
Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
   Friendshipsite

De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend 
en levendig stadsdeel. Om die plannen om te zetten in praktijk, maakt 
de stad eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan op. Meer informatie 
daarover vindt u in deze nieuwsbrief en krijgt u op het digitale 
infomoment op dinsdag 22 juni 2021. 

De infosessie verloopt digitaal omdat de coronamaatregelen fysieke 
momenten momenteel moeilijk toelaten. 

Het openbaar onderzoek van het RUP Friendshipsite loopt in totaal 
60 dagen, van 14 juni tot en met 12 augustus 2021.

Meer info op www.antwerpenmorgen.be/friendshipsite

Digitaal 

infomoment

22 juni 2021

19.30 - 20.30 uur

Zicht op de Friendshipsite van aan het Bonapartedok © Bart Gosselin



Wat is RUP Friendshipsite?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een juridisch document dat in concrete richtlijnen zegt wat er 
wel en niet kan in een afgebakend gebied. In dit geval gaat het om een plangebied op het Eilandje. 
De Friendshipsite ligt op de spil van drie wijken met een eigen identiteit: de Oude Dokken, de 
Montevideowijk en de Cadixwijk. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Londen-
Amsterdamstraat, in het oosten door de Bataviastraat, in het zuiden door de Sint-Laureiskaai en in het 
westen door de Rijnkaai. 

Het RUP bepaalt dus waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook 
waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de 
voorwaarden van dit plan.

Plangebied RUP Friendshipsite 
© Sweco Belgium

RUP Eilandje

Het RUP Friendshipsite is een gedeeltelijke herziening van het bestaande RUP Eilandje. De visie en de 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Eilandje blijven overeind. De ontwikkeling van de 
Friendshipsite blijft met andere woorden aansluiten bij de huidige doelstellingen van het RUP Eilandje. 
Het opzet is om de totale bovengrondse brutovloeroppervlakte conform het RUP Eilandje te behouden, 
met een maximum van 39.600 m².



De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend levendig stedelijk bouwblok. Dat 
sluit aan bij de algemene ambitie om van het Eilandje een volwaardige, levendige en bruisende stadswijk 
te maken. Door de strategische locatie, op de hoek van de Rijnkaai en de Londen-Amsterdamstraat, leent 
de plek zich voor hogere volumes langs de zijde van de Rijnkaai voor zover ook voldoende open ruimte 
centraal in het bouwblok wordt gecreëerd. 

Waarom een RUP Friendshipsite?

De bedoeling is om een woonmix te realiseren van grote en kleine appartementen en eengezinswoningen. 
Op het gelijkvloers zorgen horeca, winkels en andere diensten voor de nodige levendigheid. Ook het 
bestaande tankstation van Total zal opnieuw geïntegreerd worden in de ontwikkeling van de site. Daarvoor 
moet een RUP opgemaakt worden. Samen met het RUP gaan ook rooilijnplannen mee in openbaar 
onderzoek. Een rooilijn is de grens tussen de openbare weg en een eigendom. De rooilijnplannen zijn 
samen met het RUP in te kijken.

Zicht op de Friendshipsite van op het MAS © Bart Gosselin



Uitgangspunten van het RUP

Opheffen Dinantstraat met oog op centrale groene buitenruimte

Het RUP zal de Dinantstraat (die twee bouwvelden van elkaar scheidt) opheffen, waardoor er een 
integrale en geïntegreerde ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Op die manier ontstaan ook nieuwe 
ruimtelijke mogelijkheden. Zo moet er bijvoorbeeld voorzien worden in een centrale buitenruimte in 
het hart van het bouwblok, met een minimale oppervlakte van 2400 m². Het binnenhof moet over de 
volledige oppervlakte groen worden aangelegd. Minimaal 60% ervan mag niet onderbouwd worden 
zodat een volwaardige groenaanleg en waterinfiltratie mogelijk is. De buitenruimte moet grotendeels 
privaat-collectief worden. Minimaal 30% van de totale oppervlakte van het binnenhof moet publiek 
toegankelijk zijn.

