Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?

Wat zijn de stappen?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete
richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar en hoe er
in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen
er bijvoorbeeld woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte of recreatie komen? Alle
toekomstige ontwikkelingen worden aan dat plan getoetst. Op onderstaande luchtfoto ziet u
het gebied waarop het RUP Rijnkaai van toepassing is.

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan verloopt volgens verschillende stappen die
hieronder op een tijdlijn worden uitgezet. Parallel aan de opmaak van het voorontwerp RUP
vond er een onderzoek plaats naar de mogelijke gevolgen van het RUP Rijnkaai voor het milieu.
Dat is het plan-milieueffectrapport (plan-MER). Daaruit blijkt dat het RUP geen aanleiding
geeft tot negatieve milieugevolgen. Daarom is het plan intussen voorlopig vastgesteld en het
openbaar onderzoek van start gegaan. Zo krijgt iedereen de kans om het plan in te kijken en
erop te reageren voor het definitief wordt.

JUNI 2018
voorlopige vaststelling
ontwerp RUP

MEI 2018
plan-MER

NOVEMBER 2018
definitief ontwerp RUP

16 JULI –
13 SEPTEMBER 2018
openbaar onderzoek RUP

NOG OPMERKINGEN?
Het openbaar onderzoek voor het RUP Rijnkaai loopt van 16 juli tot en met 13 september 2018.
Dat wil zeggen dat u in die periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op
papier.
WAAR KAN U HET RUP RAADPLEGEN?
•
•
Afbakening gebied RUP Rijnkaai © Patrick Henderyckx

Waarom een RUP voor de Rijnkaai?
REALISATIE MASTERPLAN SCHELDEKAAIEN
De toekomstvisie voor de Rijnkaai is uitgezet in het masterplan Scheldekaaien (2010) en het
masterplan Eilandje (2004). Om de ontwikkeling binnen die globale visie mogelijk te maken, is
een herbestemming van de kaaivlakte noodzakelijk.
Na het wegtrekken van de havenactiviteiten krijgen de kaaivlakte en de havenloodsen een
nieuwe functie en betekenis voor de stad. De nieuwe invulling wordt gericht op het versterken
van de relatie van de stad met de Schelde. De stad wil dat bereiken door de kaaivlakte als
kwalitatieve publieke ruimte in te richten en ook door de havenloodsen een invulling te geven
die aansluit op de omliggende stadswijken.

In het districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen: meld u
aan tijdens de openingsuren van de loketten en vraag naar het RUP Rijnkaai.
Op de website van de stad Antwerpen: u kan het RUP Rijnkaai thuis digitaal raadplegen
op www.antwerpen.be/ruprijnkaai.

HOE OPMERKINGEN GEVEN?
Als u bezwaren of opmerkingen heeft over dit RUP bezorgt u ze uiterlijk de laatste dag van het
openbaar onderzoek:
•

via een aangetekende brief aan: GECORO, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

•

via mail aan: gecoro@stad.antwerpen.be.

•

tegen ontvangstbewijs: in het districtshuis.
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JANUARI 2018
voorontwerp RUP

Een nieuwe toekomst
voor de Rijnkaai

© Filip Dujardin

De Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. De nieuwe waterkering verschuift richting
kaairand. De wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen wordt smaller
en zal lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte. De kaaizone voorbij de waterkering wordt daardoor
breder en vooral makkelijk toegankelijk vanuit de stad. De nieuwe waterkering wordt ofwel in de
bebouwing op de kaaivlakte ofwel in de publieke ruimte geïntegreerd. Verder is ook het behoud van
de bestaande cultuurhistorisch waardevolle havenloodsen een uitgangspunt. De havenloodsen kunnen
gerenoveerd en beperkt uitgebreid worden en moeten een invulling krijgen gericht op het versterken
van de relatie tussen de stad en de kaaien.
Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en
te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. We leggen u hier graag de
krachtlijnen uit. Meer info vindt u ook online op www.antwerpen.be/ruprijnkaai.

Krachtlijnen voor de toekomst

met de stad blijft verzekerd via onder andere poorten in de waterkering of een aantal stroken
mobiele waterkering die alleen bij overstromingsgevaar in werking treden.

Situering en algemene voorschriften

CULTUURHISTORISCH WAARDEVOL ERFGOED BEHOUDEN

SITUERING

De Rijnkaai wordt verder versterkt als geheugenplek in de stad met de historische aanmeerkade
en directe link met de Red Star Line en het museum, de waardevolle collectie havenkranen en
de cultuurhistorische waardevolle havenloodsen Hangar 26/27 en de Waagnatie.

Het plangebied is gelegen in het noorden van de Scheldekaaien. Aan de noordzijde grenst het
gebied aan de Kattendijksluis en de Droogdokkensite. Aan stadszijde grenst het plangebied
aan het Eilandje en de Montevideowijk en de site van het Loodswezen ligt net ten zuiden van
het plangebied.

Die havenloodsen krijgen
een nieuwe invulling om
hun behoud op lange
termijn te verzekeren.
Aanpassingen en
uitbreidingen van de
loodsen zijn toegestaan
als er geen afbreuk
wordt gedaan aan het
beeldbepalend karakter
van de loodsen.

