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1. Inleiding 
Dit boekdeel bevat de tekst van het informatief gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van de gemeente Schelle.  Het moet samen gelezen worden met de 
kaartenatlas, die afzonderlijk gebundeld is. 
Het is de bedoeling dat dit informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van 
de gemeente schetst, met inbegrip van de bestaande bepalingen en relevante studies, 
op basis van bestaande documenten en eigen onderzoek.  
In hoofdstuk 2 wordt de gemeente gesitueerd.  Achtereenvolgens wordt de ligging van 
de gemeente in een ruimere omgeving besproken en worden enkele kengetallen 
gegeven. 
In hoofdstuk 3 komt de planningscontext aan de orde: verschillende beleidsplannen die 
van invloed zijn op het gemeentelijk ruimtelijk beleid.  Dit zijn zowel de hogere 
beleidsplannen, zoals het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Antwerpen, als de sectorale beleidsplannen, zoals het 
mobiliteitsplan, het GNOP1 en het milieubeleidsplan, en ook plannen van aangrenzende 
gemeenten. 
In hoofdstuk 4 wordt de stand van zaken van het gevoerde ruimtelijk beleid toegelicht. 
In hoofdstuk 5 wordt de bestaande ruimtelijke structuur geanalyseerd.  Eerst wordt een 
overzicht van de historische ontwikkelingen van de gemeente geschetst.  Vervolgens 
wordt, aan de hand van deelstructuren, de huidige ruimtelijke structuur van de 
gemeente besproken.  
In hoofdstuk 6 worden de prognoses opgesteld voor de nederzettingsstructuur en 
ruimtelijk-economische structuur. 
De analyse van de verschillende deelstructuren wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met 
een onderzoek naar de knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties voor de 
verschillende deelstructuren. 

                                                 
1 GNOP = gemeentelijk natuurontwikkelingsplan 
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2. Het hoe en waarom van een structuurplan 

2.1. Waarom een structuurplan? 
Het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is nodig omdat het wettelijk 
verplicht is, maar ook omdat tijdens de voorbije decennia duidelijk werd dat het oude 
instrumentarium van de ruimtelijke ordening2 niet meer volstond om dynamisch te 
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, ruimtelijke noden en kansen in een steeds 
complexer wordende en snel evoluerende maatschappij.  
De vroegere aanlegplannen waren immers een passief instrument, enkel gericht op het 
bestemmen van zones.  Structuurplanning beoogt een actief beleid, gericht op het 
bieden van een antwoord op ruimtelijke, hedendaagse en verwachte toekomstige 
knelpunten en bedreigingen, het uitbouwen van kwaliteiten en het benutten van kansen.  
Het moet aldus mogelijk zijn voor het beleid om te komen tot een doordacht 
actieprogramma, met acties op korte en lange termijn, die steeds harmonisch inspelen 
op een planmatige ontwikkeling op lange termijn.  Het gamma van acties wordt nu veel 
breder opgevat dan vroeger: ze kunnen nog steeds gaan over het bestemmen van de 
ruimte, maar ze kunnen ook gaan over de mogelijke inrichting en het beheer ervan en 
de ingrepen die ervoor nodig zijn.  Alle acties moeten wel steeds kaderen in een goed 
doordacht toekomstbeeld, de zogenaamde “gewenste ruimtelijke structuur”. 
Om dit op een democratische manier te bereiken is een denkproces nodig, niet alleen 
bij de plannenmakers, maar ook bij het beleid en bij de bevolking.  We kunnen dan 
spreken van een structuurplanningsproces, waarvan het uiteindelijk resultaat het 
structuurplan is. 

2.2. Het wetgevend kader 

2.2.1. Het decreet van 18 mei 1999 
Het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening regelt 
de opmaak van ruimtelijke structuurplannen op drie schaalniveaus: het Vlaams Gewest, 
de provincies en de gemeenten. Op ieder niveau worden de structuurbepalende 
elementen beschreven. De structuurbepalende elementen zijn de hoofdlijnen van de 
ruimtelijke structuur van het betrokken niveau.  In de memorie van toelichting van het 
planningsdecreet wordt een niet-exhaustieve lijst gegeven van de structuurbepalende 
elementen voor structuurplanning op het niveau van respectievelijk het Vlaams Gewest, 
de provincie en de gemeente. 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
- de stedelijke gebieden, de stedelijke netwerken op internationaal en gewestelijk 

niveau en de grensoverschrijdende stedelijke netwerken; 
- het buitengebied op gewestelijk niveau dat o.m. de natuurlijke structuur, de 

agrarische structuur, de bosstructuur, de landschappelijke structuur en de 
nederzettingsstructuur bevat; 

- de ruimtelijk-economische structuur op gewestelijk niveau die de economische 
knooppunten, de bedrijventerreinen, de zeehavens, de luchthavens, de treinstations 
voor internationaal treinverkeer en de internationaal georiënteerde logistieke parken 
bevat; 

                                                 
2 Bedoeld wordt het instrumentarium gebaseerd op de wet van 29 maart 1962 en de daaruit 
voortvloeiende bestemmingsplannen (gewestplan, BPA’s enz.…) 
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- de lijninfrastructuren op gewestelijk vlak met o.m. de wegen, waterwegen, 
spoorwegen, pijpleidingen en hoogspanningsleidingen van gewestelijk belang. 

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 
- de stedelijke netwerken op provinciaal niveau; 
- de ecologische infrastructuur met o.m. lijn- en puntvormige elementen en zones die 

van ecologisch belang zijn maar die niet tot de natuurlijke structuur op gewestelijk 
niveau behoren; 

- de nederzettingsstructuur; 
- de elementen van provinciaal belang van de landschappelijke structuur; 
- de kleinhandel van provinciaal belang; 
- de toeristische en recreatieve infrastructuur van provinciaal belang; 
- de lijninfrastructuren van provinciaal belang met o.m. de wegen, waterwegen, 

spoorwegen, pijpleidingen en hoogspanningsleidingen. 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
- de bebouwde ruimte op gemeentelijk niveau; 
- de gemeentelijke economie; 
- de natuur in de bebouwde omgeving; 
- de elementen van de landschappelijke structuur op gemeentelijk niveau; 
- de toeristische en recreatieve infrastructuur van gemeentelijk belang; 
- de weginfrastructuur van gemeentelijk belang. 
 

2.2.2. Omzendbrief RO 97/02 over het gemeentelijk 
structuurplanningsproces 
Deze omzendbrief geeft o.a. aan welke inhoudelijke elementen aan bod moeten komen 
in het gemeentelijk ruimtelijk beleid in ‘t algemeen en in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan in ’t bijzonder. Als belangrijke inhoudelijke taken inzake het gemeentelijk 
ruimtelijk beleid worden in deze omzendbrief weerhouden: 
- het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen inzake woningbouw; 

d.i. het ruimtelijk kader voor het gemeentelijk huisvestingsbeleid; 
- het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen inzake de lokale 

economische activiteiten; d.i. het ruimtelijk kader voor het gemeentelijk economisch 
beleid; 

- het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen om de gemeente 
leefbaar en bereikbaar te houden; d.i. het ruimtelijk kader voor het gemeentelijk 
mobiliteitsbeleid; 

- het ontwikkelen van een visie en het nemen van maatregelen inzake het fysisch 
systeem en de ruimtelijke aspecten hiervan; d.i. het ruimtelijk kader voor het 
gemeentelijk milieubeleid. 

Verder bepaalt deze omzendbrief dat een visie in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan dient te worden opgebouwd vanuit de structuurbepalende elementen en 
sectorale problemen. De voorkomende structuurbepalende elementen op gemeentelijk 
niveau zijn o.a.: 
- de elementen die de woon- en leefstructuur bepalen (o.a. kernen, gehuchten, linten) 
- de elementen die de natuurlijke structuur bepalen (beekvalleien, natuur in de 

bebouwde omgeving…) 
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- de elementen die de structuur van de open gebieden op gemeentelijk niveau bepalen 
met hierin de verschillende functies, zoals de landbouw- en natuurfunctie 

- de concentraties van economische activiteiten (kleinhandelsconcentraties, 
bedrijventerreinen…) 

- de concentraties van andere lokaal belangrijke functies (toeristische en recreatieve 
activiteiten, gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen) 

- infrastructuren (ruimtes met meer dan loutere verkeersfuncties) van gemeentelijk 
belang. 

Vanuit het RSV is duidelijk dat ook de elementen van de landschappelijke structuur op 
gemeentelijk niveau hiertoe behoren. 
Daarnaast worden sectorale problemen, ontwikkelingen en ruimtebehoeften in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgenomen, voor zover dat ze in de gemeente een 
rol spelen. 
Verder verduidelijkt de omzendbrief de inhoud van het informatief, het richtinggevend 
en het bindend gedeelte van een GRS. 

2.3. Aanpak structuurplanning Schelle 

2.3.1. Planningsmethodiek 
Werken op drie sporen 
Het structuurplanningsproces loopt over drie sporen: 

- spoor 1: globale visievorming 
- spoor 2: aanpak dringende problemen en kansen 
- spoor 3: bevolkingsparticipatie 
Het is belangrijk dat er gelijktijdig aan de drie sporen wordt gewerkt en dat 
structuurplanning niet als een lineair proces wordt toegepast, waarin de drie 
hiërarchische planfasen achtereenvolgens aan bod komen. Hierdoor kan men zowel 
een lange termijnvisie ontwikkelen als strategisch inpikken op de werkelijkheid. 

figuur 1: driesporenplanning, het proces 

  Waarden en normen 
 Spoor 1  visievorming op lange termijn 
  Problemen 
 
 
  knelpuntenbehandeling 
 Spoor 2 op korte termijn  
  Dagelijks beleid 
 
 
  Betrekken bevolking bij 
 Spoor 3 plan- en besluitvorming 
  Emancipatorisch werken 
  Naar kwaliteit 
Planning is permanent werken op drie sporen, permanente communicatie, een werkelijkheidsgericht, 
strategisch model. 

Bron: Structuurplanning: Een handleiding voor gemeenten 
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Inhoud van de structuurplanning 
Het structuurplan wordt in drie fasen opgemaakt. 
In een eerste fase wordt de startnota opgemaakt. Hierin wordt de bestaande ruimtelijke 
structuur van de gemeente beschreven en wordt er een aanzet tot een visie gegeven.  
In de tweede fase wordt er een ontwerp ruimtelijk structuurplan opgesteld.  
In de derde en laatste fase wordt het ontwerp ruimtelijk structuurplan, na verschillende 
overlegrondes met de stuurgroep en de bevolking, verder uitgewerkt naar een 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  

2.3.2. Communicatie en organisatie 
Communicatie en organisatie zijn belangrijke elementen om een meerwaarde te 
bewerkstelligen met betrekking tot het planningsproces. 

Naast planvervaardigers en “zuivere” planbegeleiders zijn er ook nog participerende 
groepen met een meer gemengde rol: bijvoorbeeld de plannen mee begeleiden én 
goedkeuren én daarna uitvoeren, ofwel inspraak hebben en daarna mede-gebruiker zijn 
van de uitvoeringen van de plannen…het betreft hier politici, gemeentelijke, provinciale 
en gewestelijke administratie en bevolking. De rollen van de verschillende 
participerende groepen worden hierna toegelicht. Het is de bedoeling dat in het 
gemeentelijk structuurplanningsproces nieuwe vormen van samenwerking tot stand 
komen om tot een beleid te komen dat door zoveel mogelijk participanten gedragen 
wordt. 

Planvervaardigers 
De plangroep (IGEAN) doet de onderzoeken en verzorgt de rapportage van het plan. 

Planbegeleiders 

Ambtelijke werkgroep 

De leden van de ambtelijke werkgroep, bestaande uit geïnteresseerde leden van het 
college van Burgemeester en Schepenen, de gemeentesecretaris, ambtenaar van de 
dienst stedenbouw en de plangroep (verder kan de ambtelijke werkgroep naar thema 
worden uitgebreid), hebben geregeld overleg over de voortgang van de studie. Zij 
bespreken de voorstellen en reiken bepaalde informatie aan waarmee verder gewerkt 
kan worden.  
Stuurgroep 

De stuurgroep is een verruiming van de ambtelijke werkgroep. De stuurgroep toetst de 
ideeën van de plangroep en van de ambtelijke werkgroep en zorgt voor een draagvlak 
voor de geformuleerde voorstellen. Zij vervult een brugfunctie tussen het 
gemeentebestuur en de plangroep enerzijds en de bevolking anderzijds. 

Gecoro 
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geeft advies over alle belangrijke 
ruimtelijke ingrepen. 

Relatie politici, administratie, bevolking 
College van Burgemeester en Schepenen 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt besluiten en legt definitieve 
documenten voor aan de gemeenteraad. Doordat een aantal schepenen tot de 
ambtelijke werkgroep behoort is dat een garantie voor doorstroming van informatie 
tussen de werkgroepen en het Schepencollege. 
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Gemeenteraad  

De gemeenteraad beslist over de goedkeuring van het definitieve structuurplan. Ze 
neemt kennis van de ontwerpnota’s en participeert via enkele raadsleden in de 
stuurgroep.  

Structureel overleg met de hogere overheid 

Na iedere fase van het proces volgen er vergaderingen met de hogere overheid (ROHM 
Antwerpen en Provincie, dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit ) zodat er gewaakt 
wordt over de inhoudelijke en procedurele aspecten van het structuurplan. 

Gemeentelijke administratie en de adviesraden 

De gemeentelijke administratie en de adviesraden verschaffen informatie met 
betrekking tot de planvorming en advisering.  

Bevolking  

In eerste instantie veronderstelt inspraak van de bevolking het verstrekken van 
informatie van en naar de bevolking. Ruimere inspraakmogelijkheden kunnen worden 
voorzien na afronding van de startnota. 

 
 

 

Vergaderingen van het structuurplanningsproces 
 

datum Met wie? Onderwerp 
20.12.1999 ambtelijke werkgroep opstartvergadering structuurplanning 
06.11.2001 ambtelijke werkgroep voorontwerp woonbehoeftenstudie 
30.11.2001 ambtelijke werkgroep Planningscontext 
09.01.2002 ambtelijke werkgroep bestaande ruimtelijke structuur 
19.02.2002 ambtelijke werkgroep situering, gevoerd ruimtelijk beleid, problemen, 

kwaliteiten, potenties 
19.03.2002 ambtelijke werkgroep visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling 

van Schelle 

Gemeenteraad 

Gemeentelijke 
administratie 

College 

Bevolking 

Gecoro 

Ambtelijke 
werkgroep 

Stuurgroep 

IGEAN 

Provincie 

Andere actoren 

AROHM 
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datum Met wie? Onderwerp 
22.05.2002  stand van zaken startnota 
11.10.2002 ambtelijke werkgroep ontwikkelingsperspectieven voor de gewenste 

ruimtelijke structuur: deelstructuren 
24.10.2002 ambtelijke werkgroep ontwikkelingsperspectieven voor de gewenste 

ruimtelijke structuur: deelgebieden, afbakening 
grootstedelijk gebied 

09.12.2002 stuurgroep en gecoro toelichting startnota 
27.02.2003 ambtelijke werkgroep verdere verloop structuurplanning 
12.05.2003 Provincie, Arohm structureel overleg startnota 
22.05.2003 ambtelijke werkgroep afbakening grootstedelijk gebied 

deelstudie: toerisme en recreatie 
12.06.2003 ambtelijke werkgroep deelstudie: beken 
18.06.2003 ambtelijke werkgroep afbakening grootstedelijk gebied 
25.06.2003 ambtelijke werkgroep deelstudie: open ruimte 
02.09.2003 ambtelijke werkgroep deelstructuren: gewenste ruimtelijke structuur 
05.09.2003 ambtelijke werkgroep deelstructuren: gewenste ruimtelijke structuur 
24.09.2003 ambtelijke werkgroep deelruimten: gewenste ruimtelijke structuur 
09.10.2003 ambtelijke werkgroep deelruimten: gewenste ruimtelijke structuur 
16.10.2003 studiedag afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 
22.10.2003 ambtelijke werkgroep bindend gedeelte 
25.11.2003 ambtelijke werkgroep bindend gedeelte 
18.12.2003 ambtelijke werkgroep zonevreemde woningen, bedrijvenprognose 
22.01.2004 ambtelijke werkgroep overzicht voorontwerp 
26.02.2004 stuurgroep en gecoro toelichting voorontwerp 
31.03.2004 ambtelijke werkgroep aanvullingen structuurplan 
13.04.2004 Provincie, Arohm structureel overleg voorontwerp 
28.04.2004 ambtelijke werkgroep aanpassingen structuurplan 
06.05.2004 ambtelijke werkgroep aanpassingen structuurplan 
30.06.2004 Provincie, Arohm plenaire vergadering 
06.07.2004 ambtelijke werkgroep aanpassingen voorontwerp 
22.09.2004 Gecoro advies voorontwerp 
09.10.2004 Gecoro advies voorontwerp 
28.10.2004 Gemeenteraad voorlopige goedkeuring 
26.01.2005 Bevolking Infovergadering 
17.02.2005 Bevolking Infovergadering 
25.03.2005 Procoro Bespreking ontwerp 
13.04.2005 Gecoro Behandeling bezwaarschriften 
04.05.2005 Gecoro Behandeling bezwaarschriften 
18.05.2005 Gecoro Advies aan de gemeenteraad 
10.06.2005 Ambtelijke werkgroep Bespreken advies gecoro 
23.06.2005 Gemeenteraad Definitieve goedkeuring 
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3. Situering 

3.1. Positie van de gemeente in de regio 
kaart 1: situering in regio 

Schelle is gelegen in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het arrondissement 
Antwerpen.  Ze telt 7.739 inwoners en beslaat een oppervlakte van 780 ha.  De 
bevolkingsdichtheid ligt hiermee op 992 inw./km² wat meer dan het dubbel is van het 
Vlaams gemiddelde van 432 inw/km². 

De buurgemeenten van Schelle zijn Hemiksem, Aartselaar en Niel.  Aan de andere 
oever van de Schelde ligt de gemeente Kruibeke.  Bornem bevindt zich aan de 
overzijde van de Rupel. 

In het noorden wordt de gemeente begrensd door de Vliet, ten noordwesten door de 
Schelde, ten westen door de Rupel en ten zuiden door de Wullebeek.  In het oosten 
wordt de gemeente doorsneden door de Boomsesteenweg. 

De gemeente ligt ten zuiden van de stad Antwerpen en in de omgeving van de kleine 
stad Boom.  Ten zuiden van de gemeente mondt de Rupel uit in de Schelde. 

Schelle is vlakbij de grootstad gelegen maar wist toch haar landelijke karakter te 
behouden.  Het gebied heeft van oorsprong grondgebonden melk- en rundveehouderij 
en vollegrondstuinbouw als landbouwproductierichtingen.  Grondgebonden 
landbouwactiviteiten (melk- en rundvee) staan hier onder druk van de verstedelijking in 
de Antwerpse agglomeratie. 

De woonkern is gelegen langs de Provinciale Steenweg net zoals in de buurgemeenten 
Hemiksem en Niel.  Deze kern is sterk gegroeid door de verwezenlijking van een groot 
aantal verkavelingen.  De meeste sluiten aan op de oorspronkelijke kern, hoewel er ook 
ontwikkelingen zijn ontstaan in het landbouwgebied. 

Via de Steenwinkelstraat en de Bist (Aartselaar) is de kern bereikbaar met de 
Boomsesteenweg.  De dorpskern wordt doorsneden door de Provinciale Steenweg en 
de spoorweg. 

De elektriciteitscentrale Interescaut is typerend voor Schelle.  Grootschalige kleinhandel 
en bedrijvigheid zijn geconcentreerd langs de Boomsesteenweg.  Deze vormt één van 
de belangrijke industriële bandstructuren vertrekkend vanuit Antwerpen (de oevers van 
de Schelde, het Albertkanaal en A12). 
Kleinhandel is gesitueerd in de dorpskern en langs de verbindingswegen met de 
buurgemeenten. 

regio Rupelstreek3 
kaart 2: regio Rupelstreek 

Schelle maakt deel uit van de Rupelstreek.  De Rupelstreek wordt gevormd door de 
gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst.  De Rupelstreek is gelegen in 
het zuidelijk deel van de provincie Antwerpen en telt ongeveer 55.000 inwoners. 

                                                 
3 Uit: De Rupelstreek, een korte toelichting; het infocentrum van de Rupelstreek; november 1985 
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De streek werd gekenmerkt door de baksteennijverheid.  Vanaf de Schelde- en 
Rupelboorden werd de cuestahelling, die de streek geografisch karakteriseert, 
progressief afgegraven. 

Vanaf de eeuwwisseling kende de baksteennijverheid een grote bloei.  Allerlei 
aanverwante industrieën ontstonden zoals machinebouw, bouwnijverheid, 
scheepsbouw,… 

Vanaf de jaren 1960 kent de tewerkstelling in de baksteennijverheid een sterke 
terugloop wegens een sterk doorgedreven mechanisatieproces (introductie van 
droogovens en tunnelovens). 

In het begin van de jaren 1970 tekent zich de teloorgang van de baksteenindustrie in de 
Rupelstreek af.  Deze teloorgang wordt in de hand gewerkt door de verouderde 
bedrijfsstructuur, het gebrekkige management, de stijging van de energieprijzen vanaf 
1974 en de crisis in de bouwsector. 

In de baksteennijverheid, metaalverwerking, metaalconstructie, machinebouw en 
scheepssector gingen sindsdien werkplaatsen verloren.  In de dienstensector was er 
slechts een lichte tewerkstellingstoename zodat de streek een hoge werkloosheid kent. 

De baksteennijverheid had een grote behoefte aan klei.  De kleiwinning was niet 
gestructureerd en slechts deels gereglementeerd.  Deze houding leidde tot het typische 
Rupeliaanse maanlandschap van enorme afgegraven gebieden met verdiepputten tot 
30 meter diep.  Het voorbehouden van de streekgronden voor de baksteennijverheid 
heeft geleid tot een tekort aan bouwgronden. 

Vanaf medio jaren 70 kan men bovendien spreken van een desolaat maanlandschap.  
De failliete bedrijven vonden geen koper, de bedrijfsinstallaties verkrotten.  Alles lag er 
verlaten en verwaarloosd bij. 

De Rupelstreek kampt ook met een aantal milieuproblemen.  De Rupel is verontreinigd 
door afvalwaters van de Brusselse agglomeratie.  Ook de lucht is verontreinigd door het 
zuidelijk gelegen industriebekken van Willebroek en Puurs.  De grootste problemen 
situeren zich op het vlak van de huisvuil- en industriële afvalstorten.  De verlaten 
kleiputten werden gebruikt als stortplaatsen. 

Vandaag doet de regio het weer beter.  Nieuwe bedrijven worden aangetrokken, er is 
ruimte voor woningbouw, in de verlaten kleiputten ontstaat er spontane 
natuurontwikkeling, de recreatief-toeristische functie neemt toe in belang. 
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3.2. Kengetallen 
tabel 1: kengetallen 

Oppervlakte     

 Schelle  780 ha  
    
inwoners  (01.01.2001)    

 Schelle  7.711  
    
bevolkingsdichtheid  (01.01.2001) 989 inw./km2   
    
bevolkingssamenstelling  (01.01.2001)    

 0 - 17 jaar 
 28 - 64 jaar 
 65 jaar en ouder 

 1.713 
4.802 
1.196 

22% 
62% 
16% 

    
aantal gezinnen  (01.01.2001)    

 totaal 
 alleenstaanden 
 2 personen 
 3 tot 4 personen 
 5 of meer personen 
 gemiddelde gezinsgrootte 

3.030 
647 

1.110 
1.067 

206 
2,54 

 
 
 
 

 
21% 
37% 
35% 
7% 

 
    
aantal woningen  (01.01.2001)    

 totaal 
 ééngezinswoningen 
  open bebouwing 
  gekoppelde bebouwing 
  gesloten bebouwing 
 appartementen 
 bewoond door eigenaar 

3.006 
2.546 

443 
684 

1.419 
460 

70% 

 
85% 

 
 
 

15% 
 

 
  

15% 
23% 
47% 

 

    
Tewerkstelling (01.07.2000)    

 zelfstandigen en helpers 
 werknemers en ambtenaren 
 aandeel werkzoekenden 

421 
1.911 
4,1% 

  

    
onderwijs  (1998-1999)    

 aantal leerlingen 
  kleuteronderwijs 
  lager onderwijs 

  
354 
588 

 

    
grondgebruik  (1995) (zonder Schelde)   

 totaal 
 agrarisch gebied 
 groengebied 
 woongebied 
 industriegebied en KMO-zone 
 recreatiegebied 

733 ha   
48% 
15% 
24% 
10% 
3% 

 

Bron: NIS, GOM Antwerpen, GNOP, gemeentebestuur Schelle 
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4. Planningscontext4 

4.1. Ruimtelijke plannen en bepalingen met een verordenend 
karakter 

4.1.1. Verbanden met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Van het RSV is het richtinggevend gedeelte “De gewenste ruimtelijke structuur voor 
Vlaanderen” goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 september 1997 en zijn de 
bindende bepalingen door de Vlaamse Parlement goedgekeurd op 17 december 1997.  
Het RSV vormt een referentie- en sturingskader voor de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van Vlaanderen. 
Op het gewestelijk niveau worden doelstellingen bepaald en taakstellingen naar de 
provincies en gemeenten geformuleerd in het RSV.  Tevens worden er selecties 
gedaan van die elementen die structuurbepalend zijn op Vlaams niveau. 

Stedelijk netwerk op internationaal niveau: de Vlaamse Ruit 
Schelle behoort tot het Vlaams stedelijk kerngebied dat aanzien wordt als één van de 
zes structuurbepalende stedelijke regio’s van internationale betekenis in Noord-West-
Europa. 
De uitwerking van het stedelijk netwerk Vlaamse Ruit gebeurt door het Vlaamse Gewest 
en moet leiden tot een ruimtelijke visie voor het stedelijk netwerk als geheel en een visie 
op de internationale dimensie van de Vlaamse Ruit in het bijzonder. 
Volgende doelstellingen staan voor de Vlaamse Ruit voorop: 
- het selectief invullen van activiteiten teneinde optimaal de geboden internationale 

potenties van het stedelijk gebied te benutten; 
- het veiligstellen van haar internationale positie inzake bereikbaarheid (via de lucht, 

het water, het spoor, de weg en de telecommunicatie) ten opzichte van de Randstad 
en het Ruhrgebied; 

- het aantrekken van activiteiten en investeringen van internationaal belang door een 
samenhangend en sturend aanbodbeleid van voldoende en hoogwaardig uitgeruste 
bedrijventerreinen, hoogwaardige stedelijke voorzieningen, een gedifferentieerd 
aanbod van voorzieningen, recreatieve en andere functies. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de Vlaamse Ruit mogen er niet toe leiden dat het 
stedelijk netwerk wordt gelijkgesteld met één grootstedelijk gebied.  Er moet tot een 
ruimtelijke afstemming tussen enerzijds de verschillende groot-, regionaal- en 
kleinstedelijke gebieden en buitengebiedgemeenten worden gekomen.  De inplanting 
van nieuwe activiteiten moet de bestaande stedelijke en economische structuur als 
basis nemen. 

Stedelijke gebieden 
Delen van de gemeente Schelle behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen.  De 
afbakening van het grootstedelijk gebied is midden 2003 aangevat en midden 2005 
wordt een hypothese van afbakeningslijn verwacht. 

Doelstelling 
- het stimuleren en concentreren van activiteiten; 
- het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke 

projecten; 
                                                 
4 Een uitgebreidere toelichting van de planningscontext vindt u in bijlage. 
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- het ontwikkelen van nieuwe woningtypologiëen en kwalitatieve woonomgevingen; 
- het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en 

door locatiebeleid; 
- het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies. 
Ontwikkelingsperspectieven 
- trendbreuk in de verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden: in 

de provincie Antwerpen bedraagt het percentage te realiseren woningen in stedelijk 
gebied 65%. 

- voor de grootstedelijke gebieden is een na te streven woningdichtheid van minimaal 
25 woningen per hectare als een stedelijke dichtheid te beschouwen. 

- differentiatie en verbetering van de woningvoorraad; 
- doelgroepen zijn nieuwe gezinnen en jonge mensen; 
- er moet ruimte zijn voor sociale woningbouw; 
- prioriteit moet gaan naar inbreiding; 
- versterken van de multifunctionaliteit; 
- afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied; 
- bundelen van kleinhandel; 
- optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik; 
- zorg voor collectieve en openbare ruimten; 
- behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke 

groengebieden; 
- waarborgen voor landbouw in grootstedelijke gebieden; 
- behoud en uitbouw van cultureel-maatschappelijke en historisch waardevolle 

elementen in de stedelijke gebieden; 

Buitengebied 
Andere delen van de gemeente Schelle behoren wellicht tot het buitengebied. 
Doelstelling 
- het vrijwaren van het buitengebied voor haar essentiële functies landbouw, natuur, 

bosbouw, wonen en werken op het niveau van het buitengebied; 
- het tegengaan van versnippering van de open ruimte; 
- het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 
- het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen; 
- het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 
- het afstemmen van het ruimtelijk beleid en van het milieubeleid op basis van het 

fysisch systeem; 
- het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 
Ontwikkelingsperspectieven 
Natuurlijke structuur 

Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar 
de aanduiding van een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden waar 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur gestimuleerd wordt. 
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Voor de ecologische infrastructuur wordt gestreefd naar een basiskwaliteit. Deze 
infrastructuur omvat kleine landschapselementen en natuur in de bebouwde omgeving 
van de kernen van het buitengebied. 

Binnen de natuurlijke structuur dienen bossen te worden geherwaardeerd. 

Agrarische structuur 

Voor het duurzaam functioneren van de landbouw worden de gebieden van de 
agrarische structuur afgebakend. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de landbouw gegarandeerd. In functie van haar economische behoeften worden de 
agrarische gebieden op Vlaams niveau afgebakend in gewestelijke 
uitvoeringsinstrumenten en -plannen. 

Voor het agrarisch gebied worden twee ontwikkelingsperspectieven voorgeschreven. 
Dit zijn ‘erkenning en ondersteuning van de agrarische macrostructuur’ en ‘agrarische 
bedrijvenzone voor een leefbare agrarische structuur’. De agrarische macrostructuur 
moet worden beschouwd als de ruimtelijke vaststelling van een aantal concentratie- en 
specialisatiegebieden van de landbouw in Vlaanderen.  
Om de ongeordende ontwikkeling van concentraties aan agrarische bedrijven te 
voorkomen, bestaat de mogelijkheid om agrarische bedrijvenzones af te bakenen voor 
de inplanting van nieuwe grondloze agrarische bedrijven. Deze bedrijvenzones worden 
afgebakend binnen de agrarische structuur en maken geen onderdeel uit van de 
oppervlakte aan bijkomende lokale en regionale bedrijventerreinen. 

Nederzettingsstructuur 

Het wonen en werken moet worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. 
Het centrumgebied van de kernen moet daartoe worden versterkt. Er moet worden 
gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad (prijsklasse, 
grootte en type) en er dient voldoende woningdichtheid te worden gecreëerd 
(meergezinswoningen, bejaardenhuisvesting,…). 
Door de multifunctionele ontwikkeling na te streven in de kernen van het buitengebied 
worden de kernen eveneens versterkt. Het verweven van functies en activiteiten staat 
hierbij voorop (dienstverlening, kleinhandel en lokale economie in het hoofddorp). 
Lokale bedrijventerreinen worden afgestemd op de lokale behoefte en dienen in 
principe aansluitend bij de hoofddorpen te worden gerealiseerd. 
Het bereikbaar houden van de voorzieningen in de kernen van het buitengebied is van 
belang evenals het behoud en verhogen van de kwaliteit van kleine kernen. 

In de provincie Antwerpen wordt maximaal 35% van de bijkomende woningen 
gerealiseerd in het buitengebied. Het provinciaal structuurplan zal voor iedere 
gemeente het aantal benodigde bijkomende woningen aangeven. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal de lokalisatie van gebieden voor nieuw te 
bouwen woningen met fasering en minimale dichtheden aangeven. 
In het buitengebied is het streven naar een woningdichtheid van minimaal 15 woningen 
per ha uitgedrukt op een ruimtelijk samenhangend geheel. 
Het wonen en werken is te concentreren in de kernen van het buitengebied. 

Een verdere aangroei van de linten en verspreide bebouwing is niet gewenst  

Landschapsstructuur 
Het behoud en de ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en herkenbaarheid van 
landschappen wordt bewerkstelligd door: 
- een indicatieve selectie van structurerende landschapselementen- en componenten; 
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- de formulering van gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor af te bakenen 
karakteristieke elementen (bakens) en componenten van het landschap 
(reliëfcomponenten en markante terreinovergangen), gave landschappen en open 
ruimteverbindingen. 

Recreatie en toerisme 

Ontwikkelingsperspectieven voor toeristisch-recreatieve infrastructuur in het 
buitengebied:  uitgangspunt is het recreatief medegebruik met respect voor de 
draagkracht van het gebied.  Netwerkvorming zorgt voor de verbinding van de 
toeristisch-recreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke 
gebieden. 

Lijninfrastructuren 
Duurzame mobiliteit wordt als uitgangspunt gehanteerd. Een geïntegreerde benadering 
van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur staat voorop. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opteert voor het optimaliseren van het 
bestaand wegennet. Deze optimalisatie houdt een functionele categorisering van het 
wegennet in. In een eerste indeling wordt onderscheid gemaakt tussen het 
hoofdwegennet, de primaire wegen, de secundaire wegen en de lokale wegen: 
- hoofdwegennet, met als hoofdfunctie verbinden op internationaal niveau en als 

aanvullende functie verbinden op Vlaams niveau: De E19 (A1), E313 (A13) en ring 
rond Antwerpen werden geselecteerd als hoofdweg; 

- primaire wegen categorie I en II met als hoofdfunctie verbinden op Vlaams niveau en 
als aanvullende functie verzamelen op Vlaams niveau, waarbij maatregelen moeten 
genomen worden om die verbindingsfunctie te optimaliseren. In de omgeving van 
Schelle wordt de A12 als primaire weg categorie I onderscheiden.  Er worden geen 
primaire wegen categorie II geselecteerd in Schelle; 

- secundaire wegen, met als hoofdfunctie verbinden en/of verzamelen op lokaal en 
bovenlokaal niveau en als aanvullende functie toegang geven, worden behandeld in 
de provinciale structuurplannen; 

- Lokale wegen, met als hoofdfunctie toegang geven, worden behandeld in de 
gemeentelijke structuurplannen. 

4.1.2. Verbanden met het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie 
Antwerpen 
Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen werd op 10 juli 2001 goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering. 

Het plan vormt een verfijning van uitspraken die reeds in het RSV werden gedaan en 
met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk beleid bevat het een aantal concrete 
taakstellingen en selecties die een sterke doorwerking hebben naar het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. 

Hoofdruimte Antwerpse fragmenten 
Schelle maakt deel uit van de hoofdruimte Antwerpse fragmenten.  Het gebied bestaat 
uit het deel van de provincie dat in de Vlaamse Ruit ligt.  Alle onderdelen van deze 
hoofdruimte hebben een min of meer stedelijk karakter.  Dit wil niet zeggen dat alles is 
volgebouwd.  Integendeel, er komen tevens belangrijke natuur-, land- en 
tuinbouwgebieden in deze ruimte voor.  Zij zijn echter verweven met bebouwde 
gebieden en hebben daarin ook een functie.  Die al dan niet optimale verwevenheid is 
een karakteristiek en een potentiële kwaliteit van het gebied. 
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Deelruimte grootstedelijk Antwerpen 
Het grootstedelijk Antwerpen blijft ook in de toekomst van fundamenteel belang voor de 
gewenste ruimtelijke structuur van de provincie.  Voor de provincie behoudt Antwerpen 
een centrale rol en biedt het gebied ruimte aan de meest hoogwaardige functies.  Dat 
geldt voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, grootschalige voorzieningen, distributie 
of verkeer.  Een dergelijke concentratie van functies mag niet worden verzwakt door 
nieuwe polen van dit niveau te creëren.  In het kluwen van stedelijke deelruimten en 
fragmenten van de Vlaamse ruit is Antwerpen het grootstedelijk hart van de provincie.  
De overige delen in de provincie zijn hiermee allemaal in min of meerdere mate 
verbonden.  Dit uitgangspunt vraagt om een grondige vernieuwing van het grootstedelijk 
gebied. 
Aandachtspunten voor Schelle: 
- De Schelde wordt opgenomen in een nieuwe gemengd groene, gemengd stedelijke 

vinger van het grootstedelijk gebied.  Een nieuwe band van stedelijkheid aan het 
water met wonen, natuur en groen, dienstverlening en voorzieningen vervangt 
daarbij de vroegere en huidige bedrijvigheid. 

- De omgeving van Boomsesteenweg wordt een vernieuwde stedelijke as.  In deze 
omgeving kunnen nog bijkomende diensten- en bedrijventerreinen worden 
gecreëerd. 

- De open ruimte ten westen van de A12 tussen Boom en Wilrijk (met het 
Schoonselhof en eindigend in fort 7 en fort 8) wordt geselecteerd als groene vinger. 

- Boomsesteenweg en omgeving worden beschouwd als een strategisch project voor 
de gefragmenteerde stad.  Voor deze ruimte worden onderzocht of meer kruispunten 
kunnen worden ondertunneld of overdekt.  Een overdekking maakt het mogelijk 
stedelijke vernieuwingsprojecten te realiseren hetgeen zeker in Boom een grote 
versteviging van de stedelijke functie zou betekenen. 

- Schelde en Rupel vormen een grootstedelijke as doorheen het centrum van 
Antwerpen tot aan Boom. 

Deelruimte Antwerpse gordel 
De Antwerpse gordel is een groenstructuur van grootstedelijk niveau verweven met de 
Antwerpse fragmenten en met een bijzondere functie voor het grootstedelijk gebied.  Hij 
verbindt verschillende soorten natuurlijke, landschappelijke en open ruimte elementen 
(delen van de valleien van de Schelde, Rupel en Nete, ingesloten open ruimten, 
netwerken van bakens, bosgebieden,…).  De Antwerpse gordel loopt ook door in het 
grootstedelijk gebied, bijvoorbeeld in groene vingers en in de fortengordels. 
Aandachtspunten voor Schelle: 
- In het zuiden van de gordel (omgeving van Aartselaar, Schelle, Boom en Rumst) 

bevinden zich ingesloten open ruimten tussen allerlei infrastructuren (in het bijzonder 
E19 en A12), dorpen, gehuchten en linten.  Sommige daarvan zullen binnen de 
afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen vallen en komen dan in 
aanmerking als locaties voor nieuwe woningen of als randstedelijke groengebieden.  
De randstedelijke groengebieden behouden hun rol in de Antwerpse gordel. 

- Grote natuurlijke gebieden die zich bevinden rond samenvloeiingen van rivieren zijn 
ook onderdelen van de Antwerpse gordel: Schelde-Rupel, Rupel-Zenne-Dijle-Nete, 
Kleine Nete-Grote Nete.  Zij worden met elkaar verbonden door de Schelde, Rupel 
en Nete. 
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Deelstructuren 
Ruimtelijk natuurlijke structuur 
Structuurbepalend natuurlijk baken 

De samenvloeiing van de Schelde en de Rupel functioneert als knooppunt in de 
gewenste natuurlijke structuur en moet maximaal worden verbonden met omliggende 
natuurlijke gebieden. 

Natuurverbindingen 
- de Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen Linkeroever (Blokkersdijk, Sint-

Annabos)  en de valleien van de Schelde en de Rupel; 
- de Grote Struisbeek (Benedenvliet en Bovenvliet in Schelle) als verbindend element; 
- een verbinding tussen het gebied van de samenvloeiing Schelde – Rupel en het 

Zennegat. 
Nederzettingstructuur 
Indien Schelle niet wordt opgenomen binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen wordt 
het geselecteerd als gemeente met een gewoon hoofddorp type II.  Deze gemeenten 
hebben de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein en 
desnoods een beperkte mogelijkheid voor de realisatie van meer bijkomende woningen 
dan voor de opvang van de natuurlijke aangroei noodzakelijk is. 
Ruimtelijk economische structuur 
Kleinhandel 

De Boomsesteenweg (N177) in Wilrijk, Aartselaar, Schelle, Rumst en Boom wordt 
opgenomen als kleinhandelsconcentratie die ruimtelijk samenhangt met een stedelijk 
gebied (type I). 
Kleinhandelsconcentraties die ruimtelijk samenhangen met een stedelijk gebied, krijgen 
de beste ontwikkelingskansen.  Er dient zo efficiënt mogelijk omgegaan te worden met 
de bestaande terreinen.  De bestaande relatie met de andere delen van het stedelijk 
gebied moet worden uitgebouwd.  Bijkomende winkels kunnen worden vergund en 
uitbreidingen van bestaande vestigingen zijn mogelijk. 

Landbouw 

Landbouw is in de valleigebieden een medegebruiker van de ruimte naast de andere 
buitengebied functies.  Grondgebonden landbouw moet in evenwicht zijn met de 
ruimtelijke draagkracht van het gebied en moet de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden respecteren. 
Het weren van grondloze landbouw in de valleigebieden is gericht op het behoud en de 
versterking van de open valleistructuren en het natuurlijk karakter ervan alsook op de 
bevestiging van de belangrijke rol van de landbouw in dit gebied. 

In de groene vingers van het verstedelijkt gebied Antwerpen zijn landbouwactiviteiten 
mogelijk.  De landbouw heeft hier een functie als buffer voor de verstedelijking.  De 
nadruk ligt vooral op grondgebonden landbouwactiviteiten. 

Toerisme en recreatie 

Schelle behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk Steden en Stromen.  Dit bestaat uit 
het gebied gelegen parallel aan 4 stromen: het Albertkanaal, het Netekanaal - de Nete, 
de Rupel en de Schelde.  De steden Antwerpen, Mechelen en Lier behoren tot dit 
netwerk. 
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Het gebied tussen Antwerpen en Boom (Boomsesteenweg) wordt geselecteerd als een 
gebied van primair toeristisch-recreatief belang.  Op de Boomsesteenweg wordt op 
toeristisch recreatief vlak het profiel van een stedelijke uitgangspool gecreëerd. 

De Schelde wordt geselecteerd als een gebundeld netwerk.  Dit netwerk is een geheel 
van gebundelde routes voor recreatieve lange afstandsbewegingen.  De schaal van de 
voorzieningen in de geselecteerde transferia overstijgt het gemeentelijk niveau. 

Ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 
De N171 tussen Eikenstraat en E19 en een nieuw aan te leggen verbinding tussen het 
bedrijventerrein ‘Krekelenberg’ te Boom – Niel en de bestaande N171 is opgenomen als 
secundaire weg type I. 
Provinciaal openbaar vervoer 
- Schelle maakt deel uit van het niveau C: intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau; 
- Het station van Schelle maakt deel uit van de stations op het niveau van L- en 

voorstadstreinen tussen Mechelen en Antwerpen-Centraal; 
- Stamlijnen van het voorstedelijk vervoer van Antwerpen gaat in de richting van Boom 

en Hemiksem. 
Landschappelijke structuur 
Structurerende reliëfelementen 
- de meanders van de Schelde en de Rupel; 
- de oude Scheldeloop; 
- de valleirand van de Schelde van Bornem tot Hoboken. 
structurerend hydrografisch element 
- De Schelde is geselecteerd als structurerend hydrografisch element. 
complexe gave landschappen 
- de valleilandschappen; 
- de gemengde complexen met overwegend akker- en weiland. 
complex nieuw landschap 
- het winkellint van de Boomsesteenweg. 
open ruimte verbinding 
- De rechteroever van de Scheldevallei; 
- Omgeving kasteel Cleydael – fort 7 en 8 – Schoonselhof. 
structuurbepalende natuurlijke baken 
De samenvloeiing van de Schelde en de Rupel functioneert als knooppunt in de 
gewenste natuurlijke structuur en moet maximaal worden verbonden met omliggende 
natuurlijke gebieden. 

4.1.3. Ruimtelijke structuurplannen van buurgemeenten 
Enkel Bornem beschikt over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan.  Hierna wordt de 
stand van zaken vermeld. 

Structuurplan gemeente Hemiksem 
Het studiebureau Belgroma heeft de startnota van Hemiksem afgerond. 

Structuurplan gemeente Aartselaar 
Het ontwerp structuurplan is in openbaar onderzoek. 
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Structuurplan gemeente Niel 
Soresma heeft de startnota van Niel afgerond.  Momenteel is een voorontwerp in 
opmaak. 

Structuurplan gemeente Bornem 
De gemeente heeft een ruimtelijk structuurplan opgesteld door studiegroep Omgeving. 
Voor Schelle is vooral het grensgebied langs de Rupel van belang. 
Gewenste rol van Bornem 
De open ruimtefuncties als troef 
Verschillende open ruimtes hebben een bovengemeentelijk belang.  Het betreft vooral 
natuur en passieve recreatie.  In het bijzonder Schelde- en Rupelvallei en de 
verschillende bossen spelen hierin een belangrijke rol.  Enerzijds vormen deze een 
groen hart in de Vlaamse Ruit, anderzijds hebben zij een toeristisch-recreatieve 
aantrekkingskracht eveneens op het niveau van de Vlaamse Ruit. 
Ruimtelijk concepten 
Herstelde Rupelvallei in relatie tot de Rupelstreek 
De Rupelvallei is verbonden met de Scheldevallei.  Het geheel van deze valleigebieden 
kan worden versterkt.  Aangezien de Rupelvallei drager is van verschillende menselijke 
activiteiten (bedrijvigheid in de Rupelstreek, aanleg van het zeekanaal), vraagt dit om 
een herstructurering.  Door het verdwijnen van activiteiten uit de Rupelstreek, kunnen 
Rupel zelf en de rechteroever ervan een veel hogere kwaliteit en een gemengde natuur, 
cultuurhistorische en recreatieve functie krijgen. 
Mogelijk beleid ter realisatie van visie en concept voor natuur 
Rupelvallei 
- overleggen met de buurgemeenten en hogere overheden in verband met herstel en 

natuurontwikkeling van de Rupel; 
- opvolgen van het natuurontwikkelingsplan voor het noordelijk eiland; 
- voeren van overleg met betrekking tot de toekomstige bestemmingen langs het 

zeekanaal; 
tegengaan van ingrepen die een toename van de verharde oppervlakte tot gevolg 
hebben door het weren van (nieuwe) verharding van wegen en (nieuwe) bebouwing. 

4.1.4. Gewestplan 
kaart 3: gewestplan 

De gemeente Schelle bevindt zich op het gewestplan Antwerpen, vastgelegd bij KB van 
3 oktober 1979 en voor de gemeente Schelle herzien bij Besluit van de Vlaamse 
Regering op 28.10.1998. 

Woongebieden 
De woongebieden bevinden zich centraal in de gemeente.  Deze zijn grotendeels 
bebouwd.  Er zijn geen grote binnengebieden, maar eerder verspreide onbebouwde 
percelen.  Naar het noorden en zuiden toe wordt het woongebied begrensd door 
natuurgebied.  Hierdoor worden de woongebieden van Hemiksem en Niel gescheiden 
van deze van Schelle. 
Een kleiner woongebied bevindt zich langs de Steenwinkelstraat omgeven door 
agrarisch gebied. 
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Woonuitbreidingsgebieden 
Er zijn 2 woonuitbreidingsgebieden in Schelle.  Een is gelegen tussen de spoorweg, 
Steenwinkelstraat, Tuinlei en Korte Nieuwstraat.  Dit gebied is deels aangesneden, 
maar niet volledig bebouwd.  Het andere woonuitbreidingsgebied ligt tussen de 
Tolhuisstraat, Laarhofstraat, Wullebeekstraat en de Provinciale Steenweg.  Dit gebied is 
volledig bebouwd. 

Wonen met landelijk karakter 
Deze gebieden bevinden zich langs de Steenwinkelstraat en de Koekoekstraat.  Ze zijn 
nagenoeg volledig bebouwd. 

Industriegebieden 
De zone gelegen ten zuiden van de elektriciteitscentrale is ingekleurd als industrie-
gebied maar is niet alsdusdanig in gebruik. Het park van Laarhof is deels gelegen in dit 
industriegebied. Een kleiner industriegebied ligt langs de Tolhuisstraat. Dit terrein is in 
gebruik door Air Liquide. 

Gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote 
ondernemingen 
Langs de Boomsesteenweg is hiervoor een zone voorzien.  Het gaat enkel om het 
gebied ten westen van de Boomsesteenweg tot aan de Koekoekstraat.  Het gebied aan 
de oostkant van de Boomsesteenweg is ingekleurd als woongebied.  De KMO-zone is 
volledig aangesneden.  Er bevinden zich niet alleen bedrijven op het terrein maar ook 
kleinhandelszaken en kantoren. 

Agrarisch gebied en landschappelijk waardevol gebied 
Ten oosten en ten westen van het woongebied liggen grote agrarische gebieden.  Het 
noordoosten van de gemeente is zelfs ingekleurd als landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied.  Hierin bevinden zich 2 kleine natuurgebieden en enkele 
zonevreemde activiteiten.  Een ander landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
bevindt zich in de Polder langs de Wullebeek. 

Natuurgebieden 
Delen van de beekvalleien van de Boven- en Benedenvliet en de Wullebeek zijn 
ingekleurd als natuurgebied.  Langs de Schelde bevinden zich natuurgebieden die de 
voormalige elektriciteitscentrale omgeven.  Twee geïsoleerde natuurgebieden bevinden 
zich in het noordoosten van de gemeente omgeven door landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. 

Parkgebieden 
Twee parkgebieden bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van de elektriciteits-
centrale.  Het gaat om de tuinwijk van de elektriciteitscentrale en het Laarhof.  Een 
derde parkgebied bevindt zich nabij het dorpscentrum rond de sporthal. 

Bufferzones 
Bufferzones zijn voorzien rond de ontginningsgebieden, de gebieden voor 
ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen, het 
gebied voor openbare nutsvoorzieningen en de kleine industriezone in de Tolhuisstraat. 

Recreatiegebieden 
Twee recreatiegebieden zijn terug te vinden in Schelle.  Het kleinste is gelegen in het 
Parkgebied tussen de Parklaan en de Dendermondestraat en omvat de gemeentelijke 
sporthal.  Een ander bevindt zich langs de Kapelstraat en is in gebruik door sportvelden. 
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Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
Langs de Schelde is een zone voor openbare nutsvoorzieningen voorzien.  Deze wordt 
ingenomen door de niet meer in gebruik zijnde elektriciteitscentrale. 

Ontginningsgebieden 
In het zuidoosten van de gemeente ligt een enorm ontginningsgebied met als 
nabestemming natuurgebied en agrarisch gebied.  Hier bevinden zich de verlaten 
kleiputten.  Sommige kleiputten zijn opgevuld terwijl in andere de natuur alle kansen 
krijgt.  Het oostelijke deel van het ontginningsgebied is nog niet aangesneden en nog in 
gebruik als agrarisch gebied.  Ten noorden van het ontginningsgebied bevindt zich een 
uitbreidingszone in agrarisch gebied. 

Waterwegen 
De Schelde en Rupel zijn ingekleurd als waterwegen. 

4.1.5. Gewestplanwijzigingen 
In 1998 werden er een aantal gewestplanwijzigingen opgemaakt die betrekking hebben 
op de gemeente Schelle. 

B16 Niel – Wullebeek 
Wijziging van agrarisch gebied (8,2 ha), woongebied (3,5 ha), woonuitbreidingsgebied 
(0,6 ha), bufferzone (4,8 ha), ontginningsgebied met groene nabestemming (2,8 ha), 
uitbreiding van ontginningsgebied (2,8 ha) en gebied voor dagrecreatie (2,3 ha) naar 
natuurgebied omdat de vallei van de Wullebeek momenteel nog onbebouwd is en een 
volledige verbindingsfunctie heeft. 

B17 Hemiksem – Benedenvliet 
Wijziging van agrarisch gebied naar parkgebied (2,9 ha) omdat het gebied aansluit bij 
een bestaand, onbebouwd natuur- en parkgebied rond de Abdij van Hemiksem en er in 
samenhang mee kan worden ontwikkeld.  De inrichting van het ruimtelijk 
samenhangend gebied aansluitend bij de Vliet wordt bij voorkeur uitgewerkt in een 
inrichtingsplan.  In het plan zouden maatregelen voor het versterken van het 
valleikarakter en de natuurwaarden moeten worden aangegeven.  Naast het 
garanderen van mogelijkheden voor natuurontwikkeling staat het behoud van het open 
karakter van het gebied voorop. 

B18 Hemiksem – Bovenvliet 
Wijziging van gebied voor verblijfsrecreatie naar parkgebied (1,7 ha) omdat het gebied 
deel uitmaakt van een groene band in de aaneengesloten bebouwing van Hemiksem en 
aansluit bij het bestaande natuur- en parkgebied langs de Beneden- en Bovenvliet.  Het 
gebied kan er in samenhang mee ontwikkeld worden.  De inrichting van het ruimtelijk 
samenhangend gebied aansluitend bij de Vliet wordt bij voorkeur uitgewerkt in een 
inrichtingsplan.  In het plan zouden maatregelen voor het versterken van het 
valleikarakter en de natuurwaarden moeten worden aangegeven.  Naast het 
garanderen van mogelijkheden voor natuurontwikkeling staat het behoud van het open 
karakter van het gebied voorop. 

B 29 Schelle – Stuivenberg 
Wijziging van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol agrarisch gebied  
(37,6 ha) omdat het gebied deel uitmaakt van een open-ruimteverbinding (geelgroene 
vinger tussen de A12 en het aaneengesloten woon- en werkgebied Hoboken-
Hemiksem-Schelle-Niel) in het zuidelijke gedeelte van het grootstedelijk gebied 
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Antwerpen.  Het gebied sluit onmiddellijk aan bij een bestaand landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied. 

B30 Schelle – Boerenhoek – Speltevelden 
- Wijziging van uitbreiding van ontginningsgebied (23,3 ha) en bufferzone (16,8 ha) 

naar agrarisch gebied en wijziging van ontginningsgebied met groene nabestemming 
naar agrarisch gebied (5,4 ha) omdat beide onbebouwde gebieden deel uitmaken 
van een open-ruimteverbinding (geelgroene vinger tussen de A12 en het 
aaneengesloten woon- en werkgebied Hoboken-Hemiksem-Schelle-Niel) in het 
zuidelijk gedeelte van het grootstedelijk gebied Antwerpen. 

