Noorderlaan: van industrie en kmo naar
gemengde bedrijvigheid, handel, recreatie en
groen
Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven in het noorden van Antwerpen is de laatste
jaren veranderd van een industriële omgeving naar een omgeving waar het industriële karakter
sterk is geminderd en de mobiliteit sterk is toegenomen. Er liggen kansen voor een nieuw
stadsdeel met bedrijvigheid, in twee zones gemengd met recreatie en groen en in het zuiden
met beperkte detailhandel.

Plangebied
De stad noemt het plangebied de ‘Contactzone Noorderlaan’. Deze zone bevindt zich ten
noorden van de stadskern tussen het havengebied en de Noorderlaan. Aan de overzijde van
de Noorderlaan ligt de woonwijk Luchtbal. Het plangebied is afgebakend tussen Noorderlaan
en Vosseschijnstraat en tussen Groenendaallaan en Korte Wielenstraat.
Vandaag is het gebied volgens de juridische regels van het gewestplan nog ‘industriegebied’
en gebied voor ‘ambachtelijke bedrijven en KMO’, maar die bestemmingen komen niet meer
overeen met de realiteit en de gewenste toekomst. Daarom zal de stad dit aanpassen door
de opmaak van een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ (afkorting: RUP) met nieuwe voorschriften.
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Waarover gaat het?
Ten zuiden van de Michiganstraat is er nu een
gebied met recreatie (een cinemacomplex) en
handelsactiviteiten (een sportwinkel en een doehet-zelfzaak), een stelplaats van De Lijn en een
brandweerkazerne. Ook het gebied ten noorden van
de Michiganstraat is veranderd in een gemengde
zone met ambachtelijke bedrijven, kantoren,
showrooms, handelszaken en dienstverlening. De
stad wil alle kansen blijven geven aan bedrijvigheid
en tegelijk ook de mix aan activiteiten in de juiste
zones verder versterken.

Door deze veranderende situatie ontstaat ook de
vraag naar uitbreiding van activiteiten. Dit zorgt
voor extra verkeer, terwijl de Noorderlaan nu al
een weg is met hoge verkeersdruk tijdens de spits.
Om dit aan te pakken, is ten eerste een modal
shift belangrijk. Dat betekent dat minder van de
verplaatsingen met de wagen gebeuren, en meer
met andere vervoersmiddelen zoals de fiets, de
trein, de bus, deelsystemen, te voet, enzovoort.
Het treinstation Luchtbal ligt op wandelafstand, de
Noorderlijn rijdt door het gebied en de fietsostrade
Antwerpen-Essen ligt vlakbij. Een tweede
oplossing is de oppervlakte voor handel beperken
en combineren met invullingen die een lichte of
beperkte druk op het verkeer hebben tijdens de
spits, zoals bedrijvigheid en recreatie.

Waarom is een
juridische verankering
noodzakelijk?
Om alle veranderingen officieel vast te leggen
en zo bestaanszekerheid te geven, maakt de
stad voor dit gebied een zogeheten ‘ruimtelijk
uitvoeringsplan’ (RUP) op. Met de opmaak van een
RUP wil de stad officieel formuleren in welke zone
er handel, recreatie, industrie en groen mogelijk
zal zijn.

Wat is een RUP?
Een RUP is een juridisch document dat aan de
hand van richtlijnen en bouwvoorschriften bepaalt
wat er waar mogelijk wordt. Alle toekomstige
ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst. Het
RUP is een evenwichtsoefening tussen concrete
regels om kwaliteit te garanderen enerzijds en
vrijheden om in te spelen op toekomstige noden
anderzijds.
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Op het plannetje links ziet u per zone welke invullingen mogelijk zijn. Hieronder wat voorbeelden,
meer uitleg en een legende bij het plan.
Voorbeelden van:
- gemengde bedrijvigheid: productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen, een
groothandel, een opleidingscentrum, afvalverwerking, enzovoort.
- gemeenschapsvoorzieningen: scholen, sporthallen, enzovoort.
- socio-culturele activiteiten: theater, museum, cultureel centrum, enzovoort.
Hier in het noorden is er ruimte voor gemengde bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen en
stadslandbouw.

In deze zone (Ge 1) is er ook ruimte voor gemengde bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen en
stadslandbouw. Hier wordt dit bovendien aangevuld met een grootschalige vorm van recreatie,
socio-culturele activiteiten en ondersteunende restaurants en cafés.

