
 

CONCESSIE 
 

Jaarlijkse vergoeding
€ €4,38/m² (excl. btw) 

 

Met deze oproep bieden we startende, innovatieve bedrijven de kans om zich 
tijdelijk te vestigen op een unieke locatie aan het Asiadok op het Eilandje. We 
bieden 9 percelen aan met oppervlaktes die variëren tussen de 420 m² en 920 m². 
Het proefproject loopt tot maximum 31 december 2024. De projectvoorstellen 
kunnen ingediend worden vanaf 19 februari 2021 om 14 uur.

 

Asiadok-Zuid
2030 Antwerpen 

Terreinoppervlakte 
420 m² - 4.850 m² 
 
Indienen projectvoorstel 
vanaf 19 februari om 14 uur

Open oproep 
proefproject Innovatieve Stadshaven 

tijdelijke invulling



Projectlocatie en omschrijving
Het begrip ‘Innovatieve Stadshaven’ werd in 2016 gelanceerd om van eilandje fase 2 (Mexico-eiland, Kempeneiland 
en Asiadok Oostkaai) en Steenborgerweert een plek te maken waar de relatie tussen stad en haven opnieuw verankerd 
kan worden. Vertrekpunt hierin is dat de ruimte voor bedrijvigheid nabij de stad bestendigd wordt. Op basis van dit 
hernieuwde uitgangspunt, werd een ontwikkelingsvisie goedgekeurd door het College in 2018 en wordt intussen verder 
gewerkt aan concrete transitieplannen.

Binnen dit gebied wil AG Vespa een vrijgekomen terrein op het Kempeneiland tijdelijk ter beschikking stellen voor 
startende innovatieve bedrijven of projecten. We merken dat een geschikte locatie vinden in de stad voor dergelijke 
initiatieven geen evidentie is. Door een tijdelijke invulling op dit vrijgekomen terrein mogelijk te maken, willen we deze 
een kans geven en hopen we dat deze kunnen doorgroeien naar voldoende capaciteit om op zoek te gaan naar een 
volwaardige locatie op een plek in de stad.

Beschrijving terrein & gebruik van het water
De projectlocatie heeft een gezamenlijke oppervlakte van ca. 6.600 m² gelegen tussen de Asiadok-Westkaai en de 
voorkaaien met bomenrij. Het betreft een gebied dat hoofdzakelijk verhard is door kasseien. Het gebied wordt 
onderverdeeld in een aantal loten, dewelke bereikbaar zijn via een gemeenschappelijke toegangsweg (rode arcering) 
– gelegen op de voorkaaien. Deze toegangsweg maakt ook de ligplaatsen in het Asiadok toegankelijk voor gemeerde 
scheepvaart. Daarnaast is deze weg ook de doorgangsweg voor hulpdiensten, waarvoor deze te allen tijde vrij moet 
blijven (ook parkeren is niet toegestaan in deze zone).



Het aanliggende watervlak Asiadok bevindt zich in de stadshaven, achter de sluizen naar de Schelde en is bijgevolg niet 
getijdegevoelig maar wordt gereguleerd op een constant waterpeil van 4,25m TAW. Er dient wel rekening gehouden te 
worden met een minimale schommeling van +/- 0,35 meter, wegens de waterstanden van de aansluitende vaarwegen. 
De ligplaatsen in het Asiadok worden beheerd door de dienst Stadshaven en maken geen onderdeel uit van deze 
landgebonden concessie.

In de voorkaaien is er een bestaande laad- en loszone(paarse arcering) aansluitend op de toegangsweg. De 
concessionaris zal de aanmeergelegenheid mogen benutten voor het lossen en laden van schepen die er door zijn 
zorgen worden behandeld, dit mits de stadshavenmeester of diens afgevaardigde toestemming geeft, ten minste 
48 uur vooruit verwittigd wordt van hun aankomst en mits zijn onderrichtingen terzake stipt worden nageleefd. De 
scheepvaart verbonden aan de concessionaris zijn activiteiten zal gefactureerd worden volgens het retributiereglement 
stedelijk havengebied https://www.antwerpen.be/info/56792e69aba8a725408b456f/retributiereglement-ligplaatsen. 

Naast een aanmeerplaats kan ook de mogelijkheid onderzocht worden om het tijdelijk gebruik van een deel van het 
Asiadok te faciliteren in functie van bvb experimenten. Hiervoor zijn vandaag nog geen pasklare formules beschikbaar, 
maar op basis van een eventuele vraag kunnen de mogelijkheden (zowel contractueel als organisatorisch) verder 
bekeken worden. 