- Wijziging van ontginningsgebied met groene nabestemming naar bufferzone (2,3 ha) 
omwille van het onbebouwde karakter van het gebied en het feit dat dit gedeelte van 
het grotere ontginningsgebied omwille van de kleine schaal niet zal worden 
ontgonnen. 

B43 Niel – Wullebeek 
Wijziging van gebied voor dagrecreatie naar ontginningsgebied met groene 
nabestemming (0,6 ha) omdat het gebied in het noordoosten aansluit bij een groter 
ontginningsgebied.  De groene nabestemming is verantwoord aangezien het 
aansluitende ontginningsgebied eenzelfde nabestemming heeft zodat het grote geheel 
op die manier op termijn als belangrijke schakel kan fungeren binnen de ecologische 
verbindingsstructuur langs de Wullebeek. 

D29 Niel – leidingstraat 
Aan de basis van dit voorstel liggen onderzoekselementen van Corenox SA. 
Instellen van een leidingstraat voor het dwarsen van de Rupel omwille van: 
- het creëren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het vervoer via 

pijpleidingen; 
- het creëren van de verbinding via pijpleiding van de zeehaven van Antwerpen met 

haar achterland; 
- de bundelingsmogelijkheden op Vlaams niveau met lijninfrastructuur van Vlaams 

belang, met name: 
- de bestaande Nato-leiding onder de Rupel en het Rupelkanaal; 
- de leidingstraat vormt de verbinding met de bestaande leidingstraat voor 

petrochemische producten tussen de zeehaven van Antwerpen en het industrieel 
complex in Feluy. 

4.1.6. Algemeen plan van aanleg 
Er zijn geen APA’s opgemaakt voor Schelle. 

4.1.7. Bijzondere plannen van aanleg 
De gemeente Schelle heeft geen goedgekeurde BPA’s. 

4.1.8. Beschermde monumenten en landschappen 
kaart 4: beschermde monumenten en landschappen 

tabel 2: beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen 

Naam Aard Klasseringsdatum 
- Toren en orgel van de 

Sint-Petrus en Sint-
Pauluskerk, Hamerstraat 

- Monument: toren en orgel 
 

- K.B. 20 februari 1939 (toren) 
en K.B. 10 november 1975 
(orgel) 
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Naam Aard Klasseringsdatum 
- Uitbreiding tot volledige 

kerk 
 
- Monument 
 

- M.B. 9 juli 1996 

- Kapel van Onze-Lieve-
Vrouw-Van Zeven-
Weeën, Laarhofstraat 

- Monument - K.B. 20 februari 1939 

- Jezuïetenhof, 
Steenwinkelstraat 261 

- Monument - M.B. 1 februari 1993 

- Kloosterhoeve, 
Steenwinkelstraat 259 

- Monument - M.B. 1 februari 1993 

bron: Min. Vl. Gemeenschap, Monumenten en Landschappen, gemeente Schelle 

4.1.9. Punt-, lijn- en relict-zones 
kaart 5: punt-, lijn- en relictzones 

tabel 3: punt-, lijn- en relict-zones 

Puntrelicten H. Petrus en Pauluskerk 
 Het Laarhof 
 Jezuïetenhof 
 kasteel Scherpenstein 
 Kloosterhoeve 
 Laarkapel (Kapel OLV der Zeven Weeën) 
 Pastorij Schelle 
 Tolhuis 
Lijnrelicten Boven- en Benedenvliet 
 Rupel 
 Schelde 
Relictzones Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten 
 Kleiontginningsgebied Niel, Boom en Rumst 
 Polder van Hemiksem en Schelle 
 Scheldevallei van Dendermonde tot Kruibeke 

Bron: Landschapsatlas 

4.1.10. Vogel- en habitatrichtlijngebieden 
kaart 6: vogel- en habitatrichtlijngebied 

Vogelrichtlijngebieden 
Bij Besluit van de Vlaamse executieve van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale 
beschermingszones in de zin van art. 4 van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 werden zones als vogelrichtlijngebied 
afgebakend. De selectie van deze gebieden gebeurt zeer streng. Een dergelijk gebied 
is van belang voor de overleving van bepaalde vogelsoorten in Europa. 

Ten opzichte van de bijzonder te beschermen vogels moeten de 
beschermingsmaatregelen tot doel hebben dat deze soorten, daar waar ze nu 
voorkomen, kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten. Voor de trekvogels 
moet rekening gehouden worden met het gebied van bescherming t.o.v. hun broed-, rui- 
en overwinteringsgebieden en rustplaatsen in hun trekzones. Bijzondere aandacht moet 
hierbij uitgaan naar de watergebieden, meer bepaald naar die van internationale 
betekenis. 



  
 Gemeente Schelle: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - dossier SHE 512 28 

Het vogelrichtlijngebied “Durme en de middenloop van de Schelde” loopt als een brede 
strook langs de Schelde tot aan de monding van de Rupel, zodat de oevers in Schelle 
aansluiten bij dit gebied. 

Habitatrichtlijngebieden  
De EU-Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de 
biologische diversiteit, door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van de 
wilde fauna en flora binnen de EU-lidstaten. Deze richtlijn omvat zowel maatregelen 
inzake gebiedsbescherming als inzake soortbescherming. 

Schelle kent één habitatrichtlijngebied.  Het is gelegen langs de Schelde tussen de 
elektriciteitscentrale en de Benedenvliet en maakt deel uit van het Schelde- en 
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent. 

4.1.11. Verordeningen 
Belasting op leegstand en onbebouwde percelen 
De gemeente heft een belasting op leegstaande gebouwen en onbebouwde percelen. 

Bouwpremie 
Met ingang van 1 januari 2002 werden de gemeentelijke huisvestingspremies als volgt 
vastgesteld: De basispremie bedraagt € 300 en € 50 bijkomende premie per kind ten 
laste. 

4.2. Sectorale beleidsplannen en andere studies 

4.2.1. Streekvisie arrondissement Antwerpen 
Het streekplatform "Strategisch plan regio Antwerpen" keurde in maart 1997 de 
"Streekvisie arrondissement Antwerpen" goed. Deze streekvisie houdt een aantal 
beleidsvoorstellen in op regionaal niveau vanuit een socio-economische invalshoek. 

Aandachtspunten voor Schelle  

Toerisme 
De nabijheid van Schelde en Rupel vormen opportuniteiten voor de toeristisch-
recreatieve ontwikkeling.  De aanwezigheid van water is landschappelijk aantrekkelijk 
en vormt een ideale recreatieomgeving. 
Prioriteit dient gegeven te worden aan: 
- infrastructuur ten behoeve van de watersport; 
- realisatie van een fiets- en wandelnetwerk; 
- tewerkstelling in de sector van bootbouw en –restauratie; 
- aanleg van steigers, overnachtingslocaties, faciliteiten voor pleziervaart en vorming 

van netwerken voor de tourvaart; 
Openbaar vervoer 
Er moet een langetermijnplan voor het voorstadsverkeer ontworpen en uitgevoerd 
worden, waarin volgende elementen terug te vinden zijn: 
- frequent voorstedelijk treinverkeer op lijn 52 (Antwerpen-Boom-Puurs); 
- uitbouw van een complementair streekvervoersnet in eigen bedding en met 

automatische verkeerslichtenbeïnvloeding naar Boom; 
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- aan het streektramnet dient een transferia-systeem (overstappunt) gekoppeld te 
worden met oog voor sociale controle; 

- een openbaar vervoerslijn langs de A12/N177. 
Weginfrastructuur 
Er moet een regionaal overleg opgestart worden voor de beslissing over de 
infrastructuurdossiers. 
Aandachtspunten zijn: 
- omvorming van A12 Antwerpen-Boom-Brussel tot autosnelweg; 
- modernisering van gewestwegen. 
Plaatskeuze en ontsluiting bedrijventerreinen 
- Om de realisatie van nieuwe terreinen mogelijk te maken moet in kaart gebracht 

worden welke lokale besturen bereid zijn nieuwe terreinen aan te snijden. 
- hergebruik van verlaten bedrijfspanden moet worden gestimuleerd. 
- Bij de vestiging van nieuwe bedrijven moet gezocht worden naar middelen om 

voorrang te geven aan bedrijven met het grootste directe of indirecte 
tewerkstellingseffect. 

- Bovendien moet voorrang gegeven worden aan bedrijven die moeten verhuizen 
omwille van milieutechnische of planologische voorschriften. 

- Ten aanzien van semi-industriële bedrijfsvestigingen dient een maximaal verweven 
van wonen en werken nagestreefd te worden. 

Een leefbare land- en tuinbouw  
De overleving van de land- en tuinbouw moet op termijn veilig gesteld worden.  Daarbij 
moet aandacht besteed worden aan een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de land- en 
tuinbouwsector zonder afbreuk te doen aan de andere functies van de open ruimte. 
Verkavelingen, woonuitbreidingszones 
Nieuwe woongelegenheden moeten hoofdzakelijk in het grootstedelijk gebied ingeplant 
worden.  De druk op de rand moet gestopt worden door een kwaliteitsvol en gemengd 
aanbod in de stad. 
Verweven van woon-en werkfunctie 
Er moet meer aandacht besteden worden aan inbreidingsprojecten in kernen. 

4.2.2. Structuurplan Rupelstreek 
Het structuurplan Rupelstreek werd door Studiegroep Omgeving opgemaakt tussen 
1982 en 1986. 

Aandachtspunten voor Schelle 
- belang van het open houden van de beekvalleien; 
- op bepaalde plaatsen doortrekken van de open ruimte van het binnengebied naar 

Schelde en Rupel toe; 
- bewaren van belangrijke natuurlijke elementen binnen de streek (beekvalleien, 

Schelde- en Rupelboorden, kenmerkende reliëfelementen,…); 
- concentreren van het wonen in of aansluitend bij de bestaande kernen en beperken 

van woonprojecten die de open ruimte en het binnengebied aantasten; 
- aanvaarden van de tewerkstellingsconcentratie langs A12, erkennen van het 

multifunctionele karakter van de provinciale weg en zijn verlengde, primaire 
ontsluiting van de streek langs de A12; 
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- waarderen van de historisch gegroeide context; 
- creëren van nieuwe elementen die de streek opnieuw een eigen gezicht kunnen 

geven; 

4.2.3. Strategische visie Rupelstreek 
De conferentie van de burgemeesters van de Rupelstreek heeft op 18.12.1996 beslist 
om in het kader van de Strategische Planning regio Antwerpen een strategische visie 
voor de Rupelstreek uit te werken. Bedoeling is om de Rupelstreek binnen het groter 
geheel van de provincie Antwerpen volwaardig, herkenbaar en kwaliteitsvol aan bod te 
laten komen als regio. 

Mogelijke concepten voor de Rupelstreek 
- Drie noord-zuidgerichte assen met een eigen profiel structureren de streek (E19, 

spoorlijn, A12). 
- Verschillende ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende gemeenten van de 

Rupelstreek. 
- Creëren van poorten op de verbindingswegen tussen A12 en de gemeentelijke 

kernen. 
- Beekvalleien als groene banden tussen Schelde en Rupel aan de ene kant en de 

open ruimte aan de andere kant (ten oosten van de A12). 
- Open houden van de gecompartimenteerde ruimte tussen de verschillende noord-

zuid gerichte assen en opvullen met open ruimtefuncties (natuur, landbouw, 
recreatie, ontginning kunnen als beheerder optreden). 

- Assen vanuit de stations leiden de spoorreiziger naar centra of attractiepolen. 
- Sint-Bernardusabdij, het centrum voor fiets-, skate- en wandeltoerisme in de 

provincie. 
- Het provinciaal recreatiedomein De Schorre en de Sint-Bernardusabdij, rustpunten in 

een netwerk van toeristische elementen. 
- Een jaagpad langs Schelde en Rupel als drager voor een recreatief en utilitair 

fietsnetwerk. 
- Schelde en Rupel, attractieve assen voor het watertoerisme met Schelle en Klein 

Willebroek als steunpunten. 

4.2.4. Mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar 
De oriëntatienota van het mobiliteitsplan voor de Rupelstreek werd op 26.02.1998 
goedgekeurd. De synthesenota en ontwerp beleidsplan zijn uitgekomen in juni 1999. 
Een beleidsplan is uitgekomen in oktober 1999. 

Aandachtspunten voor Schelle 
- het afwerken van een fietsroute langs de A12 en de Rupel; 
- het verbeteren van de oversteekbaarheid van de A12; 
- de uitbouw van een netwerk van verbindende en ontsluitende lijnen van het 

openbaar vervoer.  Langs de A12 kan het net uitgebreid worden met een snelbus 
tussen Antwerpen en Heizel en een tramlijn van Antwerpen tot aan Boom. 

- het heropenen van het station van Schelle; 
- heraanleg van de ontsluitingswegen en woonstraten; 
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- het niet onmogelijk maken van aanlegplaatsen voor het goederenverkeer (los- en 
laadkades) langs de Rupel; 

- maatregelen voor het woon-werk- en woon-schoolverkeer. 

4.2.5. Streefbeeldstudie A12 
De studie bestaat momenteel uit een analyse van de bestaande situatie en een 
planningscontext.  Knelpunten, potenties, doelstellingen, een visie en concept worden in 
een volgende fase opgemaakt. 

4.2.6. Strategisch plan voor toerisme in de Rupelstreek 
Als algemene doelstelling kan gesteld worden dat het Strategisch Plan voorziet in acties 
gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht van het toeristisch-recreatieve 
product in de Rupelstreek, op het vergroten van de draagkracht van het gebied en de 
bevolking om toeristen en recreanten te ontvangen, en op de uitbouw van de 
recreatieve functie voor de eigen bevolking. 

Die doelstelling leidt tot: 

- Acties ter vergroting van de aantrekkingskracht van het toeristisch-recreatief product. 
Dit betekent dat men zorg moet dragen voor de kwaliteit van het aanbod, dat men 
vernieuwt en differentieert, en dat men het product promoot bij bewust gekozen 
doelgroepen met specifieke wensen. 

- Acties gericht op het vergroten van de draagkracht van de regio en haar bevolking. 
Dit houdt een goede en verantwoorde afstemming van woon-, werk-, onderwijs-, 
recreatieve en toeristische functie in, evenwel zonder te raken aan het oorspronkelijk 
karakter van de streek. 

- Acties gericht op een verantwoord gebruik van de regio als recreatieruimte door de 
eigen bevolking en door toeristen en recreanten van elders. 

4.2.7. Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel 
(1996) 
In Schelle bevinden zich geen achtergestelde buurten volgens de volks- en 
woningtelling van 1991. 

4.2.8. Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden 
In het kader van de uitvoering van de Vlaamse wooncode heeft de Vlaamse regering 
woonvernieuwings- en woningbouwgebieden aangewezen.  Het doel van de Vlaamse 
regering met dit besluit is om de woonkwaliteit te verbeteren en het stimuleren van 
wonen in dorpen en gehuchten in plaats van verspreid in het buitengebied.  In de 
woonvernieuwings- en woningbouwgebieden kan men voor de renovatie van woningen 
en het bouwen van sociale woningen vijf procent subsidie krijgen van het Vlaams 
Gewest. 

Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1998 houdende de afbakening 
van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden zijn volgende statistische sectoren op 
grondgebied van Schelle weerhouden. 

Woonvernieuwingsgebieden 
Schelle heeft geen woonvernieuwingsgebieden. 
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Woningbouwgebieden 
De statistische buurten Schelle-Dorp, Mikman, Maaienhoek, Laarhoek en Boerenhoek 
werden opgenomen als woningbouwgebieden. 

4.2.9. Woonbehoeftestudie 
De woonbehoeftenstudie wordt opgesteld door de intercommunale IGEAN en loopt 
samen met de opmaak van het structuurplan.  De prognoses en confrontaties zijn 
opgenomen in hoofdstuk 6. 

4.2.10. Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) werd opgesteld door het Provinciaal 
Instituut voor Hygiëne en dateert van juli 1996. 

Verschillende actiepunten werden opgenomen die betrekking hebben op de gemeente 
en de verschillende landschapseenheden: vallei van de Maeyebeek, de Rupel en de 
Schelse beken, de voormalige kleigroeven en Zinkval-Boerenhoek. 

Schelle 
- inbreng van meer streekeigen bomen en struiken in het straatbeeld; 
- het park Laarhof vrijwaren van bebouwing; 
- aanleg van educatief en recreatief groen in de nabijheid van woongebied. 

Vallei van de Maeyebeek 
- rustige hoekjes naast de beek accentueren met bomen; 
- natuurlijke oeverbegroeiing aan de linkeroever van de Maeyebeek; 
- nooddijk benutten als landschapselement; 
- omgeving van het containerpark visueel afschermen. 

Rupel en de Schelse beken 
- oude scheepswerf groener inkleden; 
- accentueren van de oevers van de Benedenvliet en de Wullebeek; 
- Rupelschor behouden en zo mogelijk verbeteren. 

Voormalige kleigroeven 
- gemeentelijke kleiput na sanering groener inkleden 

Zinkval-Boerenhoek 
- behoud en aanleg van kleine landschapselementen; 
- grondoppervlak van de hoogspanningsmasten benutten als puntvormig 

landschapselement; 
- natuurvriendelijk bosbeheer. 

4.2.11. Milieubeleidsplan 
Het milieubeleidsplan is opgemaakt door de intercommunale IGEAN en dateert van 
augustus 2000. 
De te ondernemen acties zijn: 
- Het hanteren van een strikte reglementering voor het inbuizen van baangrachten; 

alleen grachten inbuizen waar nodig en onvermijdelijk; bij afvoer van hemelwater de 
mogelijkheid van geperforeerde riolen of goten onderzoeken 
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- Het gemeentebestuur zal in geval van nieuwe verkavelingen langsheen waterlopen 
een strook van 5 m voorzien tussen de waterloop en de begrenzing van de kavels. 

- Nagaan in welke mate in overleg met de waterlopenbeheerder 
beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten met natuurverenigingen voor 
een ecologisch beheer van de oevers (met in acht name van de noodzakelijke 
bereikbaarheid van de waterlopen voor toezicht en onderhoud). 

- Het inbuizen van grachten streng reglementeren omdat anders de waterlopen hun 
structuur en ecologische kwaliteit verliezen. 

- De gemeente zal een waterlopenbeheersplan opstellen voor de waterlopen die vallen 
onder haar bevoegdheid 

- Ter bevordering van de ‘fietscultuur’ het fietspadennet blijven verbeteren. 
- Aanplanten van bomen en struiken ter verbetering van de luchtkwaliteit. 
- Erover waken dat er bij het in gebruik nemen van nieuwe woonzones nabij zones 

waar potentieel luidruchtige activiteiten plaatsvinden voldoende bufferzones worden 
voorzien. 

- Het in kaart brengen van de actuele toestand van de potentieel verontreinigde sites 
in de gemeente. 

- Creëren van een netwerk van bomenrijen, houtkanten, knotboomrijen, slootranden 
en wegbermen doorheen de gemeente. 

- Het opmaken van een groenbeheersplan waarin aandacht besteed wordt o.a. voor 
de natuurverbindingsfunctie van hagen en houtkanten bij de aanleg van nieuwe 
straatbeplanting. 

- De natuurwaarde van de vallei van de Maeyebeek verder benadrukken 
- Verdere uitbouw van de ecologische functie van de Maeyebeek 
- Groene invulling van de oude scheepswerf ter hoogte van de Benedenvliet. 
- Uitbouw van de ecologische functie van de Wullebeek. 
- Maatregelen uitwerken ter bevordering van de oude stortplaats t.h.v. de kleiputten: 

groene ontwikkeling van berken, wilgen, kruidlagen, grazige vegetaties, rietkragen en 
grote waterplassen. 

- Uitbouw van de ecologische functie van de kleiputten langsheen de Wullebeek. 
- Stimuleren van een groene ontwikkeling op de hoek Interescautlaan – Tolhuisstraat. 
- Streven naar een behoud van het populierenbos aan de Tolhuisstraat als natuurlijk 

bos. 
- Huidige toestand van het Laarhof als parkgebied behouden en eventueel nog verder 

trachten uit te breiden. 
- Uitbouw van ecologische functie van het park Laarhof. 
- Initiatieven uitwerken voor het behoud van de kleine landschapselementen ter 

hoogte van de open weilanden in het landelijk gebied Zinkval. 
- Natuurvriendelijk bosbeheer van de waardevolle boskernen temidden van het open 

landbouwgebied gelegen in het landelijk gebied Zinkval. 
- Verdere uitbouw van de kleine landschapselementen in het landschappelijk 

waardevol gebied Boerenhoek. 
- Onderzoek naar de verdere uitbreiding van de natuurwaarde van het landschappelijk 

waardevol gebied Boerenhoek. 
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4.2.12. Ontwerp Groene Hoofdstructuur 
kaart 7: ontwerp Groene Hoofdstructuur 

In september 1993 werd door het Instituut voor Natuurbehoud van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (AMINAL) een ontwerp van de Groene Hoofdstructuur van 
Vlaanderen opgesteld. De Groene Hoofdstructuur moet worden beschouwd als een 
beleidsvisie vanuit de sector natuur voor de open ruimte. De Groene Hoofdstructuur is 
ondertussen achterhaald. 

Op het grondgebied van Schelle werd enkel een randzone langs de Bovenvliet 
weerhouden op de ontwerpkaart van de Groene Hoofdstructuur.  Daarnaast werden 
rond de gemeente een aantal gebieden aangeduid: 

- Natuurkerngebieden 
De oeverzijde van de Rupel in de gemeente Bornem, en meer bepaald de sector 
tussen de Rupel en de zeesluis van Wintam is ingekleurd als natuurkerngebied.  De 
zone loopt verder stroomopwaarts langs de Schelde-oevers tot aan het Groot 
Schoor. 
De vallei van de Bovenvliet is vanaf het kasteel Kleindaal te Aartselaar tot het gebied 
Kerkeneinde te Hemiksem eveneens ingekleurd als natuurkerngebied. 

- Natuurontwikkelingsgebieden 
De polders aan de overzijde van de Schelde tussen Rupelmonde en Kruibeke 
werden voorzien als natuurontwikkelingsgebied. 

4.2.13. Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
kaart 8: VEN en IVON 

Het VEN is bedoeld om de bestaande natuurwaarden en de open ruimten in 
Vlaanderen te beschermen en verder te ontwikkelen.  Het VEN omvat de belangrijkste 
bos- en natuurgebieden.  Die zullen met elkaar verbonden worden tot grote groene 
gebieden waarin natuurbehoud en –ontwikkeling extra aandacht krijgt. 
Op 19 juli 2002 legde de Vlaamse regering de eerste selectie van de gebieden voor het 
VEN voorlopig vast.  Het openbaar onderzoek werd afgesloten op 21 november 2002.  
Op 18 juli 2003 werd het voorontwerp goedgekeurd inhoudende afbakening 
natuureenheden op Vlaams niveau. 

In Schelle worden volgende gebieden als VEN geselecteerd: 
- Een zone langs de Rupel ter hoogte van het Tolhuis; 
- De vallei van de Bovenvliet en een geïsoleerd bosfragment. 

4.2.14. Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
Het IVON wordt aangewezen om de natuurgebieden van het VEN zoveel mogelijk met 
elkaar te verbinden en te ondersteunen. 
Hier komt natuur samen met andere functies voor, zoals landbouw, bosbouw en 
recreatie voor.  Dus ook buiten groene gebieden zoals agrarische en recreatiegebieden.  
De bedoeling is om ook in deze gebieden de natuur – samen met andere activiteiten – 
te bewaren en waar mogelijk te helpen ontwikkelen.  Voor de burger gelden hier geen 
bijkomende rechten en plichten.  Het IVON wordt later afgebakend en is momenteel 
geen goedgekeurd plan. 
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Voor de volledige afbakening zijn bestemmingswijzigingen noodzakelijk, door middel 
van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). 

Volgende gebieden vallen onder het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
(IVON): 
- Het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied gelegen tussen Wullebeek en 

Laardijk; 
- Het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied Zinkval. 

4.2.15. Stadsrandbos Antwerpen 
In opdracht van AMINAL, afdeling Bos en Groen en de Provincie Antwerpen worden 
een aantal locaties aangeduid voor de inplanting van een stadsrandbos. 

De provincie wordt opgesplitst in 2 loten.  Schelle valt in het zuidelijke deel (lot 1). 

Lot 1 
Hierin worden een aantal locaties voor het stadsrandbos aangeduid. 
In Schelle is het landbouwgebied ten noorden van de Steenwinkelstraat geselecteerd.  
De domeinen Kleidaal en Klaverblad maken hier deel van uit. 
Het stadsrandbos is vooral recreatief bedoeld met structuurversterkende en ecologische 
meerwaarden.  Alle sites worden beoordeeld volgens een aantal geschiktheidscriteria.  
Hier scoort Klaverblad – Kleidaal het best van alle geselecteerde sites. 

Daarna werden de praktische realisatiekansen nagegaan van de overblijvende lokaties.  
Voor de natuur- en landbouwsector is de lokatie Klaverblad – Kleidaal matig 
aanvaardbaar. 

4.2.16. Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 
Het Vlaams gewest bakent in samenspraak met provinciebestuur en de gemeenten de 
grootstedelijke en regionaal stedelijke gebieden af in een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP). 
De opdracht voor het afbakeningsproces van het grootstedelijk gebied Antwerpen is 
gegeven door de minister van ruimtelijke ordening op 17 april 2003.  De administratie 
zal daarbij ondersteund worden door de tijdelijke vereniging Studiegroep Omgeving – 
Buck Consultants. 
In een eerste stap van dit afbakeningsproces werd de heer Charles de Weze, voormalig 
bestendig afgevaardigde ruimtelijke ordening van de provincie Antwerpen, 
gemandateerd als informateur.  Zijn opdracht bestond erin verkennende gesprekken te 
voeren met alle betrokken gemeenten en met het provinciebestuur van Antwerpen. 
In een eerste informele introductienota werden reeds een aantal aandachtspunten 
geformuleerd: 
- De afbakening van de stedelijke gebieden wordt in het RSV als een essentiële 

beleidsmaatregel vooropgesteld om de stedelijke leegloop en de lintontwikkeling te 
stoppen.  Het is tevens bedoeld om een aanbodbeleid inzake bijkomende woningen 
en ruimte voor economische activiteiten te kunnen realiseren en het buitengebied te 
vrijwaren van een stedelijke ontwikkeling. 

- Het belangrijkste streven in het opzetten van een grootstedelijk beleid is ruimtelijke 
kwaliteit.  Men mag zich niet fixeren op kwantitatieve taakstellingen voor wonen en 
bedrijvigheid.  Er kan bijvoorbeeld zelfs gekozen worden voor het afbouwen van een 
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bedrijventerrein ten voordele van groen en om de kwaliteit van het wonen te 
verbeteren. 

- Een grootstedelijk beleid kan niet zomaar van bovenaf opgelegd worden. Het vormen 
van een visie en uitbouwen van een strategie moet van onderen op groeien.  Het 
gemeentebestuur is daarom een zeer belangrijke partner in het proces. 
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5. Stand van zaken van het gevoerde ruimtelijke beleid 

5.1. Opmaak van BPA’s 
kaart 9: situering BPA Tolhuis 

Het BPA Tolhuis omvat het deel van de gemeente dat ingesloten wordt door de 
Schelde, Rupel en het woongebied. 
Het bedrijventerrein van Electrabel wordt bekeken in het kader van de afbakening van 
het grootstedelijk gebied Antwerpen.  Indien het Vlaams gewest hier geen RUP voor 
opmaakt kan de gemeente het alsnog opmaken. 
Voor de bovenlokale elementen kan de gemeente enkel een suggestie overmaken. 

5.2. Gemeentelijke projecten 
tabel 4: (op stapel staande) projecten 

Project Opdrachtgever Ontwerper Fase 
vernieuwing Koekoekstraat Gemeente Creabo werken zijn gestart in oktober 2002 
vernieuwing Provinciale 
Steenweg tussen bibliotheek 
en Steenwinkelstraat 

Gemeente Creabo realisatie ontwerp 2003 

vernieuwing 
Dendermondestraat, 
Pastorijstraat, Parklaan 

Gemeente  realisatie in 2004 

Leopoldstraat-Fabiolalaan Igean Igean aanvraag verkaveling 
Heidestraat-Pottelberg-Oude 
Schans 

Dillen  wegenis en nutsleidingen, zijn grotendeels 
voltooid; eerste bouwvergunningen zijn 
afgeleverd. 

vernieuwing bovenste 
gedeelte Steenwinkelstraat 

gemeente  opmaak ontwerp 2005/2006 

Bouwen van nissenheuvel Gemeente Van Dijck gegund aan NV Remion 
appartementsgebouw hoek 
Provinciale Steenweg-
Fabiolalaan 

NV Marcann  bouwvergunning: november 2002 

appartementsgebouw 
Peperstraat 

Versnel Versnel bouwvergunning: november 2002 

4 ééngezinswoningen 
Kapelstraat 

Versnel Versnel bouwvergunning: november 2002 

    
oprichten 
jeugdontmoetingsruimte 

gemeente  keuze locatie wordt gefinaliseerd 

restauratiewerken kerk Gemeente Roosemont voltooid september 2002 
uitbreiding Schellebel Gemeente Carryn & De Cort in uitvoering 
uitbreiding gemeentehuis Gemeente Creabo ontwerp 
uitbreiding heemmuseum Gemeente Creabo ontwerp 
uitbreiding gemeentelijke 
basisschool met 8 klassen 

Gemeente Creabo dossier is overgemaakt aan DIGO 
betreffende subsidiëring 

uitbreiding vrije school met 8 
klassen 

Vrije school Creabo dossier is overgemaakt aan DIGO 
betreffende subsidiëring 

    
sanering stortplaats OVAM OVAM in uitvoering 
    
renovatie park gemeente IGEAN fasegewijze uitvoering; aanplanting 2002 

bron: gemeente Schelle 
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5.3. Diverse initiatieven ter verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteiten 
- vernieuwing van meerdere straten, voet- en fietspaden; 
- vernieuwing van de speeltuinen; 
- aanleg van openbaar groen; 
- vernieuwen gemeentepark; 
- uitvoering van het milieubeleidsplan; 
- De gemeente voert een actieve strijd tegen de verkrotting; 
- de ontdubbeling van het rioleringsstelsel in meerdere straten; 
- aanleg van een collector voor de afvoer van het afvalwater; 
- voorzien van een pompstation aan de Benedenvliet; 
- ruiming van slib in grachten verspreid over de gemeente; 
- realisatie van een nooddijk. 

5.4. Aanpak van herwaarderingsgebieden 
Het herwaarderingsgebied “Centrum” werd erkend bij besluit van de Vlaamse Regering 
dd. 23.12.1986.  Hiervoor werd een herwaarderingsdossier opgesteld in juli 1985. 
Hierin werden een aantal uit te voeren acties en operaties geformuleerd.  Deze zijn: 
- herinrichten van Leopoldstraat, De Keyzerstraat en Stormsstraat als woonerf; 
- nieuwbouwprojecten in de Leopoldstraat, Peperstraat, De Keyzerstraat, Provinciale 

Steenweg; 
- aanleg van een ontsluitingsweg voor de achtertuinen van Leopoldstraat; 
- aanleg van een groenscherm langs Fabiolalaan; 
- aanleg van een zithoek tussen ontsluitingsweg en Fabiolalaan; 
- aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van ontsluitingsweg; 
- verwerven van gronden; 
- verfraaiingswerken aan het openbaar domein; 
- herwaarderen van de vallei van de Benedenvliet. 
 
In 1995 werden deze operaties geactualiseerd.  De geformuleerde krachtlijnen zijn: Het 
stimuleren van initiatieven die bijdragen tot het structureel versterken, herwaarderen en 
vernieuwen van het wonen in het centrumgebied.  Dit gebeurt door het bestaande 
woongebied kwalitatief te verbeteren via inbreidingsgerichte projecten, het verfraaien 
van het openbaar domein en het creëren van een verkeersveilige woonomgeving. 
De concrete acties zijn: 
- renovatie van panden in Hamerstraat en omgeving kerk; 
- subsidiëringstussenkomsten voor meerdere woningen; 
- realiseren van nieuwbouwprojecten in Leopoldstraat, Provinciale Steenweg; 
- voeren van een pandenbeleid; 
- realiseren van woongelegenheden op gronden en/of woonpanden eigendom van of 

nog te verwerven door een openbaar bestuur; 
- verwerven van gronden. 
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De herwaarderingsgebieden zijn afgeschaft.  De verschillende acties zijn bijgevolg niet 
allemaal uitgevoerd. 

5.5. Aanvraag tot gewestplanherziening 

5.5.1. Gewestplanwijzigingen 1998 
Naar aanleiding van de gewestplanwijzigingen van 1998 formuleerde de gemeente op 
18.04.1998 een aantal voorstellen op haar grondgebied. 

B17 Hemiksem – Benedenvliet 
Deze zone ligt niet in Hemiksem maar in Schelle. 

Aan de Benedenvliet is een stuk agrarisch gebied omgevormd tot parkgebied.  Het 
gemeentebestuur vraagt om dit stuk parkgebied om te vormen tot oeverstrook met 
bijzondere bestemming.  In het gebied is al een pompstation gelegen.  Bovendien denkt 
het gemeentebestuur aan watertoerisme op deze plek.  Eventuele infrastructuurwerken 
behoren dan tot de mogelijkheden. 

Bestemming in het ontwerp gewestplan: agrarisch gebied 

Door de Rupelstreek voorgestelde bestemming: oeverstrook met bijzondere 
bestemming. 

B18 Hemiksem – Bovenvliet 
Deze zone ligt niet in Hemiksem maar in Schelle 

Ter hoogte van de Stuyvenbergstraat is een recreatiezone omgevormd tot parkzone.  
Deze parkzone benadrukt de vallei van de Bovenvliet.  In deze parkzone staan drie 
woningen die aansluiten bij het daarnaast gelegen woongebied.  Deze woningen waren 
eerder bij het recreatiegebied opgenomen omdat men voor de afbakening ervan de loop 
van een gracht heeft gevolgd.  Het gemeentebestuur vraagt om een klein stukje 
parkgebied waarin deze woningen staan om te vormen tot woongebied. 

Bestemming in het ontwerp gewestplan: parkgebied 

Door de Rupelstreek voorgestelde bestemming: parkgebied en woonzone voor de drie 
bestaande woningen in de Stuyvenbergstraat 

Tolhuisstraat 
De wijziging van agrarisch gebied ter hoogte van Tolhuisstraat naar agrarisch 
waardevol gebied is niet weergegeven in de toelichtingsnota 

B43 Niel – Wullebeek 
Dit gebied ligt gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Niel en gedeeltelijk op 
dit van de gemeente Schelle. 

D39 Niel - Leidingstraat 
Dit moet Schelle zijn in plaats van Niel. 
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5.5.2. Elektriciteitscentrale Schelle 
Op 26.06.2001 werden voorstellen tot gewestplanwijziging besproken op het kabinet 
van de minister van ruimtelijke ordening.  Deze gewestplanwijzigingen hebben 
betrekking op de elektriciteitscentrale van Schelle. 
De gebieden zijn nu ingekleurd als industriegebied en gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 
De terreinen worden begrensd door: 
- een smalle strook natuurgebied in het noorden; 
- buffergebied en agrarisch gebied in het oosten; 
- twee parkgebieden in het zuiden; 
- parkgebied en natuurgebied in het westen. 
De voorgestelde wijzigingen zijn: 
- gedeeltelijke herbestemming van het bedrijventerrein van 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen naar industriegebied, 
elektriciteitsopwekking of watergebonden bedrijvigheid. 

- omzetting van de smalle strook natuurgebied langs de Scheldeoever in 
industriegebied; 

- voorzien van een bufferzone langs de zuidzijde van de bedrijfsterreinen; 
- correcties van de bodembestemmingszones naar enerzijds de reëel bestaande 

toestand toe en naar anderzijds de begrenzing van de kadastrale percelen; 
- omzetting van een strook natuurgebied, palend aan het bedrijfsterrein, in 

buffergebied; 
- omzetting van het terrein van de tuinwijk van parkgebied naar woongebied. 
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6. Bestaande ruimtelijke structuur 

6.1. Analyse ruimtelijke macro structuur 
kaart 10: ruimtelijke macrostructuur 

Natuurlijke structuur 
Schelle ligt aan de samenvloeiing van de Rupel en de Schelde. 
De Schelde heeft haar natuurlijke loop behouden en vertoont buitendijkse natuurlijke 
habitats (slikken en schorren die nog onderhevig zijn aan de getijdenwerking).  De 
Scheldevallei vormt op diverse plaatsen een vrij aaneengesloten geheel van 
waardevolle bossen en open gebieden. 
Door diverse infrastructuurwerken is de natuurlijke structuur van de Rupelvallei 
verstoord.  Toch zijn er nog talrijke waardevolle gebieden aanwezig.  Langs de Rupel 
komen oude kleigroeven voor die van belang zijn als water- en oevervegetatie, als 
broekbos en als pleisterplek voor vogels. 
De natuurbetekenis is hoog in de oude kleiputten waar struwelen, moerassen en 
waterplassen elkaar afwisselen. 

Nederzettingstructuur 
Schelle maakt deel uit van het stedelijk conglomeraat tussen Antwerpen en Brussel.  
Hierin lopen verstedelijkte gebieden in elkaar over en groeien aan elkaar. 
Het gebied kent een sterke verstedelijkingsdruk. 

Economische structuur 
Schelle heeft een bevoorrechte positie langs de Schelde.  De mogelijkheid van vervoer 
te water wordt niet overal benut.  Er bevinden zich enkele scheepsherstellingsbedrijven 
en metaalverwerkende industrieën in Hoboken, Burcht en Hemiksem.  Langs de Rupel 
zijn de economische concentraties gegroeid vanuit de ontginningsactiviteiten in de 
regio. 
Aan de oostzijde wordt Schelle doorsneden door de Boomsesteenweg.  Tussen 
Antwerpen en Boom bevinden zich langs deze weg een mix van activiteiten.  Deze zijn: 
grootschalige kleinhandelszaken, economische activiteiten en wonen. 

Toeristisch-recreatieve structuur 
Schelle vormt een onderdeel van de grote fortengordel met het anti-tankkanaal, het 
Netekanaal, de Nete en de Rupel als dragers.  Dit vormt een grote gordel voor 
recreatief verkeer.  Deze gordel vormt de overgang tussen het actiegebied van de stad 
Antwerpen en het hinterland.  De kasteelparken en wandelbossen maken deel uit van 
de toeristisch-recreatieve aantrekking van de fortengordels. 
Schelle maakt ook onderdeel uit van het Waterland.  Schelde, Rupel, andere rivieren en 
waterelementen maken hier deel van uit.  De dijkwegen langs de rivieren zijn geschikte 
aanvoeraders voor recreatief verkeer.  Het gebied rond Boom en Rumst staat bekend 
om de aanwezigheid van industrieel archeologische elementen. 

Verkeers- en vervoersstructuur 
Schelle bevindt zich aan de rand van een bundel van infrastructuren die zich bevindt op 
de as Antwerpen – Brussel.  Het betreft een parallelle bundeling van A12, E19, N1 en 
spoorlijnen 25 en 27. 

Landschappelijke structuur 
Schelle maakt deel uit van het Land van Aartselaar – Rumst dat een onderdeel vormt 
van het Land van Boom. 
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Geomorfologisch komt het Land van Boom overeen met de centrale Boomse cuesta.  
Het bestaat in het westen uit een steil cuestafront dat oprijst uit de Vlaamse Vallei en 
een zacht naar het noorden hellende cuestarug tot bij de overgang naar de Centrale 
Kempen. 

6.2. Historische ontwikkeling 

6.2.1. Historiek vanaf het jaar 1000 
kaart 11: Ferrariskaart (1775) 

De late Middeleeuwen (1000 tot 1500) vormden een bloeiperiode van sites met een 
walgracht.  In Schelle zijn hiervan twee voorbeelden terug te vinden: het kasteel Laarhof  
waarvan alleen nog de toegangspoort met 2 torens en de slotgracht bestaat en het 
kasteel Scherpenstein dat op de walgracht en zijn fundamenten na volledig verdween. 
In de late Middeleeuwen was er een groeiende nood aan goede gronden.  Het 
aanleggen van winterdijken en het ontginnen van de ontstane poldergronden vormden 
de nieuwe landbouwgronden.  Op de natte gronden bevonden zich de beemden en 
weilanden, terwijl de drogere poldergronden voor akkerteelt of gespecialiseerde teelten 
werden voorbehouden. 
Schelle werd geteisterd door brand in 1487 en oorlogstroebelen gedurende de 16e, 17e 
en 18e eeuw. 
De Ferrariskaart toont een landelijk dorp, gelegen ten oosten van de hoek die gevormd 
wordt door de monding van de Rupel in de Schelde.  In het noorden wordt de gemeente 
begrensd door de Vliet, in het zuiden door de Wullebeek. 
De dorpskern ontwikkelde zich vanaf de kerk als een zogenaamd straatdorp met 
lintbebouwing naar het zuiden toe. 
Enkele kleinere kasteeldomeinen en een aantal solitaire boerderijen liggen verspreid in 
het landschap. 
Ten zuidwesten van de gemeente situeert zich tot aan de Schelde een poldergebied dat 
in het centrale gedeelte een perceel bos omvat.  In de polder overwegen vochtige 
graslanden en beemden. 
Langsheen de Schelde-oever werd een binnendijk gebouwd.  Het gebied dat zich 
tussen beide bevindt, is overwegend drassig. 
Dichterbij het dorp bevindt zich in het zuidwesten een gesloten akkerlandcomplex, dat 
vooral opvalt door de talrijke bomenrijen en houtkanten.  Bomenrijen vormen ook in het 
akkergebied ten oosten van de dorpskern een zeer typisch landschapselement. 
Ten zuiden van het bebouwde gebied, strekt zich een bosrijk gebied uit dat grenst tot 
aan de weg die de Boomsesteenweg met Niel verbindt. 
In het noordoosten bevindt zich een bospartij die over de Bovenvliet heen, verder loopt 
op het grondgebied van Hemiksem. 
Tijdens de nieuwe en nieuwste tijden (1500-heden) werden de bestaande 
landbouwsystemen verder toegepast en verfijnd.  Het land van Boom was toen vrijwel 
volledig ontgonnen.  Er ontstond een groeiende interesse voor de Boomse klei.  In 
Schelle was slechts één kleine kleifabiek gevestigd aan de kruising van de Provinciale 
Steenweg met de Wullebeek.  De kleifabrieken uit de nabijgelegen gemeenten hadden 
ontginningsputten in het zuiden van Schelle. 
Tot het midden van de 19e eeuw bleef het hierboven omschreven landschap nagenoeg 
ongewijzigd. 
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6.2.2. Huidige situatie 
kaart 12: topografische kaart (1998) 

Tegenwoordig blijft er van het landschap zoals het er in de eerste helft van de 19e eeuw 
uitzag, weinig bewaard. 
De dorpskern vertoont nog dezelfde structuur als voorheen, doch breidde zich wel 
enigszins uit, terwijl er ook aaneengesloten bewoning kwam langsheen de 
Steenwinkelstraat. 
De dorpskern bestaat uit bebouwing met maximaal vier bouwlagen uit de 20e eeuw.  
Hier bevinden zich tevens enkele kleine arbeidershuisjes en enkele grotere woningen. 
Rond de dorpskern zijn er meerdere recente verkavelingen met nieuwe woonwijken 
bestaande uit seriewoningen van twee tot drie bouwlagen. 
Ten westen van de elektriciteitscentrale bevindt er zich een sociale woonwijk.  Deze 
werd gerealiseerd tussen 1928 en1966 ten behoeve van de werknemers van de 
centrale. 
Langs de Boomsesteenweg bevinden zich kleine bedrijven op de KMO-zone. 
Verspreid in de gemeente komen nog wel bomenrijen en dreven voor 
(Capucienendreef, Laardijk), doch deze lijnvormige elementen vertonen niet langer een 
verbondenheid met het  omliggende landschap. 
Een groot deel van de Schelse polder is verdwenen, op een strook ten noorden van de 
elektriciteitscentrale na, waar nu knotwilgen werden aangeplant.  In het zuidelijke deel 
van de polder worden vochtige graslanden afgewisseld met akkerland. 
In het zuiden ter hoogte van de Speltevelden, bleef een gedeelte van het zogenaamde 
“Stekskensbos” te midden van akker- en weilanden , nog redelijk getrouw bewaard, 
terwijl het zuidelijke gedeelte van de wei- en akkerlanden plaats moest ruimen voor de 
klei-ontginning. 
In het noordoosten van de gemeente, tussen de Steenwinkelstraat, de Capucienendreef 
en de Zinkvalstraat, is het landschap met zijn dreven, bomenrijen en zijn de 
Kloosterhoeve en het Jezuiëtenhof grotendeels bewaard gebleven zoals voorheen. 

6.3. Bestaande natuurlijke structuur 
kaart 13: bestaande natuurlijke structuur 

6.3.1. Definitie 
De ruimtelijk-natuurlijke structuur is de samenhang van alle ruimten met een min of 
meer natuurlijk karakter. Deze ruimten zijn bepalend voor alle activiteiten, en niet alleen 
voor natuur5. 
De basis van de ruimtelijk-natuurlijke structuur wordt gevormd door haar fysische 
structuur; hierop hebben de biotische en antropogene structuren zich geënt. De 
fysische structuur is het abiotisch systeem, ontstaan als wisselwerking tussen 
geologische ondergrond, reliëf , waterlopen en  bodemvorming. Naargelang de fysische 
kenmerken van elke locatie zijn hierop specifieke biotische systemen gegroeid en heeft 
de mens in de loop der eeuwen aangepaste landbouwteelten toegepast en andere 
structuren toegevoegd. De synthese van fysische structuur en biotische en antropogene 
structuren samen vormen de natuurlijke structuur. 

                                                 
5 Definitie uit het RSPA, pag.36. 
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6.3.2. Bestaande fysische structuur 
Geologie 
De tertiaire aardlagen die voorkomen op en onder het grondgebied van Schelle zijn: 
- Onderaan de Boomformatie bestaande uit de Boomse Klei. 
- Bovenaan de Formatie van Berchem bestaande onderaan uit Grind van Burcht met 

daarop het Zand van Edegem. 

Reliëf 
kaart 14: reliëf en hydrografie 

In de eerst plaats is het reliëf van Schelle beïnvloed door zijn ligging in de hier zuidwest-
noordoost verlopende rechteroever van de Scheldevallei.  Het reliëf stijgt evenwijdig 
met de Scheldeoever van +2 m naar het zuidoosten op 22,5 m te Schelle-Bist. 

Op de tweede plaats is het reliëf beïnvloed door zijn ligging op de zwak 
noordoostwaarts hellende flank van een cuesta6.  De Rupelstreek omvat een cuesta 
met de steile helling naar het zuiden gericht en de zwakke helling naar het noorden. 

Het grondgebied van Schelle ligt op deze zacht afhellende noordelijke cuestaflank.  De 
zuidflank van de cuesta of front is het voornaamste ontginningsgebied van de klei, dus 
voornamelijk te Boom, Niel en Rumst.  Op het grootste deel van het grondgebied van 
Schelle is de bereikbaarheid van de klei minder gunstig (te laag gelegen) voor 
ontginning.  De topografisch hoger gelegen gebieden waar klei ontgonnen wordt zijn 
Speltevelden en Kleiputten. 

Bodem 
kaart 15: vereenvoudigde bodemkaart 

In Schelle komen meerdere bodemtexturen voor.  Zware kleigronden worden terug 
gevonden in de Vlietvallei, in de buitendijkse gebieden van de Schelde en langs de 
Rupel en de beneden Wullebeekvallei.  De licht-zandlemige gronden bevinden zich in 
de overgangszone van de valleiën naar de hoger gelegen dorpskern.  Centraal in de 
gemeente komen op enkele verspreide plaatsen licht-zandleem voor.  In het agrarisch 
gebied ten oosten van de kern van Schelle overweegt een lemig-zandtextuur. 

Alluviale bodems situeren zich in een beperkt gebied in de polder van Schelle, nabij de 
Schelde en in de vallei van de benedenloop van de Wullebeek en de Benedenvliet. 

Vele gronden zijn echter bebouwd of verstoord door industriële activiteiten. 

Hydrografie 
Schelle ligt aan de rechteroever van de samenvloeiing van Rupel en Schelde.  De 
Rupel en de Schelde zijn onderhevig aan getijden, alhoewel er geen brak water 
doordringt in dit gebied.  Beide rivieren hebben hun bedding op –2 m zodat deze 
zouden verzanden indien ze niet aan de getijden onderhevig waren. 

De alluviale vlakten van de Rupel- en Scheldevallei strekken zich hoofdzakelijk uit langs 
de linkeroevers en slechts in beperkte mate aan de rechteroevers. 

                                                 
6 Een cuesta is een heuvelrug die asymetrisch is, dus met een steile flank en een geleidelijk dalende 
flank. 
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De alluviale vlakte van de Schelde bevindt zich in dit gebied op een topografisch peil 
van gemiddeld +2 m, zodat hoge dijkbouw noodzakelijk werd bevonden, vnl. aan de 
polder van Schelle. 

De waterscheidingskam tussen het Rupelbekken in het zuiden, en het Scheldebekken 
in het noordwesten, ligt op de heuvelkam van de cuesta.  De waterscheidingskam loopt 
van het westen naar het oosten. 

Schelle heeft drie beken:  De Wullebeek gelegen op de grens met Niel, die naar de 
Rupel stroomt.  De Vliet bestaande uit de Boven- en Benedenvliet is gelegen op de 
grens met Hemiksem.  Deze stroomt naar de Schelde.  De derde beek: Maeyebeek 
vloeit in de Benedenvliet. 

Wullebeek 

De Wullebeek is een officiële waterloop van 2e categorie. 

De Wullebeek ontspringt op 23,5 m hoogte te Aartselaar.  De Wullebeek legt 6 km af 
om in de Rupel uit te monden bij een hoogte van +3,5 m boven de zeespiegel.  Aan de 
benedenloop, de laatste 1300 m is de Wullebeek sterk meanderend en heeft daar 
slechts een gering verval van het peil +5 m naar +3,5 m.  De bovenloop kent 
daarentegen wel een steil verval. 

De fysiochemische kwaliteit van de Wullebeek is slecht tot zeer slecht.  Echter door de 
recente afkoppeling van het afvalwater zal de waterkwaliteit verbeteren.  Het slib van de 
beek is voor zware metalen zeer zuiver. 
De oevers van de Wullebeek zijn begroeid met houtkanten. 

In 2002 werd de ontwateringssluis naar de Rupel vernieuwd.  In de toekomst zal het 
pompstation verplaatst worden. 
De locatie is geselecteerd voor de inrichting van een retentiebekken.  Knelpunten zijn 
de aanwezigheid van hoogspanningspylonen, pijpleidingen en de aanduiding van een 
VEN-gebied. 

Boven- en Benedenvliet 

De Bovenvliet is een officiële waterloop van 1e categorie.  De Benedenvliet (vanaf de 
Provinciale Steenweg) is een bevaarbare waterloop.  Het Vlaams Gewest is voor 
beiden verantwoordelijk. 

De Bovenvliet wordt verder stroomopwaarts de Grote Struisbeek genoemd.  Het bekken 
van de Bovenvliet-Grote Struisbeek draineert een gebied dat Wilrijk, Edegem, Kontich 
en Aartselaar omvat.  De Bovenvliet heeft in Schelle een gering verval van het peil + 5 
m tot het peil +2 m over een afstand van 5 km.  De Bovenvliet heeft één zijbeek die te 
Schelle ontspringt nl. de Maeyebeek. 

De fysiochemische kwaliteit van de Vliet is slecht tot zeer slecht.  Het slib van de 
Bovenvliet was aangerijkt met koper, cadmium en nikkel. 

De vallei van de Bovenvliet is nog maar nauwelijks te herkennen door de relatief hoge 
en brede dijken en de erop aansluitende opgehoogde terreinen.  Op de dijken 
ontwikkelt zich een uitgesproken nitrofiele (stikstofminnende) vegetatie terwijl zich op de 
opgehoogde terreinen een jong, dicht berkenbos situeert. 
Langs de Benedenvliet zijn belangrijke natuurgebieden terug te vinden.  Deze bestaan 
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uit brede rietkragen, ruigtekruidenvegetaties en wilgenstruwelen. 
Voor de sluis naar de Schelde bevindt zich een verbreding die in trek is bij watervogels. 

De Vliet-Struisbeekvallei maakt deel uit van een open ruimte die geselecteerd is voor de 
eventuele inplanting van een stadsrandbos. 
Een brede strook langs de beek is opgenomen als VEN-gebied. 

Maeyebeek 

De Maeyebeek is een officiële waterloop van 3e categorie. 

De Maeyebeek heeft een verval van het peil +7 m bij het brongebied tot het peil +2 m 
als ze in de benedenloop van de Benedenvliet ontwatert, dus van 5 m over een afstand 
van ongeveer 4,5 km. 

Het water van de Maeyebeek kent een matige fysiochemische kwaliteit.  Het slib van de 
beek is aangerijkt met koper, zink en cadmium. 

Langsheen de beek bevinden zich nog enkele knotwilgenrijen.  De beek wordt begeleid 
door een uitgesproken nitrofiele (stikstofminnende) vegetatie.  De floristische 
verscheidenheid is klein. 

Aan de Maeyebeek worden regelmatig beheerswerken uitgevoerd. 

De kwetsbaarheid van het grondwater in Schelle wordt beschreven als weinig 
kwetsbaar.  Weinig kwetsbaar betekent dat het hier heel onwaarschijnlijk zal zijn dat 
vloeibare of oplosbare verontreinigende stoffen aangebracht op het oppervlak zullen 
kunnen doordringen naar de dieper gelegen grondwaterlagen.  Dit is het gevolg van de 
ondoorlatendheid van de klei. 

