zal dan eerder
kijkgroen in plaats van speelruimte worden.

Voor het lager gelegen gedeelte vormt vooral grondvervuiling een
randvoorwaarde. Gezien de vorige activiteiten (gebied met industrieel
verleden) de bodem en het grondwater hebben vervuild moet er gesaneerd
worden. De waterbuffer die gecreëerd zal worden moet goed worden
ingekapseld.(masterplan Hoboken centrum, p.150-151)

Werken met landschappelijke elementen: taluds

Waar er voldoende ruimte ter beschikking is, stellen we voor om met taluds
of aarden wallen als buffer te werken... Indien er minder ruimte ter
beschikking is kan er ook met een talud met keermuur gewerkt worden . De
taluds hebben een landschappelijke, recreatieve ecologische meerwaarde.
Ze passen binnen het dijkelandschap van de Schelde en sluiten dus aan bij
de bestaande inrichting. Afhankelijk van de oriëntatie (zuid-noord helling)
zullen de fauna en flora verrijkt worden. Gezien de aanwezigheid van de
platanendreven langsheen de straten lijkt het ons minder zinvol om op de
taluds nog extra te planten.

Werken met landschappelijke elementen: klimplanten

Waar enkel ruimte is voor een harde muur als begrenzing en buffer stellen
we voor om deze te begroeien met bladverliezende klimplanten, deze
soorten voorkomen wildgroei. Voorstel voor het hele traject: wilde wingerd
(Parthenocissus), deze plant kan ook op hekwerk worden geplaatst. 
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Figuur: referentiebeelden van taluds en klimplanten op verticale
oppervlakten.

Met betrekking tot de jachthaven wordt er in het masterplan voorgesteld om de route naar
de jachthaven vanuit het centrum te verduidelijken. Het gebied vormt een schakel in het
recreatieve bovenlokale Scheldelandschap. Een belangrijk beeld van het s-RSA is de
centraliteit van de Schelde te verbeteren. De potentie van de jachthaven als kwalitatieve
verblijfsplek langs de Schelde is onderzocht.

De verplaatsing van het veer is een interessante optie om bepaalde plekken langs de
Schelde meer betekenis te geven, waardoor de relatie van Hoboken met de Schelde
verbeterd kan worden. Vandaag is dit puur een functionele aanmeerplaats. Misschien
kan dit in de toekomst meer uitgroeien tot een knooppunt. (zie masterplan Hoboken
centrum, p.165)

Figuur: verbindingen met de Schelde

7.5 Ontwerpend onderzoek jachthaven
Er werd door team ontwerpend onderzoek, dienst stadsontwikkeling stad Antwerpen, op
basis van het masterplan Hoboken centrum verder ontwerpend onderzoek verricht naar
de optimalisatie van het ruimtegebruik van de jachthaven. Het is een verdere uitwerking
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en ruimtelijke vertaling van de krachtlijn van het masterplan Hoboken centrum om de
relatie met het water te verbeteren en de natuur- en ecologische waarde in het gebied te
erkennen. De relatie met de Schelde kan door middel van een optimalisatie van het
publieke karakter van de jachthaven verbeterd worden. De verplaatsing van het veer,
geeft een win-winsituatie voor de potentie van deze plek. Door het voorzien van een
ontsluitingssysteem voor zowel de veerdienst naar Kruibeke als voor het op het droge
brengen van de plezierboten worden de hellingen gesupprimeerd. Het verblijven langs en
het beleven van het water wordt verbeterd. De bestaande cafetaria laadt samen met de
activiteit van het veer de plek op. Het verhoogt de recreatieve aantrekkingskracht van het
Scheldelandschap.

Figuur: bestaande situatie: twee clubs - twee hellingen

Figuur: middellange termijn: afbraak loodsen (nieuwe ruimte voor stalling v. boten)
– 1 club – aanzet optimalisatie cafetaria
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Figuur: lange termijn: ontsluiting via water incl veer compenseert hellingen -
optimalisatie stallingsruimte boten - relatie met Schelde verbetert - publieke(re)
cafetaria optimaliseren
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8 Bijlage D screening op mogelijke milieueffecten

8.1 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:

 het plangebied is gelegen in een overstromingsgevoelig gebied;

 het plangebied is voor het grootste deel niet infiltratiegevoelig;

 het plangebied is niet erosiegevoelig, uitgezonderd in de zones waar grotere
hellingen aanwezig zijn.

Figuur: watertoets 2012

In deze fase kan gesteld worden dat:

 In het RUP is een zone van KMO en ambachten herbestemd naar zone voor groen
- waterbuffering- waardoor de waterhuishouding in het gebied gegarandeerd wordt.

 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. en
Zoveel mogelijk in de bodem zal worden geinfiltreerd.

 Niet functionele verharde oppervlakten vermeden zullen worden.

 Er wordt niet verwacht dat het RUP negatieve effecten zal hebben voor wat de
waterhuishouding betreft.

8.2 Externe mensveiligheid

Deze paragraaf heeft specifiek betrekking op het aspect externe (mens)veiligheid zoals bedoeld in de
Seveso II-richtlijn, of, m.a.w. de risico's waaraan mensen in de omgeving van Seveso-inrichtingen
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(kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die
inrichtingen.

Binnen de begrenzingen van dit RUP zijn geen bedrijven aanwezig met de status
Seveso-inrichting.Er zijn wel twee Seveso-inrichtingen binnen een straal van 2 km
aanwezig.

De dienst Veiligheidsrapportering heeft in april 2013 de eerste werkversie van het
omgevingsveiligheidsrapport (OVR) van Umicore Precious Metals Refining ontvangen en
heeft laten weten dat de geplande uitbreiding van het Sevesobedrijf voorlopig
verzoenbaar is met het plan zoals opgenomen in het RUP Bufferzone Hoboken.

8.3 Milieueffectenrapport
De screeningsprocedure naar aanleiding van het RUP Bufferzone Hoboken is afgerond.
Er is een screeningsnota en watertoets gemaakt, de adviesinstanties werden gevraagd
en aangeschreven. Het volledige dossier werd opgestuurd naar de dienst MER. Het
dossier en de beslissing is online raadpleegbaar:

zie link dienst MER

8.3.1 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 16 mei 2013 dat er geen plan-MER dient opgemaakt te
worden.

http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank
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