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Vooraf

Voor u ligt het masterplan voor de dorpskernvernieuwing 
van Schelle. “Dorpskern aan de Waterkant”, met die titel 
benoemen we de ambitie om de kern van Schelle weer 
op een prachtige wijze met het water en omliggende 
landschap te verbinden. Het Masterplan gaat echter over 
meer: ook de diverse braakliggende terreinen, de kwaliteit 
van de wegenstructuur en de waterhuishouding in de 
kern komen aan bod. 

Deze uiteenlopende opgaven zijn gecombineerd tot een 
aantal ruimtelijke voorstellen die tezamen een vitale 
duurzame dorpskern vormen. Hiermee leggen we de 
basis voor een stapsgewijze vernieuwing van Schelle en 
bieden we ruimte voor een intensivering van bebouwing 
en verbetering van de openbare ruimte ter ondersteuning 
van de leefbaarheid van de kern.

Dit Masterplan verbindt daarmee opgaven van 
verschillend schaalniveau en van verschillende 
uitvoeringstermijnen. Het maakt de onderlinge 
afhankelijkheden en kansen inzichtelijk en biedt 
een ruimtelijk kader voor de diverse deelopgaven en 
bijbehorende ontwikkelstrategieën. 

Het is een veelomvattende opgave die zich op meerdere 
schaalniveaus afspeelt en waarbij meerdere actoren 
betrokken zullen moeten worden. Het ruimtelijk voorstel 
dat we presenteren zou daarin een enthousiasmerende 
en katalyserende rol moeten spelen. Het voorstel is 
daarmee geen blauwdruk, maar geeft de hoofdrichting 
aan waarin Schelle zich zou kunnen ontwikkelen. 

We hopen hiermee de basis te leggen voor een koersvast 
planvormingstraject waarmee Schelle zijn bijzondere 
ligging aan het water kan verzilveren.
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Grondpositie
De afgelopen jaren heeft Schelle samen met IGEAN 
stelselmatig panden en percelen opgekocht teneinde 
verloedering vóór te zijn en grip te krijgen op de 
bouwkundige ontwikkeling van de dorpskern. Dat heeft 
geresulteerd in een stevige grondpositie, maar ook in 
een maatschappelijk verplichting de investeringen terug 
te verdienen en zorg te dragen voor een kwalitatieve 
ontwikkeling van de percelen. 

Daarnaast heeft het actieve opkoop- en sloopbeleid 
geleid tot diverse braakliggende percelen en gehavende 
straatwanden. In dit Masterplan wordt daarvoor een 
invulling aangedragen.

1. De Opgave

Grondpositie van de gemeente Schelle en Igean

Braakliggende percelen in Schelle

8



Team Vlaams Bouwmeester   
Meerjarenprogramma 2017-2020

Ruimte maken 
voor mens 

en natuur

BWMSTR
2017–2020

© Éva Le Roi

Verdichtingsopgave
Schelle heeft de afgelopen decennia -zoals zovele 
Vlaamse dorpen- aan landelijk karakter verloren door de 
verspreide verstedelijking die na de tweede wereldoorlog 
werd gestimuleerd. Op dit moment stuurt de Vlaamse 
overheid -onder meer bij monde van de Vlaams 
Bouwmeester *) - aan op een zuiniger ruimtegebruik. 
Concreet wordt aangestuurd op bouwen in hogere 
dichtheden en het vrijwaren van de nog onbebouwde 
open ruimte. 
Voor Schelle dient zich de vraag aan hoe deze omslag in 
denken kan worden ingezet om juist het dorpse karakter 
te versterken.

*) De Vlaams Bouwmeester schrijft in zijn 
Meerjarenprogramma 2017-2020 Ruimte voor mens en 
natuur onder meer het volgende:

”Circa 70% van de Vlamingen woont suburbaan 
in zeer lage dichtheid. Dit verkwistende 
woonmodel is historisch gegroeid én verder 
aangemoedigd door het naoorlogse woonbeleid. 
Het gevolg is dat we met een ruimtebeslag 
2 van 33% (in 2015) recordhouder zijn in 
Europa. Hoewel België de derde hoogste 
bevolkingsdichtheid in Europa heeft, kent 
Vlaanderen een van de laagste dichtheden in 
inwoners per gebruikte hectare ‘mensenruimte’. 
Bovendien is dit hoge ruimtebeslag zeer sterk 
gefragmenteerd, waardoor onze mobiliteit quasi 
volledig afhankelijk is van de individuele 
auto.

Het vernevelde ruimtelijke model zorgt voor 
zwakke steden die te dun bevolkt zijn en te 
weinig belastingbetalende inwoners tellen om 
de maatschappelijke taken van de steden te 
kunnen bekostigen (tewerkstelling, transport, 
cultuur, horeca, winkelen, veiligheid…). 
Eenzelfde ‘verdunde stedelijkheid’ treft 
echter ook het platteland: verkavelingen en 
lintbebouwing hebben de natuur verdrongen 
en wonen in het groen is quasi onmogelijk 

geworden.”

DE OPGAVE
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Informatieavond in het gemeentehuis van Schelle (oktober 2017)

Wateropgave
De verandering van het klimaat leidt tot zwaardere 
neerslagpieken. In het Masterplan voor de dorpskern 
zal er ruimte moeten worden geboden om aan deze 
problematiek het hoofd te bieden, of beter nog; hoe 
kunnen we de wateropgave aanwenden om de ruimtelijke 
kwaliteit van de kern te vergroten?

Dorpskern aan de waterkant
Schelle lag van oudsher aan de Vliet *). De beheersing 
van grote piekafvoeren vanuit het achterland en de 
getijdenwerking in de Schelde hebben de Vliet van een 
natuurlijke getijdenwaterloop omgevormd tot een weinig 
dynamische en economisch oninteressante waterloop. 
Deze economische en ruimtelijke relatie met de dorps-
kern is verloren gegaan. De vraag dient zich aan hoe deze 
weer is te herstellen teneinde de kwaliteit en leefbaarheid 
van de kern te vergroten.

Planproces
Dit Masterplan is tot stand gekomen op 
basis van frequent overleg met de daarvoor 
geïnstalleerde Kwaliteitskamer. Hierin hadden 
zowel vertegenwoordigers van het bestuur alsook 
vertegenwoordigers van de Gecoro en IGEAN 
zitting, aangevuld met externe experten.

Daarnaast is enkele malen overleg gevoerd specifiek 
over de wateropgave met vertegenwoordigers 
van (Pidpa, VMM, VLM, Provincie Antwerpen, 
Agentschap Natuur & Bos en Vlaamse Waterweg).
Een belangrijk tussenmoment vormde de 
publieke presentatie in oktober 2017 van 
de eerste ideeën en verbeeldingen. 

Al deze bijeenkomsten tezamen hebben geleid tot 
planaanpassingen en aanscherpingen van de opgave 
en zijn verwerkt in het voorliggend Masterplan.

*) officiële benaming is de Grote Struisbeek (Vlaamse 
Hydrografische Atlas) of Beneden- en Bovenvliet. In dit 
document gebruiken we voor de watergang in Schelle de 
benaming: de Vliet.
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Projectgebied (gemeente Schelle)

Schelle van oudsher verbonden met een wateropgave

DE OPGAVE

Grote Struisbeek

Schelde

Benedenvliet

Maeyebeek
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De kaartenreeks toont dat de relatie tussen dorpskern en 
Vliet door de eeuwen heen steeds weer een andere vorm 
kreeg. Van een vrijuit stromende beekmonding in de 
Schelde tot een industrieel gebruik door de scheepswerf 
tot een afgedamde waterloop die alleen nog via een stuw 
in verbinding staat met de Schelde. Gedurende deze 
periode werd de zichtbaarheid van het water vanuit het 
dorp steeds minder en verdween ook de economische 
waarde van de Vliet voor Schelle.

Relatie Schelle-Vliet 
Om een adequaat ruimtelijk voorstel te kunnen 
ontwikkelen hebben we ons allereerst verdiept in 
de ruimtelijke situatie van dit moment en hierin de 
knelpunten en kansen opgespoord. 

Het schilderij dat Brueghel maakte van Schelle laat een 
uiterst aantrekkelijk dorps tafereel zien. Veel volk aan de 
waterkant en een fraai dorpssilhouet. Hoe anders is de 
situatie vandaag…. 

Kaartenreeks van de ontwikkeling van Schelle aan de Vliet

watergebonden activiteiten akkers langs de Vliet

Kasteel Scherpenstein pleinruimte aan de Vliet

afsluiting monding
Vliet

sporthalvisvijvers

1771

1971

1841

2015scheepswerf
Vliet met verlaagd 
waterpeil

ongedefinieerde
omgeving kerkplein

supermarkt
basketbalhal

Analyse en observaties

2. Van Brueghel tot heden
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VAN BREUGHEL TOT HEDEN

Jan Breughel de Oude (1568-1625) Jaarlijkse inwijdingsfeest van de Petrus en Pauluskerk in Schelle, 1614
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Wandeling langs de Vliet
De Vliet is vandaag nauwelijks zichtbaar door de dijkjes 
die tot de aanleg van de stuw noodzakelijk waren om de 
kern tegen overstromingen te beschermen. Dat maakt 
de opgave om Schelle aan het water te leggen tot een 
opgave waarin ook de waterveiligheidsopgave en het 
ontwerp van de oevers van de Vliet moeten worden 
betrokken. 

Een wandeling over het dijkje toont daarvoor fraaie 
aanknopingspunten. Het zicht op de abdij van 
Hemiksem, maar ook het zicht op de eigen kerk vormen 
interessante aanleidingen om vorm te geven aan de Vliet 
als groene route langs de kern. Tegelijkertijd is ook hier 
nog veel aan kwaliteit te winnen. Zo stopt het wandelpad 
abrupt bij de Provinciale Steenweg en wordt er daar 
vanachter een hekje zicht geboden op de parking van de 
Delhaize. Maar ook de wijze waarop de visvijvers en de 
sporthal afgekeerd liggen van deze groene route vormen 
gemiste kansen. 

Waardevol landschap rondom Schelle

Zicht op de kerk van Schelle en de abdij van Hemiksem 
vanaf de dijk
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De relatie met het water en de oever van de Benedenvliet 
in Schelle is verstoord

VAN BREUGHEL TOT HEDEN

Wandelroute over de dijk Parkeerplaats Delhaize vanaf de dijk

Sporthal met de rug naar de Vliet
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Ligging in het landschap
Schelle ligt tussen twee grote open landschappelijke 
ruimtes. De Benedenvliet en Bovenvliet vormen een van 
de spaarzame verbindingen tussen het landschap langs 
de Schelde en de landgoederen en kleiputtenzone die 
van Antwerpen tot de Rupel reikt. De Vliet loopt direct 
langs de dorpskern. Dit biedt kansen om vanuit de 
kern rechtstreeks in het open landschap te geraken, en 
omgekeerd. Hiermee kan de landschappelijke kwaliteit 
van de dorpskern weer worden teruggehaald, in weerwil 
van de verstedelijking van de afgelopen decennia.

Landschappelijke kwaliteiten grenzend aan de dorpskern
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VAN BREUGHEL TOT HEDEN
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Bovenregionale infrastructuur als obstakel
De brute schaalvergroting van de weginfrastructuur 
die met de Fabiolalaan zijn intrede deed heeft de 
kleinschaligheid en samenhang van de historische kern 
aangetast. De dorpskern is in twee delen uiteengevallen 
door de wijze waarop de weg langs de kerk is getrokken 
en daarmee vormt het een hinderlijke barrière tussen 
het gebied met de winkels en de kerkomgeving. Het 
is duidelijk zichtbaar dat de infrastructuur ertussen 
is gewrongen met weinig respect voor de aanwezige 
bebouwing. De aanwezigheid van de bushokjes 
juist naast de kerk vergroot nog eens de breuk in 
de dorpskern. Een zorgvuldiger ontwerp van de 
verkeersruimte is noodzakelijk om de eenheid in de kern 
te herstellen.

De Fabiolalaan als obstakel en het oorspronkelijk tracé

Barrièrewerking van de Fabiolalaan
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Erfgoed en identiteit
In en rond de kern zijn enkele karaktervolle gebouwen 
gespaard gebleven die bijdragen aan de herkenbaarheid 
en identiteit van Schelle. Naast de kerk zijn dat de 
voormalige bibliotheek,  de mouterij en de nabijgelegen 
abdij van Hemiksem. Bij een zorgvuldige inbedding in de 
ruimtelijke structuur van de kern, en bij een zorgvuldige 
programmering kan dit erfgoed bijdragen aan het leven 
en de authenticiteit van de dorpskern.

Erfgoed in Schelle

VAN BREUGHEL TOT HEDEN
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Gatenkaas in bebouwing
De jarenlange strategie van panden opkopen en 
afbreken heeft tot nu toe het karakter van de kern geen 
goed gedaan omdat er grote gaten zijn gevallen. De 
samenhang in de dorpsstructuur is daardoor verder 
op de proef gesteld. Een spoedige aanheling van de 
bebouwingsstructuur is gewenst.

Zo mist de kerkomgeving elke vorm van ruimtelijke 
samenhang. Grote lege vlaktes en enkele verdwaald 
staande panden bepalen het beeld. Voor- zij- en 
achterkanten staan wanordelijk door elkaar. Hier zal 
een nieuwe configuratie van ruimtes en bebouwing met 
terugwerkende kracht de kerk een waardige positie in de 
kern moeten geven.

Laagwaardige invullingen
De omgeving van de Delhaize is evenmin een waardige 
dorpsentree. Komend vanuit Hemiksem is de eerste 
aanblik van Schelle een parking die de oever van de Vliet 
heeft ingenomen waarachter een winkeldoos staat. Maar 
ook de naastgelegen voormalige bloemenhandel en de 
achtergelegen basketbalhal zijn gebouwen die in schaal 
en door gebrek aan verfijning sterk detoneren in de 
dorpskern. 