Waterhuishouding 
De grondwatertafel ligt op minder dan 3 m diepte en in de valleien op minder dan 125 
cm.  Op vele plaatsen komt het grondwater tot aan het oppervlak.  De gronden met 
zandleemtextuur zijn minder waterdoorlatend en ondergaan de invloed van een 
permanente hoogwatertafel.  De topografisch hoger gelegen gronden met zandiger 
textuur, voornamelijk deze in het oosten zijn droger.  Deze zanden bevatten veel 
glauconiet.  Glauconiet heeft een hoog waterophoudingsvermogen zodat deze gronden 
toch nog matig nat zijn, met uitzondering van de zomerperiode. 
Enkele topografisch laag gelegen zones hebben bodems die liggen onder een bijna 
permanente grondwatertafel.  De buitendijkse gronden staan ook regelmatig onder de 
hoogwaterstand van de getijden.  Deze zones zijn uiterst nat. 
De polder van Schelle is door zijn lage topografische ligging een verzamelbekken van 
oppervlaktewater en is daardoor als kwetsbaar te beschouwen. 

Recent overstroomde gebieden 
In Schelle bevinden zich meerdere recent overstroomde gebieden.  Het gaat om een 
uitgestrekt gebied langs de Wullebeek (van het poldergebied tot aan de Rubensstraat) 
en een laag gelegen gebied langs de Maeyebeek. 
In het woon- en landbouwgebied zijn kleinere overstroomde gebieden terug te vinden. 
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6.3.3. Biologische waardering 
kaart 16: biologische waarderingskaart 

Kaart 16 is een weergave van de recentste biologische waarderingskaart. 

Er worden een aantal biologisch zeer waardevolle terreinen onderscheiden in Schelle.  
Het gaat om zeer arme, zure eikenbossen, eiken-haagbeukenbossen, nitrofiele alluviale 
elzenbossen, vochtige wilgenstruwelen en rietlanden.  Het kasteelpark Laarhof wordt 
als biologisch (zeer) waardevol geëvalueerd. 

6.4. Bestaande open ruimte en landschappelijke structuur 
kaart 17: open ruimtes 

6.4.1. Definitie 
In de open ruimte structuur wordt de samenhang tussen verschillende ruimten van een 
bepaalde soort geanalyseerd. De ruimtes worden vanuit een morfologische invalshoek 
beschouwd. De nadruk ligt op de verschijningsvorm van de verschillende soorten open 
ruimten binnen de gemeente. De elementen van deze structuur worden van elkaar 
onderscheiden op basis van eigen karakteristieken, eigen ontwikkelingsperspectieven 
en dus een eigen ruimtelijk beleid. 

6.4.2. Algemeen 
In Schelle kunnen twee grote open ruimtes onderscheiden worden.  De eerste is 
gelegen tussen de Rupel, Schelde en de dorpskern.  De andere bevindt zich tussen de 
dorpskern en de industriezone van de A12 en wordt doorsneden door de 
Steenwinkelstraat. 

6.4.3. Polder 
Ruimtelijke kenmerken 
Een belangrijk deel van dit gebied wordt ingenomen door woningen, landbouwgebied 
en de voormalige Electrabel Centrale Schelle.  De belangrijkste natuurgebieden zijn de 
buitendijkse gebieden langsheen de Rupel, de Schelde en de Benedenvliet.  Deze 
bestaan uit brede rietkragen, ruigtekruidenvegetaties en wilgenstruwelen.  Het gebied 
wordt in het noorden begrensd door de Benedenvliet en in het zuiden door de 
Wullebeek.  De Maeyebeek doorsnijdt het noordelijke deel van het gebied. 

De landbouw heeft over het algemeen een intensief karakter met een grootschalige 
percelering.  Er zijn weinig historische kleine landschapselementen zoals knotwilgen en 
bomenrijen terug te vinden.  Er zijn echter wel meerdere jonge populierenaanplanten 
terug te vinden langs de dreven.  Op de hogere gronden wordt overwegend maïs 
verbouwd terwijl men op de natte valleigronden bijna uitsluitend soortenarme 
graasweiden terug vindt. 

De resten van het kasteel Laarhof bevinden zich langs de Laardijk met een groot 
omwald park er omheen.  Tegenover het Laarhof liggen vochtige weiden die in een 
moerasje overgaan. 
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In het gebied zijn meerdere zaken zonevreemd zoals het containerpark, enkele 
woningen, een feestzaal in parkgebied,… 

Kleine landschapselementen 
Knotwilgenrijen zijn terug te vinden ten zuiden van het Tolhuis, ten zuidwesten van het 
Laarhof en langs de Maeyebeek.  Houtkanten en bramensingels bevinden zich bij het 
Laarhof en de Maeyebeek. 

Aanplanten 
Populierenaanplanten zijn terug te vinden in de omgeving van het Tolhuis en het 
Laarhof en de braakliggende terreinen ten oosten van Electrabel.  Talrijke dreven met 
aanplanten vormen verbindingen tussen de groene zones. 

Rupel- en Scheldedijken 
Hier vindt men plantensoorten van de Zilverschoon- en Glanshavergemeenschap. 

Buitendijkse gebieden 
Voor de Rupel en de Schelde zijn de slikken en schorren van grote ecologische waarde.  
De verbeterde waterkwaliteit uit zich ondermeer in de grote aantallen eenden en andere 
watervogels die er zich ophouden. 

In deze sterk dynamische milieus bevinden zich jonge voedselrijke, kleiïge en 
regelmatig overspoelde bodems.  De zoetwaterschorren die zich hier ontwikkelen 
bestaan uit vrij brede rietgordels met overgangen naar kleine wilgenvloedstruwelen. 

Ten noorden van het Tolhuis verbreedt de rietgordel zich tot een vrij groot, ruig rietveld. 

De rietgordels danken hun grote natuurwaarde voornamelijk aan hun specifieke 
vogelrijkdom.  Vrij zeldzame rietvogels komen hier broeden. 

Naast de zoetwaterschorren zijn ook de zoetwaterslikken van belang voor een aantal 
vogelsoorten.  Tijdens de trek- en winterperiode pleisteren hier grote aantallen 
steltlopers en watervogels. 

Benedenvliet 
De oevers van de Vliet zijn begroeid met ruigtekruiden en wilgenstruwelen.  De brede 
kom die bij het afsluiten van de Vlietmonding ontstond is tijdens de trekperiode in trek 
bij verschillende watervogels. 

De biologische waarde van de rietlanden, ruigten, wilgenstruwelen en slijkplaten 
langsheen de Benedenvliet is vergelijkbaar met deze van de buitendijkse gebieden.  
Ook hier broeden verschillende vogels. 

Vallei van de Maeyebeek 
De vallei langs de Maeyebeek is landschappelijk minder waardevol vanwege de 
aanwezigheid van grootschalige maïsakkers en soortenarme graslanden.  Langs de 
Maeyebeek bevinden zich nog enkele knotwilgenrijen. 

Rondom de infrastructuur van Electrabel liggen verspreide struwelen, ruigten en bosjes.  
In de bufferzone tussen de elektriciteitscentrale en de Maeyebeek vindt men een 
mozaïek terug van grazige vegetaties, ruigten, rietlanden, poelen en jonge berken-
wilgenstruwelen.  Dit deel wordt via een schriftelijke overeenkomst beheerd door de 
Wielewaalvereniging. 
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Herkenningspunten 
Vanuit de elektriciteitscentrale vertrekken meerdere hoogspanningslijnen.  Hierdoor is 
er een grote concentratie van hoogspanningspylonen terug te vinden ten zuiden van de 
centrale.  Deze vormen dominante elementen in het open ruimte gebied. 
In 2001 werden drie windmolens geïnstalleerd op de terreinen van de 
elektriciteitscentrale.  Zij vormen de nieuwste herkenningspunten van Schelle. 

Projecten 
De gemeente laat een BPA Tolhuis opmaken voor het gebied dat ingesloten wordt door 
de Schelde, Rupel en het woongebied. 

Het grensoverschrijdend gebied dat aan weerszijden van de Wullebeek is gelegen komt 
in aanmerking voor de inrichting van een potpolder. 

Huidig juridisch statuut / eigendomssituatie 
Het noorden, zuiden en westen van de deelruimte bestaat uit smalle stroken natuur- en 
parkgebied.  In het oosten grenst de deelruimte aan woongebied, gebied voor 
dagrecreatie en een bufferzone. 
Ten oosten van de Maeyebeek ligt een agrarisch gebied.  Het westen bestaat uit een 
bufferzone.  Dit deel wordt beheerd door de Wielewaalvereniging. 
De zone rond het Laarhof bestaat deels uit parkgebied en deels uit industriegebied, 
hoewel beide delen een groen karakter hebben en biologisch waardevol zijn. 
Het zuidelijk landbouwgebied is ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. 

De poort van het Laarhof en de Laarkapel zijn opgenomen als beschermde 
monumenten.  Deze vormen samen met het Tolhuis de puntrelicten van het gebied. 
De Benedenvliet, Schelde en Rupel zijn opgenomen als lijnrelicten. 

De gehele open ruimte valt binnen de relictzone van de polder van Hemiksem en 
Schelle. 

Een strook langs de Scheldeoever maakt deel uit van de habitatrichtlijngebieden van 
het Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent. 

De zone waar de Rupel in de Schelde mondt is een vogelrichtlijngebied van de Durme 
en de Middenloop van de Schelde. 

De provincie heeft ter hoogte van Schelle enkele natuurverbindingen van bovenlokaal 
belang geselecteerd.  Deze zijn: 

- de Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen Linkeroever (Blokkersdijk, Sint-
Annabos)  en de valleien van de Schelde en de Rupel 

- een verbinding tussen het gebied van de samenvloeiing Schelde – Rupel en het 
Zennegat. 

De samenvloeiing van de Schelde en de Rupel functioneert als knooppunt in de 
gewenste natuurlijke structuur en vormt een structuurbepalend ruimtelijk element. 

In het poldergebied is een zone langs de Rupel ter hoogte van het Tolhuis als VEN 
geselecteerd. 

Het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied gelegen tussen Wullebeek en 
Laardijk valt onder het IVON. 
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Delen van het gebied zijn in bezit van Electrabel, terwijl de andere delen eigendom zijn 
van meerdere private eigenaars. 

6.4.4. Groot landbouwgebied 
Ruimtelijke kenmerken 
Het oostelijk landbouwgebied maakt deel uit van een grote open ruimte verbinding die 
gekneld zit tussen de dorpen langs de Schelde en de Boomsesteenweg.  Deze open 
ruimte loopt van Niel tot de begraafplaats Schoonselhof. 

Op het grondgebied van Schelle wordt de open ruimte doorsneden door de 
Steenwinkelstraat.  De zuidelijke zijde van deze straat is volledig bebouwd.  De 
noordelijke kant is opmerkelijk minder bebouwd.  Dit bevordert het contact met de open 
ruimte in het noorden. 

Er ontstaan aldus twee deelgebieden: het authentiek landbouwgebied in het noorden en 
een zuidelijk gebied bestaande uit kleiputten omgeven door gras- en akkerlanden.  Het 
zuiden wordt tevens doorsneden door enkele hoogspanningsleidingen. 

Authentiek landbouwgebied 
Het noordoosten van Schelle bestaat hoofdzakelijk uit een vrij grootschalig, open 
landbouwgebied.  Verspreid in deze zone liggen een aantal kleine bossen en grotere 
populierenaanplanten.  Het gebied is globaal arm aan kleine landschapselementen.  
Enkel t.h.v. de kleine bosrelicten vindt men nog kleine concentraties kleine 
landschapselementen terug.  Naar Zinkval toe bestaan deze nagenoeg uitsluitend uit 
knotwilgenrijen, terwijl de omgeving van de Capucienendreef rijk is aan populierenrijen.  
De ondergroei van de knotwilgen- en populierenrijen bestaat uit een sterk 
voedselminnende kruidenvegetatie. 

Verspreid in het gebied liggen een aantal beuken-eiken en eiken-berkenbossen.  Ten 
zuiden van de Hulstlei situeert zich een monotone populierenaanplant. 

De vallei van de Bovenvliet is nog maar nauwelijks te herkennen door de relatief hoge 
en brede dijken langs de beek en de erop aansluitende opgehoogde terreinen.  De 
meandering van de beek is nog intact.  Op de opgehoogde terreinen bevindt zich een 
dicht berkenbos.  Naar Stuyvenberg toe is het oorspronkelijke reliëf bewaard gebleven.  
De valleigronden worden hier gebruikt als maïsakker of intensieve graasweide. 

Zuidelijk landbouwgebied met kleiputten 
Deze open ruimte wordt in het noorden, oosten en westen begrensd door bebouwing.  
In het zuiden vormt de Wullebeek de grens. 

Centraal in deze ruimte staat een klein loofboscomplex op het hoogste punt van 
Schelle.  Het gaat vooral om eikenberkenbosjes en populierenaanplant.  Naar de 
Boerenhoek toe wordt het boscomplex begrensd door vrij grootschalige soortenarme 
graslanden.  Knotwilgenrijen zijn talrijk aanwezig. 

In het landbouwgebied, dat heuvelachtig is, komen nog  houtkanten, knotwilgen- en 
populierenrijen voor. 

Ten noorden van de Tuinlei wordt een kleiput gevuld, terwijl in een andere put nog 
beperkte ontginningen aan de gang zijn.  Ten zuiden van de Tuinlei zal één kleiput 
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gebruikt worden als retentiebekken, terwijl een kleiput langs de Spruytelei opgevuld zal 
worden. 

Grenzend aan de kleiputten bevinden zich biologisch waardevolle vegetaties met 
spontane opslag van berk en wilg, kruidlagen, grazige vegetaties, rietkragen en grote 
waterplassen. 

In het voormalig kleiontginningsgebied bevinden zich droge schrale graslanden, 
soortenrijke ruigten, rietkragen, berken-wilgenstruwelen, kleine waterpartijen en oever- 
en moerasvegetaties. 

Bij het verlaten van de oude kleiontginningen kunnen de natuurlijke processen opnieuw 
kansen krijgen. 

Het agrarisch gebied ten oosten van de spoorweg kent plaatselijk nog een uitgesproken 
kleinschalig, gesloten karakter.  Het gaat in hoofdzaak om soortenarme graslanden die 
rijkelijk omzoomd worden door knotwilgen- en populierenrijen. 

Drie hoogspanningslijnen lopen door het gebied.  Een concentratie van 
hoogspanningspylonen is hier terug te vinden. 

Projecten 
Er zijn beperkte kleiontginningen aan de gang in het gebied ten noorden van de Tuinlei.  
Het is niet duidelijk of de gebieden die ingekleurd zijn als uitbreiding van het 
ontginningsgebied ook zullen aangesneden worden.  Het is ook niet duidelijk wanneer 
dit zou gebeuren. 

Huidig juridisch statuut / eigendomsstructuur 
De beekvalleien van de Bovenvliet en de Wullebeek zijn ingekleurd als natuurgebied.  
De grootste delen van de ruimte bestaan uit agrarisch gebied.  De zone ten noorden 
van de Steenwinkelstraat en de Hulstlei is zelfs landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied.  In dit gebied liggen twee natuurgebieden die uit bos bestaan. 
De Steenwinkelstraat bestaat uit woongebied en woongebied met landelijk karakter. 
In het zuiden vallen de ontginningsgebieden op.  Er is zelfs een zone voor uitbreiding 
van de ontginningsgebieden.  De ontginningsgebieden hebben als nabestemming 
groengebied en agrarisch gebied.  Tussen het woongebied Paepevelden en de 
ontginningsgebieden ligt een bufferzone. 
Zonevreemde constructies en activiteiten (woningen, recreatie) komen voor in het 
gebied.  Hiervoor zal naar een oplossing gezocht worden. 

In het authentiek landbouwgebied zijn twee monumenten terug te vinden.  Deze zijn de 
Kloosterhoeve en het Jezuïetenhof.  Beiden bevinden zich in het landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied.  Deze twee gebouwen zijn opgenomen als puntrelict terwijl 
de Bovenvliet een lijnrelict vormt. 

Het centrale deel van het authentiek landbouwgebied maakt deel uit van de 
relictenzone van de kasteeldomeinen ten zuid-zuidoosten van Antwerpen en 
randgemeenten. 
De kleiputten behoren tot de relictenzone van de kleiontginningsgebieden Niel, Boom 
en Rumst. 

De open ruimte ten westen van de A12 tussen Boom en Wilrijk (met het Schoonselhof 
en eindigend in fort 7 en fort 8) wordt door de provincie geselecteerd als groene vinger. 
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De Boven- en Benedenvliet maken deel uit van een door de provincie geselecteerde 
natuurverbinding van bovenlokaal belang. 

Provincie Antwerpen en de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap 
hebben opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar een stadsrandbos voor 
Antwerpen.  Het gebied gelegen tussen de Steenwinkelstraat en het Schoonselhof komt 
in aanmerking als één van de zeven mogelijke locaties voor dit bos. 

De vallei van de Bovenvliet en een geïsoleerd bosfragment zijn als VEN geselecteerd. 

Het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied Zinkval valt onder het IVON. 

De verschillende percelen in het gebied zijn in het bezit van meerdere private 
eigenaars. 

6.5. Bestaande nederzettingsstructuur 
kaart 18: woonentiteiten 

kaart 19: morfologie en functies in nederzetting 

6.5.1. Definitie 
De nederzettingsstructuur van een ruimte is de ruimtelijke samenhang van de 
nederzettingen in deze ruimte.  
De nederzettingsstructuur heeft betrekking op plaats (en de begrenzing), op de 
nabijheid (en spreiding en afstand) en op de uitgestrektheid (omvang, oppervlakte) van 
nederzettingen en de activiteiten daarin. Ook de functie en het weefsel van 
nederzettingen zijn hiervoor bepalend. 

6.5.2. Algemeen 
Functioneel gezien bestaat de kern van Schelle uit een woongebied met een lokaal 
voorzieningenapparaat. 
Kleinhandel en openbare diensten zijn in het centrum gelegen.  Overige kleinhandel is 
gelegen aan de grens met de buurgemeenten.  De industriële bebouwing is van het 
woongebied gescheiden door landbouwgebieden. 

Morfologisch gezien zijn er een aantal entiteiten te onderkennen in Schelle.  De 
gemeente heeft één kern.  Aaneengesloten bebouwing met een grote dichtheid is terug 
te vinden in het gebied ten zuiden van de kerk.  Rond de dorpskern zijn meerdere 
recente verkavelingen gelegen met nieuwe woonwijken.  Deze zijn opgebouwd uit 
seriewoningen van twee tot drie bouwlagen of uit vrijstaande woningen.  Langs de 
verbindingswegen is er lintbebouwing terug te vinden.  Verspreide woningen en 
boerderijen liggen verspreid in het landbouwgebied. 

De nederzetting kan volgens de belangrijke wegeninfrastructuren die haar doorsnijden 
ingedeeld worden in een aantal deelgebieden.  Tussen de Fabiolalaan en de spoorweg 
bevindt zich een eerste deelgebied dat de kern omvat. 
Ten westen van de Fabiolalaan liggen twee entiteiten.  De noordelijke is opgebouwd uit 
vooral gelijkaardige woningen, terwijl de zuidelijke een groot aanbod heeft aan recente 
vrijstaande woningen. 
Tenslotte snijdt de spoorweg drie kleinere deelgebieden af van de kern.  Deze zijn 
telkens opgebouwd rond een sociale woonwijk of een binnengebied. 
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6.5.3. Elementen van de bestaande nederzettingstructuur 
Centrumgebied 
Het centrumgebied van Schelle loopt van de grens met Hemiksem tot de grens met 
Niel.  Het gebied ligt gekneld tussen de Fabiolalaan en de spoorweg. 
De kern van Schelle is dicht bebouwd.  Ten westen van de kerk bevindt zich een 
multifunctioneel plein en het gemeentepark.  Het park maakte ooit deel uit van het 
kasteel Scherpenstein.  Langs de boorden van de parkvijver staan nog overblijfselen 
van een beukenhaag die het domein toen afsloot.  In het park bevinden zich meerdere 
waterpartijen, gazonperken en een speeltuin. 

Op de plaats waar vroeger het kasteel Scherpenstein stond is tegenwoordig de 
gemeentelijke sporthal gesitueerd.  In het sportcomplex zijn een sportzaal, kegelbanen,  
restaurant en cafetaria gevestigd. 

Het kerkhof rond de kerk verdween bij de aanleg van de Fabiolalaan.  De 
oorspronkelijke bebouwing in het centrum en langs de Provinciale Steenweg is 
vervangen door recente gebouwen tot maximaal vier bouwlagen.  Slechts weinig 
gebouwen dateren nog uit de 19e eeuw.  Het grootste deel werd gerealiseerd in de 20e 
eeuw. 

In het centrum zijn de meeste voorzieningen gevestigd.  Het winkel- en 
dienstencentrum met gemeentehuis, politiekantoor, postkantoor, bibliotheek, sporthal 
“De Griene”, heemmuseum, parochiehuis, gemeentelijke lagere en kleuterschool en 
vrije school Sint-Lutgardis. 

De belangrijkste wegen in het centrumgebied zijn de Fabiolalaan en de Provinciale 
Steenweg.  Zij lopen parallel en zijn meestal bebouwd.  In de oorspronkelijke kern is die 
bebouwing aaneengesloten, terwijl naar het zuiden toe meer gekoppelde en vrijstaande 
woningen voorkomen.  Enkele straten zoals de Peperstraat, Rupelstraat en Kapelstraat 
verbinden de Fabiolalaan en de Provinciale Steenweg met elkaar.  Deze zijn eveneens 
langs beide kanten bebouwd.  Het binnengebied dat ingesloten wordt door de 
Kapelstraat, Provinciale Steenweg en Fabiolalaan is bebouwd. 
Ten zuiden van de Witte Gevelstraat bevindt zich een minder dicht bebouwd deel van 
het centrumgebied.  Langs de Provinciale Steenweg staan gekoppelde en vrijstaande 
woningen.  Tussen deze woningen en de spoorweg bevindt zich een recent opgericht 
winkelcentrum met ruime parking. 

Maaienhoek 
Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit sociale woningen die in een korte periode zijn 
gebouwd.  Het stratenpatroon van de wijk bestaat uit loodrechte straten.  Langs deze 
straten staan gebouwen van twee tot drie bouwlagen waarin zich ééngezinswoningen 
bevinden. 

Ten zuiden van de Peperstraat is het loodrechte stratenpatroon niet doorgetrokken.  
Hier zijn ze eerder kronkelig aangelegd.  Hierlangs bevinden zich aaneengesloten 
woningen van twee bouwlagen met een pannen zadeldak.  Tussen deze buurt en de 
Kapelstraat bevindt zich de gemeentelijke begraafplaats.  Hier vormt de nissenheuvel 
een nieuwe attractie. 
Langs de Kapelstraat zijn ook de gemeentelijke sportvelden en het containerpark 
gesitueerd. 
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Fabiolalaan west 
Deze buurt wordt begrensd door de Kapelstraat, de Fabiolalaan, de grens met Niel 
(Wullebeek) en de Laarhofstraat.  De bebouwing in dit gebied is heel divers.  Langs de 
verbindingswegen bevindt zich lintbebouwing.  Deze bestaat uit alleenstaande, halfopen 
en gesloten bebouwing. 

De buurt wordt doorsneden door de Tolhuisstraat.  Hierlangs bevindt zich het bedrijf 
l’Air Liquide volledig omgeven door een bufferzone.  Deze bufferzone bestaat uit 
weiland en akkers.  Bijgevolg is het bedrijf goed zichtbaar van op grotere afstand.  
Vanuit het bedrijf wordt overgegaan tot de aanplanting van een groene gordel rond het 
terrein. 

Het binnengebied dat begrensd wordt door de Kapelstraat, Heidestraat, Tolhuisstraat 
en Fabiolalaan is reeds in ontwikkeling.  De toegang gebeurt via de Heidestraat.  Vanuit 
de Fabiolalaan is het gebied ontsloten via een voet- en fietspad. 

In de Tolhuisstraat staat vlakbij de Fabiolalaan de Heilige Familiekerk met daar achter 
de wijkschool Heidestraat. 

De binnengebieden ten zuiden van de Tolhuisstraat zijn reeds bebouwd.  Een eerste 
ontwikkeling ligt rond het Peter Benoitplein.  De bebouwing bestaat uit aaneengesloten 
bebouwing met kleine tuinen rond het plein. 
Een spoorweglijn snijdt dit plein af van een nieuwe verkaveling die in 
woonuitbreidingsgebied is gelegen.  De bebouwing bestaat uit vrijstaande woningen 
met ruime tuinen. 

Stuyvenberg 
Deze woonwijk is gelegen aan de oostkant van de spoorweg en is opgebouwd uit 
aaneengesloten bebouwing.  De toegang gebeurt via een tunnel onder de spoorweg of 
via de Frans Cretenlaan.  Langs de Frans Cretenlaan bevindt zich diverse bebouwing 
bestaande uit aaneengesloten, gekoppelde en vrijstaande woningen.  Langs deze laan 
bevinden zich allerlei kleine ontwikkelingen die de achtergelegen gronden benutten.  
Hier bevinden zich het gemeentemagazijn, bejaardenwoningen rond een doodlopend 
straatje en vrijstaande woningen rond een binnenpleintje. 

Tuinlei 
Deze wijk bevindt zich eveneens ten oosten van de spoorweg.  Ze wordt ingesloten 
door de spoorweg, Steenwinkelstraat en Tuinlei.  Langs beide straten bevindt zich 
aaneengesloten en gekoppelde bebouwing.  De wijk die het binnengebied omvat 
bestaat uit een sociale woonwijk opgebouwd uit gelijkaardige woningen. 

Paepevelden 
Deze wijk wordt ingesloten door de spoorweg en de Rubens- en Consciencestraat.  
Langs deze straten bevindt zich lintbebouwing.  Het ingesloten gebied werd later 
ingevuld met vrijstaande woningen op kleine percelen. 

Woonsite Electrabel 
Deze woonwijk werd opgericht ten behoeve van de werknemers van de 
elektriciteitscentrale Interescaut, opgericht in 1928-30.  Deze wijk werd uitgebreid in 
1950 en 1966. 
De bebouwing bestaat uit eenheidsbebouwing van bakstenen ééngezinswoningen van 
twee bouwlagen onder pannen zadeldaken.  Voor de woningen is een voortuin 
voorzien. 
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Een grasplein met bomen bevindt zich tussen de Alex Wuststraat en de Voltastraat. 
De omgeving wordt nu vooral gekenmerkt door de drie windmolens die nieuwe bakens 
vormen. 

Steenwinkelstraat 
Deze kronkelende straat loopt vanaf het centrum naar de grens met Aartselaar.  Bij het 
centrum bevinden zich aaneengesloten en halfopen dorpswoningen met twee 
bouwlagen.  Een andere zone met gesloten en halfopen bebouwing is gesitueerd 
tussen de wijk opgebouwd rond de Rozenstraat en de splitsing naar de Hulstlei.  Het 
laatste stuk van de Steenwinkelstraat bestaat uit vrijstaande woningen.  Een kleiner 
deel van de straat tussen Kwadenhoekweg en Capucienendreef is eveneens minder 
dicht bebouwd.  Deze delen met open bebouwing zorgen ervoor dat er nog 
vergezichten zijn naar het grote open gebied dat zich in het zuidoosten van de 
gemeente bevindt. 

De noordzijde van de Steenwinkelstraat is minder bebouwd.  De bebouwing bestaat uit 
hoevegebouwen en alleenstaande eengezinswoningen.  Dit bevordert het contact met 
de open ruimte in het noordoosten. 

Koekoekstraat en bedrijventerrein Boomsesteenweg 
Het bedrijventerrein wordt begrensd door de Koekoekstraat.  Aan beide zijden van de 
straat bevinden zich vooral recente alleenstaande eengezinswoningen. 
Het bedrijventerrein sluit aan bij dat van Aartselaar en is opgebouwd uit grootschalige 
panden.  De activiteiten die hier plaats vinden zijn niet gericht op de gemeente Schelle 
maar op een ruimere omgeving. 
Aan de andere kant van de Boomsesteenweg bevindt zich nog een klein woongebied 
dat geen binding heeft met de dorpskern. 

6.5.4. Zonevreemde woningen 
kaart 20: zonevreemde woningen 

Een woning is zonevreemd enkel en alleen indien ze gelegen is: 
- én buiten de woongebieden, de woongebieden met landelijk karakter of de 

woonparken van het  gewestplan; 
- én buiten de gebieden waarbinnen de geldende gemeentelijke plannen van aanleg 

het wonen toestaan; 
- én buiten goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen7. 
- Het moet gaan om behoorlijk vergunde woningen. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de zonevreemde woningen, 
ingedeeld naar gewestplanbestemming. 
Onderscheid tussen vergunde, vergund geachte en niet-vergunde woningen werd niet 
gemaakt, m.a.w. de juridische toestand van de woningen werd hier nog buiten 
beschouwing gelaten. 

                                                 
7 Brochure Gebiedgericht beleid voor zonevreemd wonen; handleiding voor de gemeente, pag.  5.  Min.  
Vlaamse Gemeenschap, 2001. 
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tabel 5: zonevreemde woningen naar bestemming 

Bestemming gewestplan Aantal 
Agrarisch gebied 34 
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 11 
Buffergebied 3 
Natuurgebied 5 
Industriegebied 1 
Gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 2 
Ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied 8 
Ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied 1 
Parkgebied 52 
Totaal 117 

bron: gemeente Schelle en eigen verwerking 

Hieruit blijkt dat Schelle 117 zonevreemde woningen telt.  Vooral in parkgebied 
bevinden zich de meeste zonevreemde woningen.  Dit komt doordat de volledige 
tuinwijk “Electrabel” gelegen is in parkgebied.  Ook in agrarisch en landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied komen veel zonevreemde woningen voor.  Dit is niet 
onlogisch daar de open ruimtes in Schelle vooral bestaan uit agrarisch gebied. 

6.6. Bestaande ruimtelijke economische structuur8 
kaart 21: economische structuur 

6.6.1. Definitie 
De ruimtelijk-economische structuur is de samenhang tussen gebieden die 
hoofdzakelijk worden gekarakteriseerd door economische activiteiten. Specifiek wordt 
gezocht naar de locatie, de omvang en aard van de belangrijke economische 
concentraties en naar hun interne en onderlinge relaties. 

6.6.2. Algemeen 
Op 30 juni 2000 waren er 1.911 werknemers tewerkgesteld in Schelle.  De veruit 
grootste sector van tewerkstelling is de sector “handel, financiën en commerciële 
diensten” met 568 werknemers.  De hoge tewerkstelling en relatieve specialisatie in de 
sector “vervoer, communicatie” valt op.  Ook in de bouwsector bestaat er een relatieve 
specialisatie van de tewerkstelling. 

tabel 6: tewerkstelling in Schelle op 30.06.2000 

Sector Arbeiders Bedienden Totaal Aantal 
bedrijven 

Specialisatie-
coëfficiënt9 

Landbouw, bosbouw, visserij 6 0 6 2 0,70 

Be- en verwerkende nijverheid10 165 158 323 18 0,86 

Bouwnijverheid 195 58 253 17 2,53 

                                                 
8 GOM Antwerpen, Antwerpen 
9 Een specialisatiecoëfficiënt hoger dan 1 wil zeggen dat de gemeentelijke tewerkstelling in die sector 
relatief hoger is dan in het hele arrondissement. 
10 Tot de be- en verwerkende nijverheid behoren: voeding, drank, tabak, textiel, kleding en schoenen, 
hout, papier, drukkerijen, uitgeverijen, chemie en aanverwante, bouwmaterialen, staal en non-ferro, 
metaalverwerking en overige 
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Sector Arbeiders Bedienden Totaal Aantal 
bedrijven 

Specialisatie-
coëfficiënt9 

Elektriciteit, gas, water 0 186 186 2 12,79 
Handel, financiën, comm. diensten 148 420 568 94 0,85 

Vervoer, communicatie 225 33 258 8 1,52 

Niet-commerciële diensten 36 97 133 15 0,51 

Openbaar bestuur, onderwijs 51 133 184 9 0,59 

Totaal 826 1085 1911 165 1,00 

bron: GOM, 2002 

De werkloosheidsgraad bedroeg in 2001 4,1% en ligt lager dan het arrondissement, de 
provincie en het Vlaams gewest. 

Op 31 december 2000 waren er 421 zelfstandigen waaronder 17 zelfstandige helpers.  
Het aantal zelfstandigen bedraagt slechts één vijfde van het aantal werknemers. 

tabel 7: aantal zelfstandigen op 31.12.2000 

Sector zelfstandigen Helpers Totaal 

Landbouw, bosbouw, visserij 19 3 22 

Nijverheid en ambachten 78 3 81 

Handel 192 10 202 

Vrije beroepen 66 1 67 

Diensten en diversen 49 0 49 

Totaal 404 17 421 

bron: GOM, 2002 

De inwoners van Schelle hadden in 1999 (aanslagjaar 2000) een inkomen dat 13,2% 
per hoofd en per jaar hoger lag dan het Belgisch gemiddelde.  Het lag tevens € 273 
hoger dan het gemiddelde van het arrondissement. 

6.6.3. Elementen van de bestaande ruimtelijke economische structuur 
Er zijn in Schelle 43 bedrijven met meer dan 5 werknemers.  Het merendeel is gelegen 
in de KMO-zone Brandekensweg (een bedrijventabel is terug te vinden in bijlage). 

Elektriciteitscentrale 
De elektriciteitscentrale Electrabel stelde in 1998 159 mensen te werk en was daarmee 
de op één na grootste werkgever in Schelle.  Nu zijn de activiteiten daar stopgezet. 
Ze neemt een belangrijk deel van de gemeente langs de Schelde in.  In 2001 werden er 
drie windmolens op geïnstalleerd die vanop grote afstand zichtbaar zijn. 
Aan de Provinciale Steenweg 195 is een hoogspanningspost gesitueerd. 

KMO zones, industriegebieden en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen 
Schelle telt één ambachtelijke zone.  Deze is gesitueerd langs de Boomsesteenweg en 
wordt ambachtelijke zone Brandekensweg, Molenberglei genoemd. 

Aan het Laarhof en in de Tolhuisstraat zijn twee industriegebieden gelegen.  Het 
industrieterrein Laarhof is gesitueerd tussen de elektriciteitscentrale en het Laarhof.  
Het industriegebied in de Tolhuisstraat is het enige terrein dat zich bij de dorpskern 
bevindt. 
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- De elektriciteitscentrale is gevestigd op een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 
Oppervlakte: 34 ha 

- Ambachtelijke zone Brandekensweg-Molenberglei 
Oppervlakte: 41 ha 
Bezetting: 41 ha 

- industriegebied Laarhof 
Oppervlakte: 11,3 ha 
Bezetting: 0 ha 

- industriegebied Tolhuisstraat 
 Oppervlakte: 1,95 ha 
 Bezetting: 1,95 ha 

Kleinhandel 
Het centrum van Schelle heeft enkele voorzieningen van lokaal niveau en gericht op de 
gemeente.  Twee grotere supermarkten bevinden zich langs de Provinciale Steenweg: 
aan de grens met Hemiksem en de grens met Niel.  Aan de grens met Niel is een groter 
winkelcentrum aangelegd bestaande uit ketenwinkels.  Hiervoor is een grote parking 
aangelegd.  Door hun ligging aan de grens van de Schelle zijn deze winkels eveneens 
gericht op de buurgemeenten. 
De wekelijkse markt vindt plaats op maandag in het centrum van Schelle. 

Land- en tuinbouw11 
Algemeen12 

In 1998 telde de gemeente 11 landbouwbedrijven en lag de gemiddelde leeftijd van de 
landbouwers op 43 jaar.  Van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar was slechts één op 
drie zeker van opvolging. 

Van deze 11 bedrijven werken 7 voltijds terwijl de overige 4 een andere hoofdactiviteit 
hebben. 

tabel 8: spreiding agrarisch gebruik 

Zonering oppervlakte 

Agrarisch gebied 115 hectare 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 150 hectare 

Ontginningsgebied en reservatie 40 hectare 

Natuurgebied 17 hectare 

Parkgebied 19 hectare 

Overige bestemming 33 hectare 

Totaal 374 hectare 

bron: Landelijke Gilden en Bedrijfsgilden 

Het totale agrarische grondgebruik bedraagt 374 hectare.  Hiervan is 265 hectare 
gelegen in agrarisch of landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte bedraagt 17,8 ha.  Hiervan is 12,5 ha in de 
gemeente gelegen terwijl 5,3 ha in een andere gemeente is gelegen. 

                                                 
11 afbakening en differentiatie van de agrarische gebieden in Vlaanderen 
12 voorbereiding structuurplan door Landelijke Gilden en Bedrijfsgilden 
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tabel 9: aantal dieren in de gemeente 

bedrijfsactiviteit aantal dieren 

runderen 320 

jongvee 132 

mestvee en stieren 5 

melkkoeien 141 

zoogkoeien 42 

varkens 60 

biggen (<10 weken) 14 

zeugen en beren 6 

vleesvarkens 40 

paarden 29 

schapen en geiten 220 

bron: Landelijke Gilden en Bedrijfsgilden 1998 

De voornaamste bedrijfstakken zijn melkvee, vleesrunderen, schapen en in kleine mate 
varkens.  Het totaal aantal dieren in de gemeente is laag. 

tabel 10: verdeling van de teelten 

teelten oppervlakte 

granen 3,5 ha 
aardappelen 4 ha 

ruwvoedergewassen: maïs, rapen, bieten 46,67 ha 

weide 100,33 ha 

andere gewassen: luzerne 1,5 ha 

bron: Landelijke Gilden en Bedrijfsgelden, 1998 

Het voornaamste deel van de teelten wordt ingenomen door weide, grasland en 
ruwvoedergewassen. 
Economische betekenis 

Het bruto standaard saldo (BSS)13 van Schelle voor de totale land- en 
tuinbouwproductie bedraagt volgens de landbouwtellingen van 15 mei 1994 tussen 
78.731 en 136.543 BEF/ha.  Het Vlaams gemiddelde ligt op 180.174 BEF/ha en is dus 
hoger dan de waarde in Schelle. 

De belangrijkste productierichtingen in de gemeente zijn melkkoeien, vleesrunderen, 
andere dieren en groenten in open lucht.  Onder andere dieren worden schapen, geiten, 
eenden, ganzen, kalkoenen, parelhoenen, fazanten, kwartels, paarden, ezels, 
muilezels, muildieren, konijnen, pelsdieren en bijenteelt verstaan. 

Afgaand van het BSS is de belangrijkste tak die van de melkkoeien. 

                                                 
13 Met bruto standaard saldo wordt de monetaire waarde van de brutoproductie na aftrek van de 
belangrijkste specifieke evenredige kosten van die productie bedoeld.  Het wordt een standaardsaldo 
genoemd wanneer het kan worden beschouwd als een gemiddelde van een gegeven streek (uitgaande 
van de basiswaarden van 1990 en de 15 meitelling van 1994). 
Het economisch belang van de verschillende productierichtingen in elke Vlaamse gemeente wordt 
uitgedrukt door een gemiddelde BSS/ha cultuuroppervlakte per gemeente voor elke productierichting. 
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6.6.4. Zonevreemde bedrijven 
kaart 22: zonevreemde bedrijven 

tabel 11: zonevreemde bedrijven 

nr Bedrijf Activiteit kadastrale nummer gewestplanzone 

1 Gaston Samijn Magazijn A 282 d2 Buffergebied 

2 Swennen Meubelfabriek A 282 s 2 Buffergebied 
3 De Decker Schroothandel, 

autokerkhof 
A 393 v 4 Woongebied 

4 Electrabel Electrabel terrein A 471 x Gemeenschapsvoorzieningen, 
industriegebied 

5 Electrabel Werkplaats Interescaut A 477 g Gemeenschapsvoorzieningen 

6 Electrabel Kantoor bij Laarhof A 503 d Parkgebied 

7 Van Dyck kippenkwekerij Landgebouw B 137 n Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

8 Wolf Oil Magazijn B 179 c Natuurgebied 

9 Wolf Oil Magazijn B 181 d Natuurgebied 

10 Restau bvba Kantoor met woning B 315 c Agrarisch gebied 

11 Van Bogaert Magazijn C 164 z 2 Agrarisch gebied 
12 Limecas Magazijn C 282 f Buffergebied 

13 Studio 100 kantoorgebouw C 326 f Ambachtelijke bedrijven en 
KMO’s 

bron: gemeentebestuur Schelle 

Schelle heeft een beperkt aantal zonevreemde bedrijven.  Slechts twee bedrijven liggen 
deels in kwetsbaar gebied. 

6.6.5. Zonevreemde kleinhandel 
tabel 12: zonevreemde kleinhandel 

Naam Activiteit kadastrale nummer Gewestplanzone 

Aldi supermarkt Supermarkt A 342 c 3 Natuurgebied 

Thienpont Wijnhandel A 442 b Natuurgebied 

Kunstgalerij kunstgalerij A 486 s Industriegebied 

bron: gemeentebestuur Schelle 

Schelle heeft een beperkt aantal zonevreemde kleinhandelsbedrijven.  Deze zijn in 
natuurgebied en industriegebied gelegen 

6.6.6. Zonevreemde horeca 
tabel 13: zonevreemde horeca 

Naam Activiteit kadastrale nummer gewestplanzone 

Tolhuis veer Restaurant A 432 a Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Tolhuis Restaurant A 439 e Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Laarhof Feestzaal A 507 b Parkgebied 

bron: gemeentebestuur Schelle 
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De zonevreemde horeca van Schelle bevindt zich in de omgeving van het veer.  Ze 
liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en parkgebied.  Twee 
handelszaken zijn tevens in VEN-gebied gesitueerd. 

6.7. Toeristisch-recreatieve structuur 
kaart 23: toeristisch-recreatieve structuur 

6.7.1. Definitie 
Het voorkomen en de samenhang van de toeristisch-recreatieve activiteiten in de ruimte 
vormt de toeristisch-recreatieve structuur. 

6.7.2. Dagrecreatie 
Binnen de gemeente Schelle zijn er meerdere voorzieningen voor dagrecreatie. Deze 
voorzieningen zijn verspreid over de gemeente en soms verweven met andere functies. 

Volgende takken zijn vertegenwoordigd: jeugdbeweging, voetbal, paardensport, 
vissport, indoorsporten, bowling, sauna, fitness. 

tabel 14: locaties voor sport en recreatie 

nr Locatie activiteit 
1 Bowling Wima Bowling 
2 Fitness Passage Fitness 
3 Sauna Mirage Sauna 
4 Gemeentelijke sporthal 

 
Omni-sporten 

5 visvijvers vissen 
6 gemeentepark omni-sporten 
7 Sportvelden Kapelstraat sport en ontspanning 
8 Manège Steenwinkelstraat Manège 
9 Vijvers bij de elektriciteitscentrale  
10 Schuttersclub, Stuyvenberg Schietsport 
11 Zwarte Rakker (Wullebeek, Speltevelden) Hondentrainingsclub 
12 Basketbalplein aan kerk basketbalplein 

bron: gemeentebestuur Schelle, startnota Schelle 2003 

De voorzieningen voor bowling, fitness en sauna zijn gelegen in woongebied langs de 
Boomsesteenweg. 
De visvijvers, het gemeentepark en een deel van de sporthal zijn in parkgebied 
gelegen.  Het andere deel van de sporthal ligt in gebied voor dagrecreatie. 
Twee sportvelden liggen in gebied voor dagrecreatie. Een derde sportveld ligt in 
woongebied. 
De manège aan de Steenwinkelstraat en de hondentrainingsclub zijn in agrarisch en 
natuurgebied gelegen. 
De Schuttersclub en het basketbalplein liggen in woongebied. 

6.7.3. Routes 
Over het gemeentelijk grondgebied zijn verschillende recreatieve routes uitgestippeld. 
Het betreft zowel kortere routes binnen de gemeente als het provinciaal fietsnetwerk dat 
gemeentegrensoverschrijdend is. 
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Dit net wordt ondersteund door specifieke infrastructuur en gedragen door de 
verschillende open ruimtegebieden die vanwege hun landelijk en groen karakter een 
ideaal kader vormen voor medegebruik. 

Er is een ontwerp opgemaakt voor het utilitair provinciaal fietsroutenetwerk.  Deze 
routes lopen langs enkele belangrijke verbindingsstraten: Provinciale Steenweg, 
Fabiolalaan, Steenwinkelstraat en Tolhuisstraat.  Ook wordt er een voorstel van traject 
gemaakt langs de Consciencestraat en Spruytelei. 

Schelle heeft 3 gemeentelijke wandel- en fietsroutes: 

- Watergrenspad: 6,5 km 
- Boerenhoekpad: 8,5 km 
- Zinkvalpad: 10 km 

6.7.4. Ondersteunende infrastructuur 
Dorpskern Schelle 
Ter hoogte van de kern wordt een cluster gevormd door de kerkomgeving, het 
basketbalplein, het gemeentepark, de gemeentelijke sporthal, de visvijvers en de 
Benedenvliet. 

Deze activiteiten zijn gelegen in het centrum van de gemeente en hebben aansluiting 
op de handel, diensten en horeca van de kern. 
Als de kerkomgeving vernieuwd wordt en de jachthaven gerealiseerd wordt, kan deze 
cluster uitgroeien tot een belangrijk toeristisch knooppunt in de omgeving. 

Het Fortje kan deel uitmaken van deze jachthaveninfrastructuur en hierin een specifieke 
functie krijgen (vb sluishuisje).  Het Fortje bestaat uit een boerenhuis onder zadeldak 
dat aangebouwd is tegen de Scheldedijk.  Het is gelegen op de plek waar vroeger het 
fort stond dat in 1577 gebouwd werd tegen de Hollanders.  Het gebouw is momenteel 
verkrot en wordt niet gebruikt. 

Het Laarhof 
Het Laarhof is gelegen langs de Laardijk in een omwald park.  Het gebouw wordt 
momenteel gebruikt als feestzaal. 
De poort en de portierswoning zijn de enige historische gebouwen die bewaard zijn 
gebleven. 
Het neogotische poortgebouw wordt gemarkeerd door twee ronde torens.  De ene toren 
heeft een spitstoren terwijl de andere een uivormige spits heeft.  De spitsboogpoort 
wordt bekroond met kantelen.  In het domein bevindt zich de vroegere portierswoning.  
Het gebouw heeft een vierkant grondplan en een tentdak. 

Tolhuis 
Het historische Tolhuis is gelegen aan de samenvloeiing van Rupel en Schelde.  In het 
Tolhuis werd de tol geïnd op het vervoer over de Rupel.  Het verwoeste kasteel Ten 
Essche en het Tolhuis speelden ook een rol op militair gebied bij de verdediging van de 
Rupelmonding.  Tegenwoordig staan er een viertal gebouwen langs de Rupel. 
Er zijn een restaurant en café gevestigd waar in de zomer terrasjes worden 
geïnstalleerd. 
Sinds zomer 2002 is er vanaf het Tolhuis een overzetdienst gerealiseerd over de Rupel. 
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Deze omgeving speelt een belangrijke rol in het recreatief-toeristisch netwerk en kan 
aan toeristisch belang winnen door het voorzien van beperkte 
overnachtingsmogelijkheden. 

6.7.5. Zonevreemde recreatie 
kaart 24: zonevreemde recreatie 

tabel 15: zonevreemde recreatie 

Nr Naam activiteit Kadastrale nummer Gewestplanzone 
1 Gemeentelijke 

sporthal 
sporthal A 071 c Parkgebied 

2 Gemeentepark petanque, minigolf A 080 b Parkgebied 
3 Visvijvers visvijvers A 65, A 67 Parkgebied 
4 Penneke Volt visvijvers A 471 x Gemeenschapsvoorzieningen, 

industriegebied 
5 Visvijvers bij 

spoorweg 
visvijvers B 179 p Natuurgebied 

6 Manège aan 
Jezuïetenhof 

manège B 162, B 214 a, B 
215, B 216 b, B 219 

Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

7 Zwarte Rakker hondenschool C 98 Natuurgebied 

bron: Gemeente Schelle en eigen verwerking 

Verspreid over de gemeente komen een aantal zonevreemde recreatiezones voor.  Een 
concentratie is terug te vinden in de kern in de omgeving van de sporthal.  Ook zijn er 
een aantal visvijvers zonevreemd gelegen.  Een manège bevindt zich in landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied en IVON-gebied en een hondenschool in de natuurstrook 
langs de Wullebeek. 

6.8. Bestaande lijninfrastructuren 
kaart 25: lijninfrastructuren 

6.8.1. Definitie 
Onder het begrip lijninfrastructuur wordt hier begrepen: het geheel van 
verkeersinfrastructuur en haar omgeving bedoeld voor verkeer en vervoer van mensen, 
goederen en berichten.  Het omvat autowegen, waterwegen, spoorwegen, luchthavens, 
pijpleidingen, elektriciteitsleidingen en infrastructuur ten behoeve van telecommunicatie. 

6.8.2. Lijninfrastructuren 
De belangrijkste vervoersassen lopen van noord naar zuid.  De waterlopen Rupel en 
Schelde zijn bevaarbaar ter hoogte van Schelle.  De Provinciale Steenweg splitst ter 
hoogte van de dorpskern in de Fabiolalaan en de Provinciale Steenweg.  Naar de grens 
met Niel toe komen beide weer samen in de Provinciale Steenweg.  Parallel met deze 
wegen loopt de spoorweg van Antwerpen naar Boom.  Deze spoorweg heeft een 
aftakking in Niel die naar de elektriciteitscentrale loopt.  In het oosten ligt de A12, 
primaire weg categorie I, die een deel van de gemeente afsnijdt dat hierdoor weinig 
binding heeft met de rest van de gemeente. 

De belangrijkste oost-westverbinding wordt gevormd door de Steenwinkelstraat die de 
dorpskern met de A12 verbindt.  Alle andere wegen zijn van lokaal belang. 

Openbaar vervoerlijnen lopen van noord naar zuid.  Een buslijn rijdt via de Provinciale 
Steenweg en de Fabiolalaan.  Een andere lijn gaat langs de Boomsesteenweg.  Het 
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treinspoor gaat eveneens van noord naar zuid maar in Schelle bevindt zich geen 
treinstopplaats. 

Fietspaden bevinden zich langs de: Consciencestraat, Wittegevelstraat (tussen 
Bareelstraat en Provinciale Steenweg), Provinciale Steenweg, Fabiolalaan, 
Steenwinkelstraat, Tuinlei, Heidestraat, Tolhuisstraat, Laarhofstraat (tussen Kapelstraat 
en Tolhuisstraat) en Koekoekstraat (in aanleg).  

Een andere belangrijke lijninfrastructuur vormen de hoogspanningsleidingen.  Vanuit de 
elektriciteitscentrale lopen deze richting Niel en Aartselaar.  Zoals de drie windmolens 
zijn ze opvallend in de open ruimtegebieden en vormen oriëntatiepunten vanop grotere 
afstand. 

6.9. Bestaande ruimtelijke structuur 
kaart 26: bestaande ruimtelijke structuur 

De bestaande ruimtelijke structuur van Schelle wordt in belangrijke mate bepaald door: 
- de samenvloeiing van de Schelde met de Rupel; 
- de elektriciteitscentrale met windmolens langs de Schelde; 
- Het woongebied van Schelle dat zich ontwikkeld heeft aan beide zijden van de 

Provinciale Steenweg; 
- Belangrijke grensoverschrijdende open ruimtes die het woongebied omgeven en het 

landelijk karakter van de gemeente garanderen; 
- de Boomsesteenweg met het eraan gekoppelde bedrijventerrein; 
- de Steenwinkelstraat en haar ontwikkelingen die de open ruimte doorsnijdt en voor 

een verbinding zorgt tussen het woongebied en de Boomsesteenweg; 
- de valleien van de Vliet en de Wullebeek die de gemeente in het noorden en zuiden 

begrenzen; 
- open landbouwgebieden die plaatselijk kleinschaliger zijn met verspreide 

bosfragmenten; 
- de kleiontginningen die grotendeels afgelopen zijn en deels gevuld worden; 
Het beeld van de gemeente is het gevolg van de wisselwerking tussen de fysische 
omstandigheden, het milieu en de menselijke activiteiten.  Het beeld wordt dus bepaald 
door de wisselwerking van alle hierboven besproken deelstructuren. 
Schelle kan onderverdeeld worden in een aantal deelruimten. 

6.9.1. Elementen van bovenlokaal belang 
- De open ruimte ten westen van de A12 tussen Boom en Wilrijk (met het 

Schoonselhof en eindigend in fort 7 en fort 8) is een grensoverschrijdende groene 
vinger.  Hierin vinden grondgebonden landbouwactiviteiten plaats. 

- De samenvloeiing van de Schelde en de Rupel functioneert als natuurlijk knooppunt. 
- de Schelde vormt een natuurverbinding tussen Antwerpen Linkeroever en de valleien 

van de Schelde en de Rupel. 
- de Benedenvliet en Bovenvliet vormen natuurverbindingen. 
- de meanders van de Schelde en de Rupel en de valleirand van de Schelde vormen 

structurerende reliëfelementen. 
- De Schelde is geselecteerd als structurerend hydrografisch element. 
- De rechteroever van de Scheldevallei vormt een open ruimte verbinding. 
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- Een zone langs de Rupel ter hoogte van het Tolhuis, de vallei van de Bovenvliet en 
een geïsoleerd bosfragment zijn opgenomen als VEN-gebieden. 

- Het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied gelegen tussen Wullebeek en 
Laardijk en het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied Zinkval zijn IVON-
gebieden. 

- De oevers van de Schelde maken deel uit van bij het vogelrichtlijngebied “Durme en 
de middenloop van de Schelde”. 

- Schelle heeft één habitatrichtlijngebied gelegen langs de Schelde tussen de 
elektriciteitscentrale en de Benedenvliet en maakt deel uit van het Schelde- en 
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent. 

- Het landbouwgebied ten noorden van de Steenwinkelstraat met de domeinen 
Kleidaal en Klaverblad maken deel uit van een zoekzone voor het stadsrandbos. 

- Schelle maakt deel uit van het grootstedelijk gebied Antwerpen. 
- De Boomsesteenweg (N177) in Wilrijk, Aartselaar, Schelle, Rumst en Boom vormt 

een kleinhandelsconcentratie die ruimtelijk samenhangt met een stedelijk gebied. 
- Het gebied tussen Antwerpen en Boom (Boomsesteenweg) is geselecteerd als een 

gebied van primair toeristisch-recreatief belang. 
- De Schelde is geselecteerd als een gebundeld netwerk voor recreatieve lange 

afstandsbewegingen. 
- Het winkellint van de Boomsesteenweg vormt een complex nieuw landschap. 
- De A12 is een primaire weg categorie I. 
- Schelle maakt deel uit van het intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau van het 

provinciaal openbaar vervoer. 
- Het station van Schelle maakt deel uit van het niveau van L- en voorstadstreinen 

tussen Mechelen en Antwerpen-Centraal. 
- De kleiontginningen nemen een groot deel van de landbouwgebieden in beslag.  Zij 

kunnen deel uitmaken van de natuurlijke structuur. 
- Langs de A12 bevindt zich een grensoverschrijdende KMO zone. 