De kandidaat geeft aan welk lot/loten (zwarte arceringen) zijn voorkeur geniet(en). AG Vespa bepaalt de toewijzing en 
kan niet garanderen dat de voorkeur ook effectief wordt toegewezen. In geval van meer vraag dan aanbod gebeurt de 
toewijzing op basis van de score op de beoordelingscriteria.

Context en randvoorwaarden 
 
Het verkeer rondom het Kempeneiland, van en naar de projectlocatie
• De Oosterweelwerf zal de bereikbaarheid van de site indirect bemoeilijken door filevorming. 
• Het kruispunt van de Asiadok-Oostkaai – IJzerlaan – Noorderlaan is lichtengeregeld. De groentijd van deze 

lichtenregeling is voornamelijk gericht op de doorstroming van de hoofdas Noorderlaan waardoor er in praktijk 
slechts 1 à 2 voertuigen per groentijd de Asiadok-Oostkaai kan verlaten en hier een wachtrij/tijd kan ontstaan. Een 
herschikking van deze lichten is geen optie zolang niet alle infrastructuurwerken op die plek en in de omgeving zijn 
afgerond. Uiteraard zal na de opening van ZNA Cadix dit ten voordele van de aansluiting richting Kempeneiland en 
ZNA zeker geëvalueerd worden.

Toegang tot de projectlocatie en de percelen daarbinnen
De inrit wordt voorzien in het zuiden van de site, waar de toegang wordt afgesloten door een bareel (met cijferslot). 
Elk perceel voorziet zijn toegang aan de gedeelde ontsluitingszone. Een in- en uitrit naar het toegewezen perceel 
mag maximum 6m breed zijn. Er is maar 1 toegang toegelaten. Doorsteken door de haag naast de rijbaan zijn niet 
toegestaan. Indien het toegewezen perceel beschikt over reeds verharde doorsteken naar de openbare weg, dienen 
deze gebruikt te worden. 
 
De percelen zullen door middel van eenvoudige aanduiding (verf of klinknagels worden aangeduid, afsluitingen en 
beveiliging van het eigen perceel zijn de verantwoordelijk van de betreffende concessionaris.
 
Voornaamste concessievoorwaarden 

Voorwerp
Voorwerp van de concessieovereenkomst is een deel van een terrein gelegen tussen de Asiadok-Westkaai en de 
voorkaaien met bomenrij. De concessiehouder krijgt het terrein in concessie conform het concept dat ingediend werd 
bij het projectvoorstel. De concessionaris staat in voor alle kosten verbonden aan de inrichting, opstart, uitvoering 
en ontbinding van het tijdelijk project. De concessiegever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de 
concessionaris voor de toestand van de projectlocatie en ligplaats, de bereikbaarheid ervan, of enig ander element 
dat impact heeft op het verloop en functioneren van de activiteiten van de concessionaris en de kosten die hij in dat 
verband maakt of dient te maken. 



Nutsvoorzieningen
Het terrein is niet voorzien van nutsvoorzieningen. Wel zijn deze in de aanpalende straat aanwezig en kan hiervoor een 
aansluiting worden aangevraagd. Bij het verlaten van het terrein dienen de eventuele aansluitingen terug verwijderd te 
worden, tenzij dit anders wordt afgesproken met AG Vespa. 

Constructies
De percelen worden ter beschikking gesteld als open terrein. De mogelijkheid bestaat om hierop constructies op te 
richten/ hekwerk aan te brengen, met een tijdelijk en circulair karakter. Voor het oprichten van deze constructies 
is in een aantal gevallen een vergunning noodzakelijk. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eventuele 
vergunningsplicht ligt te allen tijde bij de afnemer van de concessie (ter info: voor tijdelijke vergunningen van maximaal 
2 jaar dient niet aan de EPB verplichting voldaan te worden).

Termijn
De looptijd van het tijdelijk project wordt in onderling overleg bepaald. De concessietermijn kan in geen geval de 
uiterste datum van 31 december 2024 overschrijden. Op het einde van de concessie dient de concessiehouder het goed 
terug in zijn oorspronkelijke staat van bevinding te stellen.

Vergoeding
Het terrein wordt in concessie gegeven mits de betaling van een vergoeding van €4,38/m²/jaar (excl. btw, berekend op 
basis van de oppervlakte van het toegekende perceel).