Maar ook andere recent gerealiseerde bebouwing in de 
kern is niet altijd even zorgvuldig ingepast. De fijnmazige 
structuur van straten en panden die kenmerkend is voor 
de meeste dorpen is hierdoor in Schelle sluipenderwijs 
aan het verdwijnen. Voordeuren en ramen maken plaats 
voor garagedeuren en blinde gevels. Voeg daarbij de 
aanwezigheid van garageboxen langs enkele straten 
en de schraalheid van bebouwing is hier en daar groot. 
Bij de nieuw te ontwikkelen plandelen zal opnieuw aan 
de dorpse schaal en de fijnmazige aansluitingen op de 
openbare ruimte moeten worden vormgegeven. 

Verdwaalde panden en gaten in de bebouwingsstructuur 
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VAN BREUGHEL TOT HEDEN

Gaten in de bestaande dorpsstructuur

*

*

*
*

*

*

= locaties voor bebouwingsopgaven in Schelle

bestaande bebouwing

legenda

gesloopt

eigendom gemeente Schelle/Igean

gaten in dorpsstructuur

21



Zes hoofdopgaven
Als we bovengenoemde kwesties geografisch bundelen 
komen we in de dorpskern tot grofweg zes locaties waar 
vernieuwing van de openbare ruimte en bebouwing 
direct kan bijdragen aan de kwaliteit ervan. Dat zijn 
achtereenvolgens: 

De Vliet (1)
Een herinrichting van deze waterloop moet deze weer 
zichtbaar en toegankelijk maken teneinde de kern van 
Schelle een kwaliteitsvolle ligging aan het water te 
kunnen bezorgen.

Kerkomgeving (2)
De kerk staat verweesd in een gehavende omgeving 
waarin sloopwoede zijn sporen heeft nagelaten. De open 
ruimte die hierdoor is ontstaan biedt de kans om de 
kern hier opnieuw samenhangend af te werken en de 
ligging nabij het Gemeentepark en de Vliet in te zetten als 
belangrijke kwaliteit.

- De Mouterij en Stormsstraat (3)
Midden in de kern is de bebouwing zeer wisselend 
van kwaliteit en zijn er diverse gaten gevallen in de 
straatwanden. In combinatie met het erfgoed van de 
Mouterij ligt hier een belangrijke opgave tot dorpsherstel.

De Kattenberg (4)
Het perifere beeld van baanwinkels is hoe vandaag 
de noordelijke toegang tot de dorpskern er uit ziet. 
De leegstand van de bloemenwinkel biedt een eerste 
kans hier komaf mee te maken, maar op termijn zou 
een gehele herontwikkeling bijdragen aan een sterke 
verbetering van de schoonheid van Schelle.

De omgeving van het gemeentehuis (5) 
Het gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd en sloop-nieuwbouw is een mogelijkheid deze 
entree tot de dorpskern nadrukkelijker te markeren.

De Fabiolalaan (6)
Deze straat kent een overmatig breed profiel dat 
achterhaald is geraakt sinds deze weg niet langer als 
volwaardige regionale weg wordt gezien. Dit biedt kansen 
voor een herprofilering op maat van de dorpskern.

Het voorliggend Masterplan biedt voor deze opgaven een 
samenhangende inzet.
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Zes hoofdopgaven voor Schelle

1

2
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3
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VAN BREUGHEL TOT HEDEN
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Ontwerpinzet



3. Ontwerpinzet

Helder begrenzen van dorpskern
Niet alleen aan de Vliet maar ook aan de west- en 
zuidzijde zal de dorpskern zich door een kleinschaliger 
inrichting van de openbare ruimte en een compactere 
bebouwing nadrukkelijk onderscheiden van de latere 
dorpsuitbreidingen en infrastructuren.

Invoegen en aanhelen
Nieuwe bebouwing wordt ingezet om de kern te 
verdichten en de gehavende dorpsstructuur aan te helen 
en uit te bereiden. Hierbij voegt nieuwe bebouwing 
zich in de schaal en structuur van het dorpsweefsel. 
Karakteristiek patrimonium wordt gekoesterd omwille van 
de erfgoedwaarde en om de identiteit van de dorpskern te 
versterken.

Samenbindende duurzame structuur van 
openbare ruimte

Een samenhangende structuur van straten, parken, 
pleinen en plekken vormt de kwalitatieve basis van de 
dorpskern en de context voor diverse bouwprojecten 
die deze structuur gaan opladen met programma en 
activiteiten. Bij de inrichting van de openbare ruimte 
wordt de noodzaak meer water te kunnen bufferen en 
afvoeren aangegrepen om de kwaliteit van de openbare 
ruimte te vergroenen.

Temmen dominantie van de auto in de dorpskern
De Fabiolalaan als doorgaande weg, maar ook de vele 
parkeerterreinen maken dat de dorpskern zwaar door 
autoverkeer wordt gedomineerd. We zetten in op het 
terugdringen hiervan teneinde een beter leefbare kern te 
ontwikkelen en ruimte te bieden voor meer bewoners en 
een intensiever gebruik van de kern als verblijfsruimte.

Ontwerpthema’s
Op basis van de opgave, de observaties en de analyse 
hebben we enkele ontwerp-thema’s geformuleerd die de 
basis vormen voor het ontwerp van het Masterplan.

Dorpskern verbinden met regionaal
recreatief netwerk

De ontwikkeling van de dorpskern aan de waterkant 
zetten we in om via de oevers van de Vliet de dorpskern 
te verbinden met deze twee grote landschappen. 
Continuïteit in recreatieve routes langs de oever en 
het integreren van de fiets-o-strade in het ontwerp zijn 
daarvoor de middelen die we in het ontwerp integreren.  
Hiermee ontstaat een nieuwe ruimtelijke en economische 
verbinding met het omringende landschap.

Vlietpark      
De oevers van de Vliet werken we op tot fraai toegankelijk 
landschapspark tussen Schelde en spoorlijn. 
Onderbegroeiing wordt verwijderd, de betonplaten van de 
werf worden opgeruimd, de ruimte voor het water wordt 
vergroot. In het oeverontwerp worden toegankelijkheid 
en natuurwaarden zorgvuldig gecombineerd. Hiermee 
worden de buffercapaciteit, belevingswaarde en 
zichtbaarheid van het water vergroot.
De Visvijver, het gemeentepark en de beken worden in dit 
parkontwerp geïntegreerd. 

Dorpsfront aan het water
De dorpskern presenteert zich aan de Vliet als een 
vooruitgeschoven bebouwingsfront. Een nieuw plein bij 
de kerk maakt onderdeel uit van het ontwerp en verbindt 
de bestaande dorpskern met de waterkant. 
Aan weerszijden van de dorpskern wordt de dorpsrand 
landelijk vormgegeven en wordt de achterliggende 
bebouwing afgewerkt door hier voorkanten aan het 
Vlietpark te ontwikkelen. 
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ONTWERPINZET

Een dorpskern verbonden met een regionaal recreatief netwerk

Het Vlietpark; een toegankelijk en natuurlijk landschapspark

Een nieuw dorpsfront aan de Vliet
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Een herkenbare begrenzing van de dorpskern Herstellen van de dorpstructuur
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ONTWERPINZET

Samenhangende structuur van openbare ruimte Auto te gast in de dorpskern
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Plantoelichting

De ontwerpuitgangspunten zijn vertaald in een ruimtelijk 
stedenbouwkundig ontwerp. Dit ontwerp integreert de 
karakteristiek van de openbare ruimte, de inbedding 
in het landschap en de diverse deelprojecten die de 
komende jaren ontwikkeld kunnen worden. Het ontwerp 
schakelt daarmee zowel meerdere schaalniveaus aaneen 
alsook diverse tijdspannen. De uitvoering zal immers 
meerdere jaren in beslag nemen.

Het stedenbouwkundig ontwerp is daarmee 
richtinggevend, ontlokt initiatieven, stelt kaders en laat 
ruimte voor nadere uitwerkingen. Het biedt zowel houvast 
als flexibiliteit.

Het doel is om hiermee de samenhang tussen 
bebouwing, verkeersruimte, verblijfsruimte, landschap 
en waterlopen vorm te geven. We zetten daarbij in op het 
koersvast ontwikkelen van een nieuwe dorpsstructuur 
aan de waterkant die in schaal passend is bij de kern van 
Schelle.

In hoofdstuk 4 wordt de totaliteit van het voorstel 
beschreven; in hoofdstuk 5 worden de deelprojecten 
en beeldkwaliteitsaspecten van de bebouwing nader 
uitgewerkt.
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Dorpskern aan de waterkant

4. Stedenbouwkundig ontwerp

4.1 Bastion aan het Vlietpark
Zowel de dorpskern rond de kerk alsook de Benedenvliet 
liggen er zoals gezegd weinig aantrekkelijk bij. 
Tegelijkertijd is hier de ruimte om een enorme 
kwaliteitssprong te maken. We stellen voor om de 
dorpskern het water op te laten zoeken door de kern 
noordwaarts uit te breiden en te begrenzen met een 
prachtig vormgegeven kademuur waarmee Schelle als 
een bastion aan de Vliet ligt. Niet zo lieflijk als ten tijde 
van Brueghel, wel even zichtbaar, maar stoer en bestand 
tegen hoogwater. Door de hoge ligging is een wijds 
zicht over de Vliet mogelijk, en over de kade voeren de 
recreatieve routes langs de Vliet.

De kademuur loopt van een te integreren stoere 
vooruitstekende landhoofd van de voormalige 
scheepswerf tot aan de Kattenberg en is daarmee een 
prominent onderdeel van de dorpsentree. Het vormt 
daarnaast de overgang tussen de compacte dorpskern en 
de weidse waterkant. 

De ruimte voor het bastion vinden we in de zone tussen 
de dijkjes. Hier heeft de scheepswerf een brede oever 
achtergelaten die de Vliet nodeloos ‘op afstand’ zet.

Nieuwe dorpsentree
voor Schelle
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STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

Kasteelpark
Scherpenstein

VlietparkKademuur met 
wijds uitzicht

Kerkplein
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STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP
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STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP
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Kerkplein 
Om de verbinding te leggen tussen de dorpskern en 
de nieuw vormgegeven waterkant voorzien we nabij de 
kerk een compact Kerkplein. Dit plein ligt onder een 
flauwe helling waarmee het hoogteverschil tussen kerk 
en de kademuur wordt overbrugd. Door de verschuiving 
noordwaarts van de waterkering kan de helling van het 
plein beperkt blijven waardoor deze ook goed bruikbaar 
is voor markten (afb. 1) en kermissen (afb. 2). Twee 
proefopstellingen laten dat zien op de rechterpagina.
Het plein is zo gepositioneerd dat het de uitloper vormt 
van de Leopoldstraat. De verbinding met de Vliet dringt 
daarmee diep door tot in de dorpskern. 

Westelijke pleinwand
De westelijke pleinwand wordt gevormd door een nieuw 
gebouwensemble dat gelegen is tussen het plein en 
het gemeentepark. Dit ensemble heeft een krachtige 
hoofdvorm en begrenst niet alleen het Kerkplein maar 
vormt ook een voorname rand langs de Vliet en het 
Gemeentepark. Door het gebouwensemble loopt een 
smalle verbinding die vanuit het Gemeentepark naar de 
kerk leidt en vanaf het Kerkplein doorzicht biedt naar het 
park.

Oostelijke pleinwand
De oostelijke pleinwand wordt gevormd door een 
bouwblok waarin ook de bestaande woningen aan de 
Provinciale Steenweg kunnen worden opgenomen. De 
kerk staat iets vooruitgeschoven ten opzichte van deze 
pleinwand aan het plein en kadert overhoeks de ruimte 
in.

De bebouwing rond het plein biedt ruimte aan horeca en 
winkelruimtes en mogelijk ook aan een nieuw parochiaal 
centrum. Hiermee wordt de basis gelegd voor een nieuwe 
levendige plek in de kern van Schelle.

Pleinwanden dringen diep door tot in de dorpskern (Leopoldstraat)

Leopoldstraat Westelijke pleinwandOostelijke pleinwand
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Realisatie Kattenberg in drie fasen

Kattenberg
Aan de andere zijde van de Provinciale Steenweg ligt de 
Delhaize en andere laagwaardige bebouwing. Om het 
aanzicht van de entree tot Schelle te verbeteren stellen 
we voor op termijn de bebouwing van de Delhaize en de 
inrichting van de omgeving integraal te vernieuwen en 
onderdeel te maken van het bastion aan de oevers van 
de Vliet. Tezamen met de bebouwing aan de kop van het 
Kerkplein ontstaat een markant ensemble van gebouwen 
ronde de Vliet bij de toegang tot Schelle.

Het bouwblok kan worden opgebouwd uit verschillende 
onderdelen waaronder een nieuwe supermarkt, 
appartementen en rijwoningen. 

1
2

3

Dorpsentree SchelleHuidige situatie rondom Kattenberg
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Huidig ruimtegebruik van de Vliet

Vlietpark

4.2 Vlietpark
Het Bastion vormt het beeldmerk van de ‘dorpskern 
aan de waterkant’. Door de bouw van de kade is het 
mogelijk om de oevers van de Vliet plaatselijk af te 
graven en in te richten als licht glooiende parkzone 
en daarmee meer ruimte te bieden aan hoog water. 
Het bestaande talud wordt feitelijk recht gezet. 
Hiermee ontstaat een fraai architectonisch ensemble 
van bebouwing en landschapsarchitectuur waar 
ook de waterbergingscapaciteit mee wordt vergroot. 
Inspirerende voorbeelden zijn de randen van kleine 
plaatsen als Buren en Asperen aan het riviertje de Linge 
in Nederland. 

Ook voor Schelle stellen we voor de kademuur op te 
bouwen of te bekleden met baksteen. Dat sluit mooi 
aan op de baksteentraditie van de Rupelstreek. In het 
metselwerk kan eventueel nog worden voorzien in kieren 
en nissen die de natuurwaarden in het stroomgebied 
van de Vliet bevorderen. De laaggelegen parkzone aan 
het water kan met wisselende maairegimes worden 
onderhouden waarmee er een balans gevonden wordt 
tussen ecologie en toegankelijkheid.
Voor het overige deel van de oevers van de Vliet 
bepleiten we een extensievere inrichting met een meer 
opengewerkte beplanting dan vandaag. Hierdoor wordt 
er beter zicht geboden op het diep gelegen water en de 
fraaie Abdij van Hemiksem. Een nieuwe brug naar de 
Abdij completeert de samenhang tussen beide oevers.