6.9.2. Elementen van lokaal belang 
- Waardevolle bosfragmenten zijn verspreid in het landbouwgebied terug te vinden. 
- In de open ruimtes komen beeldbepalende bomenrijen voor. 
- De Maeyebeek vormt een lokale beekvallei. 
- Schelle bestaat uit een compacte woonkern met uitlopende lintbebouwing langs 

Steenwinkelstraat, Koekoekstraat en Tuinlei. 

6.10. Deelruimten 
kaart 27: deelruimten Polder en Groot Landbouwgebied 

kaart 28: deelruimten Schelle Dorp en Boomsesteenweg 

6.10.1. Polder 
Dit deel van de gemeente wordt langs één zijde begrensd door de Schelde en de 
Rupel.  Aan de oostzijde wordt het begrensd door het woongebied van Schelle. 

Een belangrijk deel van de ruimte wordt ingenomen door de elektriciteitscentrale en de 
erbij horende tuinwijk.  Deze zijn langs de Schelde gelegen.  Sinds enkele jaren vormen 
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3 windmolens de nieuwe landmarks van de omgeving.  Vanuit de elektriciteitscentrale 
vertrekken meerdere hoogspanningsleidingen.  Deze doorkruisen het zuiden van het 
poldergebied. 

In een brede strook rond de site bevinden zich landbouwgebieden.   Deze bufferen het 
bedrijventerrein van de woongebieden.  Onmiddellijk grenzend aan het bedrijventerrein 
bevinden zich kleine bosfragmenten.  Langs de Schelde en Rupel zijn waardevolle 
natuurgebieden terug te vinden.  Het omgevende landbouwgebied wordt doorsneden 
door een aantal typische bomenrijen.  De Maeyebeek doorsnijdt het noordelijk deel van 
het landbouwgebied.  Ook langs de beek bevindt zich een bomenrij. 

Het poldergebied is de laagst gelegen deelruimte van Schelle.  Daarom is er vaak 
wateroverlast in deze omgeving. 

De polder is vooral in trek voor het recreatief medegebruik.  Een fietsroute loopt langs 
de Schelde en Rupel.  Ter hoogte van het Tolhuis is er zelfs een voetveer.  Het 
toeristisch aspect wordt versterkt door een aantal horecagelegenheden.   

6.10.2. Schelle dorp 
Deze deelruimte wordt in het noorden begrensd door de Vliet en in het zuiden door de 
Wullebeek.  In het oosten en westen wordt de ruimte begrensd door landbouwgebied.  
De deelruimte omvat het grootste deel van de woongebieden van de gemeente. 

De kern van Schelle is gegroeid langs de Provinciale Steenweg.  Parallel aan deze weg 
loopt de spoorweg.  De dichtste bebouwing is terug te vinden in het deel ten noorden 
van de Steenwinkelstraat.  Verder van deze kern liggen meerdere verkavelingen met 
verschillende woningtypologieën.  De bebouwing dreigt de omgevende open ruimtes 
aan te tasten. 

De valleigebieden zijn onbebouwd daar er steeds wateroverlast dreigt.  De vallei van de 
Benedenvliet is in gebruik als recreatiezone.  Een tweede recreatiezone bevindt zich 
aansluitend aan het woongebied langs de Kapelstraat. 

De belangrijkste handels- en dienstenconcentraties bevinden zich langs het noordelijk 
deel van de Provinciale Steenweg en in het uiterste zuiden van de gemeente.  De 
Provinciale Steenweg is immers de belangrijkste verbindingsweg tussen de dorpen 
gelegen langs Schelde en Rupel. 

6.10.3. Groot landbouwgebied 
Deze deelruimte ligt gekneld tussen de bebouwde gebieden van Schelle.  In het oosten 
gaat het om de ontwikkelingen langs de Boomsesteenweg en in het westen om het 
woongebied.  De deelruimte maakt deel uit van een grotere open ruimte die gelegen is 
tussen de Boomsesteenweg en de dorpen langs de Schelde.  Het gebied is hoger 
gelegen dan de dorpskern.  Van hieruit zijn er vergezichten naar het noorden, zuiden en 
westen. 

De ruimte wordt vooral agrarisch gebruikt.  Vooral het noordelijke deel van het gebied 
heeft een waardevol karakter doordat hier een combinatie van kleine 
landschapselementen, bosfragmenten en historische bebouwing terug te vinden is. 

Het zuiden van de ruimte wordt gekenmerkt door kleiontginningen en een groot aantal 
hoogspanningspylonen.  Deze kleiontginningen hebben het landschap drastisch 
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veranderd.  Sommige kleiputten werden gevuld en gebruikt als stort.  Andere putten 
bleven open en hier kon de natuur haar vrije gang gaan. 

De Steenwinkelstraat doorsnijdt de deelruimte halverwege van oost naar west.  Deze 
straat verbindt de woongebieden van Schelle met de Boomsesteenweg.  Geleidelijk aan 
werd er langs deze straat gebouwd.  Hierdoor is de aanwezigheid van de 
landbouwgebieden niet altijd zichtbaar. 

Het open ruimte gebied wordt doorsneden door een aantal fiets- en wandelwegen.  
Hierdoor is het gebied in trek voor het recreatieve medegebruik. 

6.10.4. Omgeving Boomsesteenweg 
Dit is de kleinste deelruimte van Schelle.  Ze omvat de ontwikkelingen die rond de 
Boomsesteenweg gelegen zijn.  Aan de westzijde ontwikkelde zich een KMO-zone met 
bedrijven en kleinhandel gericht op een bovenlokaal niveau.  In het westen loopt de 
Koekoekstraat evenwijdig met de Boomsesteenweg.  Hierlangs werden vrijstaande 
woningen gebouwd.  Deze woonstrook wordt van het bedrijventerrein gebufferd door 
een smalle bufferstrook die niet overal als buffer ingericht is. 
De oostzijde van de Boomsesteenweg wordt ingenomen door een woongebied dat door 
de Boomsesteenweg afgesneden is van de rest van de gemeente.  Wonen neemt hier 
slechts een beperkte plaats in.  Vooral handelspanden en recreatiemogelijkheden 
bepalen het uitzicht van deze omgeving. 
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7. Prognoses en confrontaties met betrekking tot de 
meest relevante deelstructuren 

7.1. Prognoses en confrontaties met betrekking tot wonen 

7.1.1. Theoretisch beschikbare gronden 
tabel 16: theoretisch aanbod bouwmogelijkheden 

aanbod in woongebied 
onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen 139 
onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen 
- enkelvoudige percelen 
- meervoudige percelen 

 
79 
99 

aantal potentiële woningen in binnengebieden 
- niet gelegen in een BPA 

 
130 

aanbod in woonuitbreidingsgebied 
langs uitgeruste wegen 
- enkelvoudige percelen 
- meervoudige percelen 

 
1 
6 

in binnengebied 56 

bron: woonbehoeftenstudie Schelle, IGEAN 

Thans liggen 317 percelen (139+79+99) en 130 woningen juridisch vast in het 
woongebied. Deze kunnen onmiddellijk aangesneden worden voor bebouwing. De 
onbebouwde percelen in binnengebieden zijn hier inbegrepen. 

Binnengebieden 
kaart 29: binnengebieden en woonuitbreidingsgebied 

tabel 17: binnengebieden en woonuitbreidingsgebied 

In woongebied Aantal woningen (25 per hectare)  
Hamerstraat – Kerkomgeving 3 
Steenwinkelstraat – Kwadehoekweg  49 
Heidestraat - Tolhuisstraat – Fabiolalaan – Kapelstraat 34 
Witte Gevelstraat 16 
Kapelstraat (voetbalvelden) 28 
Totaal in woongebied 130 
In woonuitbreidingsgebied Aantal woningen  (25 per hectare) 
Tuinlei 56 

Bron: IGEAN 

7.1.2. Reëel beschikbare gronden 
Het reële aanbod aan bouwpercelen ligt lager dan het aantal theoretische 
bouwgronden. 
Voor de periode 1999-2009 werd volgende berekening doorgevoerd: volgens de 
omzendbrief RO97/31 i.v.m.  het opmaken van gemeentelijke woonbehoeftenstudies zal 
er minimum 30% van de bouwmogelijkheden op onbebouwde percelen gelegen aan 
een uitgeruste weg gerealiseerd worden in een periode van 10 jaar.   
Voor het reële aanbod aan percelen gelegen in een goedgekeurde verkaveling of een 
BPA wordt 79% aangehouden.  Dit percentage is de berekende realisatiegraad van 
verkavelingen van de afgelopen 10 jaar. 

Dit geeft het volgende reële aanbod in het woongebied: 
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onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen 139 79% 110 
onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen 
- enkelvoudige percelen 
- meervoudige percelen 

 
79 
99 

 
30% 
30% 

 
24 
30 

aantal potentiële woningen in binnengebieden 
- niet gelegen in een BPA 

 
130 

 
79% 

 
103 

Het reële aanbod aan juridisch vastliggende bouwmogelijkheden in het woongebied 
bedraagt 164 percelen (110+24+30) en 103 woningen. 

7.1.3. Verdichtingsmogelijkheden binnen het bebouwd gebied 
Vervanging van bestaande woningen door appartementen 
Er kunnen bijkomend 32 appartementen of studio’s gebouwd worden in woongebied. 

Aanbod aan gebouwen die hun vroegere gebruikswaarde verloren hebben 
De bedrijfsgebouwen van Firma Coeck komen in aanmerking voor woningbouw.  De 
oppervlakte van de terreinen bedraagt ongeveer 5.400 m².  Hierdoor kunnen er een 13-
tal woningen gerealiseerd worden. 

7.1.4. Totale reële aanbod aan juridisch vastliggende 
bouwmogelijkheden 
Voor de eerstkomende 10 jaar kan het totale reële aanbod aan woningen als volgt 
berekend worden: 

tabel 18: reëel aanbod bouwmogelijkheden 

reëel aanbod aan bouwmogelijkheden 164 percelen (110+24+30) en 103 woningen 
leegstand 34 woningen 
verdichting met appartementen 32 woningen 
verdichting door sanering bedrijfsruimten 13 woningen 
totaal 346 woningen 

bron: woonbehoeftenstudie Schelle, IGEAN 

7.1.5. Confrontatie tussen behoefte en aanbod 
Woningbehoefte 
De gemeente Schelle heeft een woningbehoefte die, afhankelijk van de gehanteerde 
prognosemethode, varieert van minimaal 371 woningen (MIRA 2 projectie + 
frictieleegstand 3,5%) tot maximaal 454 woningen (volgens toename aantal woningen 
RSV) voor de periode 31.12.1991 - 31.12.2007. 

Confrontatie 
Tussen 1992 en 2000 is het woningbestand toegenomen met 456.  De behoefte aan 
nieuwe woningen was dus in 2000 al ingevuld. 

7.1.6. Aandeel van sociale woningen 
Binnen het RSPA is bepaald dat indien een gemeente in een stedelijk gebied tussen 
5% en 15% sociale woningen in haar woningvoorraad heeft, dient minimaal 15% en 
maximaal 25% van het totaal aantal bijkomende woningen uit sociale woningen te 
bestaan. 
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In Schelle bedraagt het percentage sociale woningen 14%.  De totale behoefte aan 
bijkomende woningen is reeds gerealiseerd zodat geen projectie gemaakt kan worden 
van het totaal aantal bijkomende sociale woningen. 

7.1.7. Bijkomende taakstelling als onderdeel van het grootstedelijk 
gebied Antwerpen 
Daar Schelle wenst te behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen suggereert ze 
bijkomend woongebied ter hoogte van de bufferzone langs de kleiontginningen (zie ook 
richtinggevend deel). 
De oppervlakte van het bijkomend woongebied bedraagt ongeveer 3,63 hectare.  Indien 
een dichtheid van 25 woningen per hectare wordt nagestreefd kunnen er 91 woningen 
gerealiseerd worden. 

7.2. Prognoses en confrontaties met betrekking tot de 
economische structuur 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen regionale en lokale bedrijventerreinen voor 
de prognose van de kwantitatieve behoefte aan ruimte voor economische activiteiten. 

Voor de regionale bedrijventerreinen gebeurt de berekening en de verdeling door het 
Vlaams gewest. 
Schelle maakt deel uit van het grootstedelijk gebied Antwerpen en komt in aanmerking 
voor de realisatie van een regionaal bedrijventerrein. 

Voor de lokale bedrijven wordt een schatting van de behoefte gemaakt aan de hand van 
een inventarisatie en categorisering van de zonevreemde bedrijven en een analyse van 
de bestaande bedrijven. 

Enkele principes zijn geldig voor een bijkomend lokaal bedrijventerrein: 

- het bijkomend bedrijventerrein is bij voorkeur gesitueerd in het hoofddorp; 
- indien vanwege ruimtelijke redenen een locatie bij het hoofddorp niet gewenst of 

mogelijk is, kunnen locaties bij een woonkern of een bestaand bedrijventerrein 
worden voorgesteld; 

- het bijkomend bedrijventerrein heeft een richtinggevende omvang van 5 ha.  Dit 
aantal geldt voor de gehele gemeente en kan worden gespreid over meerdere 
locaties; 

- de ontsluiting gebeurt via gemeentelijke verzamelwegen rechtstreeks op primaire of 
secundaire wegen; 

- het bijkomende terrein is niet bestemd voor nieuwe kleinhandelszaken. 

7.2.1. Behoeften 
Bedrijven gelegen in industriegebied, KMO-zones of woongebied 
64 bedrijven werden geënquêteerd in Schelle.  Hiervan hebben 33 bedrijven de enquête 
ingevuld.  5 bedrijven hadden nood aan uitbreiding.  Dit is 15% van de ingevulde 
enquêtes.  De gemiddelde nood aan uitbreiding bedraagt 1.180 m². 
Indien uitgegaan wordt dat ook 15% van het totaal aantal bedrijven nood heeft aan 
uitbreiding, zijn dit 10 bedrijven (=15% van 64). 
Niet al deze bedrijven zullen ter plekke kunnen uitbreiden.  De bedrijven die zullen 
verhuizen hebben nood aan hun huidige grondoppervlakte + de oppervlakte nodig voor 
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hun uitbreiding.  Om de gemiddelde grootte van de bedrijven te kennen wordt uitgegaan 
van het bedrijventerrein Brandekensweg -  Molenberglei.  De gemiddelde oppervlakte 
van de bedrijven gelegen in dit bedrijventerrein bedraagt 5.900 m² (inclusief wegenis).   
Een uitbreiding van 1.180 m² bedraagt 20% van 5.900 m². 
De gemiddelde bedrijfsgrootte wordt verminderd naar 4.000 m² daar de bedrijven in het 
woongebied gemiddeld kleiner zijn.  Een uitbreiding van 20% bedraagt aldus 800 m². 
Voor deze 10 bedrijven bedraagt de totale nood 8.000 m² (=10x800 m²). 
10 bedrijven hebben nood aan uitbreiding.  Indien alle 10 bedrijven moeten 
herlokaliseren bedraagt de totale nood voor deze bedrijven 48.000 m² (=10 x 4.800 m²).  
We veronderstellen dat het grootste deel ter plekke kan uitbreiden en dat één derde 
moet verhuizen (10/3 = 4 bedrijven).  Hierdoor zal de nood 19.200 m² (=4 x 4.800 m²) 
bedragen. 

Zonevreemde bedrijven 
Schelle telt 13 bedrijven die zonevreemd, deels zonevreemd zijn of door uitbreiding 
zonevreemd zouden worden. 
Uitgangspunt bij de behandeling van de zonevreemde bedrijven is dat herlokalisatie in 
de mate van het mogelijke moet worden vermeden, dit in functie van het zuinig 
omspringen met ruimte. 

Behoeftenraming nieuwe bedrijven 
In een periode van 10 jaar waren er 7 bouwaanvragen van Schelse bedrijven.  Dit wil 
zeggen dat er jaarlijks bijna 1 Schels bedrijf op zoek is naar een bedrijfsruimte op een 
bedrijventerrein in eigen gemeente. 
Als er vanuit gegaan wordt dat een structuurplan voor een periode van 5 jaar wordt 
opgesteld dan kan worden afgeleid dat er binnen de gemeente een reserve moet 
worden voorzien voor 4 nieuwe bedrijven. 
Rekening houdend met uitbreidingen (+20%) bedraagt de nood 19.200 m² (=4 x 4.800). 

Overzicht ruimtebehoeften 
Herlokalisatie bedrijven die niet ter plekke kunnen uitbreiden 1,92 ha 
Herlokalisatie zonevreemde bedrijven 0,00 ha 
Behoeftenraming nieuwe bedrijven 1,92 ha 
Totaal 3,84 ha 

7.2.2. Aanbod 
Aanbod lokale bedrijventerreinen 
Reserve aan niet ontwikkelde KMO 0 ha 

Aanbod bovenlokale bedrijventerreinen 
Reserve aan niet ontwikkelde industriegebied 0 ha 
Site Electrabel 34 ha 
Totaal 34 ha 

7.2.3. Confrontatie 
De nood aan bijkomend lokaal bedrijventerrein bedraagt 3,84 ha.  De aanduiding van 
een bijkomend lokaal bedrijventerrein is dus gegrond.  Het bedrijventerrein blijft beperkt 
in oppervlakte tot 5 ha. 
De gemeente suggereert om het bedrijventerrein langs de Schelde in te richten voor 
energieopwekking en/of watergebonden activiteiten. 
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8. Knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties 

8.1. Knelpunten en bedreigingen 
kaart 30: knelpunten 

8.1.1. Natuurlijke structuur 
- natuurwaarden verdwijnen; 
- knotwilgenrijen worden vervangen door populieren.  Deze hebben een beperkte 

natuurwaarde en hebben geen natuurhistorische waarde; 
- beperkt aantal natuur- en parkgebieden; 
- de aanwezige bossen zijn klein en niet met elkaar verbonden; 
- aanplant van uitheemse of streekvreemde bomen in de bossen; 
- landbouwactiviteiten in natuur- en parkgebied; 
- verlies van structuur en ecologische kwaliteit van de waterlopen; 
- de beken hebben een slechte waterkwaliteit; 
- er zijn problemen bij overstromingen en afvoer regenwater; 
- het biologisch waardevolle Laarhof is deels ingekleurd als industriegebied en deels 

als parkgebied; 
- de Bovenvliet is omgeven door brede en hoge dijken en opgehoogde terreinen. 
- de tuinen van sommige woningen reiken tot aan de oever van de Wullebeek: er is 

geen ruimte voor natuurontwikkeling; 
- er is een mogelijke verdringen van de rietvegetatie door wilgen in het Rupelschor; 
- Er wordt puin, zand en groenafval in de Wullebeek gedumpt; 

8.1.2. Structuur van de open ruimte 
- ter hoogte van de Maaienhoek is de bovengrondse stoomleiding een storend 

element in het landschap.  Deze wordt op korte termijn verwijderd. 
- de aanwezigheid van het oud stort in de Capucienendreef vormt een storend element 

in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
- meerdere gebouwen zijn zonevreemd gesitueerd:  zo is bv het Fortje gelegen in een 

parkgebied.  Het Laarhof wordt recreatief gebruikt.  Het domein is deels in 
parkgebied gelegen.  Een woning met bedrijfsruimte langs de Tolhuisstraat en ten 
westen van het Laarhof zijn in industriegebied gelegen.  Het gebouw zou betere 
mogelijkheden hebben moest het opgenomen worden in een gebied voor 
verblijfsrecreatie of woongebied. 

- de polder is laag gelegen en kwetsbaar voor overstromingen; 
- de polder is geselecteerd voor de inrichting van een retentiebekken; 
- de hoogspanningslijnen tasten de zuidelijke landbouwgebieden landschappelijk aan. 
- het containerpark is gelegen in de vallei van de Maeyebeek en is zonevreemd; 
- de ontginningsactiviteiten worden landschappelijk als hinderlijk ervaren; 
- het grootste deel van het zuidelijk landbouwgebied is bestemd als ontginningsgebied. 

In hoeverre deze gebieden in de toekomst zullen ontgonnen worden is onduidelijk; 
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8.1.3. Nederzettingenstructuur 
- stijging van bouwgrond- en woningprijzen; 
- aanbod bebouwbare kavels daalt; 
- winkelaanbod in de dorpskern verkleint: kleinhandel verschuift naar randen 

gemeente, kleinhandel in centrum wordt vervangen door bankkantoren; 
- kleinhandel heeft een klein bereik.  De gemeente wordt langs een zijde begrensd 

door de Schelde.  Aan de andere zijde hebben de handelszaken langs de 
Boomsesteenweg een te grote aantrekkingskracht op een ruimere omgeving.  
Hemiksem en Niel hebben eigen voorzieningen; 

- leefbaarheid van de hoofdstraten gaat achteruit door de toename van het verkeer; 
- de kern van de gemeente is geen echt centrum.  De kerk wordt door de Fabiolalaan 

afgesneden van de overige bebouwing; 
- de woonwijk bij de elektriciteitscentrale is in parkgebied gelegen en dus zonevreemd. 

8.1.4. Economische structuur 
- De bedrijventerreinen zijn nagenoeg volledig ingevuld; 
- Er is nood aan ruimte voor economische activiteiten; 
- In Koekoekstraat is er een bufferzone voorzien tussen bedrijven en woningen, maar 

vaak is er geen groenscherm tussen beiden. 
- lage tewerkstelling in de gemeente; 
- de leefbaarheid van de landbouwbedrijven is niet steeds gegarandeerd; 
- er is nood aan bijkomende landbouwgrond; 
- de landbouwpercelen zijn versnipperd en moeilijk bereikbaar; 
- de landbouw moet rekening houden met milieuwetgeving; 
- niet in alle landbouwbedrijven is opvolging voorzien. 

8.1.5. Toeristisch-recreatieve structuur 
- nood aan een jeugdcentrum; 
- Het tekort aan ondersteunende infrastructuur bij het net van wandel- en fietsroutes; 
- de specifieke gevallen van recreatieve infrastructuur die zonevreemd liggen en slecht 

ingebufferd zijn (Zwarte Rakker, manège Steenwinkelstraat). 
- de toegang van de Benedenvliet tot de Schelde is gesloten. 

8.1.6. Lijninfrastructuren 
- gemeente ligt op de doortocht van Hemiksem naar Niel; 
- er is slechts één oost-west verbinding.  Alle verkeer tussen het centrum en de A12 

moet via de Steenwinkelstraat. 
- De toegenomen files op de A12 zorgen ervoor dat de Fabiolalaan steeds meer 

verkeer dient te verwerken. 
- De concentratie van verkeersassen (A12, spoorverbinding) zorgt ervoor dat er nog 

weinig stille gebieden zijn. 
- De Boomsesteenweg zorgt voor een barrièrewerking tussen de oostelijke en 

westelijke delen van de gemeente. 
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8.2. Kwaliteiten en potenties 
kaart 31: kwaliteiten 

8.2.1. Natuurlijke structuur 
- aanwezigheid van natuurwaarden in de open ruimtes; 
- herkenbare beek en beekvalleien; 
- spontane natuurontwikkelingen in de verlaten kleiputten; 
- het parkgebied Laarhof is biologisch waardevol; 
- aanwezigheid van biologisch zeer waardevolle bossen; 
- langs de nooddijk werden beplantingen aangebracht; 
- aanplantingen op diverse plaatsen; 
- gemeente heeft een unieke locatie langs Schelde en Rupel; 
- de Bovenvliet is drager van een bos-structuur. 
- Langs de beken is beekbegeleidende vegetatie terug te vinden 
- in de verbreding van de Benedenvliet voor de Schelde komen veel watervogels 

samen. 
- de Wullebeek is deels open in het KMO-gebied: ze kan natuurwaarden tot in de 

bedrijvenzone brengen; 
- aanwezigheid van vijvers met retentiemogelijkheid langs de Wullebeek; 
- De waterkwaliteit van de Maeyebeek is verbeterd dankzij de aanleg van de collector; 
- De slikken en schorren hebben een hoge biologische waarde; 
- de Dienst Zeeschelde is eigenaar van het Rupelschor; 
- De Vliet en Wullebeek zijn zichtbaar doorheen het woongebied; 
- De vallei van de Maeyebeek kan als een natuurverbinding uitgebouwd worden en 

aldus een bufferfunctie vormen tussen de bedrijvenzone en het woongebied 
Maaienhoek. 

8.2.2. Structuur van de open ruimte 
- aanwezigheid van diverse open ruimtegebieden; 
- open ruimtes blijven gevrijwaard van bebouwing; 
- landbouw houdt de ruimte open; 
- het landschap in het noordoosten van de gemeente is goed bewaard gebleven; 
- het aaneengesloten karakter en de schaal van het Oostelijk landbouwgebied. 
- aanwezigheid van kleine landschapselementen in het landschap; 
- weinig industriële vestigingen in vergelijking met Niel en Hemiksem; 
- de verlaten kleiputten hebben potenties zowel als locatie voor het vestigen van 

economische activiteiten als gebied met nabestemming natuur; 
- herkenbare beek en beekvalleien; 
- de beken kunnen de dragers vormen van het gemeente-overschrijdend open ruimte 

gebieden; 
- de beken vormen buffers met de woongebieden van Hemiksem en Niel; 
- het containerpark is groen ingebufferd wat de omgeving positief beïnvloed; 
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- het gebied ten zuiden van het Laarhof is op het gewestplan ingekleurd als 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 

- Zinkval is op het gewestplan ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied; 

- de gemeentelijke kleiput, het oud stort, werd gesaneerd; 
- het gebied leent zich uitstekend voor passieve recreatie; 
- natuureducatie is mogelijk in de vallei van de Maeyebeek. 

8.2.3. Nederzettingenstructuur 
- aanwezigheid van verschillende woontypologieën; 
- hoge dichtheid in dorpskern, lagere dichtheden in de er rond gelegen verkavelingen; 
- aanwezigheid van historische bebouwing: het Heemmuseum, het gebouw waarin de 

bibliotheek is gevestigd, de Kloosterhoeve, het Jezuiëtenhof, de Laarkapel, de Sint-
Petrus en Pauluskerk en de poort van het Laarhof; 

- langs de Benedenvliet zijn er potenties voor dorpsherwaardering met wonen in de 
kern langs het water; 

- sterke renovatie van straten en pleinen met aandacht voor de verkeersleefbaarheid; 
- In de verschillende woonwijken zijn buurtpleintjes beschikbaar.  Nieuwe sportpleinen 

op schaal van de buurt kunnen ingeplant worden (vb Stuyvenberg). 
- aanbod van meerdere scholen; 

8.2.4. Economische structuur 
- Bedrijventerreinen zijn gescheiden van de woonkern; 
- De gemeente telt weinig zonevreemde bedrijven; 
- De windmolens op de site van Electrabel vormen oriëntatiepunten. 

8.2.5. Toeristisch-recreatieve structuur 
- aanbod recreatiemogelijkheden (sportvelden, sporthal, grootschalige recreatie langs 

Boomsesteenweg,…); 
- het kwantitatieve en kwalitatieve aspect van de gebieden met een belangrijke waarde 

naar recreatief medegebruik; 
- het reeds bestaande net van wandel- en fietsroutes; 
- er is een fiets- en wandelpad langs de Benedenvliet; 
- de Benedenvliet is bevaarbaar mits herstel van de verbinding met de Schelde: 

mogelijkheden voor jachthaven; 
- integratie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals het Tolhuis, het Laarhof 

in het toeristisch recreatief netwerk; 
- De aanwezigheid van de Benedenvliet in het centrum kan ervoor zorgen dat er een 

vernieuwde band met de beek wordt aangegaan.  De aanwezigheid van water en 
aansluiting op de Schelde zorgt voor een meerwaarde van de plek. 

- De basisstructuur voor een jachthaven is aanwezig.  Deze jachthaven kan zorgen 
voor een vernieuwing van het dorpscentrum en zal een bovenlokale uitstraling 
hebben. 
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- De zone rond het Tolhuis kan een belangrijk knooppunt worden in het recreatieve 
structuur met de aanwezigheid van het veer, horeca, fietsroutes.  Dit knooppunt kan 
uitgebreid worden met verblijfsrecreatie. 

- De aanwezigheid van de abdij van Hemiksem met toekomstige bibliotheek kan 
gelinkt worden met de kerkomgeving van Schelle en zorgt voor een versterking van 
het toeristisch-recreatieve gebied. 

8.2.6. Lijninfrastructuren 
- goede verbindingen met belangrijke centra in omgeving; 
- mogelijkheid om een treinstopplaats te hebben op wandelafstand voor een groot deel 

van de bevolking.  In 2004 zal de stopplaats Schelle terug gebruikt worden; 
- mogelijkheid om een fietspad te voorzien langs de spoorweg; 
- de aanwezigheid van een spoorweg en het beperkte spoorverkeer zorgen ervoor dat 

de spoorweg beter kan benut worden bv. door een light-train; het beperkte 
spoorverkeer zorgt ervoor dat er geen geluidsoverlast is. 

- Mogelijke doortrekking van de tramlijn Antwerpen-Hemiksem tot in Schelle (of 
verder). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtinggevend deel 
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1. Uitgangshouding en visie voor het ruimtelijk beleid 
De visie geeft een toekomstbeeld van de gewenste economische, sociale en culturele 
ontwikkeling in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. De visie is 
gebaseerd op de actuele mogelijkheden van het gebied, op de uitgangshouding die 
wordt aangenomen als ook op de doelstelling van het te voeren beleid. De visie doet 
uitspraken over de rol en het toekomstprofiel van de gemeente.  Dit moet later worden 
vertaald in duidelijke beslissingen. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Ruimtelijk Provinciaal 
Structuurplan Antwerpen (RSPA) vormen de achtergrond van alle gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen. Het is daarom van belang dat de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling overeenstemt met de filosofie van het RSV en het RSPA. 

1.1. Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 
De essentie bij de opmaak van een ruimtelijk structuurplan is het streven naar 
ruimtelijke kwaliteit. Daarmee bedoelt men de kwaliteit van onze leefomgeving en van 
de verschillende activiteiten daarin. Twee aspecten zijn van belang: 

- Een goede ruimtelijke structuur is een noodzakelijke maar niet voldoende 
voorwaarde voor ruimtelijke kwaliteit; 

- Een goede inrichting van de ruimte is essentieel voor ruimtelijke kwaliteit. 

1.2. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
In het RSV wordt het begrip “duurzame ruimtelijke ontwikkeling” omschreven als een 
manier om te komen tot een goede ruimtelijke kwaliteit. Het begrip is gedefinieerd als 
“een ontwikkeling die voorziet in materiële en psychische behoeften van de huidige 
generatie zonder de mogelijkheid aan te tasten voor de toekomstige generaties om 
eveneens in hun behoeften te voorzien”. Negatieve effecten die veroorzaakt worden 
door de huidige generatie dienen dus niet afgewenteld te worden op andere gebieden, 
op zwakkere bevolkingsgroepen, op de toekomst en op de maatschappij. Enkele 
aspecten met betrekking tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling zijn: 

- een lange termijn denken; 
- verbanden met de ruimtelijke, de maatschappelijke en de historische context; 
- zuinig omgaan met de ruimte; 
- functievermenging en verweving van activiteiten; 
- aandacht voor de draagkracht van de ruimte; 
- bescherming van natuur en open ruimte; 
- zorg voor de beheerbaarheid van de ruimte; 
- aandacht voor een maatschappelijk en politiek draagvlak. 

1.3. Diversiteit en samenhang 
Het streven naar diversiteit en samenhang is een laatste principe voor een 
uitgangshouding voor een ruimtelijk te voeren beleid. Diversiteit van de deelruimten is 
één aspect.  
In de aanwezige ruimtelijke verscheidenheid ligt de basis voor een eigen 
ontwikkelingsperspectief voor elke deelruimte. 
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Samenhang kan worden beschouwd als een aanvulling op diversiteit.  Door de 
verschillende deelruimten in samenhang met elkaar te zien, worden hun intrinsieke 
kwaliteiten en de kwaliteit van het geheel versterkt. Het geheel is meer dan de som der 
delen. De samenhang tussen de verschillende deelruimten wordt bevorderd door 
structurerende elementen. Deze structuurbepalende elementen zullen dan ook een 
belangrijke functie krijgen binnen het kader van het ruimtelijk structuurplan. 
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2. Visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

2.1. Kwalitatieve woonomgeving 
Schelle ligt aan de rand van het grootstedelijk gebied Antwerpen en wenst geen 
verstedelijkte randgemeente te worden.  De gemeente wil een aangename 
woonomgeving in het groen vormen. 

Uitgaande van de trends kan men aannemen dat de bevolking geleidelijk zal groeien.  
Als onderdeel van het grootstedelijk gebied Antwerpen kan de gemeente meer dan 
enkel de natuurlijke aangroei verwezenlijken.  De gemeente bezit zones (kerkomgeving, 
binnengebieden, woonuitbreidingsgebied, uitbreiding in bufferstrook) waar verdichting 
op een kwalitatieve manier kan verlopen. 

In het woongebied moet er aandacht zijn voor een divers en kwalitatief woningaanbod 
met kwalitatieve publieke ruimtes.  Nieuwe woontypologieën die voldoen aan de 
behoeftes van de nieuwe gezinsvormen (alleenstaanden, bejaarden, gezinnen met één 
of zonder kinderen) moeten worden ontwikkeld.  Een uitbreiding van het aantal kleinere 
woningen is gewenst. 

De druk van de woningbouw moet opgevangen worden in en aansluitend op het 
bestaande bebouwde weefsel. 

2.2. Economische activiteiten 
De gemeente heeft een voorzieningenapparaat dat in hoofdzaak gericht is op haar 
eigen inwoners en een beperkte uitstraling heeft naar de buurgemeenten.  Er wordt niet 
gestreefd naar een inplanting van grootschalige voorzieningen in het woongebied van 
de gemeente.  Kleine economische voorzieningen kunnen gesitueerd worden in het 
bestaande bebouwde gebied. 

Grotere bedrijven kunnen zich lokaliseren op de site van de elektriciteitscentrale en 
langs de Boomsesteenweg.  De Boomsesteenweg is volgens het provinciaal 
structuurplan geselecteerd als kleinhandelsconcentratie die samenhangt met een 
stedelijk gebied. 
Langs de Schelde wordt de klemtoon gelegd op energie-opwekking.  Het spoor zal een 
belangrijke rol spelen in het goederentransport van het bedrijventerrein. 
Omwille van het zuinig grondgebruik moeten zonevreemde bedrijven zich inpassen in 
hun omgeving. 

De overzet over de Rupel en de mogelijkheid van een jachthaven in het centrum zorgen 
ervoor dat het economisch belang van het toerisme kan toenemen. 

2.3. Goede bereikbaarheid 
De bereikbaarheid met de buurgemeenten, de stad Antwerpen en de belangrijke 
infrastructuren moet verzekerd blijven.  Deze goede bereikbaarheid mag niet ten koste 
gaan van een vermindering van de leefbaarheid van de woonomgeving of een 
aantasting van de open ruimten. 

Bijkomende aandacht dient gevestigd te worden op een goed openbaar vervoer en 
voorzieningen voor het langzame verkeer.  Het openbaar vervoernet kan aangepast 
worden met een tramlijn langs de Boomsesteenweg, uitbreiding van het busvervoer met 
oost-west-verbindingen en een herintroductie van een stopplaats voor de trein.  Het 
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decreet basismobiliteit stelt immers dat in stedelijk gebied binnen een straal van 500 m 
een openbaar vervoerhalte moet zijn. 

2.4. Behoud eigenheid 
De gemeente is verbonden met de Schelde en Rupel.  Deze band dient in de toekomst 
versterkt te worden.  Dit kan gebeuren door aandacht te schenken aan het contact van 
de kern met deze rivieren en door mee te werken aan een bovenlokaal beheer van de 
riviervalleien. 
Meerdere monumenten, historische gebouwen, een authentiek bewaard 
landbouwgebied en de recent geplaatste windmolens bepalen mee het uitzicht van de 
gemeente.  De combinatie van al deze elementen moet nu en in de toekomst het 
gezicht van de gemeente versterken. 

2.5. Open ruimte en ecologie 
De aanwezige open ruimtes liggen ingesloten tussen bebouwing en lijninfrastructuren.  
Deze open ruimtes bestaan hoofdzakelijk uit landbouwgebied.  In deze ruimtes zijn 
meerdere natuurgebieden gelegen onder de vorm van beekvalleien, bossen en 
natuurontwikkelingen.  Deze gebieden hebben potenties om met elkaar gelinkt te 
worden tot een ruim ecologisch netwerk.  Dit netwerk kan voor een sterkere samenhang 
zorgen in de gemeente. 

2.6. Zachte recreatie 
De omgeving van Schelle leent zich prima voor het recreatieve medegebruik, zowel 
langs de boorden van de Schelde en Rupel als in de verschillende open ruimtes die de 
gemeente rijk is.  Met de rivieren dient een hernieuwde band gecreëerd te worden. 

In de open ruimtes en langs de rivieren zijn voorzieningen die het recreatieve en 
toeristische aspect ondersteunen mogelijk.  De gemeente bezit reeds een uitgebreid 
aanbod van fietsvoorzieningen. 
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3. Ontwikkelingsperspectieven voor de deelstructuren 

3.1. De gewenste natuurlijke structuur 
kaart 1: gewenste natuurlijke structuur 

3.1.1. Visie 
Bij het ontwikkelen van een gewenste natuurlijke structuur wordt uitgegaan van het 
principe dat de structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen 
van de natuurlijke structuur, moeten worden behouden en versterkt.  De gewenste 
natuurlijke structuur wordt dus niet beperkt tot de huidige natuur maar benut de 
mogelijkheden die worden geboden door het natuurlijke milieu.  De verlaten kleiputten 
geven bijvoorbeeld de mogelijkheid tot de vorming van een nieuw type landschap. 

De aanwezige groen- en natuurgebieden moeten zoveel mogelijk behouden blijven en   
verder versterkt worden. 

De rivieren en beekvalleien zijn belangrijke en waardevolle structuurbepalende 
elementen in het landschap.  Een belangrijke doelstelling bij het ontwikkelen van de 
gewenste natuurlijke structuur is het karakter van deze rivieren en beekvalleien te 
behouden. 

De versnippering van natuurgebieden moet tegengegaan worden om een uitwisseling 
van planten en dieren mogelijk te maken en populaties te behouden. 

De basisbescherming van het abiotisch milieu moet gerealiseerd worden.  De 
basisbescherming omvat het handhaven, verbeteren of herstel van volgende aspecten: 
de bestaande bodemopbouw en –structuur.  Het bestaand bodemreliëf, de bestaande 
natuurlijke processen, de bestaande waterhuishouding, de kwaliteit van de bodem en 
water, de sedimentaire en erosieprocessen, de ecologische natuurlijkheid van de 
waterlopen, de bestaande landschappelijke structuur. 

3.1.2. Elementen van de gewenste natuurlijke structuur 
Vlaams Ecologisch Netwerk en provinciale natuurverbindingen 

In een eerste fase van afbakening van de 
natuurlijke structuur door het Vlaams 
gewest zijn een strook langs de Rupel ter 
hoogte van het Tolhuis, de vallei van de 
Bovenvliet en een geïsoleerd bosfragment  
geselecteerd als VEN-gebied. 

Het landschappelijk waardevolle agrarisch 
gebied gelegen tussen Wullebeek en 
Laardijk en het landschappelijk 
waardevolle agrarisch gebied Zinkval zijn 

voorlopig afgebakend onder het IVON. 

Op termijn bestaat de mogelijkheid dat op Vlaams niveau uitvoeringsplannen voor deze 
gebieden worden opgemaakt.  Deze kunnen bepaalde gemeentelijke visie-elementen 
bijsturen en / of nuanceren. 
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Op het provinciale niveau zijn meerdere natuurverbindingen aangeduid in het RSPA.  
Deze zijn de Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen Linkeroever (Blokkersdijk, 
Sint-Annabos)  en de valleien van de Schelde en de Rupel, de Grote Struisbeek 
(Benedenvliet en Bovenvliet in Schelle) als verbindend element en een verbinding 
tussen het gebied van de samenvloeiing Schelde – Rupel en het Zennegat. 
De samenvloeiing van de Schelde en de Rupel functioneert als structuurbepalende 
natuurlijke baken. 

Het te voeren beleid in deze gebieden zal dan ook door deze overheden bepaald 
worden.  De gemeente maakt als suggestie het behoud van de schorren en 
natuurgebieden langs de Schelde en Rupel. 

Beken als dragers van natuurlijke en ecologische structuur 
De Bovenvliet (deel van de Vliet ten 
oosten van de dorpskern) en Wullebeek 
vormen structuren waarop meerdere 
natuurgebieden zijn geschakeld.  De 
Bovenvliet stroomt door een groot 
natuurgebied dat doorloopt in de 
gemeenten Aartselaar en Hemiksem. 
De Wullebeek loopt door een smalle 
strook natuurgebied. 
De Bovenvliet en Wullebeek moeten 
ecologische linten vormen die de 

bestaande groengebieden met elkaar verbinden.  Nieuwe natuurgebieden moeten zich 
hier kunnen ontwikkelen.  Zo ontstaat er een netwerk van ecologisch waardevolle 
gebieden die aanééngerijgd zijn aan de beekstructuren. 
De beekvalleien vormen ook de aanknopingspunten voor de groene dooradering van 
het bebouwd weefsel. 
In de beekvalleien van de Wullebeek, Bovenvliet en Maeyebeek wordt geen bijkomende 
bebouwing toegelaten. 
De Benedenvliet (het deel van de Vliet ten westen van de dorpskern) wordt ingericht ten 
behoeve van de jachthaveninfrastructuur. 

Netwerk van kleine landschapselementen 
De bestaande kleine 
landschapselementen dienen behouden 
en uitgebreid te worden tot een netwerk 
waarop ook de natuurgebieden worden 
gekoppeld.  Zo wordt een uitwisseling van 
planten en dieren mogelijk.  Een 
herintroductie van de streekeigen kleine 
landschapselementen is eveneens nodig.  
Zo wordt het authentieke karakter van het 
landschap versterkt. 
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Multifunctioneel gebruik verlaten kleiputten 
In het westelijke deel van de kleiputten worden de huidige natuurwaarden behouden en 
verder ontwikkeld.  Het noordelijke deel zal agrarisch gebruikt worden.  De kleiput langs 
de Wullebeek zal dienst doen als retentiebekken.  Voor het retentiebekken suggereert 
de gemeente een multifunctioneel gebruik (visvijver, natuur, wateropvang).  

Netwerk van natte biotopen 
Boven- en Benedenvliet, Maeyebeek en 
Wullebeek vormen een netwerk van natte 
biotopen die aansluiten op de Schelde en 
Rupel. 
Los van dit netwerk zijn er andere natte 
biotopen terug te vinden: visvijvers, 
omwalling park en Laarhof, de kleiput 
langs Wullebeek en kleinere waterlopen 
en grachten.  Sommige van deze plassen 
worden recreatief gebruikt.  Deze biotopen 

dienen behouden en verder ontwikkeld te worden.  De grote kleiput langs de Wullebeek 
zal dienst doen als retentiebekken. 

Rupel en Schelde als multifunctionele dragers 
Rupel en Schelde vormen een natuurlijk 
geheel en zijn waardevolle ruimtes in 
Schelle.  Met deze rivieren dient een 
versterkte relatie aangegaan te worden.  
Er dient aandacht geschonken te worden 
aan het contact van de kern met de 
rivieren.  Het toekomstig bedrijventerrein 
kan de aanwezigheid van de Schelde 
benutten. 

De Benedenvliet heeft potenties om het dorpscentrum weer te betrekken bij het water.  
Watergebonden recreatieve activiteiten worden hierdoor mogelijk tot in het centrum. 

3.2. De gewenste open ruimte structuur 
kaart 2: gewenste open ruimte structuur 

3.2.1. Visie 
De aanwezige open ruimtes moeten behouden blijven.  Ze garanderen het landelijk en 
groene karakter van de gemeente. 
Ingrepen op de open ruimte moeten beperkt blijven (bv. aansluitend aan de bebouwde 
omgeving). 
Wat betreft het toeristisch-recreatieve aspect, bieden de open ruimtes plaats voor 
recreatief medegebruik en andere activiteiten. Er moet echter wel een evenwicht tussen 
de recreatieve en de ecologische functie gecreëerd te worden. 

Verschillende deelruimten 
Elke deelruimte binnen de open ruimte heeft haar eigen karakteristieken die behouden 
en versterkt moeten blijven.  Hun natuurwaarden moeten behouden blijven en versterkt 
worden.  Ook de landschappelijke kwaliteit moet verhoogd worden. 
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Landbouw en natuur hand in hand 
De landbouw blijft een belangrijke ruimtegebruiker en hiervoor worden toekomst-
mogelijkheden geschapen. 
De aanwezige natuurwaarden moeten ook ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. 
Gezien deze ruimtegebruiker 48 % van de open ruimte beslaat, wordt de aanwezige 
natuurwaarde onder meer verstevigd door nieuwe ontwikkelingen op en naast de 
landbouwpercelen, overeenkomstig de code van de goede landbouwpraktijken. 

3.2.2. Elementen van de gewenste open ruimtestructuur 
Duidelijke bebouwingsgrens 

Om de open ruimtes beter te beschermen 
moet er tussen de bebouwde gebieden en 
deze open ruimtes een bebouwingsgrens 
aangebracht worden.  Bijkomende 
woningbebouwing dient geconcentreerd te 
worden binnen deze grens. 
 
 
 
 
 

Bovenvliet en Wullebeek als groene buffers 
De Bovenvliet (deel van de Vliet ten 
oosten van de dorpskern) en de 
Wullebeek vormen groene buffers tussen 
het bebouwde gebied van Schelle en de 
buurgemeenten Hemiksem en Niel.  Deze 
beken en hun omgeving moeten 
gevrijwaard blijven van nieuwe 
bebouwing en infrastructuren. 
In deze zones kunnen natuurgebieden 
zich verder ontwikkelen en kan het 
recreatief medegebruik toegelaten 

worden. 
De beekvalleien verbinden de twee open ruimtes die ten oosten en ten westen van de 
dorpskern liggen.  Deze open ruimtes zijn grensoverschrijdend. 
De beekvalleien en open ruimtes zorgen ervoor dat het bebouwde gebied omgeven 
wordt door een groene gordel. 

Vrijwaren van de bovenlokale open ruimtes 
De open ruimte ten oosten van de 
dorpskern maakt deel uit van een groter 
open ruimtegebied ingesloten tussen de 
Boomsesteenweg en de dorpenband langs 
de Schelde. 
Ten westen van de dorpskern bevindt zich 
een kleinere open ruimte langs de Schelde.  
Deze open ruimtes dienen zo goed mogelijk 
gevrijwaard te blijven van nieuwe 
bebouwing en infrastructuur.  Bestaande 
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bebouwing blijft echter behouden. 
In de kleiputten die deel uitmaken van deze open ruimtes, wordt een nieuw type 
landschap gecreëerd.  Hier ontstaat ruimte voor natuur, landbouw, recreatie en nieuwe 
bakens (windmolens) die deze plek kunnen markeren. 

Ontginningsgebieden 
De verlaten kleiputten krijgen als 
nabestemming meerdere mogelijkheden. 
Het deel ten oosten van de Tuinlei zal 
gebruikt worden als zone voor de inplanting 
van een aantal windmolens.  Zij zullen 
nieuwe bakens vormen in het gebied. 
In het westelijke deel kunnen de huidige 
natuurwaarden behouden en verder 
ontwikkeld worden.  De kleiput langs de 
Wullebeek zal dienst doen als 
retentiebekken.  De gemeente suggereert 
hier de functie als recreatieve visput. 
 
 

Bakens 
Bakens kunnen ervoor zorgen dat de 
oriëntatie in de gemeente verbeterd 
wordt.  De aanwezigheid van de 3 
windmolens wijzen op de aanwezigheid 
van de elektriciteitscentrale en de 
Schelde. 
Vanuit het landbouwgebied verwijst de 
kerktoren naar het dorpscentrum. 
Een nieuw baken in de vorm van 
windmolens wordt voorzien in het 

nieuwe landschap van de kleiputten. Andere bakens zijn : de poort van het Laarhof, de 
Laarkapel, de jezuïetenhoeve, de kloosterhoeve en het Tolhuis. 

Ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw 
De landbouwgebieden van Schelle maken deel uit van de groene vingers van het 
grootstedelijke gebied Antwerpen.  Delen van dit landbouwgebied liggen in VEN en 
IVON-gebied.  Voor deze gebieden gelden de gemeentelijke 
ontwikkelingsperspectieven als suggesties. 

In de groene vingers zijn landbouwactiviteiten mogelijk.  De landbouw heeft hier een 
functie als buffer voor de verstedelijking. 

De landbouwbedrijven die nu aanwezig zijn in de gemeente moeten maximale kansen 
krijgen om zich verder te ontwikkelen.  De uitbreidingen van gebouwen en infrastructuur 
moeten met de meeste zorg voor het omliggende landschap gebeuren (aangepaste 
erfbeplanting, materiaalgebruik).  Nieuwe landbouwexploitatiezetels kunnen zich 
vestigen in de gemeente. 

Bedrijven moeten zich hoofdzakelijk richten op grondgebonden landbouw. Serrebouw is 
niet toegelaten  Hierdoor zal het areaal van weilanden en akkers in de toekomst 
behouden blijven.  Bijgevolg blijft het open karakter van het landschap behouden. 
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Naast de landbouwactiviteiten moet het voor de landbouwer in de toekomst mogelijk 
zijn om een deel van zijn inkomsten uit aanverwante activiteiten zoals hoevetoerisme, 
verkoop van hoeveproducten, inkomsten uit landschapbeheer te halen.  
Gedifferentieerde inkomstenverwerving is belangrijk voor het behoud van de bestaande 
landbouwbedrijven.  Hierdoor wordt vermeden dat landbouwbedrijven in de toekomst 
zonevreemd komen te liggen. 

In landbouwbedrijven die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk stop zetten kunnen 
nieuwe functies ondergebracht worden: 
Opslag van allerhande materialen of materieel, paardenhouderij, manège, dierenasiel, 
dierenpension, dierenartspraktijk, tuinaanlegbedrijf, kinderboerderij, instelling waar 
hulpbehoevenden al dan niet tijdelijk verblijven en landbouwactiviteiten of aan de 
landbouw verwante activiteiten uitoefenen. 
In de ruimtelijk kwetsbare gebieden, behoudens parkgebied, en in recreatiegebied zijn 
functiewijzigingen niet mogelijk. 

Deze functiewijzigingen zijn omschreven in het besluit van de Vlaamse regering van  
28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, 
gelegen buiten de geëigende bestemmingszone. 

In functie van het behoud van bestaande landbouwbedrijven en bestaande 
landbouwactiviteiten wordt als suggestie naar de hogere overheid voorgesteld om het 
noordelijk deel van de ontginningsgebieden met als nabestemming agrarisch gebied en 
natuur en van het noordelijk deel van de westelijk gelegen buffer om te vormen tot 
agrarisch gebied. 

Landschapsbouw en buffering 
Speciale aandacht zal gaan naar 
kleinschalige ingrepen van 
landschapsbouw, zoals beplantingen rond 
stallen, serres, zonevreemde gebouwen,… 
Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande 
landschapselementen en worden inheemse 
plantensoorten gebruikt. 

De industrie- en KMO-gebieden worden naar de omliggende landbouw- en 
woongebieden gebufferd.  Dit kan gebeuren op natuurlijke wijze of door de introductie 
van nieuwe elementen. 

3.3. De gewenste nederzettingsstructuur 
kaart 3: gewenste nederzettingsstructuur 

3.3.1. Visie 
De ontwikkeling van de nederzettingstructuur wordt bepaald door het onderscheid 
tussen stedelijk gebied en buitengebied. 

Volgens de Mira 2 berekeningen bestaat er een behoefte aan 371 woningen  voor de 
opvang van de natuurlijke aangroei in de periode 1991-2007.  In de periode 1991-2000 
werden reeds 456 woningen gebouwd.  De behoefte voor de eigen bevolking is reeds 
gerealiseerd. 

 



  
 Gemeente Schelle: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - dossier SHE 512 14 

Daar Schelle wenst dat delen van haar grondgebied behoren tot het grootstedelijk 
gebied Antwerpen kan de gemeente meer woningen realiseren dan enkel nodig is voor 
haar natuurlijke aangroei.  In dit kader doet de gemeente een voorstel tot uitbreiding 
van haar woongebied in de bufferzone rond de grote kleiput. 

Het wonen moet plaats vinden binnen en aansluitend op het bestaande bebouwde 
weefsel.  Nieuwe geïsoleerde woonwijken worden niet toegelaten. 

Er moet gestreefd worden naar een verscheidenheid in het woningpatrimonium.  De 
woningen moeten betaalbaar blijven en inspelen op de behoeften van de gezinnen.  
Deze worden steeds kleiner, waardoor de vraag naar kleine woningen en kleine kavels 
stijgt. 

3.3.2. Elementen van de gewenste nederzettingsstructuur 
Afbakening van het grootstedelijk gebied in Schelle 
 

De gemeente maakt volgende suggestie als 
afbakening van het grootstedelijk gebied 
Antwerpen.  De bebouwde ruimten worden 
opgenomen in het grootstedelijk gebied.  De 
deelruimtes Schelle Dorp en 
Boomsesteenweg en de site van de 
elektriciteitscentrale maken hier deel van 
uit. 

Als bijdrage aan de taakstelling van het grootstedelijk gebied voorziet de gemeente een 
bijkomend woongebied, thans gelegen in bufferzone, ter hoogte van de Spruytelei. 
De gemeente stelt voor om de site van Electrabel in te richten als bedrijventerrein voor 
energieopwekking. 
Om het landschappelijk waardevol gebied te bewaren worden de polders grenzend aan 
Niel en de landbouwgebieden ten oosten van de dorpskern opgenomen in het 
buitengebied. 