Belastingen, taksen en kosten 
De concessiehouder staat in voor alle kosten die verband houden met de inrichting en exploitatie. Belastingen en 
andere kosten, verbonden aan het gebruik en het genot van het goed en de exploitatie ervan, inclusief de onroerende 
voorheffing, zijn ten laste van de concessiehouder. 
 
Onderhoud en herstelling 
De concessiehouder staat in voor het huurders- en eigenaarsonderhoud.

Toepasselijke regelgeving en verplichtingen voor de concessionaris
De concessionaris stelt zich in regel met alle wetgeving en verantwoordelijkheden noodzakelijk voor de uitvoering van 
zijn activiteiten. Specifieke toepasselijke regelgeving waarmee de concessionaris zich in regel dient te stellen (niet 
limitatief):

• Wet op de havenarbeid van 1972  
Deze projectlocatie is gelegen binnen het gebied waar de wet betreffende de havenarbeid geldt. Deze wet is niet 
van toepassing voor handelingen uitgevoerd door zelfstandigen. Gezien de beperkte schaal en impact van het 
tijdelijk project wordt de kandidaat geadviseerd om specifiek voor dit tijdelijk project contact op te nemen met CEPA 
cvba, werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de haven van Antwerpen, en hun havenarbeiders. 
Contactpersoon: Yann Pauwels; yann.pauwels@cepa.be; (+32)486 62 32 95.

• Milieuvergunning  
Alle activiteiten die vallen onder klasse 3 zijn toegestaan– evenwel na meldingsplicht (30 dagen). Dergelijke 
activiteiten kunnen dus snel worden opgestart. Activiteiten van klasse 2 kunnen opgestart worden na verkrijgen van 
vergunning (180 dagen). Activiteiten die vallen onder klasse 1 worden niet toegestaan.

• Stedenbouwkundige vergunning 
De concessionaris zal zich in regel stellen met de betreffende regelgeving. Er kunnen enkel mits het bekomen van de 
benodigde stedenbouwkundige vergunningen vaste constructies op het terrein opgesteld worden. Er mogen in het 
kader van dit tijdelijk project geen bomen worden gerooid. De kaderand zelf heeft een maximale draagkracht van 2 
ton/m², de toegestane belasting vanaf 15 meter van de waterrand is 5 ton/m².

• Politiereglement stedelijk havengebied  
Verordeningen die van toepassing zijn op specifieke havenafhankelijkheden, alsook het politiereglement stedelijk 
havengebied en de vigerende wetgeving, zullen steeds primeren op de voorwaarden en bepalingen van de 
overeenkomst die wordt afgesloten met de concessionaris.

• Lage Emissie Zone (LEZ) 
De LEZ is van kracht in het gebied waar de projectlocatie zich bevindt en geldt 7 op 7 dagen, 24 op 24 uur en voor 
alle voertuigen: personenwagens, kampeerwagens, bestel- en vrachtwagens, landbouwvoertuigen, bussen. Meer 
info https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez



Andere verplichtingen voor de concessionaris
De concessionaris is (niet limitatief) verantwoordelijk voor de inrichting, signalisatie, milieutechnische maatregelen 
ter bescherming van ondergrond en omgeving, afvalbeheer, beveiliging van de site, etc. Hierin zal geen 
verantwoordelijkheid kunnen opgenomen worden, noch door de stad, noch door de concessiegever. De concessionaris 
is verantwoordelijk om bij eventuele schade een melding te doen aan AG Vespa, en de door de concessiegever vooraf 
goedgekeurde herstelmaatregelen uit te voeren.

De concessionaris staat in voor alle kosten verbonden aan de inrichting, opstart, uitvoering en ontbinding van het 
tijdelijk project. Het terrein zal na afloop van het tijdelijk project terug in oorspronkelijke staat van bevinding gesteld 
worden. De concessiegever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de concessionaris voor de toestand 
van de projectlocatie en ligplaats, de bereikbaarheid ervan, of enig ander element dat impact heeft op het verloop en 
functioneren van de activiteiten van de concessionaris en de kosten die hij in dat verband maakt of dient te maken.

Beoordeling van de voorstellen
De toewijzing van de concessie gebeurt op basis van de hierna opgesomde criteria. De vermelde percentages vertolken 
het gewicht dat aan de respectievelijke beoordelingscriteria wordt gehecht. De voorstellen moeten voor elk van de 
criteria minimaal de helft van het puntentotaal behalen.