Integratie Visvijvers en Gemeentepark
De uitlopers van het Vlietpark worden landschappelijk 
ingericht en hierin worden aan de westzijde de Visvijver, 
de omgeving van de Sporthal en het Gemeentepark 
geïntegreerd. In een minimale inrichtingsvariant 
verdwijnen de hekken rond de visvijver, in een 
verstrekkender aanpak wordt ook de sporthal verplaatst. 
Er ontstaat dan een fraaie landschappelijke recreatieve 
parkzone die de kern met de Schelde verbindt.

Aan de oostzijde zal bij de herontwikkeling van de 
Kattenberg ook de parking van de Delhaize moeten 
worden verplaatst om ruimte te maken voor het Vlietpark. 
De beek die nu onder de Delhaize ingebuisd ligt kan 
onderdeel worden van deze landschappelijke inrichting.
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4.3 Afwerking woongebieden

aan het Vlietpark
Enigszins terzijde van de dorpskern liggen langs het 
beoogde Vlietpark verkavelingen die vandaag met de rug 
naar de aanwezige vijvers zijn gekeerd. Voor de kwaliteit 
van het Vlietpark zou een meer volwaardige aanhechting 
met voorzijden gewenst zijn. Hiermee ontstaat in principe 
een bescheiden extra bebouwingsmogelijkheid langs de 
randen van het park. 

Aan de westzijde kan deze extra bebouwing worden 
ontwikkeld in aansluiting op de bebouwingsopzet van de 
woonwijk van de Sociale Bouwmaatschappij. 

Aan de oostzijde, naast de spoorweg en de fietsostrade 
die op korte termijn gerealiseerd wordt, is een 
woonproject denkbaar dat aansluit bij de daar aanwezige 
vijver.

Een complete dorpsrand naar het landschap
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Natuurwaarden en toegankelijkheid
In de dwarsprofielen is een combinatie ontworpen van 
natuurlijke oevers en toegankelijke zones. Hiermee 
blijven de natuurwaarden van de Vliet behouden, en 
wordt de toegankelijkheid voor bewoners en passanten 
vergroot. De oevers van de Vliet bestaan voornamelijk uit 
twee soorten leefgebieden met bijbehorende soorten:

•	 6510 Glanshaver- en grote vossenstaarten graslanden 
(Bijv. Moerassprinkhaan, Kwartel, Klaverblauwtje, 
Kwartelkoning, Paapje, Gewone margriet, 
Beemdkroon, etc.)

•	 6430 Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs 
waterlopen en boszomen (Bijv. Moerassprinkhaan, 
blauwborst, bosrietzanger, grasmus, Moerasspirea, 
Poelruit, Moesdistel, etc.)

In een nadere uitwerking van het Vlietpark worden 
bovenstaande leefgebieden versterkt waar bij ook het 
gebruik voor de bewoners van Schelle centraal staat.

Waterberging
De herinrichting van de oevers wordt afgestemd op het 
vereiste waterbergend vermogen van de Vliet. Volgens 
advies van een hydroloog en de bevoegde overheden 
werd de minimumhoogte van de waterkering vastgelegd 
op 7.00m +TAW om de waterveiligheid te borgen. 
Zowel bij de natuurlijke oevers als bij het Bastion wordt 
minimaal deze waterkeringshoogte toegepast. De 
voorziene herprofilering van de oevers biedt bijkomende 
bergingscapaciteit in de Benedenvliet. Een groot gedeelte 
van de oever bevindt zich boven 4.00m +TAW en staat 
bijgevolg slechts occasioneel onder water. Deze zone is 
zo optimaal geschikt voor de natuur verbindende functie 
van het Vlietpark.

Bij een nadere uitwerking wordt in samenwerking met 
een hydroloog een hoogte- en watermodel opgezet om 
het bastion nauwkeurig technisch uit te werken.

Profiel Vlietpark omgeving Kasteelpark

Profiel Vlietpark bij het Kerkplein

Profiel Vlietpark omgeving Kattenberg (huidige Delhaize)
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4.4 Mouterij en Stormsstraat
Waar we rond de kerk een nieuw dorpsweefsel 
introduceren is het rond de Stormsstraat en Mouterij 
eerder de opgave het dorp te herstellen en aan te 
helen. De teloorgang van de Mouterij, de aanleg van de 
Fabiolalaan en de sloop van diverse woningen heeft een 
gehavend dorpshart achtergelaten. 

We stellen voor rond de Mouterij bebouwing te 
ontwikkelen die het bouwblok afwerkt dat begrensd 
wordt door de Fabiolalaan, Stormsstraat en Provinciale 
Steenweg. De Mouterij staat hier als bijzonder relict in. 
Door het bouwblok wordt de Leopoldstraat als wandel- en 
fietsroute gecontinueerd en aangesloten op het nieuwe 
Kerkplein.

Met deze bebouwingsopzet verkleinen we de schaal van 
de open ruimte, temmen de Fabiolalaan tot een meer 
dorps wegprofiel en geven we de Mouterij een nieuwe 
toekomst.

Langs de zuidzijde van de Stormsstraat voorzien we 
kleinschalige invullingen van de gaten in de straatwand.

Omgeving Stormsstraat met links de Mouterij Referentie: Texture Kortrijk, noArchitecten

Gevel, dakstructuur en tussenvloer van de Mouterij

Mouterij
De mouterij is een restant van de brouwerij-mouterij 
Schoesetters, die in de jaren 1960 de deuren sloot. 
De eenvoudige en kloeke volumetrische opbouw en 
indeling, de uitwerking in rode baksteen en de sobere 
ornamentiek zijn typerend voor het industriële erfgoed in 
de Rupelstreek. De huidige aankleding van het interieur 
verbergt een karaktervolle, solide draagstructuur met 
vloeren in baksteengewelven, gevat tussen stalen liggers. 
Ook de houten structuur onder het hellend dak is fraai.

Bij een oordeelkundige restauratie en verbouwing in 
het kader van een herbestemmingsproject, kan het 
samengaan van het weerbarstige gebouw met trefzekere 
ingrepen in functie van de nieuwe bestemming, leiden 
tot een vernuftig en in het oog springend, duurzaam 
complex. 
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Gemeentehuis
Het gemeentehuis kent een bescheiden representatieve 
luxe, vooral zichtbaar in de hal en de voorname terug 
gelegen positie aan de Fabiolalaan. Het lijkt echter 
een moeizame operatie dit gebouw te verduurzamen 
en aan te passen aan hedendaags gebruik zonder de 
architectonische kwaliteit aan te tasten. 

We stellen dan ook voor een nieuw gemeentehuis 
te ontwikkelen vóór het bestaande. Het nieuwe 
gemeentehuis krijgt daarmee een plek op de hoek van de 
Fabiolalaan en de Peperstraat en markeert daarmee de 
zuidelijke toegang tot de historische dorpskern. 

De overige beschikbare ruimte die vrijkomt na sloop van 
het bestaande gemeentehuis kan worden benut voor de 
ontwikkeling van woningen en appartementen waarmee 
de bebouwing langs de Fabiolalaan, de Peperstraat en de 
Leopoldstraat wordt afgewerkt tot een gesloten bouwblok. 

4.5 Fabiolalaan en gemeentehuis
De Fabiolalaan en het gemeentehuis representeren 
een periode van schaalvergroting en moderniteit. Het 
overmatig brede profiel van de Fabiolaan en de royale 
hal van het gemeentehuis tonen een optimistische 
groei-ambitie. Tegelijkertijd is duidelijk dat deze aanzet 
tot vernieuwing en schaalvergroting uit de jaren ‘70 
is vastgelopen en de opvattingen over mobiliteit en 
representatie zijn veranderd. 

We stellen daarom voor om zowel de Fabiolalaan als het 
gemeentehuis meer op schaal van de dorpskern en de 
gemeentelijke organisatie te brengen. 

Gemeentehuis van Schelle
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Fabiolalaan
De Fabiolalaan werd ooit langs de oude kern van Schelle 
getrokken en zou voorlangs de kerk middels een nieuwe 
brug over de Vliet aansluiten op de Provinciale Steenweg 
door Hemiksem. Hiermee werd de Provinciale Steenweg 
in Schelle ontlast.

Dit plan is slechts gedeeltelijk uitgevoerd, maar heeft 
bijvoorbeeld wel gaten geslagen in de bebouwing langs 
de Peperstraat en de verkeerssituatie rond de kerk 
is verre van ideaal. In dit Masterplan voorzien we het 
definitief opgeven van de Fabiolalaan als doorgaande 
weginfrastructuur en vormen we haar om tot een straat 
op schaal van de kern van Schelle.

Vernauwing van het ruimte-profiel
We stellen daartoe een nieuw wegprofiel voor en een 
trapsgewijze vernauwing van het ruimteprofiel.

De eerste vernauwing ligt ter hoogte van de Peperstraat. 
Vanaf hier wordt het ruimte profiel door de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis versmald tot de ruimte tussen de 
woningen aan de Peperstraat. 

Een volgende vernauwing is voorzien ter hoogte van 
de Mouterij. Het nieuwe bouwblok aldaar staat nog 
wat verder naar voren en temt de Fabiolalaan tot een 
straatbreedte passend bij de historische dorpskern.

Huidige profiel van de Fabiolalaan
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De Fabiolalaan heeft tussen de 
Tolhuisstraat en de Rupelstraat een 
gescheiden wegprofiel met een brede 
groene middenberm die gebruikt wordt 
als waterbuffer.

Bij de kruising met de Rupelstraat 
voegt de oostelijke rijbaan zich bij 
de westelijke rijbaan. 

Een vierde hoekgebouw, bij de 
kruising van de Fabiolalaan met de 
Peperstraat, markeert de entree tot 
de dorpskern van Schelle.

Tussen de Peperstraat en de 
Dendermondestraat heeft de 
Fabiolalaan een samengesteld profiel, 
de brede groene middenberm verschuift 
naar de oostkant

Twee nieuwe bouwblokken begrenzen 
het centrumgebied van Schelle. De 
Fabiolalaan is hier op z’n smalst om 
vervolgens, in de bocht, de ruimte 
van het nieuwe kerkplein te ervaren.

De Provinciale Steenweg krijgt een 
ruimer profiel met aan weerszijden 
nieuwe straatwanden die de toegang 
naar het centrum begeleiden.

Ruimtelijke samenstelling Fabiolalaan

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP
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Profielen Fabiolalaan (zie rechterpagina)

A

B

C

D

Nieuwe wegindeling
Tussen de Peperstraat en de Dendermondestraat 
ter hoogte van de Mouterij reduceren we de ruimte 
voor de auto tot één rijbaan voor twee richtingen. De 
wegcapaciteit blijft daarmee dezelfde als vandaag, alleen 
ontstaat er ruimte voor een brede zijberm waarin een 
gracht kan worden opgenomen. Deze gracht is belangrijk 
voor de waterhuishouding en voert overtollig regenwater 
af naar het Gemeentepark.

We leggen de rijbaan aan de westzijde teneinde de grote 
hoeveelheid inritten voor auto’s bereikbaar te houden. 
De gracht ligt aan de oostzijde ter plaatse van de huidige 
rijbaan noordwaarts.

Na de Dendermondestraat continueren we het wegprofiel 
maar vervalt de gracht. Hier sluit de Fabiolalaan aan 
op de meer stenige omgeving van het Kerkplein. Een 
nauwere bocht dan vandaag bevestigt nogmaals de 
nadering van het dorpshart. 

In het wegprofiel wordt over de volledige lengte 
laanbeplanting en vrij liggende fietspaden voorzien. 
Hiermee kan de Fabiolalaan een fraaie groene en veilige 
schakel vormen in het noord-zuid fietsverkeer.

Huidige profiel Fabiolalaan

Nieuw profiel Fabiolalaan, tussen Rupelstraat en 
Tolhuisstraat

Nieuw profiel Fabiolalaan, tussen Dendermondestraat en 
Rupelstraat

Voor Na
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Profiel Fabiolalaan (D)

Profiel Fabiolalaan (C)

Profiel Fabiolalaan (B)

Profiel Provinciale Steenweg
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4.6 Verbindend raamwerk 
van openbare ruimtes
Met de aanleg van het Vlietpark, het Kerkplein, het 
Bastion, de doorsteek door het bouwblok rond de 
Mouterij en de heraanleg van de Fabiolalaan draagt het 
Masterplan in belangrijke mate het karakter van een 
openbare ruimte-project.

Dit stelsel van openbare ruimtes vormt dan ook de 
samenhangende basis voor de diverse bouwopgaven. 
Het geeft structuur aan de kern en context voor de 
bebouwing. De openbare ruimte is zogezegd de 
grondplaat waarop de kern opnieuw kan worden 
opgebouwd.

De openbare ruimte is daarbij méér dan de onbebouwde 
ruimte alleen…. Ze heeft een eigenstandige expressie 
ruimte en statuut. In de kaart is aangeduid welke 
sequentie van ruimtes en bijbehorende karakteristieken 
richtinggevend zijn voor de stedenbouwkundige- en 
landschappelijke kwaliteiten van de dorpskern.

Ruimtelijk raamwerk van openbare ruimte
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Waternetwerk
In het ontwerp van de openbare ruimte is mede 
vormgegeven aan een duurzaam waternetwerk. Hiermee 
wordt het hoofd geboden aan piekafvoeren tijdens hevige 
regenval, zowel in Schelle als in het stroomgebied van 
de Boven- en Benedenvliet. In combinatie met de reeds 
uitgevoerde en lopende werken aan het rioleringsstelsel 
(Steenwinkelstraat, …) wordt de waterveiligheid voor 
Schelle verzekerd voor de toekomst.

Zo wordt een gracht voorzien in het nieuwe profiel 
van de Fabiolalaan, die het overtollige regenwater van 
het brede profiel en de belendende private percelen 
verzamelt en buffert of infiltreert (afhankelijk van de nog 
te onderzoeken infiltratiegevoeligheid van de bodem). De 
gracht verhoogt de belevingswaarde van de Fabiolalaan; 
ook verder verwijderd van de waterkant wordt de ligging 
van Schelle aan het water zo tastbaar gemaakt.