Inbreidingsprincipe voor een leefbare en compacte kern 
Het inbreidingsprincipe houdt in dat eerst 
de onbebouwde ruimtes binnen de 
dorpskern worden ontwikkeld, alvorens 
gedacht wordt aan aansnijding van verder 
gelegen gebieden. 

Nieuwe ontwikkelingen moeten binnen de 
bestaande dorpskern plaats vinden.  Zowel 
voor bijkomende, kwaliteitsvolle 
huisvestingsprojecten als voor het 
aantrekken van bijkomende handelszaken 

en dagelijkse diensten wordt dit principe gevolgd.  Het is voor de leefbaarheid van de 
dorpskern immers van essentieel belang dat ze goed uitgerust is op een beloopbare 
afstand van de woongebieden. 

In de kern zijn er echter een beperkt aantal onbebouwde ruimtes.  In meerdere 
binnengebieden is het ontwikkelingsproces reeds opgestart en blijft er geen 
onbebouwde ruimte over.  Hierdoor kunnen op termijn gronden aan de rand van de 
gemeente ontwikkeld worden. 
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In de kern is een hogere dichtheid gewenst dan in de er rond gelegen woongebieden.  
De bebouwingsdichtheid en -typologie moeten de herkenbaarheid van de kern 
benadrukken.  Dit wordt verder uitgewerkt in de deelruimte Schelle Dorp. 

Hoofdstraten en linten 
De hoofdfunctie van de Steenwinkelstraat 
en Koekoekstraat blijft de woonfunctie.  
Kleinhandel, diensten en lokale bedrijven 
blijven behouden als ze in 
overeenstemming zijn met de omgeving.  
Het landelijke karakter van deze 
bebouwingslinten moet gehandhaafd 
blijven zodat de zichten naar de 
achterliggende open ruimtes behouden 
blijven.  De klemtoon voor kleinhandel, 

diensten en lokale bedrijven blijft gesitueerd in het woongebied van Schelle Dorp.  
Hierin vormen de hoofdstraten (Fabiolalaan en Provinciale Steenweg) een mengvorm 
van wonen, kleinhandel en kleinschalige bedrijven. 

Nederzettingen: concentratie langs de noord-zuid gerichte assen 
De woongebieden van Schelle zijn 
grotendeels gesitueerd langs een noord-
zuid gerichte bundel van infrastructuren.  
Deze bundel bestaat uit de Provinciale 
Steenweg, Fabiolalaan en de spoorweg.  
Bijkomende bebouwing moet gerealiseerd 
worden binnen deze bestaande 
bebouwingsconcentratie.  In de kern 
dienen inbreidingsprojecten gestimuleerd 
te worden. 

Tegengaan van nieuwe verspreide bebouwing 
Verspreide bebouwing en uitbreiding hiervan buiten de kern heeft een doorsnijdend en 
storend effect op het landschap en de natuur. 
Het open landschap moet maximaal worden gevrijwaard van bebouwing, zowel cluster- 
als verspreide bebouwing.  Hiervoor zal naar passende maatregelen worden gezocht.  
Duiding van de bestaande en te behouden clusters is hiertoe een eerste stap. 

Herwaardering en versterken van het eigen karakter van de verschillende wijken 
De verschillende woonentiteiten (Centrumgebied, Maaienhoek, Fabiolalaan west, 
Stuyvenberg, Tuinlei, Paepevelden, Interescautlaan, Koekoekstraat) hebben elk hun 
eigen karakter (bebouwingstype, kavelgrootte, straatbeeld,…).  Het is belangrijk deze 
kenmerken te behouden en te versterken zodat de identiteit van elke woonwijk 
herkenbaar blijft.  De gemeente opteert voor de herwaardering, renovatie en versterking 
van het patrimonium.  Tegelijkertijd met het inbreidingsprincipe zal dan ook gestreefd 
worden naar een optimaal gebruik en herbruik door renovatie van bestaande panden. 

Voldoende en geschikte woongelegenheden aangepast aan de doelgroepen 
Er wordt naar gestreefd dat elk gezin een geschikte woning kan betrekken. 
De geschiktheid van een woning omvat: 
- Afgestemd op de woonwensen van het gezin; 
- Beantwoorden aan de hedendaagse bouw- en woontechnische vereisten; 
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- Gelegen in een kwalitatieve omgeving. 
Het toekomstig woonaanbod moet beantwoorden aan de wooneisen van de gezinnen.  
Jongeren blijven niet altijd in Schelle wonen.  Hierdoor zal de bevolking verouderen.  
Om een jonge bevolking te behouden is het belangrijk dat deze jongeren in de 
gemeente kunnen blijven wonen. 
Er moet een divers en kwalitatief woningaanbod gerealiseerd worden voor jonge 
gezinnen, alleenstaanden en bejaarden.  Aandacht moet ook gevestigd worden op 
huurwoningen en kleinere woningen. 

Optimalisatie van het bestaande woningbestand 
Op de verschillende beleidsniveaus wordt gestreefd naar een zuiniger ruimtegebruik en 
het vrijwaren van de nog resterende open ruimtes.  Om de inname van ruimte voor 
woonuitbreiding te beperken, moet in de eerste plaats het bestaande 
woningpatrimonium ook in de toekomst als volwaardig aanbod blijven bestaan.  
Hiervoor geldt: 
- een verbetering van de bouwfysische kwaliteit van de woningen van slechte kwaliteit; 
- verhinderen van verkrotting in de toekomst; 
- vergroten van de doorstroming in woningen die niet meer aan de gezinssituatie 

beantwoorden, zodat de woning vrij komt voor een gezin dat wel op zoek is naar 
dergelijke woning; 

- vergroten van de aanpasbaarheid van de woning zodat deze kan worden aangepast 
aan de veranderingen van woonwensen. 

Blijvende aandacht voor de woonomgevingkwaliteit 
Woonomgevingvereisten zijn: 
- een goed onderhouden en mooi fysieke woonomgeving; 
- een veilige en toegankelijke woonomgeving; 
- een ruimtelijke en sociale verscheidenheid; 
Een herinrichting van de openbare ruimte in de kern verhoogt de 
woonomgevingkwaliteit.  Voor het wonen betekent dit  groenvoorzieningen in het 
openbaar domein, speel- en ontmoetingspleintjes in de verschillende wijken.  Deze 
moeten in en aansluitend aan het woongebied ingeplant worden. 

Suggestie bijkomende woningen in functie van het grootstedelijk gebied 
De gemeente suggereert bijkomend 
woongebied boven op haar reeds 
bestaande juridische voorraad.  Het gaat 
om een gebied dat nu bestemd is als 
buffergebied en in het zuiden van de 
gemeente is gelegen. 
De kleiontginningen die aan het 
buffergebied grenzen zijn beëindigd en 
zullen niet uitgebreid worden.  Hierdoor is 
de functie van de bufferstrook achterhaald.  
De nabestemming van het 

kleiontginningsgebied is natuur. 
Het bijkomend woongebied is gelegen aan de rand van de open ruimte en sluit aan op 
de bebouwing van de Paepevelden en de bebouwing van Niel.  
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Het toekomstige woongebied is op korte afstand van het winkelcentrum langs de 
Provinciale baan gelegen en op slechts driehonderd à vierhonderd meter van het 
spoorwegstation van Niel. 
De oppervlakte van het bijkomend woongebied bedraagt ongeveer 3,63 hectare.  Indien 
een dichtheid van 25 woningen per hectare wordt nagestreefd kunnen er 91 woningen 
gerealiseerd worden. 

Groene lanen en pleinen versterken het wonen in het groen 
Het woongebied is dicht bebouwd en 
landelijk gelegen.  Veel straten hebben 
reeds groenaanplantingen.  In meerdere 
straten kan deze trend verder gezet 
worden.  Tevens kunnen nieuwe groene 
hoeken ontworpen worden die als speel- 
en ontmoetingsruimten kunnen dienen.  Zo 
komt het groen dat de gemeente omgeeft 
via groene vingers tot in de dorpskern.  Dit 
versterkt het wonen in het groen.  Hier 
kunnen natuurwaarden zich ontwikkelen. 

Een kwalitatief ingerichte publieke ruimte zorgt immers voor een aangename 
woonomgeving. 

Beklemtonen waardevol patrimonium 
De gemeente telt meerdere monumenten 
(kerk, kapel, hoeves,…) en waardevolle 
gebouwen (hoeves, rijwoningen,…).  Deze 
zijn historisch belangrijk en hebben een 
architecturale waarde. 
Deze versterken het imago van de 
gemeente. 

Deze cultuur-maatschappelijke bijzonder 
waardevolle elementen moeten beschermd 

worden. 

Differentiatie van de ruimtelijke structuur van het wonen 
Hoofddorp 
Het hoofddorp is een dorpskern met een uitgebreide uitrustingsgraad.  Het niveau van 
de uitrusting speelt zich af op gemeentelijk niveau. 
In het hoofddorp wordt een algemeen beleid van kernversterking door verdichting en 
inbreiding gevoerd. 
Tot deze categorie behoort de deelruimte Schelle Dorp. 
Woonlint 
Een woonlint bestaat uit een groep woningen die aan één of aan beide zijden van een 
straat met een typische lineaire structuur en die meestal als uitloper van een dorpskern 
voorkomen of geïsoleerd in het landschap liggen.  De bebouwingsstructuur bestaat 
voornamelijk uit open bebouwing en er komen weinig voorzieningen voor. 
In een lint wordt geen stimulerend beleid gevoerd.  Woningen kunnen er enkel 
ontwikkeld worden binnen de juridische voorraad. 
Tot deze categorie behoren de Steenwinkelstraat en de Koekoekstraat. 
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Geïsoleerde woninggroepen 
Geïsoleerde woninggroepen bestaan uit groepen woningen in een open 
bebouwingsstructuur die op vele plaatsen geen aaneengesloten geheel vormen.  Naast 
landbouwbedrijven komen er in principe geen voorzieningen voor.  In de meeste 
gevallen gaat het hier over een concentratie van verspreide zonevreemde woningen. 
Tot deze categorie behoren: de concentratie rond de Interescautlaan en clusters 
zonevreemde woningen. 

Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde woningen 
De zonevreemde woningen krijgen rechtszekerheid.  Enkel woningen die behoorlijk 
vergund zijn worden opgenomen.  Per woning moet afgewogen worden wat de beste 
toekomstmogelijkheden zijn.  Later zal dan een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt 
moeten worden waarin de problematiek van de zonevreemde woningen behandeld 
wordt. 

Op basis van een aantal objectieve selectiecriteria zal een categorisering opgesteld 
worden.  Vervolgens kunnen aan de verschillende categorieën 
ontwikkelingsperspectieven gekoppeld worden.  De categorisering vormt aldus een 
objectieve basis voor het beleid.  Voor een aantal woningen kan het aangewezen zijn 
om een afwijkend ontwikkelingsprincipe voorop te stellen, op basis van andere criteria 
(functionele relaties, uitrustingsniveau, bijzondere functie van de woning,…). 

Herbestemmen als woongebied 
In een aantal gevallen kan het aangewezen zijn om concentraties van zonevreemde 
woningen via een RUP de bestemming woongebied te geven.  De woningen binnen 
deze concentraties krijgen dezelfde mogelijkheden als woningen in woongebied.  Alleen 
percelen met zonevreemde woningen die aansluiten op het woongebied komen in 
aanmerking voor de herbestemming tot woongebied. 
In Schelle gaat het om: woningen gelegen in de Maaienhoek. 
Herbestemmen als woonkorrel 
Woonkorrels verschillen wezenlijk van woongebieden doordat woonkorrels alleen de 
woonfunctie bevestigen op een aantal percelen binnen een deelruimte die als geheel 
bestemd blijft voor een andere functie.  De woonkorrel mag de ontwikkeling van de rest 
van het gebied dan ook niet hypothekeren en mag op de percelen ook geen andere 
functies dan wonen toestaan die in een woongebied wel kunnen.  Er worden geen 
bijkomende woongelegenheden of bouwpercelen voor nieuwe woningen gecreëerd.  In 
elk geval mag er geen verhoging ontstaan van de bestaande ruimtelijk dynamiek. 
De gemeente definieert een woonkorrel als een concentratie van minimaal 4 woningen 
op een onderlinge afstand van maximaal 50 meter. 
In Schelle gaat het om: tuinwijk Interescautlaan en woonkorrel langs Tuinlei - Wullebeek 
en Tuinlei – Oude Bosstraat 
Zonevreemde woningen of gebouwen met bijzondere waarde 
Er kunnen ook ontwikkelingsmogelijkheden worden geformuleerd voor de zonevreemde 
historisch, landschappelijk en/of architecturaal waardevolle woningen of gebouwen. 
Het verbouwen, herbouwen op dezelfde plaats binnen het bestaande bouwvolume, of 
het uitbreiden met maximaal 20% van het bestaande volume van een bestaand vergund 
gebouw dat definitief beschermd is als monument of opgenomen is als waardevolle 
historische bebouwing krijgt gunstig advies. 
Functiewijziging van deze gebouwen is mogelijk voorzover de voortzetting van de 
vroegere functie onmogelijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet 
garandeert en de nieuwe functie de erfgoedwaarde ongeschonden laat of verhoogt. 
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In Schelle gaat het om: Kloosterhoeve, Jezuïetenhoeve en andere historische 
bebouwing (zie bijlage). 
Geïsoleerde woningen 
Woningen die niet aansluiten bij het woongebied, niet tot een cluster van woningen 
behoren en aansluiten aan linten, krijgen de ontwikkelingsperspectieven zoals vermeld 
in het decreet op de ruimtelijke ordening, respectievelijk voor woningen in ruimtelijk 
kwetsbare gebieden en woningen in ruimtelijk niet-kwetsbare gebieden. 
De ruimtelijk kwetsbare en de ruimtelijke niet-kwetsbare gebieden komen overeen met 
de bestemmingscategorieën zoals omschreven in het decreet op de ruimtelijke 
ordening. M.a.w. komt de gewenste structuur voor wat betreft de kwetsbare en niet-
kwetsbare gebieden overeen met deze weergegeven op het gewestplan. 
Geïsoleerde woningen komen voor in het poldergebied en de landbouwgebieden ten 
noorden en zuiden van de Steenwinkelstraat. 
Verder gebiedsgericht onderzoek in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
zonevreemde woningen 

De ontwikkelingsperspectieven met betrekking tot de zonevreemde woningen zoals 
opgenomen in het structuurplan zijn te beschouwen als richtinggevend.  In het kader 
van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal, na bijkomend onderzoek, voor iedere 
zonevreemde woning definitief worden vastgesteld welke ontwikkelingsperspectieven 
worden toegekend.  Bijkomende onderzoekselementen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

- Ligging langs uitgeruste weg 
- Vergunningstoestand 
- Specifieke functies van het gebouw 
- Functionele of morfologische relaties met andere deelgebieden 
- Aanwezigheid van nutsvoorzieningen 
- Nabijheid van woongebied of andere bebouwing 
- Clustervorming 
- Waterhuishouding 
- Ruimtelijke draagkracht van de omgeving 
- Ligging ten opzichte van VEN- en IVON-gebieden, habitat- en vogelrichtlijngebieden 

of andere natuurlijke gebieden van bovenlokaal belang 
- Opname in de inventaris “Bouwen door de eeuwen heen” 
- Bescherming als monument, landschap of dorpsgezicht 

3.3.3. Woonprogrammatie 
kaart 4: gebieden geschiktheid om te bebouwen en bijkomend woongebied 

De gebieden afgebakend volgens het gewestplan volstaan om te voldoen aan de 
natuurlijke woonbehoefte.  De gemeente heeft zelfs meer woningen gerealiseerd dan 
toegelaten volgens de mira 2 projectie.  Echter, de gemeente wil als onderdeel van het 
grootstedelijk gebied een deel van de taakstelling op zich nemen en haar 
binnengebieden ter beschikking stellen.  Daarnaast duidt de gemeente een bijkomend 
woongebied aan. 
Deze gebieden worden niet willekeurig ingevuld.  Nieuwe manieren van kwalitatief 
wonen moeten geïntroduceerd worden om het groene karakter van de gemeente te 
respecteren, de woningen moeten zich inpassen in het bestaande bebouwd weefsel en 
een hogere dichtheid opleveren. 
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Gebieden met een hoge geschiktheidswaarde om te bebouwen 
Opvullingsmogelijkheden binnen het bestaande bebouwde weefsel  

In het woongebied zijn onbebouwde kavels terug te vinden in verkavelingen of als 
enkelvoudig of meervoudig perceel langs een uitgeruste weg.  Het aantal kavels in 
verkavelingen  en langs uitgeruste wegen in woongebied bedraagt 317 .  Deze kavels 
kunnen allen bebouwd worden. 

Binnengebied Hamerstraat – Kerkomgeving 
De strook woongebied bedraagt 1155 m².  Uitgaande van een dichtheid van 25 
woningen/ha kunnen hier slechts 3 woningen gerealiseerd worden.  De gemeente wil de 
volledige kerkomgeving met jachthaven opnemen in een RUP. 
Binnengebied Witte Gevelstraat 
Dit woongebied ligt gekneld tussen de Provinciale Steenweg en de spoorweg.  De 
oppervlakte bedraagt 0,62 hectaren en kunnen 16 woningen gerealiseerd worden. 
Het gebied valt binnen de invloedssfeer van de kern en kan dus zeker aangesneden 
worden. 
Binnengebied Steenwinkelstraat – Kwadehoekweg 
Het gebied is gelegen langs een toegansweg naar de gemeente.  De oppervlakte van 
het binnengebied bedraagt 1,96 hectare.  Hier kunnen in het gebied 49 woningen 
gebouwd worden.  Momenteel bevinden er zich nog verwaarloosde gebouwen op het 
terrein zodat het gebied niet onmiddellijk kan aangesneden worden. 
Binnengebied Kapelstraat (voetbalvelden) 
Het gebied ligt achter het kerkhof en op een afstand van de Kapelstraat.  Momenteel 
zijn de gronden in gebruik als sportveld.  De oppervlakte bedraagt 1,10 ha.  Ongeveer 
28 woningen kunnen hier gebouwd worden.  Het gebied is aan de rand van het 
woongebied gelegen maar sluit perfect aan op de kern. 
Sanering bedrijfsruimten firma Coeck 
De bedrijfsactiviteiten zijn op de locatie afgelopen.  Hierdoor kan de site terug 
opgenomen worden in het woongebied.  De oppervlakte van de bedrijfsterreinen 
bedraagt ongeveer 5.400 m².  Dit betekent dat er ongeveer 13 woningen op het terrein 
kunnen gebouwd worden. 

Suggesties bijkomend woongebied 

Woonuitbreidingsgebied Tuinlei 
Deze gronden liggen in woonuitbreidingsgebied.  De oppervlakte bedraagt 2,24 ha.  Het 
gebied is voorzien voor de bouw van sociale woningen.  Zo’n 56 woningen kunnen hier 
gebouwd worden.  De gronden zijn in het bezit van de sociale bouwmaatschappij en zijn 
bedoeld voor sociale woningbouw. 
Voor de ontwikkeling van het gebied is een totaalplan opgesteld waarvan de 2 eerste 
fases reeds gerealiseerd zijn.  Enkel de derde fase moet nog ontwikkeld worden. 
Het woonuitbreidingsgebied sluit aan op de dorpskern en een reeds bestaande sociale 
woonwijk. 
Bijkomend woongebied in bufferzone 
Schelle duidt bijkomend woongebied aan in functie van de afbakening van het 
grootstedelijk gebied.  De bufferzone in het zuiden van de gemeente wordt aangeduid 
als bijkomend woongebied.  De oppervlakte van dit gebied bedraagt ongeveer 3,63 ha.  
Met een dichtheid van 25 woningen/ha kunnen er 91 woningen gerealiseerd worden.  
De motivatie voor dit bijkomend woongebied wordt uitvoerig beschreven in de gewenste 
structuur van de deelruimte “Groot landbouwgebied” onder 4.3.2. 
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3.4. De gewenste economische structuur 
kaart 5: gewenste economische structuur 

3.4.1. Visie 
Schelle moet haar bevoorrechte positie tussen Antwerpen en Brussel uitspelen.  De 
aanwezigheid van de Schelde en de A12 zorgen ervoor dat een diversiteit aan bedrijven 
een plaats kunnen vinden in de gemeente.  Zowel de bereikbaarheid via de weg, het 
spoor als het water is ideaal. 

De problematiek van de ontwikkeling en uitbreiding van zonevreemde bedrijven wordt 
opgenomen in de globale toekomstvisie.  Er wordt vanuit gegaan dat alle bedrijven ter 
plekke blijven bestaan en zich moeten inpassen in hun omgeving.  
Enkel wanneer het bedrijf op geen enkele manier kan ingepast worden in de omgeving 
dient het geherlokaliseerd te worden. 
De concurrentie met de winkelconcentratie langs de A12 maakt de leefbaarheid van de 
handelszaken in het centrum moeilijk.  Het centrum moet verder worden 
opgewaardeerd.  De gemeente zal de handelsfunctie in het centrum ondersteunen. 

3.4.2. Elementen van de gewenste economische structuur 
Bundeling van kleinhandel en lokale bedrijvigheid 
 

De concentratie van kleinhandel blijft 
gesitueerd in het dorpscentrum.  Andere 
zones waar kleinhandel mogelijk is, zijn 
Fabiolalaan en de Provinciale Steenweg. 
Langs de Steenwinkelstraat zijn diensten 
en handel gericht op dagdagelijkse 
producten toegelaten.  Deze worden 
toegelaten maar niet gestimuleerd.  In 
eerste instantie zal getracht worden ze te 
lokaliseren in het winkelgedeelte van de 

Provinciale Steenweg om de centrumfunctie te versterken. 
In de Steenwinkelstraat moeten nieuwe diensten en handel zich integreren in de 
bestaande morfologie (gebouwtype, kavelgrootte, bouwhoogte,…) en landelijke 
omgeving. 
Langs de Koekoekstraat kan de huidige toestand behouden blijven zonder bijkomende 
activiteiten om het landelijke karakter te behouden. 
Grootschalige kleinhandel wordt geconcentreerd langs de Boomsesteenweg. 
Lokale bedrijven kunnen in het woongebied verder blijven bestaan in functie van het 
zuinig ruimtegebruik. 
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Boomsesteenweg als drager van bovenlokale functies 
De functies gelegen rond de 
Boomsesteenweg overstijgen het lokale 
niveau.  De Boomsesteenweg is door de 
provincie geselecteerd als 
kleinhandelsconcentratie die ruimtelijk 
samenhangt met een stedelijk gebied.  
Deze zone dient als dusdanig uitgewerkt te 
worden.  De gemeente maakt hiervoor 
enkele suggesties op. 
Naast kleinhandel en bedrijvigheid komt er 

ook in beperkte mate wonen voor. 
Deze functies dienen in de toekomst de nodige mogelijkheden te krijgen om te blijven 
bestaan en zich verder te kunnen ontwikkelen. 
Het gebied dient een tewerkstellingspool te blijven waarbij er aandacht moet zijn voor 
een veilige en vlotte verkeersafwikkeling.  Een nieuwe openbaar vervoerlijn kan de 
bereikbaarheid van deze zone verbeteren. 
Het gebied komt tevens in aanmerking voor de inplanting van windmolens voor zover 
hier nog ruimte aanwezig is. 
Tussen het woongebied Koekoek en het bedrijventerrein dient er een groenbuffer 
aangelegd te worden om het landelijke woonkarakter te beschermen. 

Bedrijventerrein voor energieopwekking 
De gemeente suggereert om het vroegere 
bedrijventerrein van Electrabel in te 
richten als een duurzaam bedrijventerrein 
voor watergebonden bedrijven of 
energieopwekking.  De reeds ontwikkelde 
terreinen blijven dus een economische 
functie behouden. 
Conform de omzendbrief d.d. 8.07.1997 
betreffende de inrichting en de toepassing 

van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen hoort een elektriciteitscentrale niet 
thuis in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Onder 
gemeenschapsvoorzieningen dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn 
op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap 
staan. Daarbij is het irrelevant of deze voorzieningen worden opgericht en uitgebaat 
door een overheid, dan wel door een privé-instelling, in zoverre althans de exploitant 
van de inrichting geen winstbejag nastreeft. 
Een elektriciteitscentrale is duidelijk gericht op winstbejag. 
De gemeente wenst de huidige site te behouden/reserveren als locatie voor de 
inplanting van een nieuwe elektriciteitscentrale omwille van de strategische ligging 
(goede bereikbaarheid per schip en per spoor voor aanvoer grondstoffen). 
In afwachting van de bouw van een nieuwe centrale op termijn wenst de gemeente 
tijdelijk andere economische activiteiten toe te staan die niet belastend zijn voor de 
omgeving, nl. watergebonden bedrijvigheid waarbij transport van goederen enkel 
gebeurt via overslag water-spoor.  
Vervoer van grondstoffen over de weg naar deze site is hierbij volledig uitgesloten 
omwille van de slechte ontsluiting over de weg (enkel via woonwijken).  
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Deze overslagactiviteiten mogen de ontwikkeling van de elektriciteitscentrale niet 
hypothekeren.  
De gemeente suggereert verder om in de bestaande kantoorgebouwen in Interescaut 
een beperkte kantoorzone te ontwikkelen voor zover deze kantoren in functie staan van 
de watergebonden bedrijven of de elektriciteitscentrale. 
Een buffer met het er rond gelegen landbouw- en woongebied is nodig om het landelijke 
karakter en het toeristisch-recreatief aspect van de omgeving te respecteren.  Een 
spoorverbinding zorgt voor een verbinding met het achterland en zal de dorpskern 
vrijwaren van grote verkeersstromen. 
Dit past binnen het Vlaamse en provinciale ruimtelijk structuurplan waarin gepleit wordt 
voor alternatieve vervoerswijzen. 

Zonevreemde bedrijven 
Er wordt een categorisering van de zonevreemde bedrijven opgesteld. Aan de 
verschillende categorieën worden vervolgens ontwikkelingsperspectieven gekoppeld. 

Voorstel tot classificatie 

Voor de zonevreemde bedrijven wordt een classificatie opgesteld, gebaseerd op de 
omzendbrief RO 97/01 betreffende het BPA zonevreemde bedrijven. 

Categorie 0 Te herlokaliseren bedrijven. 
Categorie 1 Bedrijven die niet mogen uitbreiden.  Deze bedrijven kunnen in principe verder werken 

binnen de bestaande gebouwen met de uitspraak dat herlokalisatie op korte of 
middellange termijn is aangewezen.  Bij stopzetting van de activiteiten wordt geen 
nieuwe zonevreemde bedrijvigheid toegelaten. 

Categorie 2 Bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden.  Verbouwingen en beperkte 
uitbreiding zijn mogelijk.  Een echte schaalvergroting van het bedrijf is niet toegelaten.  
De toegelaten activiteiten worden beperkt.  Nieuwe activiteiten moeten qua milieuhinder 
in principe minder storend zijn dan de bestaande, zowel wat dynamiek als de aard van 
de activiteiten betreft. 

Categorie 3 Bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden.  Verbouwingen en beperkte 
uitbreidingen zijn mogelijk.  Een echte schaalvergroting van het bedrijf is niet toegelaten.  
Er worden echter geen beperkingen opgelegd voor de aard van de activiteiten. 

Categorie 4 Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen.  De randvoorwaarden voor de uitbreiding 
worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving.  De toegelaten activiteiten 
worden beperkt.  Nieuwe activiteiten moeten qua milieuhinder in principe minder storend 
zijn dan de bestaande, zowel wat dynamiek als de aard van de activiteiten betreft. 

Categorie 5 Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen.  De randvoorwaarden voor de uitbreiding 
worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving.  Er worden echter geen 
beperkingen opgelegd voor de aard van de activiteiten. 

Ontwikkelingsperspectieven 
- De zonevreemde bedrijven die aansluiten op het woongebied en de draagkracht niet 

overschrijden kunnen verweven worden in het woongebied.  De bedrijven kunnen op 
de huidige locatie blijven voortbestaan en kunnen uitbreiden, voor zover ze niet te 
ver in de open ruimte dringen.  Voldoende buffering moet worden voorzien.  De 
uitbreidingsmogelijkheden zullen verder onderzocht worden in het kader van het 
RUP zonevreemde bedrijven. 

- De bedrijven met gebouwen of activiteiten aansluitend bij industrie- of KMO-zone, 
kunnen hun activiteiten verder zetten, op voorwaarde dat een minimale buffer 
gecreëerd wordt.  De grootte van de buffer wordt bepaald na verder onderzoek in het 
kader van het RUP zonevreemde bedrijven. 
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- De bedrijven met gebouwen of activiteiten in buffergebied, kunnen blijven 

voortbestaan, maar uitbreiding is niet toegelaten.  Een buffer moet behouden blijven.  
De grootte van de te respecteren buffer wordt bepaald na verder onderzoek in het 
kader van het RUP zonevreemde bedrijven. 

- Voor gebieden waar de open ruimte behouden en versterkt moet worden, wordt de 
verdere ontwikkeling van bedrijven ontmoedigd.  De bedrijven kunnen op de huidige 
locatie blijven voortbestaan, maar uitbreiding is niet toegelaten.  Indien het bedrijf 
haar activiteiten stopzet, wordt geen nieuwe bedrijvigheid op die locatie toegestaan. 

- In het kader van het RUP zonevreemde bedrijven zal nog bijkomend onderzoek 
verricht worden, waarin ook andere, gebiedsgerichte factoren in aanmerking 
genomen worden (impact op natuur en landschap, impact op agrarische 
bedrijfsvoering, ontsluitingsmogelijkheden,…).  De ontwikkelingsperspectieven zoals 
opgenomen in het structuurplan zijn dan ook te beschouwen als richtinggevend. In 
het RUP zonevreemde bedrijven worden, na bijkomend onderzoek, de 
ontwikkelingsperspectieven per bedrijf definitief vastgelegd. 

3.5. De gewenste toeristisch recreatieve structuur 
kaart 6: gewenste toeristisch recreatieve structuur 

3.5.1. Visie 
Op vlak van recreatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen de lokale en 
bovengemeentelijke recreatie.  Deze krijgen specifieke locaties aangewezen in de 
gemeente.  Grootschalige recreatie wordt geconcentreerd langs de Boomsesteenweg.  
Op de Boomsesteenweg wordt op toeristisch recreatief vlak het profiel van een 
stedelijke uitgangspool gecreëerd. 
Recreatie op gemeentelijk niveau wordt gesitueerd in en aansluitend aan de dorpskern. 
Knooppunten van watergebonden recreatie worden geconcentreerd ter hoogte van het 
Tolhuis en langsheen de Benedenvliet. 
Het recreatief medegebruik van de open ruimte wordt ondersteund. 

3.5.2. Elementen van de gewenste toeristisch recreatieve structuur 
Toeristisch-recreatieve as A12 
De gemeente suggereert om grootschalige recreatiemogelijkheden die gericht zijn op 
het stedelijk gebied langs de A12 te vestigen.  Deze recreatievormen bestaan 
momenteel uit een sauna, bowling en fitness.  Zij genereren veel verkeer en zijn 
daarom ideaal gelegen langs de A12. 
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Netwerk van fiets- en wandelroutes 
Er wordt geopteerd voor een verdere 
uitbouw van het  toeristisch-recreatief  
routenetwerk.  Zo kunnen vele van de 
beekvalleien, bossen en natuurgebieden bij 
de ontwikkeling van een recreatief netwerk 
voor wandel- en fietsverkeer worden 
ingeschakeld.  Verschillende reeds 
bestaande routes kunnen er met elkaar 
verbonden worden, de bewegwijzering en 
de accommodaties verbeterd, en de 
verspreidingsmogelijkheden van bepaalde 

routeplannen vergroot.  Tevens kan hierbij aan een grensoverschrijdende 
samenwerking gedacht worden.  Het veer over de Rupel zorgt voor aansluiting met het 
toeristisch recreatief netwerk ten westen van de Rupel. 

Watergebonden recreatie 
De overzetverbinding met het noordelijk 
eiland moet de omgeving van het Tolhuis 
versterken als toeristisch knooppunt.  Hier 
zullen ook peilers aangebracht worden ten 
behoeve van de pleziervaart.  Horeca en 
toeristische verblijfsfunctie kunnen in de 
bestaande gebouwen gevestigd worden.  
Langs de Rupel zullen geen nieuwe 
gebouwen gerealiseerd worden. 
De jachthaven met bijhorende 

horecamogelijkheden zorgen voor een nieuw toeristisch centrum rond de kerk.  Van 
hieruit is er aansluiting met het toeristisch recreatief netwerk van de gemeente. 

Eén netwerk bestaande uit meerdere niveaus 
De toeristisch-recreatieve structuur zal 
in de toekomst verder ontwikkeld 
worden als één netwerk waarbinnen de 
verschillende elementen niet enkel op 
zich functioneren maar ook als 
onderdeel van dit groter geheel.  Binnen 
het netwerk ondersteunen de 
verschillende onderdelen elkaar.  Het 
gaat om de recreatieve infrastructuur 
van lokaal niveau, bovengemeentelijk 
niveau en de fiets- en wandelroutes. 
 

Multifunctioneel gebruik verlaten 
kleiputten 
De kleiput langs de Wullebeek zal 
dienst doen als retentiebekken. Voor het 

retentie-bekken suggereert de gemeente een multifunctioneel gebruik (visvijver, natuur, 
wateropvang). 
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Concentratiepunten van lokale infrastructuur bij de dorpskern 
De verschillende concentraties van 
lokale recreatieve infrastructuur moeten 
verder ontwikkeld worden in en 
aansluitend aan de deelruimte Schelle 
dorp.  Deze locaties zijn: de ruime 
kerkomgeving (met park, sporthal en 
vijvers) en de sportvelden langs de 
Kapelstraat. 
De recreatiezone langs de Kapelstraat 
wordt uitgebreid.  Bij de 
gewestplanherziening van 1998 verloor 

de gemeente grote delen van haar recreatiegebied.  Het ging om 1,7 ha langs de 
Bovenvliet en 2,8 ha (deels in Schelle, deels in Niel) langs de Wullebeek.  De 
recreatiezone zal uitgebreid worden met 2,5 ha, waardoor het verlies van 1998 deels 
gecompenseerd wordt.  Hier wordt ruimte voorzien voor de herlokalisatie van het 
aangrenzende sportveld dat in woongebied gelegen is.  Er is een grote vraag naar 
tennisvelden in de gemeente.  Deze kunnen ook in deze zone gerealiseerd worden. 
De manège aan het Jezuïetenhof (M) vormt een lokale recreatiepool. 
Op wijkniveau worden kleinere sport- en ontmoetingsruimtes gerealiseerd. 
In de kleiput die door de provincie aangeduid is als retentiebekken wenst de gemeente 
een lokale visvijver in te richten. 

Concentratiepunten van bovengemeentelijke recreatie 
De gemeente suggereert om bovenlokale 
recreatie met aansluiting op openbaar 
vervoer te concentreren ter hoogte van 
de Boomsesteenweg.  Hierdoor blijft het 
dorp gespaard van grote 
verkeersstromen. 
De toeristische zones rond de 
kerkomgeving en het Tolhuis worden 
versterkt.  Het Laarhof vormt een kleinere 
toeristische zone.  De vernieuwing van de 
kerkomgeving en de inrichting van een 
jachthaven zorgen  voor een bovenlokale 

uitstraling.  De omgeving Tolhuis vormt een belangrijke schakel in het recreatieve 
verkeer met het veer over de Rupel.  De historische bebouwing en het waardevol 
landschap geven de omgeving een eigen karakter. 
Verblijfsaccommodatie moet in principe in of aansluitend op de kernen gesitueerd 
worden.  De kerkomgeving, de omgeving van het Tolhuis en het Laarhof komen 
hiervoor in aanmerking.   Binnen het Ven-gebied kunnen toeristische activiteiten enkel 
plaats vinden in bestaande gebouwen.  De toeristische aantrekking wordt hier beperkt 
en hoogdynamische ontwikkelingen worden verboden. 
Voor de gebouwenconcentratie langs de kruising Interescautlaan en Tolhuisstraat en 
het Laarhof (beiden gelegen buiten het Ven-gebied) is beperkte uitbreiding en herbouw 
mogelijk. 
Vanwege de beperkte ruimtelijke draagkracht van de gemeente wordt geopteerd voor 
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een beperkt aanbod van verblijfsaccommodatie.  In de verschillende boerderijen worden 
ook overnachtingsmogelijkheden toegelaten. 
 

Recreatief medegebruik van de open ruimte 
Medegebruik van de open ruimte wordt 
verder gestimuleerd.  Essentieel hierbij is 
de afstemming van de recreatieve 
activiteiten op de hoofdfuncties van het 
gebied en het respecteren van de 
draagkracht van het gebied.   
Anderzijds moet er extra zorg gaan naar 
het natuurbeheer, de landbouw of de 
eventuele andere hoofdfuncties van het 
gebied naar landschapsontwikkeling.   
Binnen de gebieden die in aanmerking 
komen voor medegebruik, moet op 
bepaalde strategische plekken de 
mogelijkheid worden geboden om 

ondersteunende infrastructuur te voorzien. Deze plekken zullen in het netwerk fungeren 
als vertrek-, rust- of eindpunt. 

Gemeentelijke recreatievoorzieningen 
De gemeente opteert voor een hiërarchische uitbouw van de sport- en 
recreatieterreinen, samen met een concentratie ervan in de onmiddellijke nabijheid van 
de dorpskern.  Deze zijn het gemeentelijke park, de sporthal, de visvijvers en de 
sportvelden langs de Kapelstraat.   
In de verschillende wijken worden recreatie- en ontmoetingsplaatsen ingericht op 
niveau van de wijk. 

Zonevreemde sport- en recreatieterreinen 
Voor de zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten 
zal een RUP worden opgemaakt. 

Voorstel tot classificatie 

Voor de zonevreemde recreatie wordt een classificatie opgesteld, gebaseerd op de 
omzendbrief RO 98/05 betreffende het BPA voor zonevreemde terreinen en gebouwen 
voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten. 

Categorie 1 Handhaving en/of vervanging van bestaande terreinen of gebouwen, al dan niet met 
voorwaarden voor de inrichting en voor de bijbehorende infrastructuur 

Categorie 2 Verwijdering van bestaande terreinen of gebouwen, met eventueel voorstellen van 
nieuwe locaties 

Categorie 3 Uitdoving van bestaande terreinen of gebouwen 
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Voorstel tot categorisering 

Voor de in de inventaris opgenomen zonevreemde sport- en recreatieterreinen wordt 
volgende categorisering voorgesteld: 

Naam Activiteit Gewestplanzone Categorisering 
Gemeentelijke 
sporthal 

sporthal Parkgebied Categorie 1 

Gemeentepark petanque, minigolf Parkgebied Categorie 1 
Penneke Volt visvijvers Gemeenschapsvoorzieningen, 

industriegebied 
Mogelijk verdwijnen na 
inrichting bedrijventerrein 

Visvijvers bij 
spoorweg 

visvijvers Natuurgebied Categorie 1 

Naam Activiteit Gewestplanzone Categorisering 
Manège aan 
Jezuïetenhof 

manège Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Categorie 1 

Zwarte Rakker hondenschool Natuurgebied Categorie 3 

3.6. De gewenste lijninfrastructuur 
kaart 7: gewenste lijninfrastructuur 

3.6.1. Visie 
De gemeente kiest voor een duurzaam mobiliteitscenario uitgaande van een 
multimodale aanpak van de verkeers- en vervoersproblematiek.  Dit houdt in dat 
belangrijke investeringen en realisaties voor de openbaar vervoer-, fiets- en 
voetgangersnetwerken noodzakelijk blijven.  Zoniet wordt de leefbaarheid van de 
gemeente negatief beïnvloed. 

De uitbouw van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur vergt een geïntegreerde 
benadering van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur.  Een ruimtelijke visie op 
mobiliteit veronderstelt een verkeers- en vervoersinfrastructuur die ruimtelijke 
ontwikkelingen op een verantwoorde wijze stuurt, de mogelijkheden maken waar zij 
gewenst zijn en verhindert waar zij ongewenst zijn.  De behoeften die voortkomen uit 
andere deelstructuren, zijn hierin belangrijke elementen. 

Doelstellingen op het vlak van de verkeersveiligheid zijn: het verminderen van het 
aantal verkeersongevallen en de ernst ervan, het verhogen van het veiligheidsgevoel, 
het verlagen van de onaangepaste rijsnelheden, bescherming van de zwakke 
weggebruiker. 

Doelstellingen op het vlak van de verkeersleefbaarheid zijn: het beperken van de 
verkeershinder door het zoeken naar een evenwicht tussen verkeers- en 
verblijfsgebieden (inrichting van 30 km/u zones), het verminderen van ongewenst 
verkeer in lokale wegen en straten voor bestemmingsverkeer, het aangenaam en 
leefbaar maken van straten en pleinen door toepassing van de juiste typologie, het 
verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein. 

De mobiliteit en bereikbaarheid moeten verbeterd worden.  Zowel voor fietsers, 
voetgangers, openbaar vervoergebruikers als autogebruikers moeten mogelijkheden 
geschapen worden.  Een evenwicht tussen al deze gebruikers zorgt ervoor dat iedereen 
zich op een veilige en efficiënte manier kan verplaatsen.  Dit kan bereikt worden door 
het afstemmen van de verkeersstructuur op de globale ruimtelijke structuur, door 
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concentratie van activiteiten, door integratie van verschillende vervoerswijzen (auto, 
fiets, te voet, openbaar vervoer), door stimuleren van gebruik van de fiets en van het 
openbaar vervoer. 

3.6.2. Elementen van de gewenste lijninfrastructuur 
A12 als primaire weg categorie I 
Aan deze weg worden een aantal ontwikkelingsperspectieven gekoppeld.  Gezien het 
primeren van de gewestelijke verbindingsfunctie zullen op de primaire wegen I alle 
mogelijke maatregelen en ingrepen moeten worden doorgevoerd die deze functie 
kunnen optimaliseren (herinrichten bestaande erfontsluiting, geen nieuwe toegangen, 
mogelijkheid voor nieuwe tracés en omleidingen om doorstroming te optimaliseren,…). 
De gemeente suggereert om de A12 in te sleuven en te overdakken.  Op deze plekken 
ontstaan dan volgende mogelijkheden: pleinfunctie, een introductie van groen en 
parkeerruimte in aansluiting op een degelijk openbaar vervoersnet tussen Antwerpen en 
Boom. 

Provinciale Steenweg, Fabiolalaan en spoorweg als hoofdassen 
 

De verbinding met de buurgemeenten 
gebeurt via de noord-zuid gerichte assen 
Provinciale Steenweg, Fabiolalaan. 
De enige oost-west-verbinding met de 
Boomsesteenweg gebeurt via de 
Steenwinkelstraat.  Deze straat dient een 
veilige doortocht te blijven.  De leefbaarheid 
van de omgeving mag niet achteruit gaan.  
De straat heeft immers een woonfunctie. 
In de kern van Schelle ontstaat een 

knooppunt tussen deze wegen en de spoorweg.  Dit knooppunt omvat ook de 
voormalige treinstopplaats. 
Dit knooppunt krijgt een bevoorrechte positie binnen het openbaar vervoersnet vooral 
als de treinstopplaats terug in gebruik wordt genomen. 

Provinciaal openbaar vervoer 
Schelle maakt deel uit van het niveau C: intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau 
Het station van Schelle maakt deel uit van de stations op het niveau van L- en 
voorstadstreinen tussen Mechelen en Antwerpen-Centraal. 
Stamlijnen van het voorstedelijk vervoer van Antwerpen gaan in de richting van Boom 
en Hemiksem. 

Lokale verbindingswegen 
De hoofdfunctie van de weg is verbinden op lokaal en interlokaal niveau.  Ontsluiting en 
toegang geven zijn aanvullende functies. 
Deze wegen verbinden kernen onderling of met het hoofdwegennet. 
De weg geeft ruimte aan het openbaar vervoer en de zwakke weggebruiker. 
De kwaliteit van de doorstroming moet in evenwicht zijn met de verkeersleefbaarheid. 
Selecties: 
- Fabiolalaan 
- Provinciale Steenweg ten zuiden van de Steenwinkelstraat 
- Steenwinkelstraat. 
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Lokale ontsluitingswegen 
De hoofdfunctie van de weg is het verzamelen en ontsluiten op lokaal en interlokaal 
niveau. 
De weg heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie.  De 
ontsluitingsfunctie primeert. 
De weg ontsluit een lokaal gebied naar een weg van hogere categorie. 
Zij verzamelen het verkeer vanuit de verblijfsgebieden of de industriegebieden. 
Selecties: 
- Provinciale Steenweg ten noorden van de Steenwinkelstraat 
- Peperstraat 
- Kapelstraat 
- Tolhuisstraat 
- Frans Cretenlaan 
- Consciencestraat 
- Rubensstraat 
- Tuinlei 
- Koekoekstraat 

Verkeer in verblijfsgebieden 
De hoofdfunctie van de weg is verblijven en toegang geven tot de aanpalende percelen. 
In de verblijfsgebieden primeert de woonfunctie maar er zijn opstapmogelijkheden voor 
het openbaar vervoer nodig.  Volgens het decreet basismobiliteit is er in het stedelijk 
gebied een halte nodig binnen een straal van 500 m. 
De weg kent enkel bestemmingsverkeer, het overige verkeer wordt geweerd. 
Een verdere opsplitsing kan gemaakt worden tussen woonstraten en straten voor 
industriële vestiging. 
In de woonstraten primeert de woonfunctie.  De meeste aandacht gaat naar de zwakke 
weggebruiker.  Het verkeer moet hier een aangepaste snelheid hebben en het 
openbaar domein moet hiernaar ingericht worden. 
De straten voor industriële vestiging zorgen voor ontsluiting van bedrijven naar wegen 
van hogere categorie. 

Selecties: 

Alle andere wegen buiten de landelijke wegen 

Landelijke wegen 
De hoofdfunctie van de weg is ontsluiten van het buitengebied, recreatief fietsen en 
toegang geven tot aanpalende percelen. 
Selecties: 
- Capucienendreef 
- Zinkvalstraat 
- Hulstlei 
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Aansluitingen met bovenlokale infrastructuren 
De verbinding van het dorpscentrum met 
de A12 moet op een vlotte manier 
gebeuren.  De leefkwaliteit van de 
woonomgevingen mag hierdoor echter niet 
achteruit gaan. 
De gemeente wenst het waardevolle 
landbouwgebied en de resterende open 
ruimtes niet aan te tasten door bijkomende 
infrastructuur.  Hierdoor is er geen 
bijkomende verbinding toegelaten tussen 
het dorp en de A12. 

Poorten 
Het naderen van het woongebied wordt 
aangeduid met een aantal poorten.  Deze 
worden geplaatst aan de randen van het 
woongebied waar men de gemeente vanuit 
het noorden, oosten en zuiden nadert. 
 
 
 
 
 

Verdere verbetering van de inrichting van het openbaar domein 
Het gemeentelijk openbaar domein is in ’t algemeen reeds zeer kwaliteitsvol. Verdere 
verbeteringen kunnen aangebracht worden volgens het ritme van de ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

Netwerk van trage assen 
De voorzieningen voor het fietsverkeer zijn 
reeds van een goede kwaliteit. 
Het fietsnetwerk zorgt voor een vlotte en 
veilige verbinding tussen de woonwijken, 
het centrum en de belangrijke functies in de 
gemeente. 
Het is belangrijk om het netwerk van 
langzame assen verder uit te bouwen zodat 
de verschillende delen van de gemeente 
nog beter bereikbaar zijn op een veilige 
manier. 

Het netwerk van fiets- en voetwegen moet verder uitgewerkt worden zodat de 
ontbrekende schakels ingevuld worden.  In het landbouwgebied zullen de bestaande 
landbouwwegen volledig geïntegreerd worden in een recreatief netwerk. 

Het inschakelen van voetwegen die opgenomen zijn in de atlas van de buurtwegen 
wordt hierbij onderzocht. 

Dit netwerk kan indien mogelijk losgekoppeld worden van de hoofdstraten.  Zo ontstaat 
er een apart netwerk van trage assen die een veilige verbinding garanderen. 
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Op het bovenlokale niveau bestaan reeds degelijke verbindingen.  Via de Tuinlei kan de 
bovenlokale aansluiting nog worden geoptimaliseerd. 

Uitbouw van het openbaar vervoersnet 
Niet enkel met de wagen maar ook met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) is er een 
vlotte verbinding nodig met het grootstedelijk gebied. 
Het openbaar vervoersnet moet uitgebreid worden met bijkomende bus- of tramlijnen 
(Steenwinkelstraat, Boomsesteenweg). 
De treinstopplaats van Schelle moet heropend worden en ingezet worden als stopplaats 
in het voorstadsverkeer.  In december zal deze stopplaats weer gebruikt worden. 
De gemeenteraad van Schelle heeft tevens een intentieverklaring betreffende het 
doortrekken van de tramlijn Antwerpen-Hemiksem tot in Schelle onderschreven. 
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4. Ontwikkelingsperspectieven per deelruimte 

4.1. Polder 
kaart 8: gewenste structuur Polder 

4.1.1. Visie 
Deze deelruimte krijgt een rol toebedeeld op vlak van werken, landbouw, wonen, 
toerisme en recreatie.  In de open ruimte wordt een verweving tussen landbouw en 
recreatief medegebruik voorgesteld.  

De weinig resterende open perspectieven op het polderlandschap moeten zoveel 
mogelijk behouden blijven. 

Deze ruimte dient verder als landbouwgebied gebruikt te worden dat als buffergebied 
dient tussen het bedrijventerrein en de dorpskern. 

Voor de vroegere terreinen van Electrabel suggereert de gemeente een functie als 
duurzaam bedrijventerrein voor watergebonden bedrijven of enkel energieopwekking.  
Goederen voor watergebonden bedrijven kunnen enkel aan- en afgevoerd worden 
langs de bestaande spoorweg.  

Hierdoor wordt het centrum gevrijwaard van bijkomend verkeer. 
Alle bedrijfsgebouwen behalve het kantoorgebouw worden afgebroken. 

De deelruimte krijgt ook een rol toebedeeld op het vlak van toeristische infrastructuur.  
Op strategische plekken worden mogelijkheden voor horeca en verblijfsvoorzieningen 
gecreëerd.  Het gaat om de toeristische knooppunten Tolhuis, kerkomgeving en het 
Laarhof. 
De Schelde, Rupel, de Vliet en de Wullebeek vormen de basis voor recreatieve fiets- en 
wandelroutes.  Deze routes kunnen uitgebreid worden naar het landbouwgebied.  
Landbouwwegen zullen geïntegreerd worden in het fietsnetwerk.  

4.1.2. Gewenste structuur Polder 
Wullebeek als ecologisch lint op de gemeentegrens 
De ecologische corridor Wullebeek heeft een belangrijke waarde op gemeentelijk en 
bovengemeentelijk niveau. 

De Wullebeek moet in de toekomst landschappelijk versterkt worden en als 
natuurverbindingselement uitgebouwd worden.  Ze linkt immers natuurwaarden ten 
oosten van het woongebied met de delen ten westen ervan. 

Een goede waterkwaliteit en een natuurvriendelijke oever zijn van belang.  De beek is 
een biotoop voor waterdieren en planten, maar ook de oevers kunnen dienen als 
migratieroute voor dieren.  Door op strategische plekken een aanzet te geven voor een 
natuurvriendelijke oever verhoogt de waarde van de beek.  Een verbreding van de 
oever zorgt dat er plaats komt voor oeverplanten. 

De polder is een belangrijk open ruimte gebied tussen de gemeente Schelle en Niel.  
Het is essentieel deze open ruimte te behouden met de Wullebeek als belangrijke 
drager.  Vanuit ruimtelijk standpunt is het wenselijk in dit gebied de kenmerkende 
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openheid te bewaren.  Kleine landschapselementen kunnen een landschappelijke 
meerwaarde bieden zonder het open karakter negatief te beïnvloeden. 

Maeyebeek als ecologische buffer tussen het woongebied en “Electrabelsite” 
langs de Schelde 
Natuurontwikkeling en het educatieve aspect van de beek zijn de twee belangrijkste 
elementen voor de beek. 

De vallei van de Maeyebeek kan als een natuurverbindingsgebied uitgebouwd worden 
en zo een buffer vormen tussen het bedrijventerrein langs de Schelde en het 
woongebied Maaienhoek.  Deze vallei leent zich uitstekend voor passieve recreatie en 
kan als natuureducatief project ingericht worden. 

De Maeyebeek zal als drager van een te ontwikkelen contactpunt (infobord met uitleg 
over fauna, flora en ecologie in de beekvallei) fungeren.  Het basisprincipe hierbij is de 
verweving van ruimte voor natuurontwikkeling en sociale contacten.  Daarnaast kan dit 
gebied een rol vervullen binnen het toeristisch en recreatief netwerk. 

De recreatiezone grenzend aan de beekwallei wordt uitgebreid naar het noorden.  In de 
uitgebreide recreatiezone worden o.a. sportvelden toegelaten en kan er ruimte voorzien 
worden voor herlokalisatie van de hondenschool Zwarte Rakker. 

Het containerpark en de uitgebreide recreatiezone worden via bomenrijen ingebufferd 
t.o.v. de beek en haar omgevende vallei. 

Het westelijk deel van de bufferzone gelegen tussen de industriezone Tolhuisstraat 
(Air Liquide) en de Laarhofstraat wordt omgevormd tot agrarisch gebied in functie van 
de bestaande landbouw. De resterende groene buffer rond Air Liquide blijft voldoende 
breed, nl. 100 m. 

Landbouw in de bufferende polder 
Een klein landbouwgebied is gelegen tussen het woongebied Maaienhoek en de oevers 
van de Maeyebeek.  Langs de oevers staat natuurontwikkeling voorop.  Aansluitend 
aan de beek wordt grondgebonden landbouw nagestreefd. 

Kleine landschapselementen worden in het gebied toegevoegd om de natuurwaarde te 
verhogen en de uitgebreide recreatiezone in te bufferen. 
Deze kleine landschapselementen zullen ingepast worden langs het wegen- en het 
waternet.  Dit zal op vrijwillige basis (beheersovereenkomsten) of op gemeentelijk 
initiatief (langs openbare wegen) gebeuren. 

Landbouw in de zuidelijke polder 
Het zuidelijke poldergebied wordt doorsneden door hoogspanningspylonen maar is 
landschappelijk zeer waardevol.  Het gebied is trouwens opgenomen als IVON.   