Wijzigen bouwhoogte

Door de locatie, in de oksel van de Rijnkaai en de Londenstraat-Amsterdamstraat, leent de plek zich tot 
hogere volumes dan vandaag toegestaan volgens het RUP Eilandje. Het ontwerp RUP zegt het volgende:

• Aan de Rijnkaai is het mogelijk om 2 hoogteaccenten toe te laten (een van maximaal 12 bouwlagen 
en een van maximaal 16 bouwlagen).

• In de Bataviastraat wordt er ingezet op een volwaardige woonstraat, met maximaal 5 bouwlagen. 
Hier zijn gezinswoningen met voortuinen mogelijk.

• Aan de Sint-Laureiskaai zijn plaatselijk maximaal 9 bouwlagen mogelijk.

Mix van wonen en voorzieningen

In het nieuwe RUP wordt de hoofdbestemming wonen, aangevuld met stedelijke functies waaronder 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, detailhandel, kantoren, diensten en 
ateliers, vrijetijdsvoorzieningen, horeca en een tankstation. Er wordt een minimum aan publiek 
toegankelijke functies vastgelegd voor een levendige buurt met toegangen en doorzichten vanaf de 
omliggende straten.

Aansluitingsverplichting op warmtenet

Een aansluitingsverplichting voor een mogelijk toekomstig warmtenet wordt opgenomen in het RUP. 
Elk op te richten gebouw in het plangebied moet daartoe de nodige voorzieningen treffen.

Mobiliteit

Het gemotoriseerde verkeer wordt gebundeld tot één in- en uitgang aan de Rijnkaai, zo ver mogelijk 
gelegen van het kruispunt Rijnkaai-Amsterdamstraat zodat dat minimaal belast wordt. Er wordt 
maximaal ondergronds parkeren voorzien.
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Dit is een indicatieve timing en kan nog wijzigen doorheen het verdere verloop van het proces.
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Tijdlijn van dit project

De opmaak van een RUP gebeurt in verschillende stappen. Op deze tijdlijn ziet u wat er al gebeurd is, 
en welke stappen nog gezet moeten worden.
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Wat mag u verwachten van het infomoment?Digitaal infomoment

V.U. Patricia De Somer, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Deze nieuwsbrief is een uitgave van de stad Antwerpen en werd redactioneel afgesloten begin 
juni 2021. De stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor informatie die niet meer correct is als gevolg van wijzigingen na deze datum.

Praktische informatie
• Wanneer?

 Dinsdag 22 juni 2021
 19.30 tot 20.30 uur

• Hoe?

 U kan zich inschrijven voor het infomoment op 
 www.antwerpenmorgen.be/friendshipsite (via de ‘doe mee’-pagina).
 Na inschrijving ontvangt u op de dag van het infomoment een link waarmee u kan   
 deelnemen aan het digitale infomoment. 

Hoe kan u reageren op de plannen?

Het openbaar onderzoek loopt in totaal 60 dagen, van 14 juni tot en met 12 augustus 2021. U moet uw 
bezwaar indienen binnen de termijn van 60 dagen.

U kan de plannen inkijken vanaf 14 juni 2021

• digitaal op de website van de stad Antwerpen: 
       www.antwerpen.be (zoek naar ‘RUP Friendshipsite’ op het 
       kanaal ‘Ruimtelijke Planning’);

• na telefonische afspraak van 9-15 u op het nr 03/338 23 80 of via 
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be in Den Bell, Francis Welles-
plein 1, 2018 Antwerpen;

U kan uw bezwaar indienen tussen 14 juni en 12 augustus 2021

• digitaal: stuur een e-mail met uw bezwaar naar
       gecoro@antwerpen.be

• op papier: verstuur uw bezwaar aangetekend t.a.v. Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), 

       Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

STAP

STAP

1

2

Omwille van Covid-19 wordt dit infomoment digitaal georganiseerd. Als u er niet bij kan 
zijn, kan u altijd uw vragen mailen naar ruimtelijkeplanning@antwerpen.be. 