Voor de planzone rondom het nieuwe kerkplein kan de 
gracht rondom het gemeentepark worden ingezet voor 
buffering van oppervlaktewater en overtollig hemelwater 
op piekmomenten. Een zeer lichte speling in het 
waterpeil van deze gracht kan hiervoor volstaan.

In de planzone ‘Kattenberg’ wordt de waterloop, die 
vandaag onder de parking van de Delhaize doorloopt 
(VHA 4046), opnieuw opengelegd en voorzien van een 
nieuw bufferbekken om piekafvoeren op te vangen.

In de zone van de huidige visputten zou de ingebuisde 
Maeyebeek kunnen worden opengelegd en voorzien van 
overstroombare schorren. Zo kan in deze twee planzones 
de aanwezigheid van het water de belevingswaarde 
vergroten, bijgedragen worden aan een verbeterde 
waterveiligheid. Hydrologisch vervolgonderzoek is hier 
nog nodig.

Voorstel voor een nieuw watersysteem Fabiolalaan
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Fiets- en wandelroutes
Het raamwerk van openbare ruimtes verbindt niet alleen 
plekken in Schelle zelf, maar verbindt het dorp ook met 
het omliggende landschap. Bijgaand kaartje toont het 
netwerk van fiets- en wandelroutes dat kan worden 
uitgebouwd op basis van dit Masterplan.

Netwerk van routes voor fiets- en voertgangers
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Netwerk van routes voor fiets- en voertgangers

vrijliggende fietsspaden Fabiolalaan

legenda

voetpaden

routes voor fiets en voetganger
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Parkeren
De dominantie van de auto in de kern dringen we terug 
teneinde de verblijfskwaliteit te verbeteren. Nadat 
decennialang de auto de inrichting van de kern is gaan 
domineren is dit niet langer een houdbaar principe. De 
omslag naar een meer duurzame mobiliteit staat op de 
maatschappelijke agenda en dat biedt kansen voor het 
herstellen van de leefbaarheid van de dorpskern.

In dit Masterplan voorzien we in een parkeerterrein 
achter de Kattenberg, en ondergrondse parkings onder 
de nieuwe bebouwing op de Kattenberg en onder de 
bebouwing aan weerszijden van het Kerkplein. Daarnaast 
voorzien we parkeerplaatsen langs de Fabiolalaan en 
beperkt langs de overige straten in de kern.

Hiermee is er een verspreid aanbod van parkeerplaatsen 
voorzien voor zowel bewoners als bezoekers. In latere 
bouwplanfases zal de omvang en het beheersregime 
verder worden uitgewerkt, passend op de behoefte die 
dan wordt voorzien.

Het Kerkplein, de kade en de rand van het Gemeentepark 
zijn autoluw en worden primair ingericht als 
verblijfsgebied.

De kaart op de rechterpagina toont het aantal bebouwde 
parkeerplekken en die in de openbare ruimte.

Parkeren in de dorpskern van Schelle
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Aantal bebouwde parkeerplaatsen en parkeerplekken voorzien in de openbare ruimte in het Masterplan

285 bebouwde parkeerplaatsen

legenda

223 parkeerplaatsen 
in de openbare ruimte
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4.7 Kwaliteit van inrichtingsmaterialen
Het Masterplan voor Schelle voorziet in richtlijnen voor 
een nieuwe dorpskern met een aantal grootschalige 
bouwopgaven en infrastructurele werken. Hierdoor zal 
een groot gedeelte van de straten, steegjes en pleinen 
heraangelegd worden. 

De ambitie is om gebruik te maken van hoogwaardige 
materialen, natuurlijke beplanting en goed ontworpen 
inrichtingselementen om de kwaliteit van de openbare 
ruimte te versterken.

Het Masterplan bestaat voor de inrichting van de 
openbare ruimte grofweg uit twee verschillende 
deelgebieden; omgeving Kerkplein en de overige 
gebieden. 

Omgeving Kerkplein
Het kerkplein is hét toekomstige visitekaartje van 
Schelle. Hoogwaardige materialen zoals natuursteen 
en gebakken klinkers zijn hier gepast en sluiten 
goed aan bij de geschiedenis van de plek. Bijzondere 
inrichtingselementen (verlichtingsarmaturen, 
waterelement, bankjes) versterken de ambitie van 
dorpskern aan het water. 

Overige gebieden
De aangrenzende straten, pleinen en steegjes sluiten wat 
betreft kleurstelling en formaat (elementenverharding) 
aan op de omgeving van het Kerkplein. 
De materiaalkeuze is hier hoogwaardig gebakken 
materiaal met waar mogelijk een combinatie met 
sober maar een kwalitatief betonproduct met een 
gelijkwaardige kleurstelling en formaat als de rest van de 
dorpskern.
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Hoogwaardige materialen voor de nieuwe dorpskern van Schelle
met referentiebeelden van het centrum van Sittard en de markt in 
Zierikzee en Papendrecht (projecten in NL)
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5. Stedenbouwkundige richtlijnen

Vijf bijzondere deelprojecten
Binnen de contouren van dit Masterplan situeren 
zich uiteenlopende bouwprojecten die tezamen een 
belangrijke invloed zullen hebben op het aanzien van 
Schelle. Per bouwopgave zal een specifieke meest ge-
eigende ontwikkelformule moeten worden uitgewerkt om 
tot de best haalbare kwaliteit te komen.

Aangezien deze deelprojecten zich over langere tijd 
zullen uitspreiden is het van belang enerzijds duidelijk en 
koersvast de beoogde aard en kwaliteit van de bebouwing 
vast te leggen terwijl er anderzijds ruimte moet blijven 
voor nadere inzichten en actualiseringen van het 
bouwprogramma.

Deze combinatie van houvast en flexibiliteit borgen we 
door het volgende stedenbouwkundig instrumentarium: 
de grondplaat en de bebouwingsenveloppe. 

Per deelproject beschrijven we in dit hoofdstuk de 
stedenbouwkundige opgave. 

Grondplaat en bebouwingsenveloppe
Om de samenhang tussen gebouw en omringende 
openbare ruimte te kunnen sturen bepalen we middels 
de ‘grondplaat’ globaal de indeling van het gelijkvloers 
van het bouwblok, de rooilijnen, het aantal en positie van 
de woningtoegangen, de ligging van de parking-ingang 
en de mate van openheid van de gevels.

In aanvulling hierop bepalen we aan de hand van een 
‘bebouwingsenveloppe’ de maximaal te ontwikkelen 
bouwmassa en bouwhoogtes. In sommige gevallen zijn 
de bouwhoogtes vastgelegd, in andere gevallen is een 
minimum of maximum bepaald. De bekomen volumetrie 
van de bebouwing werd op schaal van de hele dorpskern 
bestudeerd.  Ruimtelijke samenhang en de kwalitatieve 
afboording van de nieuwe open ruimtestructuur zijn de 
belangrijkste criteria die de uiteindelijke bouwmassa 
hebben bepaald. 

In aanvulling hierop worden de gevraagde 
architectonische kwaliteiten vastgelegd in 
beeldkwaliteitsrichtlijnen. Zie hoofdstuk 6.

Vijf bijzondere bouwopgaven voor Schelle
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Deze grote schaal wordt in de grondplaat van het project 
verzacht door aan alle zijden te voorzien in een reeks 
woning- of winkeltoegangen waarmee er interactie 
ontstaat met de omringende openbare ruimte. Hiermee 
wordt op een kwalitatieve en integrale wijze ingespeeld op 
de randvoorwaarden die de omliggende publieke ruimten 
met zich meebrengen. Een integrale ontwikkeling biedt 
tevens kansen om te voorzien in een grote ondergrondse 
collectieve parkeergarage. De toegang tot de garage 
is eveneens vastgelegd. De open binnengebieden 
kunnen plaats bieden aan private of collectieve 
tuinen, achterpaden, collectieve fietsenbergingen, … 
Gemotoriseerd verkeer wordt hier resoluut geweerd.

Programma
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Commerciële ruimte

Park-ensemble
Het Park-ensemble omvat de ontwikkeling van een 
volledige nieuw bouwblok dat vormgeeft aan de 
dorpsrand aan de Vliet. Door zijn omvang en centrale 
positie in het nieuwe dorpscentrum van Schelle is dit 
blok zeer beeldbepalend. 

We zien het project als één ensemble dat rondom een 
coherente expressie heeft. Het bespeelt daarmee een 
schaal die groter is dan van de overige bebouwing in 
Schelle waarmee het zich kan meten met de grote open 
ruimte van het Gemeentepark, Vlietpark en Kerkplein.

Stevig uitgewerkte hoeken bevestigen de robuustheid 
van het ensemble en hechten het aan de omgeving. De 
markante positie aan de open ruimte wordt benadrukt 
door op de hoek aan het Vlietpark een extra hoogte-
accent te ontwikkelen. In de bebouwingsenveloppe zijn 
de bouwhoogtes vastgelegd. 

Park-ensemble

54
35
96

274m2
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Hoogteaccent, bouwhoogte 
maximaal 20m

Bouwhoogte varieert van 
10-14m, benadrukken van de 
hoeken

Bouwhoogte varieert van 
10-14m, benadrukken van de 
hoeken
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Specifieke aandacht dient te gaan naar de volumetrische 
uitwerking van het bouwblok in relatie tot de 
naastgelegen Sint-Petrus en Pauluskerk. Een zekere 
bescheidenheid in bouwhoogte deze zijde is aan de orde, 
om de prominente aanwezigheid van het monument te 
bewaren. Aan de zijde van de Vliet, waar het blok mee 
de dorpsentree vormgeeft, is een hoger bouwaccent 
mogelijk. Voor het gevelontwerp en het materiaalgebruik 
suggereren we een genuanceerde houding ten opzichte 
van het omliggende erfgoed. Een houding die niet de 
maximale breuk opzoekt met het erfgoed, maar het 
ziet als inspiratie en het op een hedendaagse wijze 
interpreteert.

In de bebouwingsenveloppe zijn de beoogde 
bouwhoogtes vastgelegd. De grondplaat toont de vereiste 
rooilijn, gevraagde fijnmazigheid van toegangen en de 
beoogde positie van de parking-toerit.

Programma
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Commerciële ruimte
Gemeenschapsfunctie

Kerkblok
Het kerkblok omvat de ontwikkeling van een vrijwel 
volledige nieuw bouwblok dat mede vormgeeft aan de 
dorpsrand aan de Vliet. Dit blok is niet enkel centraal 
gelegen in de dorpskern; het geeft bovendien mee vorm 
aan de dorpsentree vanuit Hemiksem. De ontwikkeling 
van het bouwblok als geheel biedt ook hier kansen om te 
voorzien in een ondergrondse collectieve parkeergarage, 
maar ook om op een kwalitatieve en integrale wijze in 
te spelen op de randvoorwaarden die de omliggende 
publieke ruimten met zich meebrengen.

De specifieke ligging als schakel tussen het nieuwe 
kerkplein en de Provinciale Steenweg vraagt om een 
kwalitatieve inpassing van enkele commerciële- en 
horeca functies op de gelijkvloerse verdieping.  De 
combinatie met woningentrees voor bovengelegen 
woongelegenheden is een bijzonder aandachtspunt. 
De geveluitwerking van de gelijkvloerse verdieping aan 
de zijde van het kerkplein verdient een verbijzonderde 
uitwerking.

24
4

34
721m2
475m2

Kerkblok
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Bouwhoogte van 10m, 
aansluitend op aangrenzende 
bebouwing

Bouwhoogte varieert van 
10-14m, benadrukken van de 

hoeken
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Op de kop van het blok aan het Vlietpark voorzien we 
opnieuw ruimte voor een supermarkt. De overige delen 
van het blok krijgen een woonbestemming. Onder de 
supermarkt en onder een deel van de woningen worden 
parkings aangelegd. De inritten zijn gesitueerd aan de 
Kattenberg en aan het Vlietpark. 

De grondplaat toont de beoogde indeling van het 
bouwblok en positie van entree’s en parking-inritten. De 
bouwenveloppe toont de vereiste bouwhoogtes van dit 
bouwblok.

Door de gefaseerde planontwikkeling voegt het blok zich 
als vanzelf in de samengestelde bouwwanden zoals we 
die steeds langs de straten in de dorpskern aantreffen.

Programma
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Commerciële ruimte
Supermarkt nader in te passen

Kattenberg
Het Kattenbergblok zal gefaseerd worden ontwikkeld. De 
voormalige bloemisterij, de baskethal en de supermarkt 
vormen drie onderdelen die op kortere en langere termijn 
vervangen zouden moeten worden door kwalitatievere 
bebouwing waarin ook wonen een prominente plek krijgt. 
Uiteindelijk moet hier een coherent bouwblok ontstaan 
dat deel uitmaakt van een waardige dorpsentree. 
Daarnaast is het een schakel tussen de kleinschaliger 
ruimtes in de dorpskern en de open ruimte van het 
Vlietpark. Dat vraagt om een bebouwingsopzet die aan 
alle zijden een volwaardige representatieve uitstraling 
krijgt.

De kop aan het Vlietpark vormt tezamen met de 
hoektoren ven het Park-ensemble de hoeksteen van 
het Bastion aan het park. Hier is een hoger torenachtig 
volume vereist om deze bijzondere positie te markeren.

40
22
75

117m2

Kattenberg
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Bouwhoogte varieert van 
10-14m, aansluiten op 
aangrenzende bebouwing

Hoogteaccent op de van 
maximaal 20m
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De overige bebouwing zoals de pastorie, de garageboxen 
en het schuurvormig gebouw aan de Leopoldstraat 
worden afgebroken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een 
openbaar toegankelijk groen binnenhof met de Mouterij 
als middelpunt. Deze binnenhof vormt een schakel 
in de route van de Leopoldstraat naar het Kerkplein; 
een wat verstilde plek ten opzichte van de rumoeriger 
straatruimtes. Een poort in de straatwand langs de kerk 
verbindt de hof met het Kerkplein en refereert aan de 
historische situatie zoals we die op het hier afgebeelde 
schilderij aantroffen.