Om het open karakter van het landbouwgebied te bewaren wordt als suggestie 
grondgebonden veeteelt en akkerbouw als hoofdgebruikers voorgesteld en waarbij 
serrebouw wordt verboden. 

Aan het open gebied grenst in het zuiden de vallei van de Wullebeek.  De beek loopt 
door een natuurgebied.  De onmiddellijke omgeving heeft een belangrijke 
natuurwaarde.  Het is van belang dat het valleigebied gevrijwaard wordt van bijkomende 
bebouwing. 
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Landschapselementen worden ingevoegd ter ondersteuning van structuurbepalende 
assen en de beekvalleien. 
Deze kleine landschapselementen zullen ook gebruikt worden om de bestaande 
bebouwing (landbouwbedrijfsgebouwen) beter in het landschap te integreren. 

Woonsite “Electrabel” 
De tuinwijk heeft een uniform architecturaal 
karakter met boomrijke straten en groene 
pleintjes.  Meerdere hoogspanningspylonen 
doorsnijden een groot deel van de 
woonentiteit.   
Het gebied blijft een beperkte 
bebouwingsconcentratie in de open ruimte 
die los staat van het aaneengesloten 
woongebied van Schelle. 
De klemtoon wordt gelegd op wonen langs 
groene straten en pleinen.  Functies die niet 
in overeenstemming zijn met de 
woonfunctie worden hier geweerd.  Het is 
niet de bedoeling handelszaken en diensten 

aan te trekken in deze bebouwingsconcentratie.  Logiesmogelijkheden in aansluiting 
met de toeristische omgeving van het Tolhuis zijn mogelijk in de bestaande woningen. 

bedrijventerrein voor energieopwekking 
De gemeente suggereert om de vroegere 
bedrijventerreinen van Electrabel in te 
richten als een duurzaam bedrijventerrein 
voor watergebonden bedrijven of 
energieopwekking. 
Naar het hinterland wordt er enkel vervoer 
per spoor toegelaten.  Dit past binnen het 
Vlaamse en provinciale ruimtelijk 
structuurplan waarin gepleit wordt voor 
alternatieve vervoerswijzen. 
De buffering dient zoveel mogelijk op het 
bedrijventerrein zelf te gebeuren en niet 
enkel opgevangen te worden door het 
omliggende landschap. De omvang van de 

bufferzone zal in functie van de inrichting van het bedrijventerrein bepaald worden in het 
RUP dat voor het bedrijventerrein moet opgemaakt worden. 
Voor de visvijvers Penneke Volt, gelegen in industriegebied en gebied voor openbaar 
nut en gemeenschapsvoorzieningen, wordt gestreefd naar een maximaal behoud, voor 
zover deze vijvers geen belemmering vormen voor nieuwe activiteiten van energie-
opwekking. 

4.1.3. Maatregelen, acties en suggesties 
Maatregelen en acties 
- opmaak BPA of RUP Tolhuis met: natuurontwikkeling en grondgebonden landbouw, de 

tuinwijk “Electrabel” opnemen als woonkorrel, opnemen containerpark in geschikte 
gewestplanzone, uitbreiding recreatiezone langs Kapelstraat, opnemen Tolhuis, 
Laarhof en bebouwingsconcentratie langs kruising Interescautlaan-Tolhuisstraat 
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(actueel kunstgalerij Tolhuis en achterliggende loodsen) als toeristische sites;  
Het uitzicht en het architectonische karakter van de tuinwijk moet gevrijwaard worden 
met specifieke stedenbouwkundige voorschriften. 

- opmaak RUP zonevreemde woningen; 
- opmaak RUP zonevreemde bedrijven; 
- De gemeente duidt het Tolhuis met veer en het Laarhof aan als concentraties van 

bovengemeentelijke recreatieve infrastructuur en toeristisch knooppunten.  Via BPA 
of RUP Tolhuis worden deze in de juiste gewestplanzonering geplaatst. 

- selecties Maeyebeek en Wullebeek als natuurverbindingen 
- actieplan voor de Maeyebeek:  De gemeente maakt een actieplan op voor de 

Maeyebeek.  Er wordt een inventaris opgemaakt van de water- en structuurkwaliteit.  
Het plan omschrijft maatregelen voor inrichting, zuivering en beheer van de 
waterloop.  Langs de beek wordt een strook aangeduid voor natuurontwikkeling. 

- Selectie van het poldergebied als open ruimte verbinding naar Niel en de Schelde; 
- Aanduiden Poort van het Laarhof, drie windmolens site “Electrabel”, Laarkapel als 

bakens; 
- integreren van de landbouwwegen in het recreatieve netwerk; 
- aanleg natuurvriendelijke oever langs de Wullebeek en Maeyebeek; 
- aanplant streekeigen vegetatie; 
- herstellen van de spoorwegverbinding naar het bedrijventerrein voor 

energieopwekking; 
- Stimulatie van het recreatieve medegebruik in de open ruimte ten noorden van de 

Laardijk; 

Suggesties naar hogere overheden: 
- omvormen van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen naar een gebied voor 

watergebonden bedrijven of energieopwekking; 
- inrichten kade langs Schelde ten behoeve van het toekomstige bedrijf voor 

energieopwekking of voor watergebonden bedrijven; 
- open maken van de verbinding tussen Benedenvliet en Schelde; 
- Benedenvliet inrichten voor de pleziervaart; 
- zuidelijke polder gelegen in IVON: enkel grondgebonden landbouw toelaten, 

valleigebied vrijwaren van bebouwing, introductie van kleine landschapselementen 
ter ondersteuning van structuurbepalende assen en beekvalleien, ook om 
landbouwbedrijven te integreren. 

- het poldergebied is niet geschikt als retentiegebied omwille van de aanwezigheid van 
hoogspanningspylonen, pijpleidingen en een VEN- en IVON gebied. 

- Stimulatie van het recreatieve medegebruik in de open ruimte ten zuiden van de 
Laardijk. 

4.2. Schelle dorp 
kaart 9: gewenste structuur Schelle dorp 

4.2.1. Visie 
De deelruimte “Schelle dorp” krijgt een hoofdrol voor wonen en lokale voorzieningen 
binnen de gemeentelijke structuur. 
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Het dorp kent een beperkte concentratie van diensten en functies.  Het oorspronkelijke 
centrum dat rond de kerk gelegen was is nu afgesneden van de rest van de gemeente 
door de Fabiolalaan.  Een vernieuwing van de kerkomgeving kan het centrumgevoel 
herstellen en versterken. 

De omgeving van de kerk, het park en de Benedenvliet met mogelijkheid tot een 
jachthaven kunnen evolueren tot een toeristisch-recreatief knooppunt. 

De toegang tot het woongebied van Schelle moet aangeduid worden met een poort 
langs de Steenwinkelstraat.  Andere poorten worden voorzien langs de Provinciale 
Steenweg op de grenzen met de buurgemeenten. 

In de kern worden mogelijkheden voor het openbaar vervoer gecreëerd.  Buslijnen 
bedienen het centrum en streefdoel is om de treinstopplaats terug in gebruik te nemen. 

De behoefte voor bijkomende woningen, lokale voorzieningen en lokale recreatie 
worden in deze deelruimte opgevangen.  Deze worden geconcentreerd in en 
aansluitend aan het bestaande bebouwde weefsel. 

Kleine ambachtelijke bedrijven in overeenstemming met de woonfunctie kunnen binnen 
het bestaande bebouwd gebied geïntegreerd worden. 

Voorzieningen gericht op de eigen bevolking worden in de dorpskern opgenomen.  
Voorzieningen die gericht zijn op het grootstedelijke niveau zijn in deze deelruimte niet 
gewenst. 

Recreatiemogelijkheden worden eveneens in het bestaande weefsel opgenomen.  Deze 
zijn vooral toegespitst op het voorzien van voldoende speel- en recreatiemogelijkheden 
op buurtniveau.  Er moet er in de dorpskern voldoende ruimte zijn voor jeugdwerking en 
sportactiviteiten.  In deze deelruimte wordt ruimte voorzien voor recreatieve 
voorzieningen op gemeentelijk niveau zoals de gemeentelijke sporthal, gemeentepark 
en sportvelden.  De visvijvers behoren eveneens tot de recreatieve structuur en vinden 
plaats in deze deelruimte. 

4.2.2. Gewenste structuur Schelle dorp 
Benedenvliet als recreatief groene as tussen de kern en de Schelde 
Ter hoogte van de dorpskern kan een jachthaven ontwikkeld worden.  Hierdoor wordt 
de band tussen de kern en de Schelde versterkt.  Hiervoor moet de Benedenvliet weer 
een aansluiting op de Schelde krijgen om het recreatieve waterverkeer toegang te 
verlenen.  De Benedenvliet dient aangepast te worden om de pleziervaart toe te laten.  
Door deze jachthaven wordt het centrum versterkt als toeristisch-recreatief knooppunt.  
Handels- en horecavoorzieningen worden in de kerkomgeving ingepast aansluitend op 
de jachthaven. 

De provincie zal geen acties ondernemen om een jachthaven in te richten.  De provincie 
kan zich vinden in de visie op de natuurverbinding die de gemeente ontwikkelt.  De 
gemeente kan de nodige initiatieven nemen om hiervoor een plan op te maken en de 
nodige stappen zetten voor een concrete realisatie. 

De dijkweg langs de Benedenvliet maakt deel uit van het recreatieve netwerk.  Zachte 
recreatie is hier mogelijk en geeft aansluiting op de fiets- en wandelwegen langs de 
Schelde en Maeyebeek. 
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Ten noorden en ten zuiden van de Benedenvliet bevinden zich belangrijke open 
ruimtes.  Het is essentieel deze open ruimtes te behouden met de Benedenvliet als 
drager.  Vanuit ruimtelijk standpunt is het wenselijk in dit gebied de kenmerkende 
openheid te bewaren.  Bijkomende beekbegeleidende vegetatie kan meerwaarde 
brengen maar moet in overeenstemming zijn met de functie van de waterloop als 
toegangsweg tot de jachthaven. 

Wullebeek 
De aanplant van streekeigen bomen (knotwilgen of elzen) en struiken langs de beek 
zorgt ervoor dat deze beter zichtbaar is in het woongebied en zal naast de natuurlijke 
ook de landschappelijke waarde van de beek verhogen. 

Een samenwerking tussen de gemeente en de eigenaars kan een verhoging van de 
natuurwaarde inhouden. 

Het hemelwater van de omliggende woningen kan eventueel opgevangen worden in de 
beek.  Deze ingreep vergroot de ecologische waarde, waardoor de beek een 
ecologische corridor kan vormen doorheen het woongebied. 

Afbakening van de kern 
Om het inbreidingsprincipe waar te maken is het belangrijk een duidelijke begrenzing te 
maken van het gebied dat als kern wordt beschouwd.  De grenzen van dit kerngebied 
zijn: 
- In het noorden: de Boven- en Benedenvliet; 

Deze grens wordt natuurlijk bepaald.  Aansluitend op de Bovenvliet bevinden zich 
natuurgebieden.  Via de beekvallei komen natuurwaarden tot in de kern. 
De vallei van de Benedenvliet wordt recreatief uitgebouwd. 

- In het oosten: de spoorweg Antwerpen-Boom; 
De spoorweg vormt een harde grens.  Via de Stuyvenbergstraat en de 
Steenwinkelstraat zijn de erachter gelegen woongebieden bereikbaar.  Gebouwen en 
tuinen grenzen tot aan de spoorweg. 

- In het zuiden: de Kapelstraat; 
Aan beide zijden van de Kapelstraat bevindt zich open en halfopen bebouwing. 

- In het westen: de Fabiolalaan en de kerkomgeving. 
 De Fabiolalaan is een brede weg die als omleidingsweg werd aangelegd om de 

smalle Provinciale Steenweg te ontlasten.  Langs de Fabiolalaan zijn nog meerdere 
open percelen terug te vinden.  Deze kunnen ingevuld worden en de hoogte van de 
gebouwen kan het oostelijk deel van de weg benadrukken als kerngebied. 

 De kerkomgeving moet meer betrokken worden bij de andere delen van de kern door 
herinrichting van het plein en de realisatie van bijkomende bebouwingswanden. 

In de kern is een hogere dichtheid gewenst dan in de er rond gelegen woongebieden.  
De bebouwingsdichtheid en -typologie moeten de herkenbaarheid van de kern 
benadrukken. 
Langs de Provinciale Steenweg (ten noorden van Steenwinkelstraat) bestaat de na te 
streven bebouwing uit: een winkel op het gelijkvloers met 2 verdiepingen en een schuin 
dak.  Het oosten van de Fabiolalaan wordt beklemtoond door een zelfde bouwhoogte.  
In het overige deel van de kern wordt er gestreefd naar 1 verdieping met een schuin 
dak.  De bouwhoogte kan in dit overige deel met 1 verdieping verhoogd worden in 
functie van de ruimtelijke draagkracht en de bebouwing in de omgeving. 
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Geconcentreerd handels- en dienstencentrum 
Voor bijkomende handelszaken en dagelijkse diensten wordt het inbreidingsprincipe 
gevolgd.  Het is voor de leefbaarheid van de dorpskern immers van essentieel belang 
dat ze goed uitgerust is op een beloopbare afstand van de woongebieden. 

Het handels- en dienstencentrum blijft geconcentreerd langs de Provinciale Steenweg 
tussen de kerk en het kruispunt met de Steenwinkelstraat.  Leegstaande 
handelsruimten moeten vermeden worden. 

Een menging met de woonfunctie wordt gestimuleerd.  In dit deel van de straat wordt 
een hoge bebouwingsdichtheid gerealiseerd.  Dit beantwoordt aan de huidige trend en 
versterkt het centrumgevoel.  Wonen boven winkels is het type bebouwing dat hier 
wordt nagestreefd (winkel+2 lagen+schuin dak).  Een kwalitatieve inrichting van het 
openbaar domein met een kwalitatieve architectuur en een aanbod aan handelszaken 
en diensten vergroot de aantrekkingskracht van de straat. 

In het gebied wordt het kort parkeren gestimuleerd en geldt een 30 km/u snelheid.  
Parkeermogelijkheden in de omgeving zijn nodig voor de bewoners en het personeel en 
klanten van de handelszaken. 

Naast het oorspronkelijke centrumgebied heeft de gemeente een zuidelijkere 
concentratie van winkels langs de Wullebeek – Provinciale Steenweg. 
Dit winkelcentrum blijft binnen haar huidige oppervlakte aanvullend aan de 
voorzieningen in de kern. 

Vernieuwde dorpskern langs het water 
kaart 10: vernieuwde dorpskern met uitgebreide recreatiezone 

De omgeving rond de kerk heeft de 
potenties (nabijheid van de Benedenvliet, 
verwaarloosde bebouwing, banale vlakte, 
…) om weer een centrum te worden. 
Zowel op morfologisch als op functioneel 
vlak kan ervoor gezorgd worden dat op 
deze plek weer een centrum ontstaat. 
Een jachthaven kan ingericht worden ter 
plekke van de oude scheepswerf. 
Nieuwe bebouwingswanden in de omgeving 
van de kerk kunnen ervoor zorgen dat er 
een plein ontstaat.  Hierin kunnen functies 
zoals wonen, handel, horeca en diensten 
een plaats vinden.  Deze zorgen ervoor dat 
het bestaande winkel- en dienstencentrum 
in de Provinciale Steenweg een verlenging 
krijgt naar de vernieuwde kerkomgeving. 

Schelle gaat met Hemiksem een gemeenteoverschrijdende bibliotheek oprichten in de 
waardevolle gebouwen van de Sint-Bernardus abdij.  Deze gebouwen bevinden zich in 
de nabijheid van de kern van Schelle.  Een fiets- en voetgangersbrug over de 
Benedenvliet kunnen deze gebouwen beter toegankelijk maken vanuit Schelle.  Deze 
verbinding wordt ook ingepast in het recreatieve fietsnetwerk. 
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Uitgebreide recreatiezone langs de Benedenvliet 
Langs de Benedenvliet wordt een brede recreatiestrook afgebakend.  Deze bestaat uit 
verschillende elementen: 
- Dichtbij de kerk en de brug over de Vliet wordt een jachthaven geïnstalleerd.  Deze 

heeft nood aan specifieke voorzieningen (brede en diepe vaargeul, aanlegsteigers, 
herstelplaats, sluis en sluisgebouw die de jachthaven afsluiten tijdens de getijden,…). 

- Ten westen van het nieuwe kerkplein bevindt zich het gemeentepark.  Hierin 
bevinden zich recreatieve mogelijkheden: mini-golf, speeltuin. 
Deze activiteiten zijn gelegen in parkgebied en bijgevolg zonevreemd.  Deze 
activiteiten zijn verzoenbaar met het park en blijven dus behouden. 

- De sporthal met aansluitend restaurant-taverne en kegelbaan zijn gelegen tussen het 
gemeentepark en de visvijvers.  Centraal in het gebied ligt een parkeerplein dat al 
deze functies bedient.  Van hieruit vertrekken fiets- en wandelroutes die aansluiting 
geven op het jaagpad langs de Benedenvliet en Schelde en de fietspaden in het 
landbouwgebied. 

- De sporthal met bijgebouwen liggen deels in recreatiegebied en deels in parkgebied.  
De visvijvers liggen ook in parkgebied.  Ze zijn zonevreemd maar vormen een ruime 
gemeentelijke recreatiezone langs de Benedenvliet.  Het gemeentepark en de 
jachthaven sluiten hier op aan.  De bestaande gebouwen en activiteiten blijven 
behouden en worden versterkt tot “de gemeentelijke recreatiezone”. 

Woongebieden 
In de woongebieden blijft de woonfunctie 
prioritair.  De verschillende 
woonomgevingen hebben hun eigen 
karakter dat behouden moet blijven 
(bebouwingstype, kavelgrootte, groene 
straten, pleinen,…).  Nieuwe 
bouwprojecten moeten gericht zijn op 
nieuwe woontypologieën.  Hierin moet 
aandacht gevestigd worden op kleinere 
percelen en kleinere woningen. 
De publieke ruimtes moeten kwalitatief 
ontworpen worden waarbij de aandacht 
gaat naar de voetgangers en fietsers. 
De ruime schoolomgevingen vormen ook 
aandachtszones. 
 
 
 

Transformatiepost Electrabel 
De transformatiepost van Electrabel, gelegen tussen de spoorweg en de Provinciale 
Steenweg in het centrum van Schelle, wordt opgenomen in een zone van 
gemeenschapsvoorzieningen. In het kader van de opmaak van een RUP voor het 
betrokken gebied zal bekeken worden hoe de verschillende aanwezige functies op een 
harmonische manier met elkaar kunnen verweven worden. 
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Recreatiemogelijkheden in woonwijken 
De woonwijken dienen te beschikken over ontmoetingsplaatsen op schaal van de wijk.  
Het kan gaan om speeltuinen, groene zones, andere ontmoetingsplaatsen.  Deze 
worden voorzien in en aansluitend aan het woongebied.  Indien er in het woongebied 
geen ruimte voorzien is, moeten er gronden herbestemd worden.  Dit geldt voor de wijk 
Boerenkrijg waar in het woongebied geen mogelijkheden zijn voor een speeltuin. 
De visvijvers ingesloten door de Bovenvliet, de spoorweg en de Provinciale Steenweg 
liggen in natuurgebied.  Deze kleinschalige recreatieve activiteiten zorgen niet voor een 
overlast in de beekvallei en het woongebied en zijn verzoenbaar met de omgeving. 
Daarnaast dienen er recreatiemogelijkheden op het niveau van de gemeente te zijn.  
Deze worden gesitueerd in de omgeving van het gemeentelijke park, sporthal, visvijvers 
en de sportvelden langs de Kapelstraat.  De zone langs de Kapelstraat wordt uitgebreid 
naar het noorden.  Bij de gewestplanherziening van 1998 verloor de gemeente grote 
delen van haar recreatiegebied.  Het ging om 1,7 ha langs de Bovenvliet en 2,8 ha 
(deels in Schelle, deels in Niel) langs de Wullebeek.  De recreatiezone zal uitgebreid 
worden met 2,5 ha, waardoor het verlies van 1998 deels gecompenseerd wordt.  Hier 
wordt ruimte voorzien voor de herlokalisatie van het aangrenzende sportveld dat in 
woongebied gelegen is.  Er is een grote vraag naar tennisvelden in de gemeente.  Deze 
kunnen ook in deze zone gerealiseerd worden.  Op termijn kan de hondenschool 
Zwarte Rakker hier geherlokaliseerd worden. 

Poorten 
Het naderen van het woongebied wordt 
aangeduid met een aantal poorten.  Deze 
worden geplaatst aan de randen van het 
woongebied waar men de gemeente vanuit 
het noorden, oosten en zuiden nadert 
(Provinciale Steenweg, Steenwinkelstraat). 
Deze poorten kunnen op diverse manieren 
aangebracht worden.  Het kan gaan om een 
verkeerstechnische ingreep (rond punt, 
versmalling), architecturale (beeldbepalend 
gebouw) of natuurlijke ingreep 
(bomenconcentratie). 
 
 
 
 
 

4.2.3. Maatregelen, acties en suggesties 
Maatregelen en acties 
- Opmaak RUP voor de herinrichting van de kerkomgeving met aansluitend jachthaven 

langs Benedenvliet en cultureel centrum in Sint-Bernardusabdij; 
- opmaak RUP zonevreemde woningen; 
- opmaak RUP zonevreemde bedrijven; 
- Afbakening kern om hogere dichtheden toe te laten; 
- De gemeente bakent een handels- en dienstencentrum af langs de Provinciale 

Steenweg tussen de kerk en het kruispunt met de Steenwinkelstraat.  Hier wordt een 
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hogere bebouwing nagestreefd waarbij wonen boven winkels de na te streven 
typebebouwing wordt. 

- Per wijk wordt een speel- en/of ontmoetingsruimte voorzien: hiervoor worden 
inrichtingsschetsen opgemaakt; 

- Aanduiden Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk als bakens; 
- De gemeente duidt zones aan voor gemeentelijke recreatie.  Het gaat om de 

concentratie rond het gemeentepark, sporthal en visvijvers en de uitgebreide 
recreatiezone in de Kapelstraat.  In het BPA of RUP Tolhuis worden deze zones in 
de juiste gewestplanzonering geplaatst. 

- De gemeente duidt de Kerkomgeving met Benedenvliet en jachthaven aan als 
bovengemeentelijke recreatieve infrastructuur en toeristisch knooppunt. 

- Aanduiden Wullebeek als natuurverbinding/groene vinger doorheen het woongebied; 
- Groenstructuurplan voor het dorpscentrum:  Voor het dorpscentrum van Schelle 

wordt een groenstructuurplan opgemaakt.  Hierin wordt een samenhang gecreëerd 
tussen de verschillende groengebieden, gemeentepark, straatbeplantingen in de 
gemeente.  In de dorpskern vervolledigt de gemeente de straatbeplantingen. 

- Ontwerpen van poorten langs Provinciale Steenweg, Fabiolalaan en 
Steenwinkelstraat; 

- De gemeente beslist om via sloop, renovatie- en vervangingsbouwprojecten de 
woningkwaliteit te verbeteren. 

Suggesties 
- Terug openstellen van de treinstopplaats van Schelle.  De gehele omgeving zal 

heraangelegd moeten worden met aandacht voor fietsvoorzieningen, aansluiting 
andere vervoersvormen, openbaar vervoer,… 

- Inrichting van de jachthaven als suggestie naar Provincie daar de Benedenvliet een 
provinciale natuurverbinding is. 

- Omvorming van een deel van het buffergebied naar woongebied langs de Spruytelei.  
Andere delen worden natuur en agrarisch gebied. 

- Aansnijding van het woonuitbreidingsgebied Tuinlei. 

4.3. Groot landbouwgebied 
kaart 11: gewenste structuur Groot Landbouwgebied 

4.3.1. Visie 
Volgende functies staan in de deelruimte centraal: landbouw, natuur, recreatief 
medegebruik en in beperkte mate wonen. 

De afdeling Bos en Groen van AMINAL zal op korte termijn een beslissing nemen m.b.t. 
de inplanting van een stadsrandbos ten noorden van de Steenwinkelstraat.  Delen van 
het Groot Landbouwgebied bevinden zich in IVON en VEN-gebied.  Voor deze 
gebieden gelden de gemeentelijke ontwikkelingsperspectieven voor natuur en landbouw 
als suggesties. 

Het oostelijk landbouwgebied maakt deel uit van een grensoverschrijdende open ruimte 
parallel aan de Boomsesteenweg.  Het waardevolle noordelijke deel moet als open 
ruimte verbinding richting Aartselaar behouden blijven. 
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De landbouwactiviteit blijft hoofdgebruiker en moet in deze deelruimte behouden blijven.  
Ook de aanwezige natuurwaarden, kleine landschapselementen moeten behouden en 
versterkt worden.  Een verweving tussen landbouw en natuur is blijvend nodig naar de 
toekomst toe. 

Het toekomstige stadsrandbos moet ingeplant worden ter hoogte van de bestaande 
bosconcentraties van Kleidaal in Aartselaar en Klaverblad in Wilrijk.  Dit bos kan 
evenwel uitlopers hebben tot aan de bestaande bossen langs de Bovenvliet. 

Het wonen wordt geconcentreerd ter plaatse van de Steenwinkelstraat. 

Op vlak van recreatie moeten de fiets- en wandelroutes uitgebreid en geoptimaliseerd 
worden.  De manège aan het Jezuïetenhof sluit aan op dit recreatief netwerk. 

Aansluitend op de bestaande bebouwing en bestaande infrastructuur suggereert de 
gemeente een bijkomend woongebied. 

4.3.2. Gewenste structuur Groot Landbouwgebied 
Bovenvliet als natuurverbinding 
Suggesties voor de provinciale natuurverbinding: Voor de beek staat natuurontwikkeling 
voorop.  Het is van belang deze ecologische corridor in haar huidige staat te laten 
bestaan en eventueel aan de hand van natuurtechnische ingrepen te versterken.  Zij is 
een biotoop op zich voor de waterdieren en planten, maar ook de oevers kunnen als 
migratieroute voor dieren dienen.  Om deze functies ten volle te kunnen vervullen is een 
goede waterkwaliteit en een natuurvriendelijke oever van belang.  De groengebieden 
aansluitend op de beek verhogen de ecologische en landschappelijke waarde.  
Eventuele ingrepen moeten geëvalueerd worden, rekening houdend met de totaliteit. 

De beek moet landschappelijk versterkt worden.  De aanplant van beekbegeleidende 
struiken en bomen langs de beek zorgt ervoor dat deze beter zichtbaar is in het 
landschap en zal naast de natuurlijke ook de landschappelijke waarde verhogen.  De 
aanplanten kunnen bestaan uit streekeigen bomen. 

Wullebeek als ecologisch lint op de gemeentegrens 
De ecologische corridor Wullebeek heeft een belangrijke waarde op gemeentelijk en 
bovengemeentelijk niveau.  Zij kan mogelijk nog versterkt worden door middel van 
natuurtechnische ingrepen. 

De Wullebeek moet in de toekomst landschappelijk versterkt worden via kleine 
landschapselementen en als natuurverbindingselement uitgebouwd worden. 

Landbouw in het authentiek landbouwgebied 
Het authentiek landbouwgebied wordt beschouwd als een landbouwgebied met een 
belangrijke natuur en historische waarde.  Landbouw is er hoofdgebruiker van de 
ruimte.  Natuur en recreatie zijn belangrijke medegebruikers. 

Het gebied valt voor een groot deel in het IVON.  De gemeente stelt hier een aantal 
suggesties voor: 

De huidige landbouwactiviteiten moeten bewaard blijven in deze deelruimte zodat het 
bestaande landschap blijft behouden.  Nadruk ligt op veeteelt en akkerbouw omdat die 
ervoor zorgt dat het areaal aan weilanden en akkers behouden blijft. 
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Verspreid in de landbouwgebieden liggen kleine bos- en natuurgebieden.  Vaak staan 
deze los in het landschap.  Door het introduceren van kleine landschapselementen 
zullen deze elementen versterkt worden in het landschap. 

De manège wordt door middel van kleine landschapselementen geïntegreerd in de 
waardevolle omgeving. 

Deze kleine landschapselementen zullen ook ingepast worden langs het wegen- en het 
waternet.  Dit zal op vrijwillige basis (beheersovereenkomsten) of op gemeentelijk 
initiatief (langs openbare wegen) gebeuren. 

Landbouw in het zuidelijk landbouwgebied 
Naast landbouw is natuur een belangrijke ruimtegebruiker in dit deelgebied. 
De nadruk wordt gelegd op grondgebonden landbouw omdat deze geen nood heeft aan 
bijkomende bebouwing. 

De centrale delen van het gebied met een belangrijke landbouwfunctie vallen binnen 
het ontginningsgebied en de uitbreidingszone van de kleinontginning. 
Het behoud van de landbouwfunctie in de nog niet ontgonnen delen langsheen de 
Oude Bosstraat wordt gesuggereerd naar de hogere overheid. Hiertoe wordt een strook 
met een breedte van +/- 100 m ten zuiden van de Oude Bosstraat en in het verlengde 
ten oosten van de Tuinlei omgevormd van buffergebied, ontginningsgebied met 
nabestemming groengebied en ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied 
naar agrarisch gebied. 

Kleine landschapselementen worden ingevoegd ter ondersteuning van structuur-
bepalende assen en beekvalleien.  Deze komen via beheersovereenkomsten of 
gemeentelijk initiatief tot stand.  De vallei van de Wullebeek komt hiervoor o.a. in 
aanmerking.  De kleine landschapselementen zullen ook gebruikt worden om gebouwen 
beter in het landschap te integreren. 

Retentiebekken in kleiputten 
De gebieden die momenteel afgebakend zijn op het gewestplan als ontginningsgebied, 
hebben de nabestemmingen natuur en landbouw.  De westelijke kleiputten zijn al langer 
verlaten en hier is een nabestemming natuur mogelijk.  De grootste kleiput zal hier 
dienst doen als retentiebekken.  De gemeente suggereert hier ook een lokale visvijver. 
Als de oostelijke kleiput gevuld wordt kunnen hier windmolens geplaatst worden.  Ze 
zullen zich op het hoogste punt van de gemeente bevinden waar ze voldoende wind 
kunnen vangen.  Ze bevinden zich in de open ruimte op grote afstand van het woon-
gebied.   
De open ruimte wordt niet aangetast door de inplanting van windmolens. 
De omgeving is reeds aangetast door de vele hoogspanningspylonen en de 
windmolens zullen hier nieuwe bakens in vormen. 
Dit gebied is op het windplan Vlaanderen aangeduid als gele zone.  In dit windplan 
wordt een onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor windturbines.  De gele kleur 
duidt op gebieden die eventueel geschikt zijn.  In Schelle vormt de zone ten oosten van 
de Tuinlei het grootste gebied van de gemeente dat in aanmerking komt voor de 
inplanting van windturbines. 
 
 
 



  
 Gemeente Schelle: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - dossier SHE 512 45 

Suggestie bijkomend woongebied Spruytelei 
 

De gemeente suggereert bijkomend 
woongebied boven op haar reeds 
bestaande juridische voorraad.  Het gaat 
om een gebied dat nu bestemd is als 
buffergebied en in het zuiden van de 
gemeente is gelegen.  Het project dat hier 
gerealiseerd zal worden, is bestemd voor 
middengroepen. 

Dit toekomstig woongebied bevindt zich 
tussen het woongebied Paepevelden en 

de kleiontginningen.  Langs de Consciencestraat en de Rubensstraat bevindt zich reeds 
bebouwing.  De kleiontginningen ten westen van de Tuinlei zijn afgelopen en zullen niet 
uitgebreid worden.  Hierdoor is de functie als buffergebied achterhaald.  Ter hoogte van 
de verlaten kleiputten is er momenteel spontane natuurontwikkeling aan de gang. 

Het gebied is niet gelegen in een vogelrichtlijn-, habitatrichtlijngebied, beschermd 
landschap, ankerplaats, er zijn geen monumenten in het gebied.  Het gebied is ook niet 
biologisch waardevol. 

Het toekomstige woongebied wordt in het noorden begrensd door agrarisch gebied, in 
het oosten door ontginningsgebied met nabestemming natuur, in het zuiden door een 
strook natuurgebied langs de Wullebeek en in het westen door het woongebied 
Paepevelden.  De zuidelijke strook natuurgebied zorgt voor een buffer met de 
gemeente Niel. 

Momenteel bestaat het gebied uit graslanden, een boomkwekerij, ruigtes en een 
gedeelte akkers.  De weilanden worden als paardengraasweiden gebruikt en verspreid 
in het gebied bevinden zich paardenhokken.  Enkele bomenrijen doorkruisen het 
gebied.  Twee hoogspanningspylonen staan op de grens van het gebied.  Deze 
bomenrijen en pylonen vormen de basis van het uit te werken ontwerp. 

Het bijkomend woongebied ligt aan de rand van de open ruimte en tast deze minimaal 
aan.  In de tuinen kunnen beplantingen zorgen voor een geleidelijke overgang naar het 
natuurgebied. 

De ontsluiting van het gebied gebeurt door de bestaande infrastructuur.  Deze bestaat 
uit de Spruytelei die het gebied van west naar zuid doorkruist.  Deze straat maakt 
eveneens deel uit van het ontwerp van het utilitair provinciaal fietsroutenetwerk. 

Het toekomstige woongebied ligt op korte afstand van het winkelcentrum langs de 
Provinciale baan op de grens met Niel. 
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De oppervlakte van het bijkomend 
woongebied bedraagt ongeveer 3,63 
hectare.  Indien een dichtheid van 25 
woningen per hectare wordt nagestreefd 
kunnen er 91 woningen gerealiseerd 
worden.  Met een gemiddelde 
gezinsgrootte van 2,38 in Schelle, kan de 
gemeente 217 inwoners meer opvangen.  
In het arrondissement Antwerpen is er een 
behoefte naar 54.962 bijkomende 
woningen tot het jaar 2007.  Met 91 
bijkomende woningen in Schelle wordt 
een deel van de taakstelling reeds 

ingevuld. 

Steenwinkelstraat 
In de strook lintbebouwing wordt de nadruk op het wonen gelegd.  De zichten naar de 
achterliggende open ruimtes moeten behouden blijven.  Langs de straat zijn diensten 
en handel gericht op dagdagelijkse producten toegelaten.  Deze worden toegelaten 
maar niet gestimuleerd.  In eerste instantie zal getracht worden ze te lokaliseren in het 
winkelgedeelte van de Provinciale Steenweg om de centrumfunctie te versterken.  De 
nieuwe diensten en handel moet zich integreren in de bestaande morfologie 
(gebouwtype, kavelgrootte, bouwhoogte,…) en landelijke omgeving. 

In dit lint blijft het wonen de hoofdfunctie.  Een uitbreiding van het woongebied in de 
achtergelegen landbouwgebieden wordt niet toegelaten. 

De Steenwinkelstraat  zorgt voor de aansluiting van het dorpscentrum met de A12.  
Deze verbinding moet op een vlotte manier gebeuren met nadruk op de 
verkeersleefbaarheid zodat de kwaliteit van de woonomgeving niet achteruit gaat. 
De Steenwinkelstraat is eveneens een lokale verbindingsweg die het verkeer vanuit de 
verblijfsgebieden verzamelt.  Langs deze straat is er ruimte nodig voor het openbaar 
vervoer en de zwakke weggebruiker. 

Ontwikkelingsperspectieven baken: Kloosterhoeve 
Om het voortbestaan van het beschermde monument te garanderen worden de 
mogelijke functies van het gebouw uitgebreid.  Het gaat om laagdynamische functies 
zoals handel, horeca, kantoren of diensten.  Een industriële of ambachtelijke functie 
wordt niet toegelaten. 

Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde recreatie 

Manège Jezuïetenhof 
Het beschermde monument Jezuïetenhof behoort tot de manège.  Om het voortbestaan 
van dit waardevolle gebouw te garanderen is de functie als manège geschikt. 
De manège bevindt zich in een gebied waar het recreatieve medegebruik wordt 
gestimuleerd.  Het gebouwencomplex bevindt zich tevens in de nabijheid van fiets- en 
wandelroutes en passen zo in het toeristisch-recreatieve netwerk. 
De omgeving is aangeduid als IVON-gebied, maar een recreatieve activiteit zoals de 
manège is hierin verzoenbaar. 
De gebouwen en omliggende terreinen dienen echter beter in het waardevolle 
landschap geïntegreerd te worden. 
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Hondenschool Zwarte Rakker 
De hondenschool is volledig gelegen in natuurgebied in de vallei van de Wullebeek.  
Deze beek zal verder ecologisch versterkt worden. 
Het recreatieterrein is enkel bereikbaar via landbouwwegen.  De bezoekers maken 
gebruik van het openbaar domein om zich te parkeren.  Naar Niel is er enkel een 
fietsverbinding. 
De hondenschool mag niet uitbreiden en de bestaande gebouwen en infrastructuur 
worden op deze plek behouden zolang de club blijft bestaan. 

4.3.3. Maatregelen, acties en suggesties 
Maatregelen en acties 
- opmaak RUP zonevreemde woningen; 
- opmaak RUP zonevreemde bedrijven; 
- Aanduiden Jezuïetenhoeve en Kloosterhoeve als bakens. 
- bebossen van het oud stort in de Capucienendreef.  Hiervoor is overleg nodig met de 

huidige eigenaars; 
- Beplanting stortplaats Tuinlei:  Voor de gesaneerde stortplaats langs de Tuinlei zal 

een beheersplan voor aanplantingen opgemaakt worden. 
- aanplant streekeigen vegetatie in beekvalleien; 
- aanplant kleine landschapselementen langs wegen- en waternet en langs 

landbouwbedrijfsgebouwen; 
- Stimulatie van het recreatieve medegebruik in de open ruimte ten zuiden van de 

Steenwinkelstraat en Hulstlei; 
- behoud grondgebonden landbouw ten zuiden van de Steenwinkelstraat en Hulstlei; 
- behoud en versterken natuurwaarden en kleine landschapselementen ten zuiden van 

de Steenwinkelstraat en Hulstlei; 
 

Suggesties 
- omvorming van buffergebied, ontginningsgebied met nabestemming groengebied en 

met nabestemming agrarisch gebied naar agrarisch gebied. 
- omvorming van een deel van het buffergebied naar woongebied langs de Spruytelei.  

Andere delen worden natuur en agrarisch gebied. 
- manège Jezuïetenhof behoort tot de gemeentelijke recreatieve infrastructuur; 
- behoud van de open ruimteverbinding naar het noorden; 
- Stimulatie van het recreatieve medegebruik in de open ruimte ten noorden van 

Steenwinkelstraat en Hulstlei. 
- behoud grondgebonden landbouw ten noorden van Steenwinkelstraat en Hulstlei; 
- behoud en versterken natuurwaarden en kleine landschapselementen ten noorden 

van Steenwinkelstraat en Hulstlei; 
- het stadsrandbos moet voorzien worden ter hoogte van de huidige bosconcentraties 

van Kleidaal en Klaverblad.  De bossen langs de Bovenvliet kunnen dienen als 
uitloper van het stadsrandbos. 

- authentiek landbouwgebied gelegen in IVON: behoud van de huidige 
landbouwactiviteiten, nadruk op grondgebonden landbouw, behoud van de 
bestaande bebouwing en manège. 
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- Suggestie visvijver in retentiebekken. 
- Suggestie functiewijziging Kloosterhoeve in IVON. 

4.4. Boomsesteenweg 
kaart 12: gewenste structuur Boomsesteenweg 

4.4.1. Visie 
Deze deelruimte krijgt vooral een functie op vlak van werken, grootschalige recreatie en 
in mindere mate wonen. 

Bovenlokale en grote lokale bedrijven worden gebundeld op het bedrijventerrein dat 
zich rond de A12 bevindt.  Deze bedrijven hebben een goede aansluiting op de 
bovenlokale infrastructuren. 

Recreatiemogelijkheden die passen binnen het profiel van een stedelijke uitgaanspool 
worden geconcentreerd in deze zone. 

In kleinere mate blijft er ruimte voor wonen voorzien in het gebied ten oosten van de 
A12. 

4.4.2. Gewenste structuur Boomsesteenweg 
A12 als primaire weg categorie I 
Gezien het primeren van de gewestelijke verbindingsfunctie zullen op de primaire 
wegen I alle mogelijke maatregelen en ingrepen moeten worden doorgevoerd die deze 
functie kunnen optimaliseren (herinrichten bestaande erfontsluiting, geen nieuwe 
toegangen, mogelijkheid voor nieuwe tracés en omleidingen om doorstroming te 
optimaliseren,…). 
Schelle maakt een aantal suggesties over naar de hogere beleidsniveaus:  De A12 kan 
ingesleufd en overdakt worden om de oversteekbaarheid te verbeteren.  Er is een 
optimale oversteekbaarheid nodig voor alle weggebruikers en vooral voor fietsers en 
voetgangers.  Op deze plekken ontstaan dan volgende mogelijkheden: pleinfunctie, 
introductie van kantoorruimte en horeca, groen en parkeerruimte in aansluiting op een 
degelijk openbaar vervoersnet tussen Antwerpen en Boom. 
Deze insleuving en overdakking kan ook het imago van de streek verbeteren.  De 
“lelijke” weg kan een “mooie” weg worden. 

Wullebeek als ecologisch lint door de KMO-zone 
De ecologische corridor Wullebeek heeft een belangrijke waarde op gemeentelijk en 
bovengemeentelijk niveau.  Zij kan mogelijk nog versterkt worden door middel van 
natuurtechnische ingrepen. 

De Wullebeek moet in de toekomst landschappelijk versterkt worden en als 
natuurverbindingselement uitgebouwd worden, ook ter hoogte van de KMO-zone waar 
de beek langs vloeit.  De aanwezige breedte is voldoende om de beek natuurlijk uit te 
bouwen.  Kleine landschapselementen kunnen een landschappelijke meerwaarde 
bieden doorheen de KMO-zone. 
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Koekoekstraat 
Deze straat behoudt haar karakter van 
landelijk wonen.  Functies vreemd aan het 
wonen worden hier niet toegelaten.  
Bestaande handelszaken, diensten en 
bedrijven die geïntegreerd zijn in de 
omgeving kunnen blijven bestaan. 
Een groene buffer zorgt voor afscherming 
van het woongebied van het KMO-gebied. 

 
 

Boomsesteenweg als drager van bovenlokale functies 
De Boomsesteenweg is geselecteerd als 
kleinhandelsconcentratie die ruimtelijk 
samenhangt met een stedelijk gebied.  
Deze zone dient als dusdanig uitgewerkt te 
worden. 
De gemeente suggereert om rond de 
Boomsesteenweg functies op te nemen die 
het lokale niveau overstijgen.  Naast 
kleinhandel en bedrijvigheid komt er ook in 
beperkte mate wonen voor. 
Deze functies dienen in de toekomst de 
nodige mogelijkheden te krijgen om te 
blijven bestaan en zich verder te kunnen 
ontwikkelen. 
Het gebied dient een tewerkstellingspool te 
blijven waarbij er aandacht moet zijn voor 

een veilige verkeersafwikkeling.  Een nieuwe openbaar vervoerlijn kan de 
bereikbaarheid van deze zone verbeteren. 
Het gebied komt tevens in aanmerking voor de inplanting van windmolens. 

Toeristisch-recreatieve as A12 
De gemeente suggereert om grootschalige recreatiemogelijkheden gericht op het 
stedelijk gebied langs de A12 te vestigen.  Deze bestaan in Schelle momenteel uit een 
sauna, bowling en fitness. 

4.4.3. Maatregelen, acties en suggesties 
Maatregelen en acties 
- opmaak RUP zonevreemde woningen; 
- opmaak RUP zonevreemde bedrijven; 
- Afwerken van de groenbuffer tussen de woningen in de Koekoekstraat en het 

bedrijventerrein langs de Boomsesteenweg; 
- Natuurlijk uitbouwen van de Wullebeek doorheen de KMO-zone; 

Suggesties 
- Ter hoogte van Schelle kan de Boomsesteenweg ingesleufd en overdakt worden.  

Een optimale oversteekbaarheid is nodig voor fietsers en voetgangers.  Op deze 
plekken ontstaan dan volgende mogelijkheden: pleinfunctie, introductie van 
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kantoorruimte en horeca, groen en parkeerruimte in aansluiting op een degelijk 
openbaar vervoersnet; 

- Voorzien van een tramlijn langs Boomsesteenweg; 
- Opvang van grootschalige recreatie gericht op het grootstedelijk gebied in het gebied 

langs beide zijden van de Boomsesteenweg; 

4.5. De gewenste ruimtelijke totaalstructuur 
kaart 13: gewenste ruimtelijke structuur 

De voorgaande gewenste ruimtelijke structuren van de verschillende deelruimtes en 
structuren worden samengebracht op gemeentelijk niveau in een gewenste ruimtelijke 
totaalstructuur. 
De belangrijkste onderdelen van de gewenste ruimtelijke structuur zijn: 
- De selecties van bovenlokaal niveau: VEN, IVON, provinciale natuurverbindingen, 

provinciale open ruimte verbindingen, A12 als primaire weg categorie I. 
- Lokale beken worden aangeduid als lokale natuurverbindingen. 
- Uitbreiding van het netwerk van kleine landschapselementen zodat geïsoleerde 

natuurelementen met elkaar verbonden worden. 
- De grensoverschrijdende open ruimtes ten oosten en westen van de dorpskern 

worden behouden en minimaal aangetast. 
- In de kern wordt inbreiding nagestreefd.  De kerkomgeving wordt volledig vernieuwd 

om dit deel meer bij de rest van de kern te betrekken. 
- In functie van de afbakening van het grootstedelijk gebied wordt het woongebied 

uitgebreid ter hoogte van de Spruytelei. 
- in het woongebied wordt de straatbeplanting uitgebreid zodat er een groen netwerk 

ontstaat dat aansluiting krijgt met de groengebieden in de open ruimte. 
- er worden een aantal recreatieve zones aangeduid op verschillende niveaus: de 

jachthaven zal voor een nieuwe impuls in de kern zorgen.  Een ander belangrijk 
toeristisch knooppunt wordt de omgeving veer-Tolhuis. 

- Uitbreiding openbaar vervoer: heropening treinstopplaats, inlassen nieuwe openbaar 
vervoerslijn langs de Boomsesteenweg. 

- Aan de randen van het woongebied worden poorten aangebracht. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bindend deel 
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Inleiding 
De gewenste ruimtelijke structuur is richtinggevend voor de overheden.  De 
gemeenteraad kan hiervan alleen met een gemotiveerde beslissing afwijken. 

De bindende bepalingen vormen het kader voor de maatregelen waarmee de gemeente 
de gewenste ruimtelijke structuur wil realiseren.  Het planningsdecreet bepaalt dat deze 
bepalingen bindend zijn voor de gemeenten en de instellingen die eronder ressorteren. 

De bindende bepalingen van een ruimtelijk structuurplan hebben de volgende 
kenmerken: 

- De bepalingen kennen een nauwe relatie met de gewenste ruimtelijke structuur, 
zoals weergegeven in het richtinggevend gedeelte van het structuurplan. 

- De bepalingen vormen een samenhangend actieprogramma om die gewenste 
ruimtelijke structuur te realiseren. 

- De bepalingen zijn verifieer- en toetsbaar. 
- De bepalingen volgen het subsidiariteitsprincipe en doen aldus enkel uitspraken over 

elementen van het eigen bestuursniveau. 
- De bepalingen vormen een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van het 

ruimtelijk structuurplan. 
- De bepalingen geven de essentie, krachtlijnen en de prioriteiten in het toekomstige 

ruimtelijk beleid weer. 
- De acties, initiatieven moeten na de goedkeuring van het structuurplan binnen de 5 

jaar aangevangen worden. 
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1. Doorwerking van het structuurplan als kader voor 
het toekomstig beleid 

Bij het opmaken van ruimtelijke plannen ziet de gemeente toe op de leesbaarheid van 
de bijbehorende toelichtingen en voorschriften.  Deze moeten verstaanbaar, eenvoudig 
en eenduidig zijn. 

De gemeentelijke diensten moeten bij het opmaken van adviezen inzake ruimtelijke 
aspecten van de door hen behandelde dossiers de inhoud van het ruimtelijk 
structuurplan in rekening houden. 

Indien een gemeentelijke dienst een advies verleent dat afwijkt van het richtinggevend 
deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, moet dit worden gemotiveerd. 

De gemeente blijft de bevolking informeren over en betrekken bij de uitvoering van het 
GRS.  Een stand van zaken wordt regelmatig opgemaakt en gepubliceerd in het 
gemeentelijk infoblad. 
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2. Bindende selecties en acties 

2.1. Algemeen geldende bindende beleidselementen en 
acties 
Selecties 
Beslissingen over het selecteren van verschillende soorten ruimten in de gemeente 

Indien de selecties betrekking hebben op gebieden waarvoor het Vlaams Gewest of de 
Provincie Antwerpen bevoegd zijn, zal de gemeente een samenwerking nastreven. 

Taakstelling 
Beslissingen over de kwantitatieve taakstellingen ten aanzien van bijkomende woningen 
en bedrijventerreinen. 
Indien de taakstellingen betrekking hebben op gebieden waarvoor het Vlaams Gewest 
of de Provincie Antwerpen bevoegd zijn, zal de gemeente een samenwerking 
nastreven. 

Acties en maatregelen 
Beslissingen over uit te voeren acties en te nemen maatregelen. 
Indien de maatregelen betrekking hebben op gebieden waarvoor het Vlaams Gewest of 
de Provincie Antwerpen bevoegd zijn, zal de gemeente een samenwerking nastreven. 

Samenwerking 
Beslissingen over samenwerking met andere overheden en instellingen en over de 
communicatie met de bevolking. 

2.2. Bindende selecties, categorisering, maatregelen en 
acties voor de ruimtelijk-natuurlijke structuur 

2.2.1. Selecties en categorisering 
Selectie netwerk van natte biotopen 
De gemeente duidt het retentiebekken in de verlaten kleiputten, de omwallingen van het 
gemeentepark en het Laarhof, de Bovenvliet, de gemeentelijke visvijvers, de visvijvers 
langs de Bovenvliet, Wullebeek en Maeyebeek aan als onderdeel van een netwerk van 
natte biotopen met aandacht voor natuur. 

Selectie van natuurverbindingen op lokaal niveau 
De gemeente duidt de Wullebeek en Maeyebeek aan als lokale natuurverbindingen op 
het grondgebied van Schelle. 

2.2.2. Maatregelen en acties 
Actieplan voor de Maeyebeek 
De gemeente maakt een actieplan op voor de Maeyebeek.  Er wordt een inventaris 
opgemaakt van de water- en structuurkwaliteit.  Het plan omschrijft maatregelen voor 
inrichting, zuivering en beheer van de waterloop. 

Langs de beek wordt een strook aangeduid voor natuurontwikkeling. 
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Groenstructuurplan voor het dorpscentrum 
Voor het dorpscentrum van Schelle wordt een groenstructuurplan opgemaakt.  Hierin 
wordt een samenhang gecreëerd tussen de verschillende groengebieden, 
gemeentepark, straatbeplantingen in de gemeente.  In de dorpskern vervolledigt de 
gemeente de straatbeplantingen. 

Beplanting stortplaats Tuinlei 
Voor de gesaneerde stortplaats langs de Tuinlei zal een beheersplan voor 
aanplantingen opgemaakt worden. 

Herintroductie kleine landschapselementen 
Voor het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteit wordt de aanplant 
van streekeigen kleine landschapselementen gestimuleerd. 

2.3. Bindende selecties, categorisering, maatregelen en 
acties voor de open ruimte structuur 

2.3.1. Selecties en categorisering 
Selectie van open ruimte verbindingen 
Het poldergebied wordt geselecteerd als open ruimte verbinding naar Niel en de 
Schelde. 

Selectie van agrarisch gebied 
De gemeente duidt de gebieden ten noorden en ten zuiden van de Steenwinkelstraat en 
ten noorden en ten zuiden van de Kapelstraat aan als waardevolle landbouwgebieden 
waar naast akkerbouw enkel grondgebonden veeteelt de hoofdgebruiker kan zijn. 
Serrebouw is hier niet toegelaten De gebieden zijn ook drager van concentraties van 
kleine landschapselementen. 

Selectie bakens 
- Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk; 
- Poort van het Laarhof  
- Drie windmolens site “Electrabel”; 
- Laarkapel; 
- Jezuïetenhoeve; 
- Kloosterhoeve; 
- Tolhuis en omgeving. 

2.3.2. Maatregelen en acties 
Opmaak van het BPA of RUP Tolhuis 
De gemeente maakt het RUP Tolhuis op om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in 
het gebied na te streven. 
Hierin wordt natuurontwikkeling en grondgebonden landbouw nagestreefd, het park-
gebied van de Interescautwijk omgevormd naar een woonkorrel, agrarisch gebied naar 
recreatiegebied, agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
(containerpark) en industriegebied naar buffergebied.   
Het Tolhuis, Laarhof en de bebouwingsconcentratie langs kruising Interescautlaan-
Tolhuisstraat (actueel kunstgalerij Tolhuis en achterliggende loodsen) worden 
opgenomen als toeristische sites. 
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2.4. Bindende selecties, categorisering, maatregelen en 
acties voor de nederzettingsstructuur 

2.4.1. Selecties en categorisering 
Selectie centrum gemeente 
Het centrum van de gemeente wordt begrensd door: 
- In het noorden: de Boven- en Benedenvliet; 
- In het oosten: de spoorweg Antwerpen-Boom; 
- In het zuiden: de Kapelstraat; 
- In het westen: de Fabiolalaan en de kerkomgeving. 
In de kern is een hogere dichtheid gewenst dan in de er rond gelegen woongebieden.  
De bebouwingsdichtheid en -typologie moeten de herkenbaarheid van de kern 
benadrukken. 

2.4.2. Maatregelen en acties 
Opmaak RUP voor de dorpskern 
Er wordt een RUP opgemaakt voor de herinrichting van de kerkomgeving.  De 
omgeving omvat de kerk en haar plein, het park, de sporthal, de oude scheepswerf 
(jachthaven) en de Benedenvliet met haar omgeving. 
De bedoeling is om te komen tot een kwalitatief stedenbouwkundig en architecturaal 
project. 
In het ontwerp worden volgende zaken bepaald: 
- minimum en maximum bouwvolumes 
- aard en plaats van de openbare ruimtes 
- … 
Bij de opmaak van dit RUP dient rekening gehouden te worden met de mogelijke 
inplanting van een tramlijn. 
De Benedenvliet is geselecteerd als provinciale natuurverbinding.  Voor dit deel zal het 
ontwerp met inrichting van jachthaven als suggestie overgemaakt worden.  Hierlangs 
wordt oevergebonden recreatie voorgesteld. 

