
CENTERS BORGERHOUT

CONCESSIE
Prijzen vanaf € 500Gerenoveerde ruimtes 

onder de spoorwegboog 
klaar voor gebruik
AG VESPA renoveerde 19 centers, onbenutte ruimtes onder de  
spoorwegbogen. Ze werden omgebouwd tot ruimtes voor ateliers, 
ambachten, verenigingsleven, dienstverlening, horeca en ander 
ondernemerschap.

De ambitie van het stadsproject is om er activiteiten onder te  
brengen die bezoekers aantrekt en zo de ‘Vergeten straat’ nieuw 
leven inblaast.

Engelselei zn
2140 Borgerhout

beschikbare type centers
• Maxi
• Maxi duo



Centers Borgerhout voor renovatie
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Het project bestaat uit
• Basic (9 centers): het basic type bestaat uit een eenvoudige gevel in glas die in de boog van de cen-

ter zelf wordt geplaatst. Dit type heeft achteraan een schuine wand van onder tot boven. In dit type 
is geen sanitair voorzien. De concessiehouder kan gebruik maken van het sanitair in de  
voorzieningencenter.

• Medio (2 centers): het medio type bestaat uit een eenvoudige gevel in glas die in de boog van de 
center zelf wordt geplaatst. Voor de center wordt een stalen luifel geplaatst, die dienst doet als over-
dekt terras en privaat gebruikt kan worden door de concessiehouder. Achteraan is er een duplex. In 
dit type is geen sanitair. Er zijn wel aansluitingen voorzien om zelf sanitair aan te leggen. De  
concessiehouder kan gebruik maken van het sanitair in de voorzieningencenter.

• Maxi (2 centers): het maxi type heeft een uitsprong van 1,1 meter ten opzichte van de bakstenen 
center en heeft een voorzetstructuur in staal en glas, waaraan een zonneluifel en een zitbank  
bevestigd is. Achteraan is er een duplex. In dit type is geen sanitair. Er zijn wel aansluitingen voorzien 
om zelf sanitair aan te leggen. De concessiehouder kan gebruik maken van het sanitair in de  
voorzieningencenter.

• Maxi duo (2 centers): het maxi duo type verbindt 2 maxi types door een opening te voorzien in de 
voorzetstructuur van 2 naast elkaar gelegen maxi types. Zo is het mogelijk om binnenskamers van de 
ene center naar de andere te lopen.

Voorzieningencenter

1 center is bestemd als voorzieningencenter. Er wordt sanitair voorzien, een keukentje met afwasbak en 
aanrecht en een centrale bergruimte voor het poetsmateriaal. Deze center is enkel toegankelijk voor de 
concessiehouders van de centers. De voorzieningencenter wordt 1x per week schoongemaakt. Daarnaast 
wordt ook schoonmaakmateriaal voorzien. Het gebruik en onderhoud van de voorzieningencenter is 
inbegrepen in de huurprijs van de eigen center. Per center worden 2 sleutels van de voorzieningencenter 
geleverd.

Fietsstalcenter

Van de 19 gerenoveerde centers wordt ook 1 center voorzien als fietsenstalplaats. Deze center zal  
uitgebaat worden door het autonoom gemeentebedrijf MPA (mobiliteit en parkeren Antwerpen). In  
eerste instantie zullen deze fietsenstalplaatsen ter beschikking staan van de buurtbewoners, die ze aan 
een democratische prijs kunnen huren.

gemeenschapcenter/voorzieningencenter fietsstalcenter



Bestemming
Het doel van AG VESPA is om deze strip van centers voor uiteenlopende activiteiten te laten gebruiken om 
levendigheid in de buurt te creëren. 

De centers worden in concessie gegeven als ruimte voor ateliers, ambachten, verenigingsleven, dienstver-
lening, horeca en ander ondernemerschap en initiatief. Niet toegelaten activiteiten zijn functies met 
risico op explosie, opslagruimte, parkeerplaatsen en wonen.

Juridische vorm
Concessieovereenkomst.
De toepassing van de handelshuurwetgeving is uitgesloten.