Door de ontwikkeling rond de Mouterij als één integraal 
project aan te pakken kan er een ondergrondse parking 
worden voorzien waarin ook vervangende parkeerruimte 
voor de af te breken garageboxen kan worden 
opgenomen.

De grondplaat toont de beoogde samenhang en 
orientatie van de bebouwing. De bouwhoogtes zijn 
beperkt tot de aangegeven hoogtes.

Programma
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Commerciële ruimte
Mouterij herbestemmen

Mouterij site
Dit project bestaat uit meerder opgaven ineen; het 
afwerken van de Stormstraat, de herontwikkeling van de 
Mouterij en de bouw van een nieuw straatwand langs de 
Fabiolalaan. 

De Mouterij kan bij een grondige renovatie -waarbij ook 
het interieur wordt betrokken- een waardevol gebouw zijn 
voor een bijzonder gebruik. Het patina van het oude en de 
toevoegingen van het heden tezamen moeten een uniek 
en doorleefd complex opleveren dat een karaktervolle 
plek vormt in Schelle. Bij voorkeur krijgt het opnieuw een 
openbare bestemming.

Een eerste verkenning toont aan dat met het verlagen 
van de buitenruimte direct rond het gebouw er een goed 
bruikbaar gelijkvloers ontstaat met de mogelijkheid 
activiteiten te organiseren met een wisselwerking tussen 
binnen en buiten.

38
9

46
90m2

Mouterij siteschilderij: Leopoldstraat
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Bouwhoogte varieert van 
10-14m, benadrukken van 
de hoeken, aansluiten op 
aangrenzende bebouwing

Bouwhoogte varieert van 
10-14m, benadrukken van 
de hoeken, aansluiten op 
aangrenzende bebouwing
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De overige bebouwing sluit aan op de schaal 
van respectievelijk de Fabiolalaan en de 
Peperstraat-Leopoldstraat.

Het binnenterrein biedt ruimte aan tuinen en een kleine 
parking ten behoeve van het nieuwe gemeentehuis.

Programma
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Nieuw gemeentehuis

Gemeentehuissite
Deze site ligt tussen de te vernieuwen Fabiolalaan en 
het kleinschaliger dorpsweefsel van de Peperstraat 
en Leoploldstraat. Het vormt ook het gebied dat we 
aanmerken als begin van de als zodanig herkenbare 
historische dorpskern.

Om deze dorpsentree te markeren stellen we op de 
hoek Fabiolalaan-Peperstraat een nieuw gemeentehuis 
voor. Dit gemeentehuis voegt zich in de structuur 
van straatwanden, maar vormt tegelijkertijd een 
verbijzonderde straathoek met een royale toegang en 
expressieve publieke uitstraling.

Gemeentehuis site

12
16
34

2000m2
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Bouwhoogte varieert van 
10-14m, benadrukken van 
de hoeken, aansluiten op 
aangrenzende bebouwing

Bouwhoogte maximaal 10m
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6. Beeldkwaliteitsaspecten

Algemene ambities en voorschriften
In aanvulling op de stedenbouwkundige richtlijnen wor-
den de gevraagde architectonische kwaliteiten vastge-
legd in beeldkwaliteitsrichtlijnen. 

Alvorens de ambities en de specifieke voorschriften 
voor de verschillende bebouwingsopgaven te overlopen 
benoemen we enkele basisambities en aandachtspunten 
bespreken die voor alle bebouwingsopgaven van 
toepassing zouden moeten zijn.

Verdichting op maat van de gemeente
Compacte bouwvolumes

We voorzien in compacte bouwvolumes met het 
oog op verdichte woonvormen zodat de beschikbare 
ruimte optimaal wordt benut. Tevens wordt hiermee 
de gevelontwikkeling - en de hiermee gepaard gaande 
warmteverliezen - beperkt. We behouden echter 
steeds optimale mogelijkheden voor bezonning en 
lichttoetreding voor alle verblijfsruimten, tuinen en de 
omgeving. 

Verweving van functies
We beogen een kwaliteitsvolle verweving van functies 
met een optimale relatie met de publieke ruimte.
•	 Op de begane grond van de gebouwen wensen we 

daarom zo veel mogelijk levendig en representatief 
programma aan de straatzijde, zodat regelmatig 
contact tussen de gebruikers van het gebouw en de 
straat mogelijk is. In geval er handelsruimtes worden 
ontwikkeld moet de pui voor minimaal 80 % worden 
uitgevoerd in niet-spiegelend glas. 

•	 Woningentrees: Ieder pand heeft een entree aan de 
straatzijde. De woningentrees zijn royaal en grenzen 
aan de straat. De woningentrees zijn ‘s avonds vol-
doende verlicht.

•	 Een iets hogere plafondhoogte voor de begane 
grond maakt een ruime lichtinval mogelijk en 
verhoogt de herbestemmingsmogelijkheden voor 
de toekomst: 2m80 voor woningen / 3m60 voor 
meergezinswoningen. 

•	 We beperken het maximum niveauverschil tussen de 
binnen- en buitenpas tot maximaal 50cm. Bij meerge-
zinswoningen wordt een eventuele verhoogde pas van 
het begane grondniveau in mindering gebracht van de 
vereiste plafondhoogte. 

Vernieuwende woonvormen:
•	 De tendens om schaars om te gaan met de beschik-

bare ruimte, de wijzigende woonnoden en huidige 
beheersproblemen van gebouwen met een mede-
eigendom zetten aan tot het herdenken van de gang-
bare woonvormen. Volgende aspecten komen hierbij 
aan bod:

•	 Het delen van ruimten, collectiviteit: (fietsen-)bergin-
gen, collectieve buitenruimten, polyvalente ruimten, 
wassalon, leefruimten, gastenverblijf, gedeelde 
mobiliteit, …

•	 Koppeling van woongelegenheden met zorgfuncties, 
kinderopvang, …

•	 Alternatieve eigendomsstructuren: Community Land 
Thrust, wooncoöperaties, …

Buitenruimten
Voldoende grote buitenruimten voor elke woning - in de 
vorm van een terras of tuin - zijn van grote meerwaarde 
voor de woonkwaliteit. Voor terrassen stellen we een 
minimum-oppervlakte van 4m2 + 2m2 per slaapkamer 
voor. 

Een dorps bebouwingsbeeld
Nevenschikking

Om de aansluiting van de nieuwe gebouwen op 
het pandsgewijze bebouwingsbeeld van Schelle te 
borgen is het wenselijk om nieuwe gevels van een 
aansluitend ritme te voorzien. De afleesbaarheid van 
pandscheidingen is hierbij een expliciet uitgangspunt, 
en dit zowel bij individuele ontwikkelingen (rijwoningen, 
meergezinswoningen, …) als bij ontwikkelingen in 
grotere gehelen. We stellen voor deze pandscheidingen 
minstens te accentueren met een terugliggende voeg 
(die desgevallend plaats biedt aan regenafvoerpijpen). 
Indien panden zich uitstrekken over meer dan 20m is er 
een bijkomende voeg (of voegen) nodig.

Gelijkvloerse verdieping: 
De gevel wordt afgewerkt in kwalitatieve, robuuste 
materialen. Bij meergezingswoningen wordt er een 
gearticuleerde plint of trasraam voorzien met een 
minimumhoogte van 50cm.
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Kroonlijst:
Een goed gedetailleerde gootlijn of kroonlijst maakt de 
beëindiging van de gevel expliciet. Dit is het overgangs- 
detail van gevel naar dak, maar is expliciet onderdeel van 
de gevelcompositie. 
Schaduwwerking: Om de articulatie van de gevels kracht 
bij te zetten, en dus een te vlak totaalbeeld te vermijden, 
worden raamopeningen verdiept (min.20cm) uitgevoerd 
ten opzichte van het gevelvlak. Een minderheid van de 
raamopeningen (te bepalen aan de hand van oppervlakte 
van de openingen) mag hiervan bewust afwijken indien te 
verantwoorden in het gevelontwerp.

Grote blinde gevelvlakken zijn te vermijden.

Uitsprongen aan de voorgevel voor erkers of terrassen:
•	 Worden steeds ingezet om om de relatie van levendig 

programma met de publieke ruimte te vergroten. Bij-
voorbeeld erkers of terrassen aan leefruimtes die ook 
langs de kopse zijden van de uitkraging zicht nemen in 
de straat. Uitkragingen als middel om enkel de nuttige 
vloeroppervlakte van het gebouw te vergroten zijn niet 
toegestaan.

•	 Het straatprofiel is bepalend voor de maat van de 
uitkraging ten opzichte van het gevelvlak: bij smalle 
straten worden uitkragingen niet of slechts met 
beperkte maat toegelaten; bij bredere straten is dit 
maximaal 1.20m.

•	 Zijn in totaliteit niet breder dan de halve gevellengte 
van een individueel pand.

•	 Bovengrondse geveluitsprongen moeten begrepen zijn 
tussen twee verticale vlakken onder een hoek van 45° 
ten opzichte van elke erfscheiding. 

•	 Aan de straatzijde worden terrassen inpandig of half-
inpandig voorzien

Hellende daken:
In- en uitsprongen in hellende daken dienen op ten 
minste 0,60 meter van de perceelsgrens te worden 
ingeplant. De schuine dakvorm dient steeds duidelijk 
herkenbaar te blijven.

Mobiliteit met het oog op de toekomst
Fietsenberging:
Voldoende fietsenberging te voorzien op begane grond. 
Bij meergezinswoningen worden deze verbonden met 
gemeenschappelijke circulatie. Kan voorzien worden 
in de tuinzone. Aantal plaatsen te voorzien per woning:  
aantal slaapkamers + 1.

Autostaanplaatsen:
Private autostaanplaatsen worden zo veel mogelijk 
collectief voorzien in ondergrondse parkeergarages 
of in parkeerhoven. Parkeren op eigen kavel kan 
alleen op vooraf bestemde plekken. Met betrekking tot 
verkeersveiligheid dienen collectieve inritten voldoende 
overzicht te bieden op de straat bij het uitrijden.

Duurzaam materiaalgebruik
Baksteen:
Omwille van de overvloedige aanwezigheid van 
klei als grondstof in Vlaanderen, maar ook het 
baksteengerelateerde verleden van de regio stellen we 
baksteen voorop als hoofdmateriaal voor de gevels van 
de gebouwen. De prominente aanwezigheid van dit 
materiaal in het straatbeeld zorgt mee voor samenhang 
in de dorpskern.

Om stedelijke opwarming te minimaliseren stellen we 
voor om platte daken niet in donkere materialen (SRI > 
30%) te voorzien.

Technische installaties
Technische installaties worden geïntegreerd in de 
gebouwontwerpen en zijn onzichtbaar vanaf straatniveau.

Zonnecollectoren op hellende daken worden geïntegreerd 
in het dakontwerp.

In de mate van het mogelijke worden maatregelen 
genomen om collectieve verwarmingsinstallaties of 
warmtenetten in de toekomst mogelijk te maken.

BEELDKWALITEITSASPECTEN
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Analyse huidige beeldkwaliteiten:
Een geslaagde beeldkwaliteit is niet enkel afhankelijk 
van de kwaliteit van de nieuwe gebouwen op zich. Om 
de dorpsstructuur op een daadkrachtige manier aan 
te helen, vormt de wijze waarop nieuwe projecten zich 
in beeld en opvatting verhouden tot het bestaande 
patrimonium een minstens even belangrijke factor. Een 
analyse van het huidige dorpsweefsel, waarbij bestaande 
kwaliteiten worden benoemd, ligt daarom aan de basis 
van het beeldkwaliteitsplan. De expliciet verschillende 
karakters van de diverse delen van de dorpskern 
vraagt dat voor elk van deze bebouwingsopgaven 
een aangepaste visie op beeldkwaliteit en passende 
ontwikkelvisie wordt opgesteld.

Met de ontstaansgeschiedenis van Schelle als leidraad 
onderscheiden we drie gebiedskenmerken met een eigen 
beeldkwaliteit die op vandaag voldoende kritische massa 
hebben om beeldbepalend te zijn voor de aanblik van het 
Schelse straatbeeld:

Hoofdstraat / dorps weefsel
De meest oorspronkelijke straten van Schelle vertonen 
een bebouwing die door de eeuwen heen is gegroeid tot 
het gelaagde bebouwingsbeeld van vandaag. Contrasten 
tussen oud en nieuw, verschillende bouwhoogtes en 
dakvormen en het gebruik van een bont materialen- en 
kleurenpalet verlenen deze straten een doorleefdheid en 
dorpse schaal. Rijwoningen en appartementsgebouwen 
in rij, georganiseerd in een bouwblokkenstructuur, zijn 
de bouwstenen van het dorpsweefsel. In de Provinciale 
Steenweg vinden we vandaag de meeste anderssoortige 
functies (winkels, horeca, …) op de gelijkvloerse 
verdiepingen. In de omliggende straten wordt het wonen 
slechts bij uitzondering afgewisseld met een school, een 
broodjeszaak, …

Naoorlogse uitbreiding
In het westelijk gedeelte van Schelle vinden we 
woonwijken terug met geschakelde rijwoningen (en per 
uitzondering een appartementsgebouw), die door hun 
seriematig karakter en een bouwplanning waarbij hele 
wijkdelen in één tijd werden opgetrokken, een vlakker 
en minder gevarieerd gevelbeeld met zich meebrengen. 
Ondanks deze “eenheidsarchitectuur” verlenen de 
ruime straatprofielen, met plaats voor voortuinen en 
laanbomen, deze wijken een voorzichtige tuinwijksfeer.