Criterium 1: inpasbaarheid en toekomstvisie binnen de Innovatieve Stadshaven (60%)
• mate van innovatie (25/60) 

Projecten die zich richten tot integrale, multidisciplinaire oplossingen vanuit de creatieve, digitale en/of circulaire 
economie en die bedrijven aansporen om samen te werken. De projecten zijn (technologische) innovatieve 
experimenten, oplossingen en samenwerkingen die implementeerbaar zijn op de projectlocatie. Het moet gaan 
om innovaties die een aantoonbare impact hebben en een breed gedragen verandering op het terrein realiseren, 
een nieuwe samenwerkingsvorm mogelijk maken, gedragsverandering in de steigers zetten, nieuwe diensten of 
producten ter beschikking stellen, enzovoort. We moedigen experimenten en tijdelijke projecten aan die schaalbaar 
zijn naar andere locaties.

• aandeel (fysieke) productie/ korte keten nabij de stad (25/60) 
Een bedrijf met fysieke productie heeft per definitie meer nodig dan enkel een computerscherm. We doelen hierbij 
op activiteiten waarvoor productieruimte nodig is, die in de binnenstad niet vanzelfsprekend te vinden is. Zuivere 
kantoorfuncties zijn daardoor per definitie uitgesloten. Omdat de stad zich bovendien als grootschalige consument/
afvalproducent profileert, geniet een korte keten invulling die daarop inspeelt de voorkeur.

• De mate waarin er een samenwerking met lokale spelers wordt aangegaan (10/60) 
We doelen hierbij op de potentie van een aantal interessante partners die zich in de omgeving gevestigd hebben 
gevestigd (ziekenhuis, kennisinstellingen, The Beacon,…) die de verknoping van de Innovatieve Stadshaven 
binnen de stad verder kunnen versterken. De samenwerking dient aangetoond te worden op basis van een 
intentieovereenkomst.

Criterium 2: Gebruik van de site – aard van de exploitatie (25%)
• De mate waarin de invulling van het terrein een tijdelijk/ circulair karakter heeft (15/25). 

De invulling van het terrein dient zodanig te gebeuren dat het tijdelijk karakter op een duurzame manier vorm 
krijgt: Inrichtingen die daarna zonder waardeverlies een tweede leven kunnen krijgen, zonder creatie van afval zijn 
daarbij het streefdoel. 

• Duurzame logistieke afwikkeling (10/25)
 - Aandeel alternatieve vervoersoplossingen; 
               De mate waarin duurzame mobiliteitsvoorzieningen, zoals cargobikes of elektrische voertuigen worden ingezet.
 - Aandeel transport over water;
               De mate waarin transport over het water zal worden ingezet voor logistieke bewegingen en alzo het Antwerps 
               wegennet wordt ontlast.
 - Andere maatregelen om transport via vrachtwagen te beperken:

Criterium 3: Economische haalbaarheid (15%)
• De mate waarin de inrichting van het terrein terug te verdienen is op de vooropgestelde termijn. 
• De mate waarin de bedrijfsvoering voldoende winstgevend is om de inrichtingskosten, andere voorzieningen en 

concessievergoeding te financieren. 



In te dienen documenten
De kandidaat zal de hieronder beschreven documenten bezorgen aan AG Vespa.

1. Inschrijving
• ingevuld en ondertekend biedingsformulier begeleid door de gevraagde bijlagen. 

2. Voorstelling van de kandidaat; 
• Voorstelling van het bedrijf en eventuele partners in de alliantie; 
• In geval van alliantie van meerdere partners: 

- Rolverdeling tussen de partners;  
- Engagementsverklaring(en);

• Aanduiding van het aanspreekpunt voor AG Vespa (1 persoon, met bewijs van volmachten en 
ondertekeningsbevoegdheid);

3. Projectvoorstel:
• Beschrijving vooropgestelde activiteit op de site: 

- mate van innovatie;  
- productief karakter;  
- samenwerking andere spelers uit omgeving; 

• Inrichting en exploitatie van de site; 
- inrichtingsvoorstel van het terrein; 
- beschrijving van de logistieke afwikkeling;

• Plan van aanpak 
De kandidaat geeft de geplande inrichtingswerken en -kosten weer, alsook een timing en plan van aanpak van 
de inrichtingswerkzaamheden. De kandidaat toont aan op welke wijze hij de geplande investeringen, alsook de 
concessievergoeding zal financieren of bekostigen bij aanvang en gedurende de looptijd van de overeenkomst (bv. 
door voorleggen van een business plan, plan van aanpak).