In deze zone is er ruimte voor gemengde bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen en
stadslandbouw, zoals in de eerste zone.
In deze laatste zone (Ge 2) is er ook ruimte voor gemengde bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen
en stadslandbouw. Hier wordt dit eveneens aangevuld met een grootschalige vorm van recreatie,
socio-culturele activiteten en ondersteunende restaurants en cafés. Bovendien is hier ook de
mogelijkheid voor grootschalige detailhandel.

Dit is een voorbeeldplan van hoe de Contactzone Noorderlaan
er in de toekomst zou kunnen uitzien.
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Invullingen per zone

Doelstellingen en voorwaarden
De Contactzone Noorderlaan ligt op het raakvlak van de stad en de haven.
Voor deze zone zien we enkele belangrijke doelstellingen.
Het is bijvoorbeeld een verbinding tussen de stad en de haven. Ze zorgt ervoor dat de stad en
de haven en de mensen die er leven en werken in contact staan met elkaar (vandaar de naam
‘contactzone’). Als havenactiviteiten en stedelijke activiteiten hier in evenwicht naast elkaar een
plek vinden, is uitwisseling en verbinding mogelijk.
De haven en de stad verschillen veel. Havenbedrijven zijn groot en staan ver uit elkaar, terwijl
stadswoningen kleiner zijn en dichter bij elkaar staan. De Contactzone kan die twee verschillende
‘ruimtelijke weefsels’ van gebouwen en straten op elkaar afstemmen.
Er komen duidelijke doorsteken waar er niet gebouwd mag worden. Door deze ruimtelijke
verbindingen te leggen tussen de haven en de wijk Luchtbal, wordt de Contactzone een
overgangszone in plaats van een grenszone.
De Contactzone Noorderlaan zal verder veranderen van een industriegebied naar een stadsdeel
met gemengde mogelijkheden. Daarmee bedoelen we dat de huidige activiteiten mogelijk blijven
en dat er ook ruimte komt voor meer recreatie en groen en beperkte detailhandel.

Twee voorwaarden
De twee belangrijke voorwaarden voor alle veranderingen zijn:

1 Ze moeten leiden tot een zichtbare kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Zo wordt
Noorderlaan een stedelijke boulevard met meer ruimte voor groen en water.

2 Ze moeten passen binnen de draagkracht van de mobiliteit op deze plek.
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Volgende stappen
De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan verloopt volgens verschillende stappen die
hieronder op een tijdlijn worden uitgezet. Dit project startte met de opmaak van een richtnota,
die werd goedgekeurd in mei 2016. In de zomer van 2018 werd het voorontwerp goedgekeurd
door het college. Na de opmaak van het voorontwerp vond er een onderzoek plaats naar de
mogelijke gevolgen van het plan voor het milieu. Hieruit blijkt dat het RUP geen aanleiding geeft
tot negatieve milieugevolgen. Daarom is het plan intussen voorlopig vastgesteld en het openbaar
onderzoek van start gegaan.
Het openbaar onderzoek loopt 60 dagen, van 17 februari tot en met 16 april 2020.
De ambitie is om tegen het najaar van 2020 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk
uitvoeringsplan te hebben.

mei 2016 | goedkeuring richtnota

juli 2018 | goedkeuring voorontwerp

november 2018 | goedkeuring plan-MER

januari 2020 | voorlopige vaststelling ontwerp

12 maart 2020 | infomoment RUP Contactzone Noorderlaan

17 februari tot en met 16 april 2020 | openbaar onderzoek

december 2020 | goedkeuring definitief ontwerp
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Hoe kan u reageren op het openbaar onderzoek?
Het openbaar onderzoek loopt van 17 februari tot en met 16 april 2020. Dit wil zeggen dat u in
deze periode het volledige plan kan raadplegen, zowel digitaal als op papier.
•		in het districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen:
Meld u aan tijdens de openingsuren van de loketten en vraag naar het RUP Contactzone
Noorderlaan.
• op de website van de stad Antwerpen:
U kan het RUP Contactzone Noorderlaan thuis digitaal raadplegen via het kanaal
Ruimtelijke Planning.
Zo krijgt iedereen de kans om het plan in te kijken en eventuele reacties door te geven. Als u
bezwaren of opmerkingen heeft over dit RUP bezorgt u deze 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

Meer informatie
Ruimtelijke Planning
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
tel: 03 338 23 81
mail: ruimtelijkeplanning@antwerpen.be
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