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Fietspad tussen de Argentiniëlaan en de Ekerse Steenweg 
District Antwerpen 
Bestratingswerken 

 
BESCHRIJVENDE NOTA BIJ DE AANVRAAG TOT BOUWVERGUNNING 
 

1/ Voorwerp van de aanneming 
 
1.1. Kadastrale gegevens  
 
Het terrein is gelegen binnen private percelen in district Antwerpen, afdeling 7: 
• Perceel sectie E nr. 372h 
• Perceel sectie E nr. 372c2 
• Perceel sectie E nr. 372y 
• Perceel sectie E nr. 372b2 
• Perceel sectie E nr. 372a2 
• Perceel sectie E nr. 373f3 
• Perceel sectie E nr. 373z 
• Perceel sectie E nr. 373y 
• Perceel sectie E nr. 373g3 
• Perceel sectie G nr. 2341p7 
• Perceel sectie E nr. 21203 
• Perceel sectie E nr. 373d2 
• Perceel sectie E nr. 373h2 
• Perceel sectie E nr. 373e2 
• Perceel sectie E nr. 372x 
• Perceel sectie E nr. 372w 
• Perceel sectie E nr. 372k 
 
1.2. Ruimtelijke context 
- Het terrein is gelegen in het goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Havanastraat, 

goedgekeurd op 26 september 2016.  
- Het is gelegen in goedgekeurd GRUP AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED ANTWERPEN Vlaamse 

regering 19/06/2009. 
- Het terrein is niet gelegen in de onmiddellijke omgeving van een beschermd monument of voorlopig 

beschermd monument. 
- Het terrein is niet gelegen in een stads- of dorpsgezicht. 
- Het dominant element in de bebouwingsstructuur van het plangebied is het kazernecomplex S.B. 

Housmans, gebouwd in 1937-1938. Dit complex is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. 
- Het traject loopt over gronden van de stad Antwerpen, het Vlaams gewest en de NMBS. Met de Vlaamse 

overheid, dienst mobiliteit en openbare werken, is een goedkeuring verkregen voor het voorgestelde tracé 
(zie bijlage ministerieel besluit) . Met de NMBS zijn de gesprekken nog bezig.  
 

1.3. Archeologienota 
Verwijzend naar artikel 5.4.1. van het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013. Het project 
waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag van toepassing is betreft werken: 
• Met een perceeloppervlakte groter dan 3000 m² (buiten de archeologische zone): de totale oppervlakte van 

de werken binnen deze aanvraag betreft 3200 m².   
• Met een bodemingreep groter dan 1000 m² buiten de archeologische zone, de totale oppervlakte 

bodemingreep is 1550 m². 
 
Conclusie: 
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Artikel 5.4.1. Van het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013 volgend is binnen 
deze aanvraag een archeologie nota van toepassing.  
Er wordt een beperkte archeologische nota toegevoegd. De nota is opgemaakt en bekrachtigd op 3 december 
2018. 
 
2/ Algemene beschrijving van de werken 
 
2.1. Situering en aanleiding 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat is opgemaakt op basis van de op 19 december 
2014 door het college goedgekeurde richtnota Havanastraat (jaarnummer 13001) die het masterplan uit 2013 
verder concretiseert.  
Op 26 september 2016 (jaarnummer 00577) werd het RUP Havanstraat definitief vastgesteld door de 
gemeenteraad.  
 

 
Op termijn zullen de Lokale Politie Antwerpen en de meeste stadsdiensten de Havana-site verlaten. De 
historische kazerne blijft, maar in plaats van stadsdiensten zullen er zich vooral nieuwe woningen, 
kleine bedrijfjes of enkele winkels vestigen. 
Concreet staan volgende vernieuwingen op de planning: 
- Nieuw parkeergebouw (Ce1): de Havana-site is het eindpunt van de nieuwe tramlijn Noorderlaan. 
Aan deze eindhalte komt een parkeergebouw voor zo’n 1500 wagens, bedoeld als park & ride 
(P+R) en als parking van de nieuwe winkel. De constructie van dit gebouw is gestart. 
- Grote nieuwe winkel (De): Achter de P+R en de kazerne, waar vandaag de magazijnen van de 
stad staan, komt ruimte vrij voor één grote nieuwe winkel.  
- Nieuw containerpark (Ce3): De bouw van een nieuw containerpark is bijna afgewerkt. Het huidige 
containerpark blijft open tot het nieuwe klaar is. 
- Nieuwe invulling van de historische kazerne (Ce2): Eén kazernegebouw blijft in gebruik voor de 
stadsdienst onroerend erfgoed, maar de andere krijgen een nieuwe invulling. Naast nieuwe 
woningen, kleine bedrijfjes of enkele winkels behoren ook een school of theater nog tot de 
mogelijkheden. 
- Meer groen en sport (Gr): De ruimte tussen de kazerne en het spoor die na de verhuis van de 
stedelijke diensten vrijkomt, wordt vanaf 2020 aangelegd met veel groen en op langere termijn 
mogelijk ook sport- en recreatievelden. 
- Centraal wandel- en fietspad (Pu2): Tussen de toekomstige nieuwe winkel en de kazerne komt 
een nieuw breed en groen wandel- en fietspad.  
 
