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Bedoeling en inhoud van het addendum 
 

 
Het voorliggende document is een addendum bij het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan Schelle, zoals het werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie 
Antwerpen op 6 oktober 2005. 

 
Het bundelt de tekstwijzigingen (aanvullingen, schrappingen en/of toevoegingen) als 
gevolg van de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het GRS en dient er dan ook 

samen mee gelezen te worden. 
 

De opbouw van het addendum is als volgt: 
1. Een korte uiteenzetting omtrent de noodzakelijkheid van dit addendum en een 

toelichting van de belangrijkste thema’s. 

2. Een overzicht van de wijzigingen van en aanvullingen op het informatief 
gedeelte. 

3. Een overzicht van de wijzigingen van en aanvullingen op het richtinggevend 
gedeelte. 

4. Een overzicht van de wijzigingen van en aanvullingen op de bindende 

bepalingen. 
Hierbij zal telkens verwezen worden naar de nummering van de hoofdstukken en de 

paginanummers van het in 2005 goedgekeurde GRS. 
 
Bij het oorspronkelijk GRS hoort eveneens een kaartenatlas. De kaarten die gewijzigd 

of toegevoegd worden ten opzichte van het vorige GRS zijn te vinden in de kaartenatlas 
bij dit addendum. 

 
 
Waarom een herziening van het structuurplan 

 

Een (gemeentelijk) ruimtelijk structuurplan wordt in theorie vastgesteld voor een termijn 

van 5 jaar. Het blijft echter van kracht tot een nieuw (of herzien) structuurplan definitief 
goedgekeurd wordt. Het oorspronkelijke structuurplan werd officieel goedgekeurd in 
2005, op moment van schrijven reeds meer dan 10 jaar geleden. Gedurende deze 

periode is zowel op vlak van visievorming als op ruimtelijk vlak veel veranderd. Nieuwe 
uitdagingen werpen zich op, anderen raken gedateerd en zijn als dusdanig niet meer 

relevant.  
 
Het GRS is een actief instrument dat een antwoord biedt op ruimtelijke, hedendaagse 

en toekomstige knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en opportuniteiten. Met grote 
ontwikkelingen zoals het herinrichten van de dorpskern, de toekomst van de 

ontginningssite langs de Tuinlei en de Electrabel-site (Interescaut) in het verschiet is het 
belangrijk over recente gegevens en een sterk verankerd sturend kader te beschikken. 
Dit kan geboden worden door een gedeeltelijke herziening van het GRS. 
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Belangrijkste inhoudelijke klemtonen 

 

Binnen de gemeente Schelle staan op korte en middellange termijn verschillende 
grootschalige ruimtelijke projecten op het programma. Deze worden hieronder opgelijst 

en toegelicht. 
 
Vernieuwing dorpskern 

Onder de naam ‘Schelle 2030 – Een duurzame dorpskern aan de waterkant’ legt de 
gemeente zichzelf de belangrijke taak op om na te denken over de toekomst van de 

dorpskern. Hoewel Schelle een zeer levendige kern heeft stelt het bestuur dat een 
sterke globale visie en toekomstgericht beleid noodzakelijk zijn om de leefbaarheid en 
ruimtelijke kwaliteit naar de toekomst toe te kunnen blijven garanderen. Daarom werd in 

het voorjaar van 2016 een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van een 
beeldkwaliteitsplan dat, door middel van op maat gesneden stedenbouwkundige-

architecturale concepten, de kern een nieuw ‘elan’ moet geven.  
 
Belangrijke uitgangspunten zijn: 

- Het creëren van een kwalitatief, duurzaam dorpscentrum  
- Het versterken van de link met het water 

- De kern omvormen tot een consistent en harmonisch samenhangend geheel 
- Concentreren van wonen en lokale voorzieningen in de kern 
- De Benedenvliet inrichten als recreatieve groene as tussen de kern en de 

Schelde 
- Verbeteren van de multimodale ontsluiting van de gemeente met een focus op 

zachte mobiliteitsvormen.  
- Het versterken en uitbouwen van een geconcentreerd handels-en 

dienstencentrum 

- Duurzaam verdichten 
 
Toekomst Electrabelsite 

Einde 2015 werd door de provincie Antwerpen een opdracht uitgeschreven voor een 
‘Ontwerpend onderzoek voor de Electrabelsite te Schelle en Niel’. Deze voormalige 

elektriciteitscentrale bevindt zich op een zeer strategische locatie in het westen van de 
gemeente, ter hoogte van de monding van de Rupel in de Schelde. De energieproductie 
op deze site werd in december 2000 stopgezet. Op basis van dit ontwerpend onderzoek 

is de provincie gestart met de opmaak van het PRUP Electrabelsite. 
 

De ontwikkeling van de Electrabelsite is een provinciale bevoegdheid. Het 
planningsproces hierover is lopende. Aan de bevolking werden drie scenario’s 
voorgesteld (nl. energielandschap, woonlandschap en recreatielandschap).  

De gemeente wenst hier samen met de provincie in te zetten  op een duurzame 
ontwikkeling. De herinvulling moet een grote maatschappelijke meerwaarde opleveren.  