Erfgoed
De Rupelstreek is onlosmakelijk verbonden met 
zijn baksteen-verleden. Niet enkel kerken, kastelen 
en landgoederen, maar ook historische industriële 
gebouwen werden opgetrokken in de typische rode 
baksteen (en in sommige gevallen bepleisterd). Zo vinden 
we in de onmiddellijke nabijheid van de dorpskern enkele 
markante gebouwen terug: de Sint-Pieterskerk, het 
statige burgerhuis op de Provinciale Steenweg tegenover 
de kerk en het gebouw van de voormalige mouterij. Ook 
de indrukwekkende Sint-Bernardusabdij ligt op een 
steenworp van het dorpscentrum.

gebiedskarakteristiek hoofdstraat / dorps weefsel

gebiedskarakteristiek naoorlogse uitbreiding

gebiedskarakteristiek erfgoed
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Specifieke voorschriften voor de

verschillende bouwopgaven

Pandsgewijze ontwikkelingen
Deze bouwopgaven passen zich in - of liggen in het 
onmiddellijke verlengde van - de meest oorspronkelijke 
straten van Schelle. Onderstaande bijkomende 
voorschriften trachten voor deze opgaven de 
kenmerkende rijkelijke, organische kwaliteit van deze 
straten te borgen bij de nieuwe ontwikkelingen.

Gabariet
•	 Typologie: rijwoningen / meergezinswoningen / nieuwe 

woonvormen.
•	 Bebouwingsgraad: Vrijhouden minimum 40% van 

percelen als tuinzone. Maximaal groen/onverhard.
•	 Dakvorm: plat of hellend, dakverdieping boven kroon-

lijst kan met setback onder vlak van 60° vanaf kroonlijst

Materiaal en kleur
•	 Baksteen als hoofdmateriaal. Het kleurenpalet wordt 

bewust vrij gelaten, in overeenstemming met het bonte 
karakter van de dorpse omgeving.

bestaand straatbeeld

toekomstig straatbeeld

graduele evolutie straatbeeld

Collage:
pandsgewijze vernieuwing bestaande dorpse straat

Simulatie beeldkwaliteit Provinciale Steenweg: bouwopgaven “Kattenberg” en “Kerkblok”
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BEELDKWALITEITSASPECTEN

- nevenschikking: 
afleesbaarheid van de pandscheiding

-articulatie van de gebouwbeëindiging:
plint en kroonlijst
-terugliggende dakverdieping mogelijk

- verschillende kleurtonen

-levendige plint
-vermijden van blinde gevelvlakken

- levendige schaduwwerking dmv 
dieperliggende ramen, (half)inpandige terrasse, 
erkers,...

Referentievoorbeelden pandsgewijze ontwikkelingen

Afleesbaarheid pandscheidingen, bont kleurenpalet

Plint, kroonlijst, eventuele dakverdieping of terugsprong

Levendige plint, vermijden blinde gevelvlakken

Verlevendiging gevel door middel van schaduwwerking
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Park-ensemble
Het bouwblok onderscheidt zich van de pandsgewijze 
ontwikkelingen door zijn grootschaliger opzet en 
consistent materiaalgebruik in een lichte tint, die een 
subtiel verband legt met de bebouwing van de meer 
westelijk gelegen naoorlogse woonuitbreidingen.

Gabariet
•	 Typologie: rijwoningen / meergezinswoningen / nieuwe 

woonvormen.
•	 Bebouwingsgraad: Vrijhouden minimum 40% van 

percelen als tuinzone. Maximaal groen/onverhard.
•	 Kleine verspringingen (<70cm) in kroonlijsthoogte 

zijn enkel te verantwoorden door pasverschillen in het 
maaiveld.

•	 Dakvorm: plat / bijzondere dakvorm. De gekozen 
dakvorm dient het totaalontwerp van het bouwblok te 
ondersteunen.

Gevel
•	 Verbijzondering aan pleinzijde: verdiepingshoge plint 

met dieperliggende  gevelopeningen ten opzichte van 
het gevelvlak (minimum 40cm).

Materiaal en kleur
•	 Baksteen als hoofdmateriaal. Tint naar keuze binnen 

onderstaand kleurenpalet. Enkel lichte tintverschillen, 
die de continuïteit van de gevelwanden niet teniet 
doen, zijn toegelaten. 

Kleurenpalet toe te passen gevelsteen

lichte baksteen: kleurnuances

rood-bruine baksteen: kleurnuances

Simulatie beeldkwaliteit kerkplein: bouwopgaven “Kerkblok”, “Mouterijsite en “Park-ensemble”
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BEELDKWALITEITSASPECTEN

- nevenschikking: 
afleesbaarheid van de pandscheiding

-articulatie van de gebouwbeëindiging:
plint en kroonlijst
-extra articulatie op het plein

- één kleurtoon

-levendige plint
-vermijden van blinde gevelvlakken

- levendige schaduwwerking dmv 
dieperliggende ramen, (half)inpandige terrasse, 
erkers,...

pleingevel vlietgevel

Afleesbaarheid pandscheidingen, samenhangend kleurenpalet

pleinzijde vlietzijde

Gearticuleerde kroonlijst, verbijzondering gelijkvloerse verdieping aan pleinzijde

Levendige plint, vermijden blinde gevelvlakken

Verlevendiging gevel door middel van schaduwwerking

Referentievoorbeelden woonontwikkelingen met samenhangend materiaalgebruik
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Kerkblok
Het Kerkblok vormt een compact bouwblok dat de 
schakel vormt tussen belangrijke publieke ruimtes en 
waardevol erfgoed. Voor de architecturale uitwerking 
van dit blok staat de houding die het blok aanneemt 
ten opzichte van het omliggende erfgoed centraal. 
Een houding die niet de maximale breuk opzoekt met 
het erfgoed, maar het ziet als inspiratie en het op een 
hedendaagse wijze interpreteert. Vanuit deze houding 
dient een trefzeker totaalontwerp ontwikkeld; bewuste 
keuzes op vlak van volumetrie, dakvorm, typologie en 
geveluitwerking zijn noodzakelijk. Volgende specifieke 
voorschriften stellen we voor:

Gabariet
•	 Typologie: rijwoningen / meergezinswoningen / nieuwe 

woonvormen.
•	 Aantal bouwlagen: te bestuderen in relatie met het 

omliggend erfgoed en belendende publieke ruimten. 
Hoogte accent aan de zijde van de Vliet: maximum 
4+dakopbouw of 5 bouwlagen.

•	 Dakvorm: plat / hellend / bijzondere dakvorm. De geko-
zen dakvorm dient het totaalontwerp van het bouwblok 
te ondersteunen.

Gevel
•	 Verbijzondering aan pleinzijde: verdiepinghoge plint 

met dieperliggende  gevelopeningen ten opzichte van 
het gevelvlak (minimum 40cm).

Materiaal en kleur
•	 Baksteen als hoofdmateriaal. Tint naar keuze binnen 

onderstaand kleurenpalet. Enkel lichte tintverschillen, 
die de continuïteit van de gevelwanden niet teniet 
doen, zijn toegelaten. 

Kleurenpalet toe te passen gevelsteen

lichte baksteen: kleurnuances

rood-bruine baksteen: kleurnuances

Referentievoorbeelden
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BEELDKWALITEITSASPECTEN

Park-ensemble

Mouterijsite

Kerkblok Kattenberg

Gemeentehuissite

De Keyserstraat

Hoek Dendermondesteenweg
Fabiolalaan

Pandsgewijze ontwikkelingen

Park-ensemble

Kerkblok

Samenvattende kaart beeldkwaliteit per bouwopgave
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Werken met deelprojecten
Het Masterplan bestaat zoals beschreven uit meerdere 
deelopgaven. Deze zullen niet allemaal tegelijkertijd en op 
dezelfde wijze ontwikkeld worden. Het Masterplan zal dan 
ook gedurende meerdere jaren (en bestuursperioden) 
een ruimtelijk kader bieden voor de vernieuwing van de 
dorpskern.

In dit hoofdstuk beschrijven we een fasering die zowel 
praktisch is alsook de benodigde vernieuwing op korte 
termijn zichtbaar maakt zodat er een wervend effect uit 
kan gaan van de eerste projecten.
We onderscheiden de volgende deelopgaven:

Onafhankelijke opgaven
Deze kunnen ieder gewenst moment worden uitgevoerd 
omdat ze niet afhankelijk zijn van andere projecten of 
ingrepen in de openbare ruimte. Hieronder vallen de 
diverse invullingen aan de zuidzijde van de Stormstraat, 
de Keyserstraat en ook het nieuwe gemeentehuis.

Onafhankelijke opgaven

7. Masterplan als groeimodel 
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MASTERPLAN ALS GROEIMODEL

Fase 1, Kattenberg fase 1 (vm bloemisterij)

1. Kattenberg fase 1 (vm bloemisterij)
De vervanging van de voormalige bloemisterij 
door een kwalitatief woonproject markeert 
het nieuwe elan waarmee de noordelijke 
dorpsentree wordt ontwikkeld. Het is de eerste 
stap in de ontwikkeling van een geheel nieuw 
bouwblok waarin uiteindelijk ook de supermarkt 
wordt geïntegreerd.
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Fase 2, Blok tussen Kerkplein en Provinciale Steenweg

2. Blok Kerkplein en Provinciale Steenweg
Vooruitlopend op de herinrichting van de 
Vlietoevers en de aanleg van het Kerkplein 
kan met de bouw van dit bouwblok worden 
aangevangen. Hiermee wordt een krachtig 
vervolg gegeven aan de vernieuwing langs de 
Provinciale Steenweg.
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Fase 3, Vlietpark fase 1

3. Vlietpark fase 1 
Aansluitend op de eerste fases zal het centrale 
deel van het Vlietpark worden aangelegd 
inclusief de kademuur die het Bastion gaat 
vormen. Hiertoe worden de waterkering verlegd 
en de oevers heringericht.

MASTERPLAN ALS GROEIMODEL
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Fase 4, Kerkplein en Park-ensemble

4. Kerkplein en Park-ensemble
Nu de kademuur is gebouwd kunnen de dijkjes worden 
afgegraven en kan het Kerkplein over zijn volle lengte 
worden aangelegd. Tegelijkertijd kan het Park-ensemble 
worden gebouwd waarmee het plein zijn definitieve 
begrenzing krijgt en de bebouwing langs Gemeentepark 
en Vlietpark wordt vervolledigd.

Na deze fases is de vernieuwing van de dorpskern rond 
de kerk voltooid zijn de meest gehavende gedeelten 
aangepakt en is de verbinding met de waterkant hersteld. 
Om de omgeving van de Mouterij aan te kunnen pakken 
is eerst de herinrichting van de Fabiolalaan noodzakelijk.
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MASTERPLAN ALS GROEIMODEL

Fase 5, Herinrichting Fabiolalaan

5. Herinrichting Fabiolalaan
Tussen Peperstraat en Vliet wordt de 
Fabiolalaan heringericht en de bocht in de 
weg nabij de kerk aangepast. (Deze werken 
kunnen ook eerder worden uitgevoerd, 
maar zijn voorwaardelijk voor de verdere 
planontwikkeling)
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Fase 6, Mouterij-site

6. Mouterij-site
Na de heraanleg van de Fabiolalaan ontstaat er 
ruimte rond de Mouterij voor de bouw van het 
nieuwe bouwblok. (De renovatie van de Mouterij 
zelf kan plaatsvinden zodra het Parochiaal 
Centrum een nieuwe plek heeft gekregen, 
bijvoorbeeld aan het Kerkplein.)
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MASTERPLAN ALS GROEIMODEL

Fase 7a/b, Kattenberg fase 2 (vm basketbalhal)/ Kattenberg fase 3 (vm supermarkt)

7a/b. Kattenberg
Ter afronding van de dorpskernvernieuwing 
wordt het Kattenbergblok afgewerkt middels de 
bouw van een nieuwe supermarkt en woningen. 
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Fase 7c, Afronding Vlietpark

7c. Vlietpark fase 2 en 3
In deze - in verder in de tijd gelegen - fase kan het 
Vlietpark worden afgewerkt door de Maeyebeek en de 
Visvijvers te integreren in het park en eventueel nieuwe 
randbebouwing toe te voegen
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MASTERPLAN ALS GROEIMODEL
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8. Programma en plancapaciteit

Werken met deelprojecten
De bekomen ruimtelijke visie werd tijdens de opmaak 
onderworpen aan een financiële analyse. Ook werden 
aspecten die van belang zijn bij het vervolgtraject 
van deze studie, in het kader van een omvattende 
ontwikkelstrategie, genoteerd. De neerslag hiervan is te 
vinden in een afzonderlijk opgemaakt document.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
plancapaciteit per deelproject zoals aangeduid op de 
kaart hiernaast. Deze opdeling in deelprojecten diende 
tevens als basis voor de financiële analyse en het 
vervolgtraject.

Mouterij (3)
Fase 1: eigendom Igean
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Commerciële ruimte

Fase 2: eigendom Gemeente/
vzw dekanale werken
Appartementen
Grondgebonden woningen 
Ondergrondse parkeerplaatsen 
Mouterij herbestemmen

Gemeentehuis site (4)
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Nieuw gemeentehuis

Maeyebeek (5)
Grondgebonden woningen

Omgeving waterloop VHA 4046 (6)
Appartementen 
Grondgebonden woningen

Programma Schelle 2030
Park-ensemble en Kerkblok (1)

Park-ensemble
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Commerciële ruimte

Kerkblok
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Gemeenschapsfunctie
Commerciële ruimte

Kattenberg (2)
Fase 1: site R&S
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Commerciële ruimte

Fase 2: site groene sporthal
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen

Fase 3: site Delhaize
Appartementen
Grondgebonden woningen
Ondergrondse parkeerplaatsen
Supermarkt nader in te passen
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PROGRAMMA EN PLANCAPACITEIT

Masterplan verdeeld in financiële deelprojecten
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0. INLEIDING 
In opdracht van de gemeente Schelle en IGEAN wordt door Collectief Noord en Palmbout 
Urban Landscapes een beeldkwaliteitsplan en ruimtelijke visie opgemaakt voor de 
dorpskern van de gemeente Schelle. Hierin worden 5 deelprojecten voorgesteld met een 
significante potentiele impact op de overstromingsveiligheid.  

In opdracht van de IGEAN wordt door IMDC een evaluatie van de deelontwerpen uitgevoerd 
i.v.m. klimaatbestendigheid en overstromingsveiligheid. De opdracht hiertoe werd gegeven op 
3 november 2017.  