Opmaak RUP zonevreemde woningen 
De gemeente beslist om voor de zonevreemde woningen op haar grondgebied een 
RUP op te maken.  Ter voorbereiding van dit RUP differentieert en categoriseert de 
gemeente de zonevreemde woningen in het kader van de geldende wetgeving en de 
gewenste ruimtelijke structuur. 

Gebieden voor de realisatie van bijkomende woningen 
De gemeente neemt volgende delen van woongebieden in aanmerking voor de 
realisatie van bijkomende woningen: 
- binnengebied Hamerstraat (0,12 ha); 
- binnengebied Kapelstraat (voetbalvelden) (1,10 ha); 
- binnengebied Steenwinkelstraat-Kwadenhoekweg (1,96 ha); 
- binnengebied Witte Gevelstraat (0,62 ha); 
- sanering bedrijfsruimten Firma Coeck (0,54 ha). 
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Verbeteren van de woningkwaliteit 
De gemeente beslist om via sloop, renovatie- en vervangingsbouwprojecten de 
woningkwaliteit te verbeteren. 

Speel- en/of ontmoetingsruimten 
Per wijk worden speel- en/of ontmoetingsruimten voorzien.  De bestaande pleintjes 
worden aangepast in functie van de nieuwe Europese normen betreffende speeltuigen.  
Voor nieuwe pleintjes worden structuurschetsen opgemaakt. 

2.5. Bindende selecties, categorisering, maatregelen en 
acties voor de ruimtelijk-economische structuur 

2.5.1. Selecties en categorisering 
Selectie handels- en dienstencentrum 
Het centrum is gelegen langs het deel Provinciale Steenweg tussen de kerk en het 
kruispunt met de Steenwinkelstraat. 
Hier wordt een hogere bebouwing nagestreefd waarbij wonen boven winkels de na te 
streven typebebouwing wordt. 

2.5.2. Maatregelen en acties 
Opmaak RUP zonevreemde bedrijven 
De gemeente beslist om voor de zonevreemde bedrijven op haar grondgebied een RUP 
op te maken.  Ter voorbereiding van dit RUP wordt een gebiedsgericht onderzoek 
gevoerd. 

Afwerken van de groenbuffer tussen de woningen in de Koekoekstraat en het 
bedrijventerrein langs de Boomsesteenweg. 
Er zal gestimuleerd worden om de groenbuffer verder aan te planten. 

2.6. Bindende selecties, categorisering, maatregelen en 
acties voor de toeristisch recreatieve structuur 

2.6.1. Selecties en categorisering 
Selectie van concentraties van lokale recreatieve infrastructuur 
Volgende concentraties worden geselecteerd: 
- Concentratie rond gemeentepark, sporthal en visvijvers 
- Uitgebreide recreatiezone in de Kapelstraat 
- Manège Jezuïetenhof 

Selectie van lokale recreatieve infrastructuur met bovengemeentelijk gebruik 
Volgende concentraties worden geselecteerd: 
- Kerkomgeving met Benedenvliet en jachthaven 
- Tolhuis met veer 
- Het Laarhof 

Selectie van toeristische knooppunten 
De omgeving van het Tolhuis (gebouwencomplex langs de Interescautlaan – 
Tolhuisstraat), Laarhof en de kerkomgeving worden geselecteerd als toeristische 
knooppunten.  Hier wordt verblijfsaccommodatie mogelijk. 
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Selectie van zones voor recreatief medegebruik 
De gemeente duidt de open ruimte ten noorden van de Laardijk en de open ruimte ten 
zuiden van de Steenwinkelstraat – Hulstlei aan als zones voor recreatief medegebruik. 

Recreatievoorzieningen op wijkniveau 
Elke woonwijk moet voorzien zijn van een recreatieve ruimte. 

2.6.2. Maatregelen en acties 
Concentraties van lokale recreatieve infrastructuur 
Voor alle concentraties moet een structuurschets opgemaakt worden. Belangrijke 
aspecten hierbij zijn de interne samenhang, de ontsluiting, parking en fietsstalling en de 
landschappelijke elementen die een verbetering van de ruimtelijke integratie in de 
omgeving beogen. Indien van toepassing moet ook een fasering voorzien worden. 

Indien het juridisch noodzakelijk is, moet een bestemmingsplan opgemaakt worden. De 
concentratie rond het gemeentepark maakt deel uit van het RUP voor de dorpskern en 
de concentratie aan de Kapelstraat maakt deel uit van het BPA of RUP Tolhuis.  De 
elementen uit de structuurschets zullen hierbij dienen als uitgangsbasis. 

Recreatievoorzieningen op wijkniveau 
Hier worden inrichtingsschetsen voor opgemaakt en eventueel een RUP indien de 
recreatievoorziening niet gelegen is in een geschikte gewestplanzonering. 

2.7. Bindende selecties, categorisering, maatregelen en 
acties voor de lijninfrastructuur 

2.7.1. Selecties en categorisering 
Selectie lokale verbindingswegen, lokale ontsluitingswegen en woonstraten 
Schelle maakt op haar grondgebied een onderscheid tussen lokale verbindingswegen, 
ontsluitingswegen, woonstraten, straten voor industriële vestiging en landelijke wegen. 

Als lokale verbindingswegen worden geselecteerd: Fabiolalaan, Steenwinkelstraat en 
de Provinciale Steenweg ten zuiden van de Steenwinkelstraat. 

Als lokale ontsluitingswegen worden geselecteerd : Provinciale Steenweg, ten noorden 
van de Steenwinkelstraat, Peperstraat, Kapelstraat, Tolhuisstraat, Frans Cretenlaan, 
Consciencestraat, Rubensstraat en Tuinlei. 

Selectie en uitwerking poorten rond de dorpskern 
De gemeente beslist om de bebouwde omgeving van Schelle aan te duiden met 
poorten.  Deze worden gesitueerd aan de Fabiolalaan, Steenwinkelstraat en Provinciale 
Steenweg. 

2.7.2. Maatregelen en acties 
Inrichtingsplan treinstopplaats 
Een inrichtingsplan wordt opgemaakt voor de omgeving van de treinstopplaats.  Hierin 
wordt aandacht besteed aan de koppeling met andere vervoersvormen zoals fiets, auto 
en bus.  Er moet aandacht besteed worden aan overdekte fietsvoorzieningen, parkeer-
plaats, bushalte,… 
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Opmaak fietsrouteplan 
De gemeente stelt een fietsrouteplan op met opname van alle knelpunten, 
mogelijkheden tot aansluiting met andere vervoerswijzen, voorzieningen, 
bewegwijzering,…  Het gebruik van de fiets wordt bevorderd zowel voor het functioneel 
als het recreatief verkeer. 
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1. Fasering en planning van het structuurplan 

1.1. Inhoud van de structuurplanning 

1.1.1. Fase 1 Intentienota en startnota 
Intentienota 
- De intentienota is het eerste product van het structuurplanningsproces. In deze nota 

wordt o.a. uitspraak gedaan over: 
- de aanleidingen tot het starten van de structuurplanning; 
- de ruimtelijke problemen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd en waarvoor 

een oplossing gevraagd is; 
- de uitgangshouding van waaruit het gemeentebestuur de problemen benadert; 
- relevante plannen en studies; 
- beschrijving van het concrete verloop van het planningsproces; 
- het opstellen van een samenwerkingsverband (communicatie en overleg). 

Startnota 
Deze omvat: 
- een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande ruimtelijke structuur 
- de positionering t.o.v. het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal 

Structuurplan 
- een inventaris van relevante plannen en studies 
- een beschrijving van ruimtelijke problemen, kwaliteiten en potenties in de gemeente. 

1.1.2. Fase 2 Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Het ontwerp van ruimtelijk structuurplan omvat drie onderdelen: het informatief deel, het 
richtinggevend deel en het bindend deel. 
Hiernaast zullen ook gebiedsgerichte studies opgesteld worden. 

Informatief deel 
Bestaande ruimtelijke structuur zoals beschreven in de startnota. 

Prognoses 
- kwantitatieve behoefte aan bijkomende woningen tot het jaar 2007 overeenkomstig 

de richtlijnen voor het opmaken van een gemeentelijke woningbehoeftenstudie, 
vermeld in de ministeriële omzendbrief van 12 mei 1997 (RO 97/03); 

- kwantitatieve behoefte aan ruimte voor economische activiteiten tot het jaar 2007 

Richtinggevend deel 
De afweging van de bestaande ruimtelijke structuur, de mogelijkheden en de ruimtelijke 
draagkracht van de onderscheiden gebieden, resulteert in een ontwerp van visie op de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. 
Deze toekomstvisie omvat ingrepen m.b.t. de positie en werking van de verschillende 
functies in relatie tot elkaar (wonen, werken, landbouw, natuur, ...) waarbij aandacht 
wordt besteed aan: 
- lokalisatie en fasering van nieuw te bouwen woningen 
- lokalisatie van nieuwe bedrijventerreinen 
- lokalisatie van landbouw-, natuur- en groengebieden en de onderlinge wissel-werking 
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- gemeenschapsvoorzieningen 
- verkeersvoorzieningen 
- recreatiegebieden 
De gewenste ruimtelijke structuur wordt vertaald in een ruimtelijk concept en een 
structuurschets. Het concept geeft in enkele scherpe zinnen een vertaling van de 
essentie van de visie en geeft de hele ideeënwereld aan achter de gewenste ruimtelijke 
structuur. 

De structuurschets is dan weer de vertaling van de conceptelementen. Ze geeft weer 
hoe de samenhang tussen de verschillende delen van de gemeente dient te 
ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande ruimtelijke structuur en 
gestreefd naar een goed functioneel en leefbaar geheel. 

Binnen het ontwerp structuurplan wordt ook reeds een programma van acties, 
maatregelen en interventies opgesteld met het oog op de uitvoering van de gewenste 
ruimtelijke structuur. Het gaat daarbij om het specifiëren van de mogelijke beleids-
doelstellingen op korte en halflange termijn. Het kan gaan over uit te voeren werken, het 
opmaken van een aanlegplan of een verordening, het verrichten van verder onderzoek, 
aankoop van gronden, het beschermen van een landschap,... 

Bindend deel 
Het bindend deel omvat: 
- selecties en indelingen in categorieën van ruimtelijke structuren; 
- taakstellingen in verband met de uitvoering van het structuurplan 
- kwantitatieve bepalingen in verband met de structuurbepalende elementen en het 

ruimtegebruik van diverse maatschappelijke activiteiten. 

1.1.3. Fase 3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
De verdere uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur mondt uit in het 
gemeentelijk structuurplan. Het komt tot stand na overleg met de bevolking, 
administraties en andere besturen en geeft een weerslag van het hele proces. 
Overeenkomstig het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening wordt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als volgt opgebouwd: 

Informatief gedeelte 

- Dit gedeelte bevat ten minste: 
- een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande fysische ruimtelijke 

toestand 
- een onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke behoeften van de verschillende 

maatschappelijke activiteiten 
- het verband met de hogere ruimtelijke structuurplannen 
- de mogelijke alternatieven om de gewenste structuur te bereiken. 

Richtinggevend gedeelte 

Dit gedeelte bevat ten minste: 
- de doelstellingen, de prioriteiten inzake ruimtelijke ontwikkeling 
- een beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur uitgaande van de bestaande 

ruimtelijke structuur en van economische, sociale, culturele, agrarische, mobiliteit, 
natuur- en milieubehoeften en gevolgen 
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- de maatregelen, middelen, instrumenten en acties tot uitvoering van het ruimtelijk 
structuurplan. 

Dit gedeelte is richtinggevend voor de overheid. De overheid kan er gemotiveerd van 
afwijken. 

Bindend gedeelte 
Dit deel omvat de bindende bepalingen om de gewenste ruimtelijke structuur van de 
gemeente te kunnen realiseren. 
Dit gedeelte is bindend voor de overheid. 

1.2. Planning 
De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vergt een belangrijke 
tijdsinvestering en wordt doorkruist door een omvangrijk communicatieproces 
(overlegmomenten, inspraak). 

1.2.1. Intentienota en startnota 
- opstartvergadering 
- opmaak intentienota 
- opmaak startnota 
- overleg en bijsturing 

1.2.2. Onderzoeksfase 
- actualiseren van de woonbehoefenstudie 
- bijkomend onderzoek: deelstructuren en deelruimtes 
- overleg, afweging en bijsturing 

1.2.3. Voorontwerp 
- gewenste ruimtelijke structuur 
- programma van acties en interventies, taakstelling 
- opmaak voorontwerp structuurplan 
- overleg en bijsturing 

1.2.4. Ontwerp 
- opmaak gemeentelijk structuurplan 
- overleg, afweging en bijsturing 
- definitieve vaststelling structuurplan door de gemeenteraad 

1.2.5. Goedkeuring 
Conform het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 18 mei 1999. 
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2. Verbanden met het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen 

2.1. Deelstructuren in het RSV 
Van het RSV is het richtinggevend gedeelte “De gewenste ruimtelijke structuur voor 
Vlaanderen” goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 september 1997 en zijn de 
bindende bepalingen door de Vlaamse Parlement goedgekeurd op 19 november 1997.  
 
Volgende deelstructuren komen in het RSV aan bod en vormen mede de relevante 
context voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  (GRS) van Schelle: 
- de stedelijke gebieden, de stedelijke netwerken op internationaal en gewestelijk 

niveau en de grensoverschrijdende stedelijke netwerken; 
- het buitengebied dat o.a. de natuurlijke structuur, de agrarische structuur, de 

bosstructuur, de landschappelijke structuur en de nederzettingsstructuur bevat; 
- de lijninfrastructuren met o.a. de wegen, waterwegen, spoorwegen, pijpleidingen en 

hoogspanningsleidingen van gewestelijk belang. 
Deze deelstructuren worden in het RSV uiteraard bekeken op gewestelijk niveau. Toch 
zijn een groot aantal van de beleidsopties die in het RSV staan vermeld  relevant voor 
de ontwikkeling van Schelle. Hiernavolgend wordt ingegaan op deze relevante  
verschillende beleidsopties. 

2.2. Stedelijke gebieden 

2.2.1. Stedelijk netwerk op internationaal niveau: de Vlaamse Ruit 
Schelle behoort tot het Vlaams stedelijk kerngebied dat aanzien wordt als één van de 
zes structuurbepalende stedelijke regio’s van internationale betekenis in Noord-West-
Europa. 
De uitwerking van het stedelijk netwerk Vlaamse Ruit gebeurt door het Vlaamse Gewest 
en moet leiden tot een ruimtelijke visie voor het stedelijk netwerk als geheel en een visie 
op de internationale dimensie van de Vlaamse Ruit in het bijzonder. 
Volgende doelstellingen staan voor de Vlaamse Ruit voorop: 
- het selectief invullen van activiteiten teneinde optimaal de geboden internationale 

potenties van het stedelijk gebied te benutten; 
- het veiligstellen van haar internationale positie inzake bereikbaarheid (via de lucht, 

het water, het spoor, de weg en de telecommunicatie) ten opzichte van de Randstad 
en het Ruhrgebied; 

- het aantrekken van activiteiten en investeringen van internationaal belang door een 
samenhangend en sturend aanbodbeleid van voldoende en hoogwaardig uitgeruste 
bedrijventerreinen, hoogwaardige stedelijke voorzieningen, een gedifferentieerd 
aanbod van voorzieningen, recreatieve en andere functies. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de Vlaamse Ruit mogen er niet toe leiden dat het 
stedelijk netwerk wordt gelijkgesteld met één grootstedelijk gebied.  Er moet tot een 
ruimtelijke afstemming tussen enerzijds de verschillende groot-, regionaal- en 
kleinstedelijke gebieden en buitengebiedgemeenten worden gekomen.  De inplanting 
van nieuwe activiteiten moet de bestaande stedelijke en economische structuur als 
basis nemen. 
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Delen van de gemeente Schelle behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het 
afbakeningsproces voor de grootstedelijke gebieden wordt door het Vlaams Gewest 
gestuurd.  De afbakening laat toe om binnen de grens van het grootstedelijk gebied die 
wenselijke kwantitatieve en kwalitatieve ruimtelijke behoefte van de verschillende 
maatschappelijke behoeften (wonen, werken, alle voorzieningen eigen aan het stedelijk 
functioneren) op te vangen.  De grens van het stedelijk gebied heeft aldus een 
beleidsmatige betekenis: een grootstedelijk-gebiedbeleid versus een 
buitengebiedbeleid. 

2.2.2. Doelstelling 
- het stimuleren en concentreren van activiteiten; 
- het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke 

projecten; 
- het ontwikkelen van nieuwe woningtypologiëen en kwalitatieve woonomgevingen; 
- het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en 

door locatiebeleid; 
- het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies. 

2.2.3. Ontwikkelingsperspectieven 
- trendbreuk in de verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden: 

60% in de stedelijke gebieden en 40% in de kernen van het buitengebied; 
- in de provincie Antwerpen bedraagt het percentage te realiseren in stedelijk 

gebied 65%. 
- minimale woningdichtheden; 

- voor de grootstedelijke gebieden is een na te streven woningdichtheid van 
minimaal 25 woningen per hectare als een stedelijke dichtheid te beschouwen. 

- differentiatie en verbetering van de woningvoorraad; 
- doelgroepen zijn nieuwe gezinnen en jonge mensen; 
- er mag echter geen verdringing zijn van minder kapitaalkrachtige 

bevolkingsgroepen; 
- er moet ruimte zijn voor sociale woningbouw; 
- prioriteit moet gaan naar inbreiding; 

- versterken van de multifunctionaliteit; 
- verweving kan de sociale, economische en culturele slagkracht en dynamiek van 

de stedelijke gebieden ten goede komen 
- afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied; 

- voor gemeenschapsvoorzieningen wordt een maximale verweving met de 
woonfunctie nagestreefd 

- bundelen van kleinhandel; 
- verweving van kleinhandel met andere functies is essentieel 

- optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik; 
- zorg voor collectieve en openbare ruimten; 
- behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke 

groengebieden; 
- waarborgen voor landbouw in grootstedelijke gebieden; 

- de landbouw draagt bij tot het beheer van delen van het randstedelijk groen 
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- behoud en uitbouw van cultureel-maatschappelijke en historisch waardevolle 
elementen in de stedelijke gebieden; 

- beschermen van de cultuur-maatschappelijke bijzonder waardevolle delen van de 
stedelijke gebieden 

- stedelijke mobiliteit en locatiebeleid. 

2.3. Buitengebied 
Andere delen van de gemeente Schelle behoren wellicht tot het buitengebied. 

2.3.1. Doelstelling 
- het vrijwaren van het buitengebied voor haar essentiële functies landbouw, natuur, 

bosbouw, wonen en werken op het niveau van het buitengebied; 
- het tegengaan van versnippering van de open ruimte; 
- het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 
- het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen; 
- het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 
- het afstemmen van het ruimtelijk beleid en van het milieubeleid op basis van het 

fysisch systeem; 
- het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 

2.3.2. Ontwikkelingsperspectieven(RSV p. 389-418) 
Natuurlijke structuur 
- Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft 

naar de aanduiding van een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden 
waar het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur gestimuleerd wordt. 

- Voor de ecologische infrastructuur wordt gestreefd naar een basiskwaliteit. Deze 
infrastructuur omvat kleine landschapselementen (holle wegen, taluds, houtkanten) 
en natuur in de bebouwde omgeving (natuur-, bos- en parkgebieden, wegbermen, 
beken, …) voor de kernen van het buitengebied. 

- Binnen de natuurlijke structuur dienen bossen te worden geherwaardeerd. 

Agrarische structuur 
- Voor het duurzaam functioneren van de landbouw worden de gebieden van de 

agrarische structuur afgebakend. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de landbouw gegarandeerd. In functie van haar economische behoeften worden 
de agrarische gebieden op Vlaams niveau afgebakend in gewestelijke 
uitvoeringsinstrumenten en -plannen. 

- Binnen de afgebakende gebieden van de agrarische structuur is een differentiatie 
van de agrarische bebouwingsmogelijkheden van belang. Voor het functioneren van 
de agrarische structuur zijn de bedrijfszetels essentieel. Ze maken deel uit van de 
structuur. Echter kunnen niet alle gebouwen een landbouwfunctie als 
structuurondersteunend beschouwd worden. De verschillende types van agrarische 
bebouwing kunnen dan ook op een gedifferentieerde manier worden aangepakt op 
lokale schaal. In functie van de differentiatie van agrarische bebouwing bakent het 
Vlaams Gewest bouwvrije zones af in gewestelijke uitvoeringsplannen. De 
differentiatie van de agrarische bebouwingsmogelijkheden is er op gericht dat 
uitbreiding van bestaande en inplanting van nieuwe agrarische en de landbouw 
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toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven mogelijk blijft. Het is 
tevens mogelijk dat uit de agrarische bedrijfsvoering uitgesloten agrarische 
bebouwing een nieuwe functie krijgt. De functiewijziging en de dynamiek van elke 
nieuwe functie moet getoetst worden aan een gebiedsgerichte visie op de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van de externe landbouwstructuur in het betrokken gebied. 

- Voor het agrarisch gebied worden twee ontwikkelingsperspectieven voorgeschreven. 
Dit zijn ‘erkenning en ondersteuning van de agrarische macrostructuur’ en 
‘agrarische bedrijvenzone voor een leefbare agrarische structuur’. De agrarische 
macrostructuur moet worden beschouwd als de ruimtelijke vaststelling van een 
aantal concentratie- en specialisatiegebieden van de landbouw in Vlaanderen.  
Om de ongeordende ontwikkeling van concentraties aan agrarische bedrijven te 
voorkomen, bestaat de mogelijkheid om agrarische bedrijvenzones af te bakenen 
voor de inplanting van nieuwe grondloze agrarische bedrijven. Deze bedrijvenzones 
worden afgebakend binnen de agrarische structuur en maken geen onderdeel uit van 
de oppervlakte aan bijkomende lokale en regionale bedrijventerreinen. 

Nederzettingsstructuur 
- Verschillende soorten nederzettingen worden onderscheiden in het buitengebied: 

kernen (hoofddorpen en woonkernen), linten, bebouwd perifeer landschap en 
verspreide bebouwing. 
Het wonen en werken moet worden geconcentreerd in de kernen van het 
buitengebied. De centrumgebied van de kernen moet daartoe worden versterkt. Er 
moet worden gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van de 
woningvoorraad (prijsklasse, grootte en type) en er dient voldoende woningdichtheid 
te worden gecreëerd (meergezinswoningen, bejaardenhuisvesting,…). 
Door de multifunctionele ontwikkeling na te streven in de kernen van het 
buitengebied worden de kernen eveneens versterkt. Het verweven van functies en 
activiteiten staat hierbij voorop (dienstverlening, kleinhandel en lokale economie in 
het hoofddorp). 
Lokale bedrijventerreinen worden afgestemd op de lokale behoefte en dienen in 
principe aansluitend bij de hoofddorpen te worden gerealiseerd. 
Het bereikbaar houden van de voorzieningen in de kernen van het buitengebied is 
van belang evenals het behoud en verhogen van de kwaliteit van kleine kernen. 

- In de provincie Antwerpen wordt maximaal 35% van de bijkomende woningen 
gerealiseerd in het buitengebied. Het provinciaal structuurplan zal voor iedere 
gemeente het aantal benodigde bijkomende woningen aangeven. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal de lokalisatie van gebieden voor nieuw 
te bouwen woningen met fasering en minimale dichtheden aangeven. 
In het buitengebied is het streven naar een woningdichtheid van minimaal 15 
woningen per ha uitgedrukt op een ruimtelijk samenhangend geheel. 
Het wonen en werken is te concentreren in de kernen van het buitengebied. 

- Een verdere aangroei van de linten en verspreide bebouwing is niet gewenst 
(conform het principe van gedeconcentreerde bundeling). 

Landschapsstructuur 
Het behoud en de ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en herkenbaarheid van 
landschappen wordt bewerkstelligd door: 
- een indicatieve selectie van structurerende landschapselementen- en componenten; 
- de formulering van gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor af te bakenen 

karakteristieke elementen (bakens) en componenten van het landschap 
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(reliëfcomponenten en markante terreinovergangen), gave landschappen en open 
ruimteverbindingen. 

Andere functies van het buitengebied 
- recreatie en toerisme 

- ontwikkelingsperspectieven voor toeristisch-recreatieve infrastructuur in het 
buitengebied:  uitgangspunt is het recreatief medegebruik met respect voor de 
draagkracht van het gebied.  Netwerkvorming zorgt voor de verbinding van de 
toeristisch-recreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke 
gebieden. 

- gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 
- deze dienen geconcentreerd te worden in de kernen van het buitengebied. Een 

verweving van de verschillende activiteiten moet worden nagestreefd en de 
bereikbaarheid van de mobiliteitsgenererende activiteiten moet door een lokatie- 
en mobiliteitsbeleid gegarandeerd en versterkt worden. 

2.4. Lijninfrastructuren 
Duurzame mobiliteit wordt als uitgangspunt gehanteerd. Een geïntegreerde benadering 
van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur staat voorop. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opteert voor het optimaliseren van het 
bestaand wegennet. Deze optimalisatie houdt een functionele categorisering van het 
wegennet in. In een eerste indeling wordt onderscheid gemaakt tussen het 
hoofdwegennet, de primaire wegen, de secundaire wegen en de lokale wegen.(RSV p. 
476-495): 
- hoofdwegennet, met als hoofdfunctie verbinden op internationaal niveau en als 

aanvullende functie verbinden op Vlaams niveau: De E19 (A1), E313 (A13) en ring 
rond Antwerpen werden geselecteerd als hoofdweg; 

- primaire wegen categorie I en II met als hoofdfunctie verbinden op Vlaams niveau en 
als aanvullende functie verzamelen op Vlaams niveau, waarbij maatregelen moeten 
genomen worden om die verbindingsfunctie te optimaliseren. In de omgeving van 
Schelle wordt de A12 als primaire weg categorie I onderscheiden.  Er worden geen 
primaire wegen categorie II geselecteerd in Schelle; 

- secundaire wegen, met als hoofdfunctie verbinden en/of verzamelen op lokaal en 
bovenlokaal niveau en als aanvullende functie toegang geven, worden behandeld in 
de provinciale structuurplannen; 

Lokale wegen, met als hoofdfunctie toegang geven, worden behandeld in de 
gemeentelijke structuurplannen. Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid gaan hier 
boven de afwikkelingssnelheid. 
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3. Verbanden met het Ruimtelijk Structuurplan van de 
Provincie Antwerpen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen werd op 10 juli 2001 goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering. 

3.1. Gewenste ruimtelijke structuur 

3.1.1. Hoofdruimte Antwerpse fragmenten 
Schelle maakt deel uit van de hoofdruimte Antwerpse fragmenten.  Het gebied bestaat 
uit het deel van de provincie dat in de Vlaamse Ruit ligt.  Alle onderdelen van deze 
hoofdruimte hebben een min of meer stedelijk karakter.  Dit wil niet zeggen dat alles is 
volgebouwd.  Integendeel, er komen tevens belangrijke natuur-, land- en 
tuinbouwgebieden in deze ruimte voor.  Zij zijn echter verweven met bebouwde 
gebieden en hebben daarin ook een functie.  Die al dan niet optimale verwevenheid is 
een karakteristiek en een potentiële kwaliteit van het gebied. 

3.1.2. Deelruimte grootstedelijk Antwerpen 
Tot deze deelruimte behoren (delen van) de gemeenten Aartselaar, Antwerpen, 
Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, 
Schelle, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht.  Deze deelruimte valt niet 
samen met het later af te bakenen grootstedelijk gebied. 
Het grootstedelijk Antwerpen blijft ook in de toekomst van fundamenteel belang voor de 
gewenste ruimtelijke structuur van de provincie.  Voor de provincie behoudt Antwerpen 
een centrale rol en biedt het gebied ruimte aan de meest hoogwaardige functies.  Dat 
geldt voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, grootschalige voorzieningen, distributie 
of verkeer.  Een dergelijke concentratie van functies mag niet worden verzwakt door 
nieuwe polen van dit niveau te creëren.  In het kluwen van stedelijke deelruimten en 
fragmenten van de Vlaamse ruit is Antwerpen het grootstedelijk hart van de provincie.  
De overige delen in de provincie zijn hiermee allemaal in min of meerdere mate 
verbonden.  Dit uitgangspunt vraagt om een grondige vernieuwing van het grootstedelijk 
gebied. 
De ontwikkelingsperspectieven die voorzien worden zijn: 
- Het grootstedelijk gebied wordt gezien als een geheel van gelijkwaardige 

grootstedelijke woonomgevingen met een hoog voorzieningsniveau.  De meer 
perifere woonomgevingen nemen daarbij een aantal taken over van de kernstad.  
Het onderscheid tussen het voorzieningsniveau van deze laatste en dat van de 
andere woonomgevingen vervaagt.  De dichtheid van de kernstad verlaagt, deze van 
de meer perifere woonmilieus verhoogt. 

- De samenhang tussen de verschillende woonomgevingen wordt verzekerd door 
grootstedelijke elementen als een grootstedelijke groenstructuur en grootstedelijke 
assen.  De groenstructuur bestaat uit groene vingers, geworteld in de Antwerpse 
gordel en doorlopend in een natuurlijk netwerk verweven tussen de 
woonomgevingen.  De grootstedelijke assen zijn dragers van voorzieningen, van 
hoogdynamische activiteiten en van openbaar vervoer. 

- De Schelde wordt opgenomen in een nieuwe gemengd groene, gemengd stedelijke 
vinger van het grootstedelijk gebied.  Een nieuwe band van stedelijkheid aan het 
water met wonen, natuur en groen, dienstverlening en voorzieningen vervangt 
daarbij de vroegere en huidige bedrijvigheid. 



 

  
 Gemeente Schelle: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - dossier SHE 512 14 

- De woonomgevingen worden verbonden door een hoogwaardig openbaar vervoer 
netwerk.  In principe moet elke woonomgeving in contact staan met elke andere. 

De geformuleerde doelstellingen zijn: 
- Vernieuwen van het grootstedelijk gebied 

- Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt aan het grootstedelijk gebied de taak 
op om ruimte voor ongeveer 40.000 bijkomende woningen te voorzien.  In de 
eerste plaats biedt het bestaand weefsel hiervoor nog mogelijkheden door 
bijvoorbeeld  herbestemming, verdichting, hergebruik of opsplitsing.  Ten tweede 
moeten hiervoor ook nieuwe locaties worden aangeduid.  Dit gebeurt bij de 
afbakening van het grootstedelijk gebied.  Omwille van de duidelijke behoeften en 
om te kunnen concurreren met het buitengebied moeten ook op korte termijn 
grootschalige woningbouwprojecten worden gerealiseerd. 
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt aan het grootstedelijk gebied de taak 
op om grote aantallen hectare bijkomende bedrijventerreinen te voorzien.  Gelet 
op de omvang van de taakstelling voor het grootstedelijk gebied stelt de provincie 
volgende principes voor: 
De bestaande bedrijventerreinen voor productiebedrijvigheid moeten optimaal en 
selectief worden benut.  Een doorgedreven immobiliënbeleid moet de 
bezettingsgraad hiervan doorlopend op een maximum houden. 
Sanering en hergebruik van verlaten bedrijventerreinen moeten mee het aanbod 
verhogen. 
De omgeving van Boomsesteenweg wordt een vernieuwde stedelijke as.  In deze 
omgeving kunnen nog bijkomende diensten- en bedrijventerreinen worden 
gecreëerd. 
De stationsomgevingen zijn eveneens potentiële dienstenzones. 

- Uitbouwen van kwalitatieve woonomgevingen 
- De morfologische en functionele dichtheid van Antwerpen kernstad kan worden 

verlaagd enerzijds door het doorlopend herwaarderen van het weefsel en 
anderzijds door het uitvoeren van herbestemmingsprojecten. 
In meer perifere woonomgevingen wordt de morfologische en functionele 
dichtheid verhoogd tot een meer stedelijke dichtheid.  Deze woonomgevingen 
worden daardoor meer gelijkwaardig aan Antwerpen kernstad.  Het betreft de 
woonomgevingen Merksem, Linkeroever, Zwijndrecht, Deurne, Borsbeek, 
Wijnegem, Wommelgem, Berchem, Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich 
en Kontich-kazerne, Lint, Hoboken, Wilrijk, Aartselaar, Hemiksem, Schelle en 
Boom.  Hierbij is dringend nood aan kleine woningen en moet de open bebouwing 
worden afgeremd. 

- Vrijwaren van groene vingers 
- De groene vingers staan binnen het grootstedelijk Antwerpen met elkaar in 

verbinding via allerlei bosjes, ingesloten open ruimten, het ringbos rond de 
kernstad enz., verweving in of tussen de woonomgevingen.  Van buiten de 
deelruimte worden de groene vingers gevoed door de Antwerpse gordel.  Het 
geheel van groene vingers en lokale verbindingen vormt een grootstedelijke 
groenstructuur.  Voor dit gebied moet een detailplan worden opgemaakt.  
Gecoördineerde acties voor de realisatie evenals een beheersplan en –orgaan 
zijn nodig. 
De open ruimte ten westen van de A12 tussen Boom en Wilrijk (met het 
Schoonselhof en eindigend in fort 7 en fort 8) wordt geselecteerd als groene 
vinger. 
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- Verbeteren van de bereikbaarheid 
- In principe moet elke woonomgeving in het grootstedelijk gebied rechtsreeks 

worden verbonden met elke andere.  Dit kan door de uitbouw van grootstedelijke 
fietsverbindingen.  Dit impliceert bijvoorbeeld ook het aanpassen van het 
openbaar vervoersnet waarbij het radiaal tramnet wordt aangevuld met 
verbindende en nieuwe tangenten.  Ook het net van L-treinen kan beter worden 
ingeschakeld in het stedelijk vervoer. 

- De toekomst van de luchthaven is een afzonderlijk aandachtspunt maar wordt op 
Vlaams niveau bepaald.  Het Vlaams gewest bakent het luchthavengebied af 
binnen het af te bakenen grootstedelijk gebied Antwerpen.  In het kader van de 
gebiedsgerichte mobiliteitsvisie stelt het ruimtelijk structuurplan voor de provincie 
Antwerpen wel randvoorwaarden aan de toekomstige ontwikkeling van de 
luchthaven vanuit de invalshoek van de provincie. 

- Uitbouwen en inrichten van grootstedelijke assen 
- De samenhang binnen het grootstedelijk gebied wordt bevorderd door de uitbouw 

van een beperkt aantal grootstedelijke assen.  Deze overstijgen het lokaal niveau 
van de individuele woonomgevingen en vervullen een functie voor heel het 
grootstedelijk gebied.  Bovenlokale functies worden op deze assen geënt en in 
een kwalitatief stedenbouwkundige en architecturaal geheel georganiseerd.  
Volgende assen in de omgeving van Schelle kunnen worden uitgewerkt: 

- Boomsesteenweg en omgeving worden beschouwd als een strategisch project 
voor de gefragmenteerde stad.  Voor deze ruimte worden onderzocht of meer 
kruispunten kunnen worden ondertunneld of overdekt.  Een overdekking maakt 
het mogelijk stedelijke vernieuwingsprojecten te realiseren hetgeen zeker in Boom 
een grote versteviging van de stedelijke functie zou betekenen. 
Schelde en Rupel vormen een as doorheen het centrum van Antwerpen tot aan 
Boom. 

3.1.3. Deelruimte Antwerpse gordel 
Tot deze deelruimte behoren (delen van) de gemeenten Stabroek, Kapellen, 
Brasschaat, Schoten, Brecht, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Ranst, 
Boechout, Lier, Lint, Kontich, Aartselaar, Duffel, Rumst, Boom, Niel en Schelle. 
De Antwerpse gordel is een groenstructuur van grootstedelijk niveau verweven met de 
Antwerpse fragmenten en met een bijzondere functie voor het grootstedelijk gebied.  Hij 
verbindt verschillende soorten natuurlijke, landschappelijke en open ruimte elementen 
(delen van de valleien van de Schelde, Rupel en Nete, ingesloten open ruimten, 
netwerken van bakens, bosgebieden,…).  De Antwerpse gordel loopt ook door in het 
grootstedelijk gebied, bijvoorbeeld in groene vingers en in de fortengordels. 
De ontwikkelingsperspectieven die voorzien worden zijn: 
- De binnenste en buitenste fortengordels, samen met sommige rivier- en beekvalleien 

en het anti-tankkanaal, vormen de ruggengraat van de gordel.  Om als netwerk te 
functioneren is het noodzakelijk dat ruimten worden beschermd, gebufferd, vergroot 
en met elkaar verbonden. 

- Groene vingers dringen door in het grootstedelijk Antwerpen en zijn geworteld in de 
Antwerpse gordel.  Sommige zijn aangetast door allerlei functies.  Zij blijven toch 
belangrijk en moeten worden gevrijwaard. 

- In het zuiden van de gordel (omgeving van Aartselaar, Schelle, Boom en Rumst) 
bevinden zich ingesloten open ruimten tussen allerlei infrastructuren (in het bijzonder 
E19 en A12), dorpen, gehuchten en linten.  Sommige daarvan zullen binnen de 



 

  
 Gemeente Schelle: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - dossier SHE 512 16 

afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen vallen en komen dan in 
aanmerking als locaties voor nieuwe woningen of als randstedelijke groengebieden.  
De randstedelijke groengebieden behouden hun rol in de Antwerpse gordel. 

- Grote natuurlijke gebieden die zich bevinden rond samenvloeiingen van rivieren zijn 
ook onderdelen van de Antwerpse gordel: Schelde-Rupel, Rupel-Zenne-Dijle-Nete, 
Kleine Nete-Grote Nete.  Zij worden met elkaar verbonden door de Schelde, Rupel 
en Nete. 

- In het noorden behoren de verschillende soorten onbebouwde ruimten van het 
bebouwd perifeer landschap tot de gordel.  In het bijzonder de bosgebieden zijn van 
belang. 

De geformuleerde doelstellingen zijn: 
- Tegengaan van bebouwing in de Antwerpse gordel 

Om de rol van grootstedelijke groenstructuur waar te maken, wordt uitbreiding van 
bebouwing in het gebied tegengegaan.  Bij de selectie van hoofddorpen wordt dit 
verder uitgewerkt.  De kernen worden maximaal landschappelijk geïntegreerd. 

- Beschermen, versterken en verbinden van onderdelen van de gordel 
Bestaande elementen van de gordel worden beschermd en zo mogelijk vergroot.  Dit 
geldt bijvoorbeeld voor groene vingers tot in grootstedelijk Antwerpen, ingesloten 
landschapskamers, kasteeldomeinen, forten, bossen of gebieden rond 
samenvloeiingen.  Voor kwetsbare gebieden in de gordel worden beheersplannen en 
voorschriften opgemaakt.  Natuurverbindingsgebieden worden hierbij betrokken.  
Landschapszorg en landschapsbouw, de aanleg van nieuwe bossen of de uitbouw 
van de ecologische infrastructuur spelen bij het creëren van waardevolle open ruimte 
verbindingen een grote rol. 
Tussen de verspreide onderdelen van de gordel worden langzame 
verkeersverbindingen gerealiseerd.  Het fietspadennet wordt daartoe verder verdicht 
waarbij relaties worden gelegd met de gemeentelijke netwerken en de woon-werk 
fietsroutes.  Specifieke aandacht gaat naar fietsverbindingen die het kruisen van 
rivieren op strategische plekken mogelijk maakt. 

- Versterken van open ruimte functies zoals natuur, bossen, landbouw, recreatie en 
landschap 
Recreatie is in het gebied een hoofdfunctie.  Dit betekent niet dat het gebied 
onbeperkt moet worden opengesteld.  Evenmin zijn nieuwe toeristisch-recreatieve 
voorzieningen nodig.  Zo hoeft bijvoorbeeld het aantal overnachtingsmogelijkheden 
in de gordel niet te stijgen.  De gordel is vooral gericht op de inwoners van het 
stedelijk gebied en op dagjesmensen. 
Delen van het gebied moeten ontoegankelijk blijven.  Hierin wordt de natuurfunctie 
versterkt. 
Bebossing wordt sterk gestimuleerd.  Zij draagt bij tot meer samenhang in het gebied 
en ondersteunt recreatie en natuur. 

3.2. Deelstructuren 

3.2.1. Ruimtelijk natuurlijke structuur 
Waternetwerk op provinciaal niveau 
Het zeer dicht en wijd vertakt waternetwerk van de provincie Antwerpen is de drager 
van de natuurlijke structuur.  Het bevat de rivieren van het stroomgebied van de 
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Schelde en enkele rivieren van het stroomgebied van de Maas.  Schelde, Rupel, Dijle 
en beide Netes vormen de belangrijkste elementen in dit stroomgebied.  De 
riviervalleien zijn in de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur van de provincie 
Antwerpen van groot belang vanwege de natuurverbindingsfunctie. 

Bepaalde gebieden waar rivieren en beken samenkomen, zijn structuurbepalende 
natuurlijke bakens van provinciaal niveau.  De samenvloeiing van de Schelde en de 
Rupel functioneert als knooppunt in de gewenste natuurlijke structuur en moet 
maximaal worden verbonden met omliggende natuurlijke gebieden.  Dit vormt een 
structuurbepalend ruimtelijk element. 

Aanduiding van natuurverbindingen 
In Schelle komen enkele natuurverbindingen van bovenlokaal belang voor.  Deze zijn 
de Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen Linkeroever (Blokkersdijk, Sint-
Annabos)  en de valleien van de Schelde en de Rupel, de Grote Struisbeek 
(Benedenvliet en Bovenvliet in Schelle) als verbindend element en een verbinding 
tussen het gebied van de samenvloeiing Schelde – Rupel en het Zennegat.  In de 
valleigebieden langs de Schelde en de Rupel moeten verbindingen worden opgevat als 
ruime gebieden waarbinnen wordt gestreefd naar een parklandschap.  Dit landschap is 
een samenhangend mozaïek van riviergebonden ruimten, elk op zich te klein of van te 
geringe natuurkwaliteit om zelfstandig te kunnen bestaan, maar gezamenlijk te 
ontwikkelen als functioneel geheel. 

3.2.2. Nederzettingstructuur 
Indien Schelle niet wordt opgenomen binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen wordt 
het geselecteerd als gemeente met een gewoon hoofddorp type II.  Deze gemeenten 
hebben de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein en 
desnoods een beperkte mogelijkheid voor de realisatie van meer bijkomende woningen 
dan voor de opvang van de natuurlijke aangroei noodzakelijk is. 

3.2.3. Ruimtelijk economische structuur 
Kleinhandel buiten stedelijke gebieden en kernen van het buitengebied 
De Boomsesteenweg (N177) in Wilrijk, Aartselaar, Schelle, Rumst en Boom wordt 
opgenomen als kleinhandelsconcentratie die ruimtelijk samenhangt met een stedelijk 
gebied (type I). 
De afbakeningsprocessen voor de stedelijke gebieden bepalen het 
ontwikkelingsperspectief van de betrokken kleinhandelsconcentratie.  Op dat moment 
wordt het ook duidelijk welke overheid (Vlaanderen of provincie) bevoegd is voor het 
opmaken van de noodzakelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Kleinhandelsconcentraties die ruimtelijk samenhangen met een stedelijk gebied, krijgen 
de beste ontwikkelingskansen.  Er dient zo efficiënt mogelijk omgegaan te worden met 
de bestaande terreinen.  De bestaande relatie met de andere delen van het stedelijk 
gebied moet worden uitgebouwd.  Bijkomende winkels kunnen worden vergund en 
uitbreidingen van bestaande vestigingen zijn mogelijk. 

Landbouw 
Landbouw is in de valleigebieden een medegebruiker van de ruimte naast de andere 
buitengebied functies.  Grondgebonden landbouw moet in evenwicht zijn met de 
ruimtelijke draagkracht van het gebied en moet de aanwezige natuur- en 
landschapswaarden respecteren. 
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Het weren van grondloze landbouw in de valleigebieden is gericht op het behoud en de 
versterking van de open valleistructuren en het natuurlijk karakter ervan alsook op de 
bevestiging van de belangrijke rol van de landbouw in dit gebied. 

In de groene vingers van het verstedelijkt gebied Antwerpen zijn landbouwactiviteiten 
mogelijk.  De landbouw heeft hier een functie als buffer voor de verstedelijking.  De 
nadruk ligt vooral op grondgebonden landbouwactiviteiten.  Ook glastuinbouw is 
mogelijk in de groene vingers.  Er komen immers nu ook veelsoortige activiteiten voor.  
Deze zijn niet strijdig met het concept van de groene vinger.  Het behoud van de 
openheid en het ‘groen’ karakter van de vingers blijven bepalend voor het 
ontwikkelingsperspectief. 
Vanuit het ruimtelijk beleid vereist dat maatregelen die de randstedelijke 
landbouwgebieden concreet afbakenen en de nodige garanties geven voor het 
voortbestaan van de bestaande landbouwactiviteiten erbinnen.  Bij de afbakening van 
het grootstedelijk gebied kan de provincie meewerken aan een duidelijk 
ontwikkelingsperspectief voor de dan precies aangeduide groene vingers. 

Toerisme en recreatie 
Schelle behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk Steden en Stromen.  Dit bestaat uit 
het gebied gelegen parallel aan 4 stromen: het Albertkanaal, het Netekanaal - de Nete, 
de Rupel en de Schelde.  De steden Antwerpen, Mechelen en Lier behoren tot dit 
netwerk.  Het netwerk valt grotendeels binnen de hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’.  
Het rivierenland met Bornem, Puurs en Sint-Amands, een deel van het Albertkanaal tot 
aan Massenhoven en de actieve en intensieve waterrecreatie in de omgeving van 
Mechelen en Willebroek behoren tot het gebied. 
Het netwerk ‘Steden en Stromen’ bevat (delen van) de gemeenten Aartselaar, 
Antwerpen, Boechout, Bonheiden,Boom, Bornem, Borsbeek, Duffel, Edegem, 
Hemiksem, Schelle, Kontich, Lier, Lint, Mechelen, Mortsel, Niel, Nijlen, Puurs, Ranst, 
Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Wijnegem, 
Willebroek, Wommelgem, Zandhoven en Zwijndrecht. 

Het gebied tussen Antwerpen en Boom (Boomsesteenweg) wordt geselecteerd als een 
gebied van primair toeristisch-recreatief belang.  Op de Boomsesteenweg wordt op 
toeristisch recreatief vlak het profiel van een stedelijke uitgangspool gecreëerd. 

De Schelde wordt geselecteerd als een gebundeld netwerk.  Dit netwerk is een geheel 
van gebundelde routes voor recreatieve lange afstandsbewegingen.  De schaal van de 
voorzieningen in de geselecteerde transferia overstijgt het gemeentelijk niveau. 

3.2.4. Ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 
De N171 tussen Eikenstraat en E19 en een nieuw aan te leggen verbinding tussen het 
bedrijventerrein ‘Krekelenberg’ te Boom – Niel en de bestaande N171 is opgenomen als 
secundaire weg type I. 

Uitwerking van het provinciaal openbaar vervoer 
- Schelle maakt deel uit van het niveau C: intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau 

Het station van Schelle maakt deel uit van de stations op het niveau van L- en 
voorstadstreinen tussen Mechelen en Antwerpen-Centraal. 
Stamlijnen van het voorstedelijk vervoer van Antwerpen gaat in de richting van Boom 
en Hemiksem. 
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3.2.5. Landschappelijke structuur 
In de Vlaamse vallei worden volgende structurerende reliëfelementen geselecteerd: de 
meanders van de Schelde en de Rupel, de oude Scheldeloop, de valleirand van de 
Schelde van Bornem tot Hoboken. 
De Schelde wordt eveneens geselecteerd als structurerend hydrografisch element. 
Als complexe gave landschappen worden aangeduid: de valleilandschappen, de 
gemengde complexen met overwegend akker- en weiland. 
Als complex nieuw landschap wordt het winkellint van de Boomsesteenweg aangeduid. 
De rechteroever van de Scheldevallei wordt opgenomen als open ruimte verbinding. 
Bepaalde gebieden waar rivieren en beken samenkomen, zijn structuurbepalende 
natuurlijke bakens van provinciaal niveau.  De samenvloeiing van de Schelde en de 
Rupel functioneert als knooppunt in de gewenste natuurlijke structuur en moet 
maximaal worden verbonden met omliggende natuurlijke gebieden.  Dit vormt een 
structuurbepalend ruimtelijk element. 
De omgeving kasteel Cleydael – fort 7 en 8 – Schoonselhof wordt geselecteerd als 
open ruimte verbinding. 
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4. Ruimtelijke structuurplannen van buurgemeenten 

4.1. Structuurplan gemeente Hemiksem 
Het studiebureau Belgroma heeft de startnota van Hemiksem afgerond. 

4.2. Structuurplan gemeente Aartselaar 
Iris Consulting heeft voor Aartselaar een derde voorontwerp opgesteld. 
Voor Schelle zijn de grensgebieden langs de A12 van belang. 
Structuren 

Gewenste open ruimte structuur 
Grensoverschrijdend overleg voor een consistente natuurontwikkeling rond de Struisbeek 
In nauw overleg met de randgemeenten moet er een consistent beleid ontwikkeld 
worden ten aanzien van de natuurontwikkeling rondom de Struisbeek. 
Wullebeek – De Reukens 
De waterkwaliteit van de Wullebeek dient sterk verbeterd te worden daar dit een 
vereiste is voor goede natuurontwikkeling.  Door zuiveringsmoerassen uit te bouwen en 
te beheren kan een belangrijke aanzet gegeven worden tot natuurtechnisch beheer van 
deze waterloop.  Er dient een saneringsplan opgesteld te worden om deze waterloop te 
saneren: punctuele lozingen moeten in kaart gebracht worden en aangesloten op het 
rioolnetwerk. 
Het kleine bosperceeltje is een toevluchtsoord voor tal van diersoorten.  Als belangrijk 
element in de ecologische structuur dient het behouden te blijven.  Dit bosje kan de 
kern vormen, voor het te ontwikkelen stadsbos.  De uitbouw van dit stadsbos dient 
afgestemd te worden op de belangrijke agrarische functie van het gebied. 
Gewenste economische structuur 
De grote bedrijven en baanwinkels zijn geconcentreerd aan de A12 in de daartoe 
bestemde gebieden.  Deze regionale economische as kan binnen haar huidige grenzen 
nog groeien en meer dan voldoen aan de vraag voor bedrijventerreinen.  Uitbreiding is 
met andere woorden niet wenselijk; herstructurering van de bedrijvenzones en 
omgeving daarentegen wel. 
De ontsluiting van de bedrijven en winkels naar de A12 gebeurt best via de bedrijven- 
en winkelterreinen zelf zodat de achterliggende straten niet langer belast worden door 
het verkeer. 
Verkeerscongestie op de A12 leidt tot achteruitgang van deze as als stedelijke 
winkelstrook.  Een gedifferentieerd mobiliteitsplan, het weren van verkeersgenererende 
bedrijven en bedrijfsvervoersplannen vanuit de hogere overheid moeten een antwoord 
bieden aan de verkeerscongestie. 
Gewenste toeristisch – recreatieve structuur 
Aartselaar moet haar toeristisch-recreatief product versterken door het diverse aanbod 
te verbinden door toeristische netwerken (fiets, auto, te voet). 
Wandel- en fietsroutes met respect voor de landschapsstructuren 
In het agrarische gebied is er een duidelijke variatie aan gebieden.  Deze variatie is een 
belangrijke troef voor de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes.  De belevingswaarde 
kan worden versterkt door een doordachte uitstippeling van routes, waarbij de openheid 
en de landelijke ongereptheid van het landschap de basis vormen.  Wandel- en 
fietsroutes moeten landschappelijk inpasbaar zijn, waarbij gebruik kan worden gemaakt 
van bestaande lijnelementen zoals veldwegen.  De gemeente dient te onderzoeken hoe 
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haar huidig aanbod aan fiets- en wandelroutes kan geoptimaliseerd worden.  Hierbij 
dient netwerkvorming van recreatieclusters centraal te staan. 
Gewenste lijninfrastructuur 
Er moet gestreefd worden naar het verminderen van de autogerichte mobiliteit.  De 
gemeente kan vanuit haar positie van lokale overheid impulsen aanreiken die een 
aanzet geven tot een ander gebruik van vervoerswijzen; betere openbare 
vervoerslijnen, lijninfrastructuur met een hoog comfort, goede informatie naar de 
bewoner. 
Maatregelen dienen getroffen te worden om de ontbrekende schakels van het fiets- en 
wandelroutenetwerk te kunnen vervolledigen. 
Gewenste landschappelijke structuur 
Structurerende hydrografische elementen 
De beekvalleien van de Struisbeek en de Wullebeek vormen de belangrijkste 
natuurverbindingen van de open ruimten in Aartselaar.  Een natuurlijke inrichting en 
maximale vrijwaring van bebouwing wordt nagestreefd. 
Bescherming en eventuele uitbreiding van de bosrestanten in de verschillende open 
ruimte gebieden is aangewezen. 
Deelruimten 
Economische as van de A12: niet alleen een stedelijke winkelstrip 
De ontwikkeling van een herkenbare as is noodzakelijk om de economische activiteit 
zichtbaar te maken. 
De ontsluiting van bedrijven naar de A12 moet in de toekomst geschieden door middel 
van toegangswegen op de bedrijvenzones zelf. 
Het uitbouwen van daktunnels Boomsesteenweg ter hoogte van woonzones en de 
verbindingswegen met centrum Aartselaar bieden volgende perspectieven: 
- herinrichting van deze open ruimte daktunnels met pleinfunctie, transferium, 

parkeerfaciliteiten; 
- groenvoorzieningen als structuurbepalend gegeven ter hoogte van winkelbedrijven; 
- versterken en uitbouwen woonfunctie op deze plekken. 
De open ruimten: 2 beekvalleien als lokale verbinding tussen de groene vingers 
- Struisbeek 

- voor de meest aangetaste plekken moet een minimumbasis aanwezig zijn van 
een landschappelijke structuur 

- de relaties tussen de parkdomeinen en het omliggende agrarische gebieden 
moeten, waar nodig, versterkt worden; 

- bij de ontwikkeling van industriële activiteiten in de nabijheid van de waterloop 
moet een minimumafstand gerespecteerd worden. 