Door de indiening van het voorstel erkent de kandidaat:
• dat hij onvoorwaardelijk instemt met de bepalingen van deze oproep;
• dat hij alle nuttige en nodige informatie heeft ontvangen over het project zodat hij voldoende geïnformeerd een 

voorstel kan indienen;
• dat hij zich rekenschap heeft gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van het project;
• dat hij, indien hij het project krijgt toegewezen, het project zal uitvoeren met respect voor het bestuursakkoord en 

in loyaliteit met de gemaakte beleidskeuzes van de stad en conform deze oproep



Toewijzing
Beoordelingscommissie
Een jury bestaande uit medewerkers van AG Vespa, dienst Business & Innovatie van bedrijfseenheid Ondernemen en 
Stadsmarketing, Stadshavendienst en dienst Vergunningen van bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, beoordeelt de 
inschrijvingen en legt het resultaat voor aan het directiecomité van AG Vespa.

De toewijzing gebeurt op basis van de totaliteit van de criteria. De concessieovereenkomst wordt toegewezen aan de 
kandidaat die het hoogste aantal punten behaalt. Voor de toewijzing kan AG Vespa bijkomende informatie opvragen 
aan een kandidaat of aan kandidaten en verzoeken om toelichting te verschaffen. AG Vespa behoudt zich het recht voor 
om te onderhandelen over de biedingen met het oog op de verbetering. AG Vespa behoudt zich het recht voor niet te 
onderhandelen. De concessieovereenkomst kan pas worden afgesloten na goedkeuring van de voorwaarden door het 
directiecomité van AG Vespa. 

De concessieovereenkomst is gesloten vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Uiterlijk binnen een termijn van 
14 dagen vanaf de mededeling dat zijn bod als hoogst regelmatig bod werd aangeduid, kan AG Vespa de weerhouden 
kandidaat verzoeken het bewijs te bezorgen van de vestiging van de waarborg. AG Vespa behoudt zich het recht voor 
het bod als vervallen te beschouwen indien de kandidaat deze borg niet stelt binnen de voormelde termijn.
De bieder verklaart te weten dat AG Vespa het recht heeft om de oproep niet te laten doorgaan en desgevallend een
andere oproep uit te schrijven.

Projectvoorstellen voor de eerste beoordelingsronde kunnen worden ingediend vanaf 19 februari 2021, 14u, onder 
gesloten omslag, met vermelding titel ‘Oproep tijdelijk project Kempeneiland’, af te leveren bij:
AG Vespa, t.a.v. Marjolein Lyssens
Paradeplein 25
2018 Antwerpen 

Het betreft een open oproep, waarbij dossiers kunnen ingediend worden zolang de ruimte beschikbaar is. Op basis van 
de inzendingen zal de beoordelingscommissie samengeroepen worden (richtinggevend: 1 keer per 2 maanden, eerste 
evaluatie eind februari 2020). Het is de intentie van AG Vespa om het tijdelijk project zo snel mogelijk op het terrein van 
start te laten gaan, en bijgevolg op korte termijn over te gaan tot een toewijzing van de loten. Na toewijzing wordt een 
periode van maximaal 2 maanden voorzien voor de ingang van het contract.

Communicatie
Teneinde de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wenst de AG Vespa de communicatie met de 
kandida(a)t(en)/concessionaris via één contactpersoon te laten verlopen. De contactpersoon moet bevoegd of 
gemachtigd zijn om namens de kandidaat/ concessionaris op te treden. 

Na toewijzing biedt de concessionaris de nodige medewerking bij eventuele publicatie- of informatiemomenten rond 
de Innovatieve Stadshaven.

AG Vespa behoudt zich het recht voor om, indien nodig, aanpassingen aan te brengen aan deze bundel en zal dit in
voorkomend geval via de website kenbaar maken. Het is dus aangeraden dat kandidaten regelmatig en ten laatste voor
het indienen van een bod de website raadplegen.



Overzicht 

Eenheid Jaarlijkse vergoeding* Indienen projectvoorstel

concessie tijdelijke projecten 
Innovatieve Stadshaven

€4,38 per m² vanaf 19 februari 2021 om 14 uur

* exclusief 21% btw. 
 
 

Contact
Geïnteresseerde kandidaten kunnen vanaf 19 januari de 
beschikbare bijkomende informatie opvragen bij AG Vespa: 

Marjolein Lyssens
marjolein.lyssens@antwerpen.be
03 432 83 19

Rozemie Claeys
rozemie.claeys@antwerpen.be
03 259 28 37

Bijlagen
1. Biedingenformulier
2. Concessieovereenkomst
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