0.1 DE OPDRACHT 
In het ontwerp van Collectief Noord werden 5 projectzones voorgesteld (Figuur 0-1): 

 Vlietpark t.h.v. de Dorpskern te Schelle;  

 Kerkplein Schelle;  

 De herprofilering van de Fabiolalaan 

 De Herinrichting van het mondingsgebied van de Maeyebeek. 

 Zone Kattenberg  

De invulling van bebouwing en groenvoorziening in de projectzone Kattenberg wordt thans 
herzien, voor de overige zones worden in secties 1 tot 4 de doelstellingen geschetst en de 
aandachtspunten inzake waterberging en overstromingsveiligheid opgesomd. Vervolgens 
worden deze aandachtspunten verder geduid en waar nodig de impact en compenserende 
maatregelen begroot. 

 
Figuur 0-1: 5 projectzones   
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1. VLIETPARK T.H.V. DORPSKERN SCHELLE 
De schuin aflopende oever, waar zich de voormalige scheepswerf bevond, wordt voor een 
gedeelte afgegraven. Het laag gelegen grondoppervlak wordt ingezet als overstroombaar 
oeverpark. Het plotse hoogteverschil ter hoogte van het Kerkplein en de omliggende 
nieuwe bebouwing wordt door middel van een nieuwe kademuur opgevangen.  

 

 

1.1 AANDACHTSPUNTEN 
Overstromingsveiligheid 

Door het afgraven van de oever van de Benedenvliet wordt het gabarit van de waterloop 
gewijzigd. Dit kan een invloed hebben op de doorvoercapaciteit van de Benedenvliet.  

Het gabarit van de Benedenvliet functioneert tevens als wachtboezem voor het 
pompstation stroomafwaarts van de Provincieweg. Dit pompstation, in beheer van Aquafin 
en de Vlaamse Waterweg heeft een capaciteit van 4 x 8 m³/s.  

De kruinhoogte van de oevers van de Benedenvliet bedraagt 7.5 m TAW stroomopwaarts 
van de Provinciebaan en 8.0 m TAW stroomafwaarts ervan. De anomalie in oeverhoogte is 
een restant van de voormalige inrichting van de Benedenvliet. Tot ‘ 90 bevond zich tussen 
Schelde en Provincieweg een scheepswerf met open verbinding met de Schelde, de 
oeverhoogte is daarom gelijk aan de Scheldeoever.  

Ecologie 

De vallei van de Benedenvliet wordt in de benedenloop onderbroken door nijverheidszones 
op de rechteroever, de spoorlijn 52 Puurs-Antwerpen-zuid en de provincieweg. Het 
Agentschap Natuur en bos promoveert de inrichting van natuurvriendelijke oevers met 
mogelijkheid van migratie van landdieren langs een beekbegeleidend traject.  
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1.2 BIJSTURING ONTWERP 
Bij het ontwerp van de herprofilering moet rekening worden gehouden met de volgende 
randvoorwaarden:  

 Behoud buffer pompstation & Behoud gabarit Benedenvliet 
Het aanslagpeil van de pompen bedraagt 4.4 mTAW, maximale waterstanden op de 
Benedenvliet bij terugkeerperiodes van 1 tot 100 jaar (huidig klimaatscenario noCC) 
variëren tussen 4.9 en 5.6 mTAW afwaarts van de Provinciesteenweg (knooppunt 
BV013 - Tabel 1-1) tot 5.3 à 6.5  mTAW stroomopwaarts van de Steenweg 
(knooppunt BV024 - Tabel 1-1). Voor het behoud van de buffering in het gabarit van 
de Benedenvliet wordt daarom geen verhoging van het maaiveld voorzien tussen de 
peilen 4.4 en 5.6 mTAW in de secties afwaarts van de Provinciesteenweg en tussen 
4.4 en 6.5 mTAW in de secties stroomopwaarts van de steenweg. 

 Overstromingsveiligheid van de dorpskern Schelle tegen overstromingen. In het 
“Verslag 1ste bijeenkomst van de ‘Waterwerkgroep “ dd. 8/5/2017 werden reeds de 
door de VMM berekende maximale waterstanden op de Benedenvliet gepubliceerd. 
Rekening houdend met eventuele calamiteiten t.h.v. het pompstation of het 
beschouwen van het klimaatscenario, werd door de Vlaamse Milieumaatschappij een 
maximaal peil van 5.8 mTAW berekend stroomafwaarts van de Provinciebaan en 
6.5 mTAW stroomopwaarts van de Provinciebaan. Rekening houdend met 
achtereenvolgens onzekerheidsmarges op de berekeningen en veiligheidsmarges 
voor zettingen van het dijklichaam wordt een minimale ontwerphoogte voorgesteld 
van de kruin van 6.5 mTAW afwaarts en 7.5 mTAW opwaarts van de Provinciebaan. 

 Inrichting van ecologische oever als natuurverbindingsgebied. De waterstanden van 
de Benedenvliet worden door de Vlaamse Milieumaatschappij permanent bemeten 
t.h.v. het pompstation (meetstation 01K04_MQ03 – www.waterinfo.be) Volgens de 
metingen tijdens de periode 2010 – 2017 bedraagt de maximale waterstand ca. 3.4 
mTAW bij gemiddeld tij en 4.0mTAW bij springtij. De pompen hebben een 
aanslagpeil van 4.4 mTAW. Uit onderstaande frequentieverdeling (Figuur 1-2) van de 
waterhoogte ter hoogte van het pompgemaal kan men afleiden dat het peil van 
4.0 mTAW in totaal minder dan 1 % van de tijd optreedt. In het ontwerp wordt 
daarom een voldoende brede zone van de oever ingericht met minimale hoogte van 
4.0 mTAW.  
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Tabel 1-1: berekende maximale waterstanden Benedenvliet in functie van de 
terugkeerperiode (VMM, 2017)  

 

 
Figuur 1-1: Ligging modelknooppunten BV004 – BV041 uit Tabel 1-1 

 

model 
knooppunt

x y T1 T2 T5 T10 T25 T50 T100
BV004 147096 202205 4.9 5.2 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
BV013 147534 202176 4.9 5.2 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
BV017 147676 202255 4.9 5.2 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
BV019 147745 202287 5.2 5.7 6.0 6.1 6.2 6.3 6.5
BV024 147927 202321 5.3 5.7 6.0 6.1 6.2 6.3 6.5
BV041 148585 202517 5.4 5.7 6.1 6.2 6.2 6.4 6.5
BV063 149103 202770 5.7 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6
BV076 149419 202962 6.0 6.2 6.3 6.4 6.4 6.6 6.6
BV091a 149646 203333 6.2 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8
BV108 150111 203755 6.5 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1
BV120 150443 203916 7.0 7.1 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9
BV134 150798 204170 7.2 7.4 7.6 7.7 7.9 8.0 8.1

peil (mTAW) per retourperiodecoordinaten
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Figuur 1-2: Tijdsverdeling waterstand Benedenvliet t.h.v. pompgemaal (station 
01K04_MQ03) 

 
Figuur 1-3: Vlietpark, voorstel dwarsdoorsnede ter hoogte van kerkplein 
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2. KERKPLEIN SCHELLE 
De ontwikkeling van projectzone rond het Kerkplein kan worden onderverdeeld in 4 
bouwzones (Figuur 2-1). De vloerpas van de bebouwing volgt zo veel als mogelijk het 
reliëf. De noordzijde van de bouwzones 1 en 2 bevinden zich op een hoogte van ca. 
7 meter op de dijk van de Benedenvliet, na herprofilering in het kader van de realisatie van 
het Vlietpark (Figuur 1-3). Het maaiveld aan de zuidzijde van de bebouwing bevindt zich op 
niveau van het kerkplein op ca. 5.7 mTAW.  

2.1 AANDACHTSPUNT WATERTOETS 
De kaart met overstromingsgevoelige gebieden (AGIV 2017) duidt op een 
overstromingskans ter hoogte van het kerkplein. Het betreft een overstromingscontour van 
stagnerend water met een absolute hoogte van 5.8 mTAW.  De lager gelegen, 
overstroomde zones hebben een hoogte van ca. 5.6 mTAW. De waterdieptes bedragen 
gemiddeld 20 cm en maximaal 30 cm.   

2.2 CONFORMITEIT WATERTOETS 

2.2.1 Overstromingsvrije bebouwing 

De overstromingshoogte wordt berekend op 5.8 mTAW. Conform de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening (CIW, 2016) wordt een toegang tot de gebouwen geëist 
die hoger ligt dan 30 cm, of in dit geval 6.1 mTAW. In elk van de geprojecteerde gebieden 
is toegang tot de bebouwing mogelijk op een peil hoger dan 6.1 mTAW.  

2.2.2 Compensatie inname overstromingsvolume 

Inname van overstromingsvolume wordt gevormd door nieuwe bebouwing met overlap van 
de overstromingscontour.  

Er wordt voor zone 1 een overlap berekend van 150 m², en 650 m² voor zone 2, samen 800 
m². 

Rekening houdend met een gemiddelde waterdiepte in de overstromingscontour van 
gemiddeld 20 cm, kan een ruwe schatting worden gemaakt van het ingenomen 
overstromingsvolume. Deze bedraagt (150 + 650) m² (oppervlakte) x 0.2 m (waterdiepte) = 
160 m³.  

Er wordt voorgesteld om de compensatie van het verlies aan overstromingsvolume te 
compenseren door een wijziging van het bufferend vermogen van de westelijk gelegen 
ringgracht. De oppervlakte van de ringgracht bedraagt 4 800 m². Buffering van de 
geschatte 160 m³ komt overeen met een peilverhoging van 3 cm.  
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2.2.3 Afwatering verharde oppervlaktes  

Er wordt uitgegaan van een behoud van de verharding voor de bestaande wegen 
(Dendermondestraat, Fabiolalaan en Provinciale Steenweg). Voor de aan te leggen 
groenzones en eventuele parkeerplaatsen wordt een waterdoorlaatbare afdek beschouwd.  

De totale verharde oppervlakte voor de voorgesteld bebouwing en verharding in de zones 
1-4 bedraagt ca. 6000 m². De GSV hemelwater schrijft voor dat een infiltratievoorziening 
moet minimaal voldoen aan een volume van 250 m³/ha en een infiltratieoppervlakte van 
4 m²/100 m². 

Voor de totale oppervlakte van 0.6 ha bedraagt de minimale infiltratieoppervlakte x 400 
m²/ha = 240 m² en 0.6 ha X 250 m³/ha = 150 m³ voor de bufferende functie.   

Voor de inrichting van ondiepe infiltratiezones (overloop van de infiltratie maximaal 30 cm 
boven de bedding) bedraagt de totale oppervlakte 240 m². Wenst men de zone tevens in te 
richten als buffer met capaciteit van 150 m³ dan bedraagt de oppervlakte (150 m³/0.3m) 
500 m². Buffering/infiltratie wordt bij voorkeur lokaal uitgevoerd in de groenzones van de 
respectievelijke bouwzones 

 

 
Figuur 2-1: De invulling van bebouwing rond het kerkplein  
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3. HERPROFILERING FABIOLALAAN 
De Fabiolalaan vormt een overgedimensioneerde weg die in de jaren 70 het dorpsweefsel 
van Schelle heeft doorsneden. In het ontwerp voor herinrichting van de laan wordt een 
smaller wegprofiel voorgesteld met de aanplant van bomen en voldoende infiltratie- of 
buffervoorzieningen. De overloop van de buffervoorziening van de Fabiolalaan kan ofwel 
worden geloosd in de Benedenvliet ofwel verder worden verbonden met de gracht rondom 
het gemeentepark. In het onderstaande dimensionering worden de verharde oppervlaktes 
begroot en een profiel voor de buffer- en infiltratiegracht voorgesteld. 

3.1 AAN TE SLUITEN VERHARDE OPPERVLAKTE 
Als gravitair aan te sluiten verharde oppervlaktes wordt verwezen naar het lopende 
subsidiedossier van de PIDPA voor afkoppeling van de riolering in de Fabiolalaan, Guido 
Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, Pieter De Coninckstraat, Jan Breydelstraat, 
Hamerstraat, Stormsstraat, De Keyserstraat (deel), Leopoldstraat met afkoppeling van de 
gescheiden riolering van de Ceulemansstraat en Rupelstraat (VMM dossiernummer 16576, 
Pidpa Projectnummer K-10-046 dd. 11-12-2017).  

 

De verharde oppervlakte wordt begroot op basis van het Grootschalig referentiebestand 
2018. Straatoppervlaktes en dakoppervlaktes worden begroot volgens achtereenvolgens 
kaartlagen GEO_WBN_Wegbaan en GRB - GBG - gebouw aan de grond/ GRB - GBA - 
gebouwaanhorigheid 

Bijkomend werden de verharde oppervlakte van parkings gedigitaliseerd op basis van de 
luchtbeelden. Voor de verharde oppervlaktes van de opritten werd een gemiddelde waarde 
van 3x6 m² genomen.  

De berekende oppervlaktes worden gesommeerd per projectzone en potentiële aansluiting 
op de buffervoorzieningen (Figuur 3-8), de som van de verharde oppervlakte wordt 
weergegeven in Tabel 3-1:  

 2: Fabiolalaan traject Kapelstraat – Peperstraat 

 21: Omgeving Wijk G. Gezellestraat 

 1: Fabiolalaan traject Peperstraat – Dendermondestraat 

 3: Leopoldstraat. De zone 3 maakt deel uit van de subsidieaanvraag voor afkoppeling 
van regenwater. De straat watert echter niet af naar de te herprofileren Fabiolalaan. 
De herprofilering van de Fabiolalaan en de aan te leggen buffer- en 
infiltratievoorzieningen kunnen daarom niet worden gebruikt voor zone 3.  

 4 Kerkplein Schelle. Deze zone overlapt grotendeels met ontwikkeling voor het 
kerkplein (deelproject 2 - zie sectie 2). Er wordt verondersteld dat 
buffervoorzieningen in deze zone pas worden uitgevoerd bij herontwikkeling van de 
zone. Voor een begroting van de te bufferen volumes wordt daarom verwezen naar 
sectie 2.  