NIEUWE PUBLIEKE RUIMTE AANLEGGEN
Op de Scheldekaaien neemt de publieke ruimte een centrale rol in. Het behoud van het
publieke karakter van de kaaien en een verbeterd contact met het water zijn belangrijke
doelstellingen voor de toekomstige kaaien. De kaaivlakte blijft een grote open ruimte en wordt
ontworpen als een aangename, veilige en levendige plek op mensenmaat.

De doelstellingen van het RUP worden vertaald naar algemene voorschriften en naar
bijzondere voorschriften per bestemmingszone en overdrukzone.
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Andere erfgoedelementen
die worden beschermd zijn de atoomschuilkelders, de beide aanmeerpalen van de Red Star Line
en archeologische restanten van de 16de-eeuwse kaaimuur en het Sint-Laureis-bastion.

Hangar 26/27 © Tom Cornille

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

MOBILITEIT EN PARKEREN
De ontsluiting van de kaaivlakte wordt zodanig aangepast dat een verkeersveilige verbinding
met de kaaiweg wordt verzekerd. Er wordt bij voorkeur een nieuwe toegang naar de kaaivlakte
voorzien via een extra aantakking op het kruispunt Rijnkaai met de Londen-Amsterdamstraat.

De bijzondere voorschriften gelden enkel in de bestemmingszone waarvoor ze van toepassing
zijn. De twee zones zijn:

Een verhoging van het grondoppervlak is op de kaaivlakte onvermijdelijk maar elke aanpassing
zal gebeuren rekening houdend
met de bestaande bebouwing
en de relatie tussen de kaaien
en de stad.

© Filip Dujardin

In de bijzondere voorschriften worden de verschillende bestemmings- en overdrukzones
beschreven. De bestemmingszones zijn zones met een specifieke bestemming en richtlijnen
die daaraan verbonden zijn. Overdrukzones zijn delen van een bestemmingszone waarvoor
aanvullende richtlijnen gelden.
TWEE BESTEMMINGSZONES

Het verplaatsen van de bestaande waterkering richting de kaairand zal de toegankelijkheid
naar de kaaien vanuit de stad verbeteren waarbij een kwalitatieve integratie van de nieuwe
verhoogde waterkering in de bebouwing of de publieke ruimte wordt voorgesteld.

De wandeling langs de
kaairand, de ‘Blauwe Steen’,
wordt behouden waarbij de
historische aanmeerkade, na
de kaaimuurstabilisatie, wordt
hersteld. Referenties naar het
oorspronkelijke gebruik van de
kaai, zoals kasseiverharding
en sporen, blijven behouden.
De kaairand zal ‘verscholen’
worden achter de nieuwe
waterkering maar de connectie

De algemene voorschriften gelden voor het volledige plangebied. Ze verwijzen naar de
principes van duurzame stedenbouw zoals een inrichting gericht op de verbetering van het
stadsklimaat en het waarborgen van een goed verblijfscomfort. Ook wordt de opmaak van een
globale inrichtingsvisie voor het volledige plangebied opgelegd, wordt de wijze waarop de
integratie van de waterkering kan gebeuren bepaald en worden voorwaarden opgelegd voor
het toekomstige niveau van de kaaivlakte en ondergrondse constructies. Tot slot zijn er ook
voorwaarden met betrekking tot stabiliteit en integriteit van de kaaimuur, de waterkering en
de waardevolle bebouwing.

•

Zone voor publiek domein: bestemd voor groene en/of verharde ruimte, wegenis,
infrastructuur voor openbaar vervoer, voorzieningen voor langzaam verkeer en parkeren.

•

Zone voor centrumfuncties: bestemd hoofdzakelijk voor stedelijke functies zoals kantoor,
horeca, gemeenschapsvoorzieningen, culturele voorzieningen.

DRIE OVERDRUKZONES
Overdrukzones zijn delen van een bestemmingszone waarvoor aanvullende richtlijnen gelden.
De drie overdrukzones zijn:
•

Onroerend erfgoed: een indicatieve aanduiding van de erfgoedelementen waarvoor
behoud voorop staat.

•

Beperking bouwlagen en bouwhoogte: bijkomende beperkingen voor bebouwing
binnen de strook aan stadszijde van de bestaande havenloodsen.

•

Voorbouwlijn: bebouwing voorbij de voorbouwlijn is niet toegestaan.

Rijnkaai © AG VESPA - Bart Gosselin

Bijkomende toegangen voor gemotoriseerd verkeer zijn enkel voor hulpdiensten en
dienstvoertuigen voorzien. De toegang in het noorden van de kaaivlakte kan blijven bestaan.
Het huidige gebruik van grote delen van de kaaien als parking wordt behouden als tijdelijke
overgangsmaatregel in afwachting van een definitieve parkeeroplossing afgestemd op de
kaaimuurstabilisatie. De toekomstige parking kan als een ondergrondse parking of als een
parkeergebouw. Een parkeergebouw bestaat uit maximaal één bouwlaag met een verplicht
publiek toegankelijk dak.