Termijn
De concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar, welke onder bepaalde  
voorwaarden verlengd kan worden. Met uitzondering van het eerste jaar kan de concessiehouder de  
overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden.

Indien de concessiehouder niet meer voldoet aan de voorwaarden op basis waarvan werd toegewezen, 
kan AG VESPA te allen tijde een einde stellen aan de lopende concessieovereenkomst, met een  
opzegtermijn van 3 maanden met duidelijke vermelding van de reden van de opzeg.

Vergoeding beschikbare types:
• Maxi (centernummer  50): 500 euro/ maand.
• Maxi duo (centernummers 51-52): 850 euro/ maand.
• Maxi duo (centernummers 55-56 ): 800 euro/ maand.

Onderhoud en herstelling
De concessiehouder staat in voor het huurdersonderhoud.

Nutsvoorzieningen
Elke center beschikt over een eigen meter voor elektriciteit en water. Enkel concessiehouders kunnen 
gebruik maken van het sanitair in de voorzieningencenter.
Voor het maxi en maxi duo type is de mogelijkheid voorzien om zelf sanitair te plaatsen in de gehuurde 
center. Dit sanitair zal noodzakelijk zijn voor publiekstrekkende functies (zoals horeca).

Waarborg
De concessiehouder stelt een waarborg gelijk aan 2 maanden vergoeding.

Inrichting
De concessiehouder zal op eigen kosten de ruimte inrichten om het geschikt te maken voor zijn activiteit.

Waterdichtheid
AG VESPA kan geen garantie bieden voor een volledige waterdichtheid.

Kandidaatstelling en beoordelingscriteria

De kandidaat bezorgt AG VESPA  een gemotiveerde nota waarin hij zijn visie weergeeft op het gebruik van 
de center. In deze nota beschrijft de kandidaat welke activiteiten hij plant in de center,  hoe hij deze center 
hiervoor zal gebruiken en inrichten en op welke wijze hij dit zal financieren. 

Samenvatting van de voornaamste voorwaarden



Bij de beoordeling van de kandidaturen wordt rekening gehouden met volgende criteria en afwegingen:

• de mate waarin het project buurtgebonden is;
• het tijdstip waarop de centers gebruikt zullen worden: overdag, ‘s avonds, tijdens de week, weekend, 

eventuele openingsuren,....;
• de mate waarin het concept ‘op maat’ van de centers is (m.a.w. activiteiten die baat hebben bij een 

open vitrine en niet gestoord worden door de treinactiviteiten, het feit dat er elektrisch verwarmd en 
geventileerd wordt, vochtigheid van de center,…);

• de mate waarin publiek wordt aangetrokken;
• de bijdrage aan de levendigheid van de straat;
• de wijze waarop de center ingericht en gebruikt zal worden;
• verkeersbelastende activiteiten zijn niet wenselijk.
• financiële aanpak

De center zal worden toegewezen aan de eerste kandidaat die voldoet aan bovenstaande criteria.



Wedstrijdmaquette: type Maxi

Wedstrijdmaquette: type Maxi duo
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Omgeving
De centers bevinden zich langs de Engelselei, tussen het Luitenant  
Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan. De eerste 19 centers die  
gerenoveerd worden, strekken zich uit tussen de Stenenbrug en de  
groenzone en zijn goed zichtbaar vanaf de invalsweg Stenenbrug/  
Herentalsepoort.



CENTERS BORGERHOUT

Engelselei zn
2140 Borgerhout

Situering van het stadsproject
De gemetste spoorwegberm in Borgerhout dateert van 1885 en ligt op de 
grens tussen de Singel en de Antwerpse binnenstad. Ooit was deze spoor-
wegberm een verzorgde en aantrekkelijke stadswal. Tot voor kort was het 
een verwaarloosde muur aan de rand van de binnenstad; deze plek leek 
wel het einde van de stad. Daarom werd het stadsproject ‘Vergeten Straat’ 
genoemd, naar een boek van Louis Paul Boon.

AG VESPA vormt de versleten muur om tot een wand vol nieuwe activiteiten 
en werkt hiervoor samen met het district Borgerhout dat de straat en de 
groenzone opnieuw zal aanleggen. Deze totaalaanpak zet de volledige strip 
van de ‘Vergeten Straat’ in een nieuw daglicht.