IMDC nv Beeldkwaliteitsplan Schelle 
 Bijsturing ontwerpen i.f.v. overstromingsveiligheid 

I/RN/11537/18.007/JWA 8 
versie 2.0 - 22/10/2018  

3. HERPROFILERING FABIOLALAAN 
De Fabiolalaan vormt een overgedimensioneerde weg die in de jaren 70 het dorpsweefsel 
van Schelle heeft doorsneden. In het ontwerp voor herinrichting van de laan wordt een 
smaller wegprofiel voorgesteld met de aanplant van bomen en voldoende infiltratie- of 
buffervoorzieningen. De overloop van de buffervoorziening van de Fabiolalaan kan ofwel 
worden geloosd in de Benedenvliet ofwel verder worden verbonden met de gracht rondom 
het gemeentepark. In het onderstaande dimensionering worden de verharde oppervlaktes 
begroot en een profiel voor de buffer- en infiltratiegracht voorgesteld. 

3.1 AAN TE SLUITEN VERHARDE OPPERVLAKTE 
Als gravitair aan te sluiten verharde oppervlaktes wordt verwezen naar het lopende 
subsidiedossier van de PIDPA voor afkoppeling van de riolering in de Fabiolalaan, Guido 
Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, Pieter De Coninckstraat, Jan Breydelstraat, 
Hamerstraat, Stormsstraat, De Keyserstraat (deel), Leopoldstraat met afkoppeling van de 
gescheiden riolering van de Ceulemansstraat en Rupelstraat (VMM dossiernummer 16576, 
Pidpa Projectnummer K-10-046 dd. 11-12-2017).  

 

De verharde oppervlakte wordt begroot op basis van het Grootschalig referentiebestand 
2018. Straatoppervlaktes en dakoppervlaktes worden begroot volgens achtereenvolgens 
kaartlagen GEO_WBN_Wegbaan en GRB - GBG - gebouw aan de grond/ GRB - GBA - 
gebouwaanhorigheid 

Bijkomend werden de verharde oppervlakte van parkings gedigitaliseerd op basis van de 
luchtbeelden. Voor de verharde oppervlaktes van de opritten werd een gemiddelde waarde 
van 3x6 m² genomen.  

De berekende oppervlaktes worden gesommeerd per projectzone en potentiële aansluiting 
op de buffervoorzieningen (Figuur 3-8), de som van de verharde oppervlakte wordt 
weergegeven in Tabel 3-1:  

 2: Fabiolalaan traject Kapelstraat – Peperstraat 

 21: Omgeving Wijk G. Gezellestraat 

 1: Fabiolalaan traject Peperstraat – Dendermondestraat 

 3: Leopoldstraat. De zone 3 maakt deel uit van de subsidieaanvraag voor afkoppeling 
van regenwater. De straat watert echter niet af naar de te herprofileren Fabiolalaan. 
De herprofilering van de Fabiolalaan en de aan te leggen buffer- en 
infiltratievoorzieningen kunnen daarom niet worden gebruikt voor zone 3.  

 4 Kerkplein Schelle. Deze zone overlapt grotendeels met ontwikkeling voor het 
kerkplein (deelproject 2 - zie sectie 2). Er wordt verondersteld dat 
buffervoorzieningen in deze zone pas worden uitgevoerd bij herontwikkeling van de 
zone. Voor een begroting van de te bufferen volumes wordt daarom verwezen naar 
sectie 2.  

IMDC nv Beeldkwaliteitsplan Schelle 
 Bijsturing ontwerpen i.f.v. overstromingsveiligheid 

I/RN/11537/18.007/JWA 9 
versie 2.0 - 22/10/2018  

 5 Omgeving Delhaize (projectzone Kattenberg - Figuur 0-1). Net als zones 3 en 4 
sluit de zone niet aan op de te herprofileren Fabiolalaan. Oplossingen voor buffering 
en infiltratie worden binnen zone 5 gezocht.  

 

3.2 DIMENSIONERING 

3.2.1 Algemeen 

Dimensionering van de wadi/infiltratiegracht gebeurt conform de “Krachtlijnen voor een 
geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen – code van goede praktijk voor de 
herwaardering van grachtenstelsels en code van goede praktijk voor hemelwaterputten en 
infiltratievoorzieningen” (CIW, 2016) en aanvullende provinciale en/of gemeentelijke 
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Zone 2: Traject Kapelstraat – Peperstraat 

In het opwaarts traject van de Fabiolalaan wordt voorgesteld om het buffer- en 
infiltratievolume te realiseren in een baangracht met diepte 1.5 m, een bodembreedte van 
1 m en taluds onder helling 4/4 tot maaiveldhoogte. Naast de kruin van de gracht wordt 1 m 
oever voorzien voor groenaanplant en scheiding met voetpad of parkeerstrook. Gelet op de 
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terreinhelling van 0.5 % in dit deel van de Fabiolalaan over een afstand van 300 meter 
wordt een compartimentering van de grachten voorgesteld met overlaten. Tussen de 
compartimenten wordt een doorvoer voorzien op 30 cm van de bodem.  

De sectie van de gracht onder de doorvoer kan mogelijk infiltreren, een infiltratieoppervlak 
van 30 cm aan beide zijden van de gracht wordt in rekening gebracht.  

Een noodoverlaat kan worden voorzien in schotten op 50 cm van maaiveldhoogte (de 
breedte van de gracht op 30 cm van de bodem bedraagt 1.6 m, op -0.5 m van het maaiveld 
bedraagt de breedte 3 m). De totale oppervlakte van het grachtprofiel tussen doorvoer en 
noodoverlaat bedraagt vervolgens 0.8 m hoogte x (1.6 m + 3 m)/2 = 3.68 m².  

Over een maximale afstand van 480 m langs de Fabiolalaan kan zo 1752 m³ buffer worden 
gerealiseerd. De oppervlakte van het infiltratiegedeelte van de gracht bedraagt 0.60 * 480 
m = 288 m².  

 

Zone 21: Wijk G. Gezellestraat 

Buffering voor de wijk G. Gezellestraat wordt bij voorkeur gerealiseerd in de groenzone van 
de wijk. Centraal op de verkaveling bevindt zich een speelzone met oppervlakte van ca. 
6 000 m². Infiltratievoorziening voor de naar schatting 1.2 ha verharde oppervlakte wordt 
begroot op slechts 500 m². Het nodige volume voor buffering wordt begroot op een volume 
van 300 m³ voor de buffering.  

 
Zone 1 Traject Kapelstraat – Peperstraat 

De lengte van het traject bedraagt ruim 400 m. Rekening houdend met het voorgestelde 
profiel wordt een buffering van 1460 m³ gerealiseerd en een infiltratieoppervlakte van 
240 m².  

 
Zone 5 Omgeving Delhaize 

Het totaal te bufferen volume bedraagt 239 m³ Dit kan worden gerealiseerd in de 
aanwezige depressies in de vallei van waterloop VHAG 4046. De aanwezige vijver heeft 
een oppervlakte van ca. 2000 m³, een buffering van 239 m³ komt overeen met een 
waterstandsverschil van 12 cm. 
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Tabel 3-1: Overzicht verharde oppervlaktes & nodige buffering/infiltratievoorziening 

 Zone 2 Zone 21 Zone 1 Zone 3 
Zone 4 

(Zie 
sectie 2)  

Zone 5 

Verharde opp gebouwen 
(m²) 

4690 5576 6824 6328  9498 

Verharde opp wegenis (m²) 11020 5417 7899 2751  0 

Verharde opp opritten (m²) 684 1332 630 1188  72 

Totaal (m²) 16396 12345 15354 10270  9575 

 
te bufferen volume 
verharde opp (m³)  

buffering 250 m³/ha 
410 309 384 257  - 

oppervlakte infiltratie 
voorziening (m²) 

infiltratie 400 m²/ha  
656 494 614 411  - 

 
Wegenis lengte hoofdas 
Fabiolaan 480 - 400 -  - 

Maximaal beschikbare 
buffering (m³) 1752 > 309 1460 -  - 

Maximaal beschikbaar 
infiltratieoppervlak (m²) 288 6000 240 -  - 

 

 

 
Figuur 3-1: voorstel inrichting Fabiolalaan 
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Figuur 3-2: Principeschets buffergracht Fabiolalaan (Collectief Noord) 

 
Figuur 3-3: Sfeerbeeld buffergracht volgens principeschets in Figuur 3-2 

 
Figuur 3-4: Bruin: Lengteprofiel maaiveld Fabiolalaan van Z > N op basis van het DHM 
Vlaanderen II, blauw: basis Quartair  
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Figuur 3-5: Lengteprofiel maaiveld Fabiolalaan van Z > N op basis van het DHM 
Vlaanderen II  

 
Figuur 3-6: Lengteas Fabiolalaan  
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Figuur 3-7: Voorstel afkoppelingsproject Pidpa 
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Figuur 3-8: opdeling afstroomgebieden verharde oppervlakte met aanduiding van de 
verrekende oppervlaktes voor gebouwen en wegenis 
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4. HERINRICHTING MAEYEBEEK 
De Maeyebeek stroomt ingebuisd langs de Jef Van Hoofstraat ten zuiden van de visvijvers 
en mondt ten oosten van de vijvers via een terugslagklep uit in de Benedenvliet. In 
navolging van de wateroverlast anno 2010 werd de woonwijk (Peperstraat - Renaat 
Veremansstraat – Jef Van Hoofstraat) door een gronddijk met kruinhoogte 5.3 mTAW 
afgeschermd van het valleigebied (Figuur 4-1, Figuur 4-2).  

De overstromingscontouren volgens de watertoetskaart (Figuur 4-3 - AGIV 2017) wijzen op 
een maximale overstromingshoogte in het valleigebied van ca. 4.7 mTAW. De kaart werd 
opgemaakt zonder rekening te houden met de huidige gronddijk. Door het aanleggen van 
de gronddijk worden de overstromingen van de zone van de visvijvers verhinderd. Hierdoor 
ging ca. 8 000 m³ aan overstromingsvolume verloren.  

 

In het voorgesteld ontwerp van Collectief Noord/ Palmbout wenst men volgende ingrepen 
te combineren:  

 Realisatie van 2 wooneenheden ten noorden van de Jef Van Hoofstraat.  

 Gedeeltelijke recuperatie van het overstromingsgebied in de zone van de visvijvers 
door het terug overstroombaar maken voor stormen met hoge terugkeerperiode. 

 Herstel van de relatie tussen Maeyebeek en valleigebied t.h.v. de visvijvers door het 
verwijderen van de overwelving.  

 

 

 
Figuur 4-1: Oost-west profiel (y-as [mTAW], x-as [m]) valleigebied Maeyebeek – vijvers Flor 
Alpaertstraat  

Gronddijk 5.3 mTAW 
Flor Alpaertstraat 

valleigebied 
Maeyebeek 
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Figuur 4-2: noord-zuid profiel (y-as [mTAW], x-as [m]) vijvers Jef Van Hoofstraat  

 

4.1 ONTWERP 
In een eerste ontwerpschets wordt de as van de Maeyebeek verlegd en als open waterloop 
doorheen de vijvers gestuurd. Met de vrijgekomen oppervlakte t.h.v. de loop, zou 
vervolgens de woonuitbreiding worden gerealiseerd t.h.v. de Jef van Hoofstraat. De 
uitgegraven grond wordt aangewend voor een verhoging van het maaiveld t.h.v. de 
woonuitbreiding en bescherming van de zuidelijk gelegen woonwijk.  

4.2 BIJSTURING ONTWERP 
De verenigbaarheid van het verbinden van de waterloop met de functie als visvijver kan in 
vraag worden gesteld. Het doorkruisen van de vijvers kan aanleiding geven tot 
sedimentatie. Ook door de verschillen in eutrofiëringsgraad tussen de polderbeek en de 
voedselrijke, visrijke vijvers wordt geen meerwaarde geboden voor het ecologische herstel 
van de waterloop.  

In afwachting van een eventuele herbestemming van de visvijvers wordt volgende inrichting 
voorgesteld en balans van de overstromingsvolumes opgemaakt:  

 Na dempen van de vijvers wordt de Maeyebeek in een open bedding gelegd.  

 Ten zuiden van de Maeyebeek wordt het maaiveld binnen de contouren van de 
woonuitbreiding opgehoogd tot boven de overstromingsdrempel. Er wordt een 
oeverhoogte van minimaal 4.7 mTAW + 0.5 m = 5.3 mTAW voorgesteld, 
overeenkomstig het maaiveld van de Jef Van Hoofstraat. Voor de berekening van het 
grondverzet en de inname van overstromingsgebied wordt rekening gehouden met 

Maeyebeek 
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de door Collectief Noord/Palmbout voorgestelde terreininname en een talud met 
helling 4/4.  

In Tabel 4-1 wordt de balans van de voorgestelde herschikking opgemaakt m.b.t. het 
overstromgingsvolume. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volgende zones:  

 Zone 2, stroomopwaarts van de huidige gronddijk ten westen van de visvijver met 
een buffervolume van ca. 46 400 m³ 

 De realisatie van zones 1.2 en 1.3 vereist het openleggen en verleggen van de 
Maeyebeek. De inrichting van zone 1.1, wordt uitgevoerd, voorafgaand aan de 
inrichting van zones 1.2 en 1.3. Met de inrichting van de zone wordt 6 800 m³ 
overstromingsvolume gerecupereerd.  

 Met de inrichting en opvulling van de zone 1.2 wordt ca. 1100 m³ 
overstromingsvolume niet gerecupereerd. 

 Met de inrichting en opvulling van de zone 1.3 wordt ca. 100 m³ 
overstromingsvolume niet gerecupereerd. 

 
Figuur 4-3: opdeling in deelzones volgens inname of behoud van overstromingsgebied  

 

Tabel 4-1: begroting overstromingsvolumes in de huidige toestand 

Zone (volgens 
Figuur 4-3) ingreep Volume onder overstromingspeil [m³] 

Zone 2 Te behouden  = 46 400 

Zone 1.1 In te richten in ontwerp + 6 800 

Zone 1.3 Wordt opgevuld in ontwerp  - 100 

Zone 1.2 Wordt opgevuld in ontwerp - 1 100 
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