Het nieuw aan te leggen fietspad bevindt zich in de zone voor groen en sport. Ze verbindt het fietspad ter 
hoogte van de Ekersesteenweg met de Argentiniëlaan waar ze aansluit op de fietsostrade Antwerpen-Essen.  
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Dit fietspad is een deel van de herontwikkeling van de site en sluit aan op de vergunde toestand van de PU4 en 
het containerpark. 
De werken die uitgevoerd worden zijn Bestratingswerken. 
 
2.1 Afbakening projectgebied 
Het plangebied van het RUP Havanastraat situeert zich in het noorden van het district Antwerpen, aan 
drie zijden begrensd door bovenlokale verkeersinfrastructuren: 
 de A12, die hier afsplitst van de E19; 
 de as Noorderlaan (N180) – Ekersteenweg (N114); de Noorderlaan loopt verder westwaarts 
door richting Haven, de Ekersteenweg vormt de verbinding met Ekeren-centrum; 
 de spoorlijn Antwerpen-Rotterdam. 
Aan de overzijde van de A12 liggen de Oude Landen, een natuurgebied van 100 ha groot. Aan de 
westzijde van het plangebied ligt de oostelijke uitloper van de haven rond het Tweede en Derde 
Havendok. Tussen het havengebied en de Noorderlaan bevindt zich een gemengde zone met 
kantoren, handelszaken en bedrijvigheid. Respectievelijk ten Z en NW van het plangebied liggen de 
dense sociale woonwijken Luchtbal en Rozemaai. 

 
 
 

2.2. Bestaande Toestand 

Het fietspad wordt aangelegd in de bouwvrije zone van AWV, dicht bij de 30m lijn. Het fietspad zal een deel op 
de huidige groene zone en een deel op de bestaande betonnen privéweg lopen. Aan de Argentiniëlaan bevindt 
zich een private dienstweg naar de terreinen van eandis en fluxys.  
 
Er is 1 plaats waar de zone plaatselijk meer dan 50 cm lager ligt dan de nieuwe toestand. Dit is een plaatselijke 
inzinking in het terrein.  
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ter hoogte  van terreinprofiel 1 
 
Er dienen 8 bomen gekapt te worden waarvan 1 niet vergunningsplichtig. Het betreft oude populieren 
en Wilgen. Ze worden gekapt omdat ze pal op het tracé van het fietspad staan. De diameters van de 
bomen kunnen op het inplantingsplan terug gevonden worden.  
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2.3. Vergunde toestand 

De weg naar het nieuwe containerpark is reeds vergund en wordt aangelegd. Eind 2018 zullen de werken klaar 
zijn.  

 
 
PU4: weg naar het containerpark. 
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2.4. Nieuwe toestand 

2.4.1. Ambitie 

De ambitie is een comfortabele fietsverbinding tussen de Argentiniëlaan en de Noorderlaan aan te leggen.  

2.4.2. Mobiliteitsvoorwaarden 

- Dubbelrichtingsfietspad; 

- De fietsverbinding dient comform de huidige inrichtingsprincipes te zijn.  

2.4.3. Ontwerp 

Het ontwerp werd opgemaakt volgens de ontwerprichtlijnen van het ‘draaiboek openbaar domein van de Stad 
Antwerpen’. Het ontwerp is geënt op de nieuwe, reeds vergunde toestand van de PU4.  

 
Het fietspad wordt conform het draaiboek aangelegd: 
- 4m breed 
- Roodbruine asfalt 
 
Er worden 45 nieuwe bomen voorzien anticiperend op de nieuwe ontwikkeling van het terrein. Er is gekozen 
voor een los verband. Onderstaande boomsoorten zijn gekozen (de nummering komt overeen met de 
nummering op het grondplan): 
 

1. Castanea sativa 
2. Quercus robur 
3. Quercus petraea 
4. Carpinus betulus 
5. Acer pseudoplatanus 
6. Tilia Cordata 
7. Fraxinus angustifolia 

 
2.4.4. Snedes 

Snede A 
 
De opbouw van de fundering van het fietspad is anders dan in snede B. In de zone waar snede A genomen is, 
zal het fietspad geen dienst doen als dienstweg.  
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Snede B 
 
De fundering van het fietspad kan zwaar dienstverkeer aan. Dit verkeer is slechts sporadisch.  
 

 
 
 

Gebruik en materialisatie 
Fietspad in roodbruine asfalt 

Groenvoorzieningen 
Er worden 7 bomen gekapt. Er worden 45 nieuwe bomen voorzien. Het betreft inheemse bomen. 

Verlichting 
Er wordt verlichting geplaatst langs het fietspad zodat dit verlicht wordt volgens de huidige normen.  
 
Grondverzet 
Plaatselijk dient er meer dan 50cm opgehoogd te worden. Dit gaat over een oppervlakte van 23.72m² en dus 
11,86m³ aangevoerde grond.  
We veronderstellen dat de gekozen vrachtwagen 10m³ kan vervoeren en van 40km ver komt. Voor de 40km  en 
het storten van de grond wordt 1 uur gerekend.  
Er dienen dus 2 uur voorzien te worden.  
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