- Wullebeek 
- inplanting stadsbos als groene long en zone voor passieve recreatie; 
- versterken natuurwaarden, entiteit; 
- het creëren van een bufferstrook langsheen de Wullebeek; 
- verbeteren van de structuur van de beek; 
- uitwerken van een ecologisch netwerk; 
- aanleg van een wateropvangbekken en natuurleerpad; 
- opmaak van een RUP voor het ontwikkelen van een stadsbos. 
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4.3. Structuurplan gemeente Niel 
Soresma heeft de startnota van Niel afgerond.  Momenteel is een voorontwerp in 
opmaak. 

4.4. Structuurplan gemeente Bornem 
De gemeente heeft een ruimtelijk structuurplan opgesteld door studiegroep Omgeving. 
Voor Schelle is vooral het grensgebied langs de Rupel van belang. 
Gewenste rol van Bornem 
De open ruimtefuncties als troef 
Verschillende open ruimtes hebben een bovengemeentelijk belang.  Het betreft vooral 
natuur en passieve recreatie.  In het bijzonder Schelde- en Rupelvallei en de 
verschillende bossen spelen hierin een belangrijke rol.  Enerzijds vormen deze een 
groen hart in de Vlaamse Ruit, anderzijds hebben zij een toeristisch-recreatieve 
aantrekkingskracht eveneens op het niveau van de Vlaamse Ruit. 
Ruimtelijk concepten 
Herstelde Rupelvallei in relatie tot de Rupelstreek 
De Rupelvallei is verbonden met de Scheldevallei.  Het geheel van deze valleigebieden 
kan worden versterkt.  Aangezien de Rupelvallei drager is van verschillende menselijke 
activiteiten (bedrijvigheid in de Rupelstreek, aanleg van het zeekanaal), vraagt dit om 
een herstructurering.  Door het verdwijnen van activiteiten uit de Rupelstreek, kunnen 
Rupel zelf en de rechteroever ervan een veel hogere kwaliteit en een gemengde natuur, 
cultuurhistorische en recreatieve functie krijgen. 
Mogelijk beleid ter realisatie van visie en concept voor natuur 
Rupelvallei 
- overleggen met de buurgemeenten en hogere overheden in verband met herstel en 

natuurontwikkeling van de Rupel; 
- opvolgen van het natuurontwikkelingsplan voor het noordelijk eiland; 
- voeren van overleg met betrekking tot de toekomstige bestemmingen langs het 

zeekanaal; 
tegengaan van ingrepen die een toename van de verharde oppervlakte tot gevolg 
hebben door het weren van (nieuwe) verharding van wegen en (nieuwe) bebouwing. 
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5. Sectorale beleidsplannen en andere studies 

5.1. Streekvisie arrondissement Antwerpen 
Het streekplatform "Strategisch plan regio Antwerpen" keurde in maart 1997 de 
"Streekvisie arrondissement Antwerpen" goed. Deze streekvisie houdt een aantal 
beleidsvoorstellen in op regionaal niveau vanuit een socio-economische invalshoek.  

Toerisme 
Het watertoerisme biedt nog heel wat ontwikkelingskansen.  De nabijheid van Schelde 
en Rupel, het Albertkanaal en het kanaal Schoten-Turnhout-Dessel, vormen 
opportuniteiten voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het arrondissement.  De 
aanwezigheid van water is landschappelijk aantrekkelijk en vormt een ideale 
recreatieomgeving. 
Prioriteit dient gegeven te worden aan: 
- infrastructuur ten behoeve van de watersport; 
- realisatie van een fiets- en wandelnetwerk; 
- tewerkstelling in de sector van bootbouw en –restauratie; 
- aanleg van steigers, overnachtingslocaties, faciliteiten voor pleziervaart en vorming 

van netwerken voor de tourvaart; 
- bevordering van het cruisetoerisme naar Antwerpen. 

Openbaar vervoer 
Er moet een langetermijnplan voor het voorstadsverkeer ontworpen en uitgevoerd 
worden, waarin volgende elementen terug te vinden zijn: 
- nieuwe mogelijkheden die de spoortunnel van Antwerpen biedt inzake voorstedelijk 

reizigersvervoer; 
- frequent voorstedelijk treinverkeer op de lijnen 12 (Antwerpen-Essen), 15 

(Antwerpen-Lier), 25 (Antwerpen-Mechelen), 52 (Antwerpen-Boom-Puurs) en 59 
(Antwerpen-Sint-Niklaas); 

- uitbouw van een complementair streekvervoersnet in eigen bedding en met 
automatische verkeerslichtenbeïnvloeding (Brasschaat, Turnhout, Boechout, Kontich, 
Boom, Beveren); 

- aan dit streektramnet dient een transferia-systeem (overstappunt) gekoppeld te 
worden met oog voor sociale controle; 

- een openbaar vervoerslijn langs de A12/N177. 

Weginfrastructuur 
Er moet een regionaal overleg opgestart worden voor de beslissing over de 
infrastructuurdossiers.  Er moet eveneens rekening gehouden worden met de kennis 
die aanwezig is bij de beslissingsprocedure: het Multimodaal Model. 
Antwerpen neemt in de Vlaams-Europese transportas een belangrijke plaats in: 
- omvorming van A11 Antwerpen-Knokke tot autosnelweg; 
- omvorming van A12 Antwerpen-Boom-Brussel tot autosnelweg; 
- volledig herstel van E313 op het grondgebied van de provincie; 
- modernisering van gewestwegen. 

Plaatskeuze en ontsluiting bedrijventerreinen 
Om de realisatie van deze nieuwe terreinen mogelijk te maken moet in kaart gebracht 
worden welke lokale besturen bereid zijn nieuwe terreinen aan te snijden. 
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Het hergebruik van verlaten bedrijfspanden moet worden gestimuleerd. 
Bij de vestiging van nieuwe bedrijven moet gezocht worden naar middelen om voorrang 
te geven aan bedrijven met het grootste directe of indirecte tewerkstellingseffect. 
Bovendien moet voorrang gegeven worden aan bedrijven die moeten verhuizen omwille 
van milieutechnische of planologische voorschriften.  Ten aanzien van semi-industriële 
bedrijfsvestigingen dient een maximaal verweven van wonen en werken nagestreefd te 
worden. 
Er dient een actieplan ontwikkeld te worden om bedrijventerreinen die niet gebruikt 
worden toch te realiseren. 
Er dient gestreefd te worden naar een inventaris van het daadwerkelijk grondgebruik in 
vergelijking met de huidige bestemming.  Dat kan op gemeentelijk vlak, vooruitlopend 
op de ruimtebalans zoals voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  Dat kan 
op termijn leiden tot een planologische ruil, die nauwer aansluit bij het reële 
grondgebruik. 

Een leefbare land- en tuinbouw  
De bedoeling moet zijn de overleving van de land- en tuinbouw in het arrondissement 
Antwerpen op termijn veilig te stellen. Daarbij moet aandacht besteed worden aan een 
kwaliteitsvolle ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector zonder afbreuk te doen aan 
de andere functies van de open ruimte. 

Verkavelingen, woonuitbreidingszones 
Nieuwe woongelegenheden moeten hoofdzakelijk in het grootstedelijk gebied ingeplant 
worden.  De druk op de rand moet gestopt worden door een kwaliteitsvol en gemengd 
aanbod in de stad.  Omgekeerd betekent dat het zuigeffect van de rand moet 
afgebouwd worden. 

Verweven van woon-en werkfunctie 
Er moet meer aandacht besteden worden aan inbreidingsprojecten in kernen. 

5.2. Structuurplan Rupelstreek 
Het structuurplan Rupelstreek werd door Studiegroep Omgeving opgemaakt tussen 
1982 en 1986. De beleidsopties die vanuit het structuurplanningsproces naar voor zijn 
gekomen, kunnen als volgt worden samengevat: 

- belang van het open houden van de beekvalleien; 
- op bepaalde plaatsen doortrekken van de open ruimte van het binnengebied naar 

Schelde en Rupel toe; 
- bewaren van belangrijke natuurlijke elementen binnen de streek (beekvalleien, 

Schelde- en Rupelboorden, kenmerkende reliëfelementen,…); 
- concentreren van het wonen in of aansluitend bij de bestaande kernen en beperken 

van woonprojecten die de open ruimte en het binnengebied aantasten; 
- herwaarderen van het wonen langs Schelde en Rupel; 
- vermenging van wonen en werken langs de Rupelboorden; 
- aanvaarden van de tewerkstellingsconcentratie langs A12, erkennen van het 

multifunctionele karakter van de provinciale weg en zijn verlengde, primaire 
ontsluiting van de streek langs de A12; 

- streven naar een betere kwaliteit van water, lucht, bodem,…; 
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- betrekken van de eigen karakteristieken en van betekenisvolle elementen in de 
planning (groen, water, gebouwen); 

- waarderen van de historisch gegroeide context; 
- creëren van nieuwe elementen die de streek opnieuw een eigen gezicht kunnen 

geven; 

5.3. Strategische visie Rupelstreek 
De conferentie van de burgemeesters van de Rupelstreek heeft op 18.12.1996 beslist 
om in het kader van de Strategische Planning regio Antwerpen een strategische visie 
voor de Rupelstreek uit te werken. Bedoeling is om de Rupelstreek binnen het groter 
geheel van de provincie Antwerpen volwaardig, herkenbaar en kwaliteitsvol aan bod te 
laten komen als regio. Om deze strategische visie uit te werken is een "Werkgroep 
Strategische Planning" opgericht. In het kader van deze werkzaamheden heeft 
Studiegroep Omgeving een werktekst opgesteld die ingaat op de troeven van de streek 
en op een mogelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Vervolgens heeft 
de Werkgroep Strategische Planning een aantal sleutelprojecten geselecteerd. In de 
nota zijn een aantal mogelijke concepten voor de Rupelstreek uitgedacht. 

Mogelijke concepten voor de Rupelstreek1 
- Drie noord-zuidgerichte assen met een eigen profiel structureren de streek (E19, 

spoorlijn, A12). 
- Uitbouwen van Boom als regionaal centrum op het knooppunt van de drie assen. 
- De Rupelstreek voorbij Rupel en Schelde. 

Aan de overzijde van de Rupel en de Schelde bevinden zich functies en elementen 
die dichter bij de Rupelstreek kunnen worden betrokken. 

- De Rupelstreek een aangename en groene verbinding tussen de Rupelmonding en 
het Netegebied. 

- Verschillende ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende gemeenten van de 
Rupelstreek. 

- Creëren van poorten op de verbindingswegen tussen A12 en de gemeentelijke 
kernen. 

- Beekvalleien als groene banden tussen Schelde en Rupel aan de ene kant en de 
open ruimte aan de andere kant (ten oosten van de A12). 

- Open houden van de gecompartimenteerde ruimte tussen de verschillende noord-
zuid gerichte assen en opvullen met open ruimtefuncties (natuur, landbouw, 
recreatie, ontginning kunnen als beheerder optreden). 

- De Provinciale Technische School als een gewestelijk centrum voor Vlaanderen 
Renoveert. 

- Assen vanuit de stations leiden de spoorreiziger naar centra of attractiepolen. 
- Sint-Bernardusabdij, het centrum voor fiets-, skate- en wandeltoerisme in de 

provincie. 
- Het provinciaal recreatiedomein De Schorre en de Sint-Bernardusabdij, rustpunten in 

een netwerk van toeristische elementen. 
- Een jaagpad langs Schelde en Rupel als drager voor een recreatief en utilitair 

fietsnetwerk. 

                                                 
1 Uit: De Rupelstreek een snoer van mogelijkheden; Studiegroep Omgeving, april 1997 
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- Schelde en Rupel, attractieve assen voor het watertoerisme met Schelle en Klein 
Willebroek als steunpunten. 

5.4. Mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar 
De 5 Rupelgemeenten (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle) en Aartselaar 
hebben een intergemeentelijk mobiliteitsplan opgesteld.  Ze worden allen 
geconfronteerd met dezelfde problemen.  Met de A12 en de E19 hebben ze 2 
noordzuidverbindingen, maar ze beschikken niet over een geschikte 
oostwestverbinding.  Intergemeentelijk wil men een vlotte doorstroming realiseren en is 
er vooral aandacht voor de hoofdwegen.  Daarnaast is er voor elke gemeente ruimte 
voor een lokale pijler rond de geëigende mobiliteitsproblemen. 

De oriëntatienota van het mobiliteitsplan voor de Rupelstreek werd op 26.02.1998 
goedgekeurd. De synthesenota en ontwerp beleidsplan zijn uitgekomen in juni 1999. 
Een beleidsplan is uitgekomen in oktober 1999. 

In de oriëntatienota worden 2 algemene concepten op het vlak van mobiliteit 
beschreven: "een dubbele kamstructuur" en "A12, een actieve winkel- en werkas". 

In het eerste concept worden A12 en E19 beschouwd als de hoofddragers van het 
autoverkeer. Om het verkeer naar beide hoofdwegen te leiden wordt een dubbele 
kamstructuur opgebouwd. Verzamelstraten ten westen en ten oosten van de beide 
hoofddragers leiden het verkeer van en naar de streek. Er worden geen verbindingen 
gecreëerd tussen A12 en E19 om sluipverkeer door het gebied te vermijden. 

Het tweede concept vertrekt vanuit het idee dat het deel van A12 tussen Pierstraat en 
Antwerpen verder evolueert naar een gemengd koop- en werkgebied. Omdat A12 vanaf 
Pierstraat niet langer als hoofdweg kan functioneren wordt het verkeer via een 
doorgetrokken expresweg naar E19 geleid. Kontich wordt mede door de aanwezigheid 
van de carpoolparking een belangrijk multimodaal knooppunt. De expresweg verbindt 
niet alleen A12 met E19 maar verzamelt ook het verkeer uit de streek. 

In de beleidsnota wordt een pakket van maatregelen voorgesteld voor de volgende 
categorieën: 

- Gewenste ruimtelijke structuur 
Hierin komen de kernen, de economische bedrijvigheid, de open ruimte en de 
recreatie aan bod. 

- Gewenste verkeersstructuur 
Hierin worden de verschillende modi besproken. 

- Gewenste ondersteunende maatregelen 
Hier komen de verschillende soorten van verplaatsingen aan de orde. 

Belangrijke punten binnen het mobiliteitsplan voor de Rupelstreek zijn: 
- het afwerken van een fietsroute langs de A12 en de Rupel; 
- het verbeteren van de oversteekbaarheid van de A12; 
- de uitbouw van een netwerk van verbindende en ontsluitende lijnen van het 

openbaar vervoer.  Langs de A12 kan het net uitgebreid worden met een snelbus 
tussen Antwerpen en Heizel en een tramlijn van Antwerpen tot aan Boom. 

- het heropenen van het station van Schelle; 
- heraanleg van de ontsluitingswegen en de woonstraten; 
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- het niet onmogelijk maken van aanlegplaatsen voor het goederenverkeer langs de 
Rupel; 

- maatregelen voor het woon-werk- en woon-schoolverkeer. 

5.5. Streefbeeldstudie A12 
De studie bestaat momenteel uit een analyse van de bestaande situatie en een 
planningscontext.  Knelpunten, potenties, doelstellingen, een visie en concept worden in 
een volgende fase opgemaakt. 

5.6. Strategisch plan voor toerisme in de Rupelstreek 
De Rupelstreek is een kleine regio, bestaande uit 5 gemeenten, die landschappelijk bij 
elkaar aansluiten, met als gemeenschappelijk element de Rupel en de Schelde. De 
regio heeft een sterk industrieel verleden, een waardevol historisch patrimonium, niet 
onbelangrijke groene gebieden en enkele grote attractiepunten. Op toeristisch vlak staat 
de streek feitelijk los van Antwerpen; ze heeft een eigen toeristische werking 
uitgebouwd, los van de steden Antwerpen, Mechelen of Lier. 

Door haar verleden heeft de Rupelstreek een merkwaardig uitzicht gekregen: spontane 
natuurontwikkeling in de oude kleiputten en langs de Schelde- en Rupeldijk situeren 
zich kleine historische woonkernen die vaak een rijk historisch patrimonium herbergen, 
afgewisseld met enkele landbouwgebieden en industrieel archeologische restanten. 
Deze verschillende aspecten maken de streek uitermate geschikt voor wandel- en 
fietstoerisme, industriële archeologie en riviertoerisme. 

Als algemene doelstelling kan gesteld worden dat het Strategisch Plan voorziet in acties 
gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht van het toeristisch-recreatieve 
product in de Rupelstreek, op het vergroten van de draagkracht van het gebied en de 
bevolking om toeristen en recreanten te ontvangen, en op de uitbouw van de 
recreatieve functie voor de eigen bevolking. 

Die doelstelling leidt tot: 

- Acties ter vergroting van de aantrekkingskracht van het toeristisch-recreatief product. 
Dit betekent dat men zorg moet dragen voor de kwaliteit van het aanbod, dat men 
vernieuwt en differentieert, en dat men het product promoot bij bewust gekozen 
doelgroepen met specifieke wensen. 

- Acties gericht op het vergroten van de draagkracht van de regio en haar bevolking. 
Dit houdt een goede en verantwoorde afstemming van woon-, werk-, onderwijs-, 
recreatieve en toeristische functie in, evenwel zonder te raken aan het oorspronkelijk 
karakter van de streek. 

- Acties gericht op een verantwoord gebruik van de regio als recreatieruimte door de 
eigen bevolking en door toeristen en recreanten van elders. 

5.7. Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en 
Brussel (1996) 
In Schelle bevinden zich geen achtergestelde buurten volgens de volks- en 
woningtelling van 1991. 
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5.8. Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden 
In het kader van de uitvoering van de Vlaamse wooncode heeft de Vlaamse regering 
woonvernieuwings- en woningbouwgebieden aangewezen.  Het doel van de Vlaamse 
regering met dit besluit is om de woonkwaliteit te verbeteren en het stimuleren van 
wonen in dorpen en gehuchten in plaats van verspreid in het buitengebied.  In de 
woonvernieuwings- en woningbouwgebieden kan men voor de renovatie van woningen 
en het bouwen van sociale woningen vijf procent subsidie krijgen van het Vlaams 
Gewest. 
Als woonvernieuwingsgebied worden de statistische buurten geselecteerd die voldoen 
aan volgende criteria: 
- de statistische buurt telt minstens 200 inwoners; 
- de bevolkingsdichtheid bedraagt minstens 4 inwoners per hectare; 
- minstens 11% van de woningen in de statistische buurt vertoont minstens één 

gebrek aan de buitenkant of minstens 20% van de woningen beschikt niet over klein 
comfort; 

- de statistische buurt behoort tot een cluster van buurten met gelijkaardige kenmerken 
die op de meeste of op alle van de volgende variabelen merkelijk slechter scoort dan 
het Vlaamse gemiddelde: 
- aandeel slechte woningen; 
- aandeel woningen zonder klein comfort; 
- aandeel woningen gebouwd voor 1945; 
- aandeel woningen met een cumulatie van ontbrekende gerieflijkheden; 
- aandeel woningen met privé-toilet; 
- aandeel woningen met badkamer; 
- aandeel woningen met centrale verwarming; 
- aandeel huurappartementen; 
- aandeel woningen van minder dan 35 m²; 
- oppervlakte per bewoner. 

 
Schelle heeft geen woonvernieuwingsgebieden. 
 
Een woningbouwgebied voldoet aan volgende criteria: 
- de statistische buurt telt minstens 200 inwoners; 
- de bevolkingsdichtheid van de statistische buurt bedraagt minstens 4 inwoners per 

hectare. 
De statistische buurten Schelle-Dorp, Mikman, Maaienhoek, Laarhoek en Boerenhoek 
werden opgenomen als woningbouwgebieden. 

5.9. Woonbehoeftestudie 
De woonbehoeftenstudie wordt opgesteld door de intercommunale IGEAN en loopt 
samen lopen met de opmaak van het structuurplan.  De prognoses en confrontaties zijn 
opgenomen in hoofdstuk 6. 

5.10. Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) werd opgesteld door het Provinciaal 
Instituut voor Hygiëne en dateert van juli 1996. 
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Het gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan heeft de bedoeling om op gemeentelijk 
niveau een planmatig beleid te ontwikkelen voor de sector van de natuur. Omwille van 
de landschapsecologische benadering wordt in het GNOP ook het aspect landschap 
mee in beschouwing genomen. 

Naast een inventaris bestaat het GNOP uit actieplannen voor een aantal specifieke 
landschapseenheden. Het GNOP werd opgemaakt in nauw overleg met de gemeente, 
een begeleidingscommissie en de milieu- en natuurraad. 
In het GNOP worden gebieden aangeduid waar het beleid vooral een ondersteunend en 
stimulerend beleid zal voeren om de ecologische waarden te versterken. 

De actiepunten hebben betrekking op de gemeente en de verschillende 
landschapseenheden: vallei van de Maeyebeek, de Rupel en de Schelse beken, de 
voormalige kleigroeven en Zinkval-Boerenhoek. 

Schelle 
- inbreng van meer streekeigen bomen en struiken in het straatbeeld; 
- het park Laarhof vrijwaren van bebouwing; 
- aanleg van educatief en recreatief groen in de nabijheid van woongebied. 

Vallei van de Maeyebeek 
- rustige hoekjes naast de beek accentueren met bomen; 
- natuurlijke oeverbegroeiing aan de linkeroever van de Maeyebeek; 
- nooddijk benutten als landschapselement; 
- omgeving van het containerpark visueel afschermen. 

Rupel en de Schelse beken 
- oude scheepswerf groener inkleden; 
- accentueren van de oevers van de Benedenvliet en de Wullebeek; 
- Rupelschor behouden en zo mogelijk verbeteren. 

Voormalige kleigroeven 
- gemeentelijke kleiput na sanering groener inkleden 

Zinkval-Boerenhoek 
- behoud en aanleg van kleine landschapselementen; 
- grondoppervlak van de hoogspanningsmasten benutten als puntvormig 

landschapselement; 
natuurvriendelijk bosbeheer. 

5.11. Milieubeleidsplan 
Het milieubeleidsplan is opgemaakt door de intercommunale IGEAN en dateert van 
augustus 2000. 
De tijdsspanne waarop het plan betrekking heeft, loopt van 2000 tot 2009. 
De gemeente Schelle heeft 10 opties van de nieuwe milieuconvenant onderschreven 
- Optie 1: gemeentelijk MINA-beleid 
- Optie 2: milieu-inventaris 
- Optie 3: Vlaamse milieudatabank 
- Optie 4: preventie en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 
- Optie 5: kringloopcentra 
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- Optie 6: uitvoering GNOP 
- Optie 7: duurzaam gemeentelijk beleid 
- Optie 8: gemeentelijke MINA-werkers 
- Optie 10: geïntegreerd rioleringsbeleid 
- Optie 11: geluidsactieplan 
De te ondernemen acties zijn: 
- Ter voorkoming van eventuele wateroverlast in de omgeving van het pompstation 

en/of bij een gebeurlijk defect van de pompinstallatie wordt de nooddijk verder 
afgewerkt. 

- Het hanteren van een strikte reglementering voor het inbuizen van baangrachten; 
alleen grachten inbuizen waar nodig en onvermijdelijk; bij afvoer van hemelwater de 
mogelijkheid van geperforeerde riolen of goten onderzoeken 

- Het gemeentebestuur zal in geval van nieuwe verkavelingen langsheen waterlopen 
een strook van 5 m voorzien tussen de waterloop en de begrenzing van de kavels. 

- Nagaan in welke mate in overleg met de waterlopenbeheerder 
beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten met natuurverenigingen voor 
een ecologisch beheer van de oevers (met in acht name van de noodzakelijke 
bereikbaarheid van de waterlopen voor toezicht en onderhoud). 

- Verdere uitbreiding van het gescheiden rioleringsstelsel op het grondgebied van de 
gemeente. 

- Het inbuizen van grachten streng reglementeren omdat anders de waterlopen hun 
structuur en ecologische kwaliteit verliezen. 

- De gemeente zal een waterlopenbeheersplan opstellen voor de waterlopen die vallen 
onder haar bevoegdheid 

- Ter bevordering van de ‘fietscultuur’ het fietspadennet blijven verbeteren. 
- Aanplanten van bomen en struiken ter verbetering van de luchtkwaliteit. 
- Erover waken dat er bij het in gebruik nemen van nieuwe woonzones nabij zones 

waar potentieel luidruchtige activiteiten plaatsvinden voldoende bufferzones worden 
voorzien. 

- Het in kaart brengen van de actuele toestand van de potentieel verontreinigde sites 
in de gemeente. 

- Creëren van een netwerk van bomenrijen, houtkanten, knotboomrijen, slootranden 
en wegbermen doorheen de gemeente. 

- Aanplanten van streekeigen groen op de aan te leggen nooddijk in de buurt van de 
visvijvers te Schelle. 

- Het opmaken van een groenbeheersplan waarin aandacht besteed wordt o.a. voor 
de natuurverbindingsfunctie van hagen en houtkanten bij de aanleg van nieuwe 
straatbeplanting. 

- De natuurwaarde van de vallei van de Maeyebeek verder benadrukken 
- Verdere uitbouw van de ecologische functie van de Maeyebeek 
- Groene invulling van de oude scheepswerf ter hoogte van de Benedenvliet. 
- Uitbouw van de ecologische functie van de Wullebeek. 
- Maatregelen uitwerken ter bevordering van de oude stortplaats t.h.v. de kleiputten: 

groene ontwikkeling van berken, wilgen, kruidlagen, grazige vegetaties, rietkragen en 
grote waterplassen. 
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- Uitbouw van de ecologische functie van de kleiputten langsheen de Wullebeek. 
- Stimuleren van een groene ontwikkeling op de hoek Interescautlaan – Tolhuisstraat. 
- Streven naar een behoud van het populierenbos aan de Tolhuisstraat als natuurlijk 

bos. 
- Huidige toestand van het Laarhof als parkgebied behouden en eventueel nog verder 

trachten uit te breiden. 
- Uitbouw van ecologische functie van het park Laarhof. 
- Initiatieven uitwerken voor het behoud van de kleine landschapselementen ter 

hoogte van de open weilanden in het landelijk gebied Zinkval. 
- Natuurvriendelijk bosbeheer van de waardevolle boskernen temidden van het open 

landbouwgebied gelegen in het landelijk gebied Zinkval. 
- Verdere uitbouw van de kleine landschapselementen in het landschappelijk 

waardevol gebied Boerenhoek. 
- Onderzoek naar de verdere uitbreiding van de natuurwaarde van het landschappelijk 

waardevol gebied Boerenhoek. 

5.12. Ontwerp Groene Hoofdstructuur 
In september 1993 werd door het Instituut voor Natuurbehoud van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (AMINAL) een ontwerp van de Groene Hoofdstructuur van 
Vlaanderen opgesteld. De Groene Hoofdstructuur moet worden beschouwd als een 
beleidsvisie vanuit de sector natuur voor de open ruimte. De Groene Hoofdstructuur is 
ondertussen achterhaald en vervangen door uitvoeringsbesluiten horende bij het 
decreet op Natuurbehoud. De ruimtelijke weergave van de Groene Hoofdstructuur is 
nochtans een interessant gegeven met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de natuur in Vlaanderen, en dus ook voor de natuur in Schelle. 

Op het grondgebied van Schelle wordt enkel een randzone langs de Bovenvliet 
weerhouden op de ontwerpkaart van de Groene Hoofdstructuur.  Daarnaast werden 
rond de gemeente een aantal gebieden aangeduid: 

- Natuurkerngebieden 
De oeverzijde van de Rupel in de gemeente Bornem, en meer bepaald de sector 
tussen de Rupel en de zeesluis van Wintam is ingekleurd als natuurkerngebied.  De 
zone loopt verder stroomopwaarts langs de Schelde-oevers tot aan het Groot 
Schoor. 
De vallei van de Bovenvliet is vanaf het kasteel Kleindaal te Aartselaar tot het gebied 
Kerkeneinde te Hemiksem eveneens ingekleurd als natuurkerngebied. 

- Natuurontwikkelingsgebieden 
De polders aan de overzijde van de Schelde tussen Rupelmonde en Kruibeke 
werden voorzien als natuurontwikkelingsgebied. 

5.13. Vlaams ecologisch netwerk (VEN) 
Het VEN is bedoeld om de bestaande natuurwaarden en de open ruimten in 
Vlaanderen te beschermen en verder te ontwikkelen.  Het VEN omvat de belangrijkste 
bos- en natuurgebieden.  Die zullen met elkaar verbonden worden tot grote groene 
gebieden waarin natuurbehoud en –ontwikkeling extra aandacht krijgt. 
Op 19 juli 2002 legde de Vlaamse regering de eerste selectie van de gebieden voor het 
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VEN voorlopig vast.  Momenteel loopt het openbaar onderzoek van 23 september tot 21 
november 2002. 

Het vernieuwd natuurbeleid van de Vlaamse overheid werd in 1998 op gang gebracht 
met het “decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu”, kortweg het 
“Natuurdecreet”. 
Een van de belangrijkste gebiedsgerichte maatregelen hierin is de ontwikkeling van een 
netwerk van uiterst waardevolle en gevoelige natuurgebieden, met name het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
(IVON). 

Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met een 
hoge natuurkwaliteit.  In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en –ontwikkeling op de 
eerste plaats.  Hiertoe worden beschermingsmaatregelen uitgewerkt waarbij rekening 
gehouden wordt met de mensen die er wonen, werken en recreëren.  Voor de burger en 
de overheid gelden hier dus bijkomende rechten en plichten. 
Het Natuurdecreet legt vast dat alleen gebieden met een welbepaalde (zogenaamd 
groene) bestemming op het gewestplan als VEN aangewezen kunnen worden. Het VEN 
zal opgebouwd zijn uit “Grote eenheden natuur (GEN)” en “Grote eenheden natuur in 
ontwikkeling (GENO)”, waarbinnen dezelfde regels gelden. 

Het IVON wordt aangewezen om de natuurgebieden van het VEN zoveel mogelijk met 
elkaar te verbinden en te ondersteunen. 
Hier komt natuur samen met andere functies voor, zoals landbouw, bosbouw en 
recreatie voor.  Dus ook buiten groene gebieden zoals agrarische en recreatiegebieden.  
De bedoeling is om ook in deze gebieden de natuur – samen met andere activiteiten – 
te bewaren en waar mogelijk te helpen ontwikkelen.  Voor de burger gelden hier geen 
bijkomende rechten en plichten.  Het IVON wordt later afgebakend. 

Voor de volledige afbakening zijn bestemmingswijzigingen noodzakelijk, door middel 
van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). 

Op termijn zullen, in samenspraak met de gebruikers en de eigenaars, specifieke 
maatregelen worden afgesproken om de bijzondere natuurwaarden te beschermen en 
te ontwikkelen. Die afspraken worden vastgelegd in een natuurrichtplan, die gericht zijn 
op de bescherming en de ontwikkeling van specifieke natuurwaarden van een bepaald 
VEN-gebied. In afwachting van een natuurrichtplan gelden voor de gebieden die 
behoren tot het VEN enkele algemene maatregelen om een achteruitgang van de 
natuurwaarden te verhinderen. 

Volgende plichten zijn van toepassing: 

- Voor bossen gelegen binnen het VEN moet een bosbeheerplan worden opgesteld, 
volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer. Bosbeheerders die een dergelijk 
beheerplan opmaken, krijgen een financiële tegemoetkoming; 

- De bepalingen van het Mestdecreet blijven van toepassing; 
- In het VEN geldt een algemeen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen; 
- Permanente graslanden mag men niet omzetten in akkerland; 
- Men mag geen wijzigingen aanbrengen in de waterhuishouding; 
- Het is verboden niet-inheemse soorten aan te planten, tenzij in een aantal gevallen; 
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- Men mag de structuur van het landschap niet veranderen: kleine 
landschapselementen zoals akkerranden, bermen, bomenrijen,… moeten behouden 
blijven; 

- Het is verboden de rust zodanig te verstoren dat de natuur achteruitgaat; 
- De overheid heeft een recht van voorkoop op gronden en gebouwen gelegen in het 

VEN. 
Gebruikers en eigenaars van gronden in het VEN krijgen ook een aantal bijkomende 
rechten: 

- De afbakening van het VEN heeft voor sommige eigenaars economische gevolgen. 
De Vlaamse overheid stelt daar financiële compensaties tegenover. Ook kunnen 
eigenaars in bepaalde gevallen de overheid verplichten hun gronden en gebouwen te 
kopen. Voor landbouwers zou het mogelijk worden gronden gelegen in het VEN via 
de Grondbank te ruilen met gronden uit de agrarische structuur. Voor bepaalde 
inspanningen kan de eigenaar van een gebied dat in het VEN ligt subsidies van de 
overheid krijgen; 

- Voor zachte recreatie zijn er in het VEN geen bijkomende beperkingen; 
- De afbakening verandert niets aan de juridische toestand van een woning. 

Bovendien zijn hogergenoemde maatregelen niet op een woning en woonkavel van 
toepassing. 

 
In Schelle worden volgende gebieden als VEN geselecteerd: 
- Een zone langs de Rupel ter hoogte van het Tolhuis; 
- De vallei van de Bovenvliet en een geïsoleerd bosfragment. 
Volgende gebieden vallen onder het IVON: 
- Het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied gelegen tussen Wullebeek en 

Laardijk; 
- Het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied Zinkval. 

5.14. Stadsrandbos Antwerpen 
In opdracht van AMINAL, afdeling Bos en Groen en de Provincie Antwerpen worden 
een aantal locaties aangeduid voor de inplanting van aan stadsrandbos. 

De provincie wordt opgesplitst in 2 loten.  Schelle valt in het zuidelijke deel (lot 1). 

Lot 1 
Hierin worden een aantal locaties voor het stadsrandbos aangeduid. 
In Schelle is het landbouwgebied ten noorden van de Steenwinkelstraat geselecteerd.  
De domeinen Kleidaal en Klaverblad maken hier deel van uit. 
Het stadsrandbos is vooral recreatief bedoeld met structuurversterkende en ecologische 
meerwaarden.  Alle sites worden beoordeeld volgens een aantal geschiktheidscriteria.  
Hier scoort Klaverblad – Kleidaal het best van alle geselecteerde sites. 

Daarna werden de praktische realisatiekansen nagegaan van de overblijvende lokaties.  
Voor de natuur- en landbouwsector is de lokatie Klaverblad – Kleidaal matig 
aanvaardbaar. 
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5.15. Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 
Het Vlaams gewest bakent in samenspraak met provinciebestuur en de gemeenten de 
grootstedelijke en regionaal stedelijke gebieden af in een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP). 
De opdracht voor het afbakeningsproces van het grootstedelijk gebied Antwerpen is 
gegeven door de minister van ruimtelijke ordening op 17 april 2003.  De administratie 
zal daarbij ondersteund worden door de tijdelijke vereniging Studiegroep Omgeving – 
Buck Consultants. 
In een eerste stap van dit afbakeningsproces werd de heer Charles de Weze, voormalig 
bestendig afgevaardigde ruimtelijke ordening van de provincie Antwerpen, 
gemandateerd als informateur.  Zijn opdracht bestond erin verkennende gesprekken te 
voeren met alle betrokken gemeenten en met het provinciebestuur van Antwerpen. 
In een eerste informele introductienota werden reeds een aantal aandachtspunten 
geformuleerd: 
- De afbakening van de stedelijke gebieden wordt in het RSV als een essentiële 

beleidsmaatregel vooropgesteld om de stedelijke leegloop en de lintontwikkeling te 
stoppen.  Het is tevens bedoeld om een aanbodbeleid inzake bijkomende woningen 
en ruimte voor economische activiteiten te kunnen realiseren en het buitengebied te 
vrijwaren van een stedelijke ontwikkeling. 

- Het belangrijkste streven in het opzetten van een grootstedelijk beleid is ruimtelijke 
kwaliteit.  Men mag zich niet fixeren op kwantitatieve taakstellingen voor wonen en 
bedrijvigheid.  Er kan bijvoorbeeld zelfs gekozen worden voor het afbouwen van een 
bedrijventerrein ten voordele van groen en om de kwaliteit van het wonen te 
verbeteren. 

- Een grootstedelijk beleid kan niet zomaar van bovenaf opgelegd worden. Het vormen 
van een visie en uitbouwen van een strategie moet van onderen op groeien.  Het 
gemeentebestuur is daarom een zeer belangrijke partner in het proces. 
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6. Prognoses en confrontaties met betrekking tot 
wonen 

6.1. Theoretisch beschikbare gronden 
Op basis van de gemeentelijke inventaris van onbebouwde percelen is een analyse 
uitgevoerd van het aanbod aan bouwgronden en woningen in de gemeente.  Deze 
worden ingedeeld volgens de statistische sectoren van de gemeente. 
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen: 

1.  onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen 

tabel 1: onbebouwde percelen in verkavelingen 

 vrijstaand gekoppeld Aaneengesloten totaal 
Schelle dorp 1 16 20 37 
Mikman 4 38 24 66 
Maaienhoek 1 2 3 6 
Laarhoek 2 7 4 13 
Boerenhoek 2 0 0 2 
Laar 0 0 0 0 
Zinkval – Spelten 0 0 0 0 
Koekoek 15 0 0 15 
Totaal 25 63 51 139 

bron: gemeente Schelle, verwerking igean 

2.  enkelvoudige onbebouwde percelen langs bestaande wegen niet gelegen in 
een goedgekeurde verkaveling 

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen percelen gelegen in woongebied (met 
inbegrip  van woongebied met landelijk karakter) en woonuitbreidingsgebied. 

tabel 2: enkelvoudige percelen niet in verkavelingen 

 woongebied woonuitbreidingsgebied totaal 
Schelle dorp 30 0 30 
Mikman 29 1 30 
Maaienhoek 2 0 2 
Laarhoek 3 0 3 
Boerenhoek 14 0 14 
Laar 0 0 0 
Zinkval – Spelten 0 0 0 
Koekoek 1 0 1 
Totaal 79 1 80 

bron: gemeente Schelle, verwerking igean 

3.  meervoudige percelen langs bestaande wegen niet gelegen in een 
goedgekeurde verkaveling 

Het aanbod aan bouwpercelen wordt berekend op basis van de verschillende 
bebouwingsmogelijkheden, nl.  vrijstaande bebouwing (15 m perceelsbreedte), 
gekoppelde bebouwing (10 m perceelsbreedte) of aaneengesloten bebouwing ( 6 m 
perceelsbreedte).  Het aantal percelen wordt bepaald volgens de vorm van de 
onbebouwde percelen en met hetzelfde bebouwingstype als in het straatdeel reeds 
aanwezig is. 
Bij de berekening van het aanbod aan meervoudige percelen is rekening gehouden met 
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de bestaande bebouwing in de omgeving. 
In straten/buurten met enkel vrijstaande bebouwing is bij de berekening van het aantal 
onbebouwde percelen enkel uitgegaan van vrijstaande of gekoppelde bebouwing.  In 
straten/buurten met enkel aaneengesloten bebouwing is enkel uitgegaan van 
aaneengesloten of gekoppelde bebouwing. 
We gaan er tevens vanuit dat: 

- het onbebouwde perceel grenzend aan een perceel met een vrijstaande woning of 
een kopwoning wordt afgewerkt met een kopwoning of vrijstaande woning 

- het onbebouwde perceel grenzend aan een perceel met aaneengesloten bebouwing 
wordt afgewerkt met een kopwoning of aaneengesloten bebouwing. 

Dit geeft het volgende aanbod: 

tabel 3: meervoudige percelen niet in verkavelingen 

 woongebied woonuitbreidingsgebied totaal 
Schelle dorp 52 0 52 
Mikman 24 0 24 
Maaienhoek 3 0 3 
Laarhoek 0 0 0 
Boerenhoek 0 0 0 
Laar 0 0 0 
Zinkval – Spelten 0 6 6 
Koekoek 20 0 20 
Totaal 99 6 105 

bron: gemeente Schelle, verwerking igean 

4.  onbebouwde percelen in binnengebieden niet gelegen in een goedgekeurd 
BPA 

tabel 4: onbebouwde percelen in binnengebieden 

 woongebied woonuitbreidingsgebied totaal 
Schelle dorp 52 12 64 
Mikman 50 0 50 
Maaienhoek 28 0 28 
Laarhoek 0 0 0 
Boerenhoek 0 0 0 
Laar 0 0 0 
Zinkval – Spelten 0 44 44 
Koekoek 0 0 0 
Totaal 130 56 186 

bron: gemeente Schelle, verwerking igean 

5.  Totaal theoretisch aanbod aan onbebouwde percelen 

Het totaal theoretisch aanbod kan als volgt samengevat worden: 
 
A.  Aanbod in woongebied 

1.  onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen 139 percelen 
2.  onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen 

- enkelvoudige percelen 79 percelen 
- meervoudige percelen 99 percelen 

3.  aantal potentiële woningen in binnengebieden, 
niet gelegen in een BPA  130 woningen 

B.  Aanbod in woonuitbreidingsgebied 
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1.  langs uitgeruste wegen 
- enkelvoudige percelen 1 perceel 
- meervoudige percelen 6 percelen 

2.  in binnengebieden 56 woningen 
 
Thans liggen 317 percelen (139+79+99) en 130 woningen juridisch vast in het 
woongebied.  Deze kunnen onmiddellijk aangesneden worden voor bebouwing.  De 
onbebouwde percelen in binnengebieden zijn hier inbegrepen. 

6.2. Reëel beschikbare gronden 
Een onderzoek op de immobiliënmarkt wijst uit dat niet alle theoretisch bebouwbare 
gronden op de markt worden aangeboden.  Het is niet omdat een perceel onbebouwd is 
dat het ook effectief een bouwrijp perceel is.  Vele factoren kunnen hierbij een rol 
spelen (vb familiale, speculatieve, fysische, enz.). 

Als fysische factoren zijn te vermelden: 
- Onbebouwde percelen in gebruik als tuin, moestuin of als landbouwgrond 
- Onbebouwde gronden gelegen langs een niet uitgeruste weg.  Deze gronden moeten 

eerst nog bouwrijp gemaakt worden. 
Het reële aanbod aan bouwpercelen ligt duidelijk lager dan het aantal theoretische 
bouwgronden. 
Voor de periode 1999-2009 werd volgende berekening doorgevoerd: volgens de 
omzendbrief RO97/31 i.v.m.  het opmaken van gemeentelijke woonbehoeftenstudies zal 
er minimum 30% van de bouwmogelijkheden op onbebouwde percelen gelegen aan 
een uitgeruste weg gerealiseerd worden in een periode van 10 jaar.   
Voor het reële aanbod aan percelen gelegen in een goedgekeurde verkaveling of een 
BPA wordt 79% aangehouden.  Dit percentage is de berekende realisatiegraad van 
verkavelingen van de afgelopen 10 jaar. 

Dit geeft het volgende reële aanbod in het woongebied: 
1. onbebouwde percelen gelegen in goedgekeurde verkavelingen 
 139 x 79%  = 110 percelen 
2. onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen 

- enkelvoudige percelen: 79 x 30% = 24 percelen 
- meervoudige percelen: 99 x 30% = 30 percelen 

3. potentieel aan woningen in binnengebieden 
- in binnengebied 130 x 79% =  103 woningen 

 
Het reële aanbod aan juridisch vastliggende bouwmogelijkheden in het woongebied 
bedraagt 164 percelen (110+24+30) en 103 woningen. 

6.3. Verdichtingsmogelijkheden binnen het bebouwd gebied 
Vervanging van bestaande woningen door appartementen 
Voor het inschatten van de reële beschikbare woningen, dient een correctiefactor op de 
reële beschikbare bouwgronden te worden toegepast.  In de meeste goedgekeurde 
verkavelingen kunnen enkel ééngezinswoningen gebouwd worden.  Langs de andere 
uitgeruste straten in het woongebied en in de binnengebieden zijn er uiteraard 
mogelijkheden voor appartementen en studio’s. 
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In de veronderstelling dat op deze categorie bouwgronden een zelfde aandeel 
ééngezinswoningen gebouwd wordt als er momenteel in de gemeente aanwezig zijn 
(88,3%) en een meergezinswoning gemiddeld 2,7 appartementen2 bevat, kunnen er 
bijkomend 32 appartementen of studio’s gebouwd worden in woongebied. 

Aanbod aan gebouwen die hun vroegere gebruikswaarde verloren hebben 
In het kader van het decreet van 15 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, zijn inventarissen 
opgemaakt van leegstaande bedrijfsgebouwen waarvan de site mogelijk in aanmerking 
komt voor het creëren van bijkomende woongelegenheden. 
De bedrijfsgebouwen van FirmaCoeck komen in aanmerking voor woningbouw.  De 
oppervlakte van de terreinen bedraagt ongeveer 5.400 m².  Hierdoor kunnen er een 13-
tal woningen gerealiseerd worden. 

6.4. Totale reële aanbod aan juridisch vastliggende 
bouwmogelijkheden 
Voor de eerstkomende 10 jaar kan het totale reële aanbod aan woningen als volgt 
berekend worden: 
-  reëel beschikbare gronden 164 percelen en 103 woningen 
- leegstand 34 woningen 
- verdichting met appartementen 32 woningen 
- verdichting door sanering bedrijfsruimten 13 woningen 
 Totaal 346 woningen 

6.5. Binnengebieden (niet-uitgeruste bouwgrond) 
In woongebied 
In onderstaande tabel worden de inbreidingsgebieden aangeduid, met weergave van 
het aantal te realiseren woningen. 

tabel 5: binnengebieden in woongebied 

Locatie Aantal woningen (25 per hectare)  
Hamerstraat – Kerkomgeving 3 
Steenwinkelstraat – Kwadehoekweg  49 
Heidestraat - Tolhuisstraat – Fabiolalaan - Kapelstraat 34 
Witte Gevelstraat 16 
Kapelstraat (voetbalvelden) 28 

Bron: Igean 

Hieruit blijkt dat er nog 130 uitbreidingsmogelijkheden in woongebied bestaan in 
Schelle. 

In woonuitbreidingsgebied 
Woonuitbreidingsgebieden worden in principe beschouwd als reservegebieden die 
slechts voor realisatie in aanmerking komen na verwezenlijking van de woongebieden.  
In een aantal gevallen is het echter stedenbouwkundig meer verantwoord om 
woonuitbreidingsgebied aan te snijden dan woongebied, nl. wanneer deze 

                                                 
2 In de appartementsgebouwen van Schelle zijn gemiddeld 5,1 appartementen aanwezig.  Wanneer men 
de grote appartementsgebouwen (meer dan 4 woningen) buiten beschouwing laat, ligt het gemiddelde op 
2,7 appartementen per gebouw (N.I.S.  Woningtelling 1991). 
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woonuitbreidingsgebieden gesitueerd zijn in de woonkern van de gemeente en de 
binnengebieden in het woongebied eerder perifeer gelegen zijn. 

tabel 6: binnengebieden in woonuitbreidingsgebied 

Locatie Aantal woningen  (25 per hectare) 
Tuinlei 56 

Bron: Igean 

Hieruit blijkt dat er 56 bouwmogelijkheden bestaan in de woonuitbreidingsgebieden.  
Deze zijn allen gelegen langs de Tuinlei. 

6.6. Confrontatie tussen behoefte en aanbod 
Theoretisch aanbod 

tabel 7: theoretisch aanbod bouwmogelijkheden 

aanbod in woongebied 
onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen 139 
onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen 
- enkelvoudige percelen 
- meervoudige percelen3 

 
79 
99 

aantal potentiële woningen in binnengebieden 
- niet gelegen in een BPA 

 
130 

aanbod in woonuitbreidingsgebied 
langs uitgeruste wegen 
- enkelvoudige percelen 
- meervoudige percelen 

 
1 
6 

in binnengebied 56 

bron: woonbehoeftenstudie Schelle, IGEAN 

Thans liggen 317 percelen (139+79+99) en 102 woningen juridisch vast in het 
woongebied. Deze kunnen onmiddellijk aangesneden worden voor bebouwing. De 
onbebouwde percelen in binnengebieden zijn hier inbegrepen. 

Reëel aanbod 
Niet alle theoretisch bebouwbare kavels worden op de markt aangeboden of zijn 
bouwrijp. Het reële aanbod aan bouwmogelijkheden in het woongebied wordt 
weergegeven in onderstaande tabel. 

tabel 8: reëel aanbod bouwmogelijkheden 

reëel aanbod aan bouwmogelijkheden 164 percelen (110+24+30) en 103woningen 
leegstand 34 woningen 
verdichting met appartementen 32 woningen 
verdichting door sanering bedrijfsruimten 13 woningen 
totaal 346 woningen 

bron: woonbehoeftenstudie Schelle, IGEAN 

Woningbehoefte 
De gemeente Schelle heeft een woningbehoefte die, afhankelijk van de gehanteerde 
prognosemethode, varieert van minimaal 371 woningen (MIRA 2) tot maximaal 454 

                                                 
3 meervoudige percelen worden verdeeld in meerdere kleinere percelen.  Het aantal percelen wordt 
bepaald volgens de vorm van de onbebouwde percelen en met hetzelfde bebouwingstype als in het 
straatdeel reeds aanwezig is. 
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woningen (volgens toename aantal woningen RSV) voor de periode 31.12.1991 - 
31.12.2007. 

Confrontatie 
Tussen 1992 en 2000 is het woningbestand toegenomen met 456.  De behoefte aan 
nieuwe woningen was dus in 2000 al ingevuld. 

6.7. Aandeel van sociale woningen 
Binnen het RSPA is bepaald dat indien een gemeente in een stedelijk gebied tussen 
5% en 15% sociale woningen in haar woningvoorraad heeft, dient minimaal 15% en 
maximaal 25% van het totaal aantal bijkomende woningen uit sociale woningen te 
bestaan. 

In Schelle bedraagt het percentage sociale woningen 14%.  De totale behoefte aan 
bijkomende woningen is reeds gerealiseerd zodat geen projectie gemaakt kan worden 
van het totaal aantal bijkomende sociale woningen. 

6.8. Bijkomende taakstelling als onderdeel van het 
grootstedelijk gebied Antwerpen 
Daar Schelle wenst te behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen voorziet ze 
bijkomend woongebied ter hoogte van de bufferzone langs de kleiontginningen (zie ook 
richtinggevend deel). 
De oppervlakte van het bijkomend woongebied bedraagt ongeveer 8,92 hectare.  Indien 
een dichtheid van 25 (15) woningen per hectare wordt nagestreefd kunnen er 223 (134) 
woningen gerealiseerd worden.  Met een gemiddelde gezinsgrootte van 2,38 in Schelle, 
kan de gemeente 531 (318) inwoners bijkomend opvangen. 
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7. Historisch waardevolle gebouwen 
 
Nr Type gebouw adres 
- 1 Boerenhuis Fort 

- 2 Eengezinswoningen Interescautlaan 

- 3 Poort en portierswoning Laardijk 2-4 

- 4 Boerenhuis Laarhofstraat 61 

- 5 Pastorie (Heemmuseum) Peperstraat 48 

- 6 Rijhuizen Provinciale Steenweg 45. 

- 7 Hoeve Speltelei 10 

- 8 Café Welkom Steenwinkelstraat 49 

- 9 Hoeve Steenwinkelstraat 199 

- 10 Hoeve Steenwinkelstraat 324 

- 11 Hoeve Steenwinkelstraat 416 

- 12 Hoeve Steenwinkelstraat 499 

- 13 Boerenhof Tolhuisstraat 74 

- 14 Tolhuis Tolhuisstraat 76-78 

- 15 Hoeve Tolhuisstraat 253 

- 16 Hoeve Tolhuisstraat 323-325 

- 17 Café Tolhuisstraat 333 
bron: Min. Vl. Gemeenschap, Monumenten en Landschappen, Bouwen door de eeuwen heen in 

Vlaanderen  10n 3 (Ru-Z) 
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8. Bedrijven met meer dan 5 werknemers 
tabel 9: bedrijven met meer dan 5 werknemers 

Bedrijf Adres 

Antwerp Industrial Productions Brandekensweg 6 

APEM NV Molenberglei 36-40 

Ayline NV Boomsesteenweg 14 

BUT NV Molenberglei 13 

Baby 2000 Antwerpen BVBA Boomsesteenweg 88 

BEL-EAST-INTL BVBA Koekoekstraat 121 

BESTMAT NV Brandekensweg 17 

BTJ EUROPE / EUROBIB NV Molenberglei 10 

Burms Jo Topslager Kapelstraat 69 

BUS en FLEET GLASS NV Molenberglei 23 

CCMP Handelsmaatschappij NV Molenberglei 14 

Cartoline NV Brandekensweg 15 

Coeck NV Provinciale Steenweg 215 

Covari NV Provinciale steenweg 215 
Edel NV Procinciale Steenweg 3 

Electrabel – Centrale Schelle NV Alexander Wuststraat zn 

Fresenius Kabi Molenberglei 7 

Gravograph Benelux Molenberglei 28 

Heymans Aannemingen NV Steenwinkelstraat 640 

Idea BVBA Molenberglei 25 

Kettler Benelux – Filiaal België Brandekensweg 9 

L’Air Liquide Belge Tolhuisstraat 46 

Lauwers E. Patisserie BVBA Provinciale Steenweg 114 

Leen NV Provinciale Steenweg 3 

Mees Zakenkantoor NV Provinciale Steenweg 306 

Monotaxi BVBA Provinciale Steenweg 376 

Napoleon Bonbons NV Boomsesteenweg 28-30 

Op-Art (ES) NV Brandekensweg 4b 

Orbi-Pharma Belgium VZW Molenberglei 18 
Oxford instruments-medical systems division Molenberglei 21 

Precitool-Fenwick NV Molenberglei 4 

RVB Leaf Belgium NV Boomsesteenweg 28 

Saenen Bouwonderneming NV Tolhuisstraat 23-25 

Sociale bouwmaatschappij Schelle CV Jef Van Hoofstraat 19b 

Sparta NV Brandekensweg 2 

Studio 100 NV Halfstraat 80 

Trafuco NV Molenberglei 6 

Van der Wal NV Brandekensweg 92 

Vinal NV Molenberglei 30 

VIP Tools BVBA Molenberglei 16 

Welding Company NV Brandekensweg 6 

Wima Bowling Boomsesteenweg 9 

Witmetaal Belgium Molenberglei 32 

bron: GOM, 2002 
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