In december 2017 startte de renovatie van de eerste 19 centers ter hoogte 
van de Engelselei/Hogeweg, meer bepaald de centers met nummers tussen 
39  en  57. Van de 19 gerenoveerde centers wordt  1 center gebruikt als  
centrale voorzieningencenter waarvan alle concessiehouders gebruik kunnen 
maken. Een tweede center zal gebruikt worden als buurtfietsstalplaats.

De overige centers worden in concessie gegeven. Hierbij wordt gestreefd 
naar een goede mix van activiteiten: buurtgebonden initiatieven door of 
voor de buurt, commerciële en niet commerciële activiteiten, week- en  
weekendactiviteiten, ...

Als de eerste fase een succes wordt en indien er voldoende bijkomende  
middelen gevonden worden, plant AG VESPA in 2019-2020 de renovatie van 
een nieuwe reeks centers.



Wie werkt eraan mee
AG VESPA coördineert de ontwikkeling van de centers in nauwe  
samenwerking met Infrabel NV, die eigenaar blijft van de bovenliggende 
spoorweginfrastructuur. Het ontwerp van de centers is van NU Architectuur- 
atelier. De werken worden uitgevoerd door aannemer PIC Renodecor. Het 
project wordt mogelijk gemaakt door het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds.

Openbaar domein
Aansluitend aan de renovatiewerken startte het district Borgerhout met de  
heraanleg van de Engelselei en van de groenzone. Er komt een doorgang 
voor fietsers en voetgangers. De Engelselei is voor hen dan geen doodlopende 
straat meer. De volledige gevel van het spoorweggewelf wordt gereinigd en 
monumentaal verlicht. Ook de open bogen worden proper en aantrekkelijk 
gemaakt als onderdoorgang tussen de Singel en de Engelselei. 

Atypische ruimtes
De centers zijn erg atypische en speciale ruimtes. Ze liggen in een lange rij 
naast elkaar met elk een grote vitrine, tussen dikke gewelven en onder een 
spoorweg die volop in gebruik is.

Het treinverkeer is hoorbaar in de centers. Activiteiten die om absolute stilte 
vragen, zijn af te raden. 

Het open karakter van de centers moet zorgen voor levendigheid in de 
straat. Er wordt dus gezocht naar activiteiten die de vitrine optimaal  
benutten.

Door de ligging van de centers onder de spoorweg moet er elektrisch worden 
verwarmd. Andere verwarmingssystemen, zoals aardgas, gas, kachels zijn 
niet toegelaten. 

De infrastructuur van de spoorweg is meer dan één eeuw oud. Via water-
dichtingssystemen wordt het regenwater opgevangen en gedraineerd. De 
boogwanden werden zorgvuldig behandeld met vochtwerende coatings, 
verven, en/of pleisterwerk. AG VESPA kan echter geen garantie bieden voor 
een volledige waterdichting.

Omwille van dit waterdichtingssysteem mag er niet geboord worden in 
het gewelf en de muren. De muren en plafonds  mogen niet overschilderd 
worden.





DISCLAIMER INFOBROCHURE
Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van  
vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter  
inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan AG VESPA via  
info@vespa.antwerpen.be

Overzicht beschikbare centers

Type Aantal eenheden Bruto oppervlakte Vergoeding per maand

Maxi 1 63 m² 500,00 euro

Maxi duo (center 51-52) 1 126 m² 850,00 euro

Maxi duo (center 55-56) 1 126 m² 800,00 euro

Bezichtiging en informatie
Het project is tijdens de week te bezoeken op afspraak.

Contactpersoon
Julie De pauw
tel. 03 432 83 18 
julie.depauw@vespa.antwerpen.be



autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed 
en stadsprojecten Antwerpen

www.agvespa.be
info@vespa.antwerpen.be
BE 0267 402 076
IBAN BE37 0910 1270 6928

Paradeplein 25 
2018 Antwerpen
T 03 259 28 10
F 03 259 28 11

Volg AG VESPA  