 
Ontginningsgebied Tuinlei 
Centraal in het open ruimtegebied ten oosten van de dorpskern bevindt zich het 

ontginningsgebied (en het uitbreidingsgebied van ontginningsgebied) ‘Tuinlei’. In dit 
gebied van bijna 90 ha wordt tot op heden nog steeds actief klei ontgonnen. De 

gronden ten zuidwesten van de Tuinlei zijn reeds vele jaren geleden ontgonnen en 
hebben ondertussen een, groene bestemming gekregen (in navolging van het 
gewestplan). Het landschap ten noordoosten van de Tuinlei wordt momenteel 

ontgonnen en ook het uitbreidingsgebied zal op termijn aangesneden worden. Als 



 

 

  
Addendum actualisatie en gedeeltelijke herziening GRS Schelle  

                                                               December 2020 - dossier SHEZ004 11 

gemeente is het belangrijk om tijdig op deze onvermijdelijke, maar desalniettemin 
ingrijpende, ruimtelijke veranderingen in te spelen. Verschillende nabestemmingen zijn 

mogelijk, zoals groene energieproductie (bv. windmolens, , …) ruimte voor co2-opslag, 
bosgebied, jeugdterreinen, stadslandbouw, een dierenbegraafplaats en landschappelijk 

ingepaste technisch ondersteunende diensten. 
 
Conclusie 

De aankomende ruimtelijke projecten omvatten samen een groot deel van het 
gemeentelijk grondgebied. Het is essentieel dat deze projecten onderling goed op 

elkaar afgestemd worden en kaderen in een groter geheel op niveau van de gemeente. 
Hiervoor is een addendum met gedeeltelijke herziening van het GRS een sterk 
instrument.  

 
De herziening van het informatief gedeelte, waarin de volledige planningscontext, 

(ver)nieuw(d)e (sectorale) beleidsplannen en de bestaande ruimtelijke structuur een 
update krijgen, is noodzakelijk om de geplande projecten goed te kaderen en de 
ontwikkelingsmogelijkheden in te schatten. 

 
In het richtinggevend deel zal gefocust worden op de gewenste ontwikkelingen van de 3 

geplande projecten en hun impact op de ontwikkelingsperspectieven van de 
verschillende deelstructuren en deelruimten. Deze aanpassingen aan het 
richtinggevend deel moeten de ontwikkelingsmogelijkheden van de betreffende sites 

verbreden en tegelijk de nodige randvoorwaarden opleggen om de ruimtelijke kwaliteit 
van de ruime omgeving te vrijwaren. Nieuwe visies, concepten, maatregelen en 

suggesties kunnen dan op termijn dienen als kapstok voor verschillende concrete 
uitvoeringsplannen. 
 

In het bindend deel zullen nieuwe, voor de gemeente bindende, engagementen 
opgenomen worden. Bepalingen die reeds gerealiseerd werden of niet meer 

toepasselijk zijn worden geschrapt. 
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2. Het hoe en waarom van een structuurplan 

De onderstaande tekst vervangt paragraaf “2.2.1 Het decreet van 18 mei 1999” in het informatief deel op 
pagina 7-8. 

2.2.1 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 15 mei 2009 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 regelt de opmaak van 
ruimtelijke structuurplannen op drie schaalniveaus: het Vlaams Gewest, de provincies 

en de gemeenten. Op ieder niveau worden de structuurbepalende elementen 
beschreven. De structuurbepalende elementen zijn de hoofdlijnen van de ruimtelijke 
structuur van het betrokken niveau. In de memorie van toelichting van het 

planningsdecreet wordt een niet-exhaustieve lijst gegeven van de structuurbepalende 
elementen voor structuurplanning op het niveau van respectievelijk het Vlaams Gewest, 

de provincie en de gemeente. 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

- de stedelijke gebieden, de stedelijke netwerken op internationaal en gewestelijk 

niveau en de grensoverschrijdende stedelijke netwerken; 

- het buitengebied op gewestelijk niveau dat o.m. de natuurlijke structuur, de 

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

- de ruimtelijk-economische structuur op gewestelijk niveau die de economische 

knooppunten, de bedrijventerreinen, de zeehavens, de luchthavens, de treinstations 
voor internationaal treinverkeer en de internationaal georiënteerde logistieke parken 

bevat; 

- de lijninfrastructuren op gewestelijk vlak met o.m. de wegen, waterwegen, 
spoorwegen, pijpleidingen en hoogspanningsleidingen van gewestelijk belang. 

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 

- de stedelijke netwerken op provinciaal niveau; 

- de ecologische infrastructuur met o.m. lijn- en puntvormige elementen en zones die 
van ecologisch belang zijn maar die niet tot de natuurlijke structuur op gewestelijk 
niveau behoren; 

- de nederzettingsstructuur; 

- de elementen van provinciaal belang van de landschappelijke structuur; 

- de kleinhandel van provinciaal belang; 

- de toeristische en recreatieve infrastructuur van provinciaal belang; 

- de lijninfrastructuren van provinciaal belang met o.m. de wegen, waterwegen, 

spoorwegen, pijpleidingen en hoogspanningsleidingen. 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

- de bebouwde ruimte op gemeentelijk niveau; 

- de gemeentelijke economie; 

- de natuur in de bebouwde omgeving; 

- de elementen van de landschappelijke structuur op gemeentelijk niveau; 

- de toeristische en recreatieve infrastructuur van gemeentelijk belang; 

- de weginfrastructuur van gemeentelijk belang. 
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3. Situering 

 

Onderstaande tabel vervangt tabel “1 Kengetallen” van paragraaf “3.2 Kengetallen” in het informatief deel 
pagina 15.  

3.2 Kengetallen 

tabel 1: kengetallen 

Oppervlakte     

 Schelle  780 ha  
    
inwoners (2020)    

 Schelle  8543   
    
bevolkingsdichtheid (2020) 1095 inw./km2   

    
bevolkingssamenstelling (2020)    

 0 - 20 jaar 
 21 - 65 jaar 
 65 jaar en ouder 

 1973 
4762 
1808 

23% 
56% 
21% 

    
aantal gezinnen (2020)    

 totaal 

 alleenstaanden 
 2 personen 
 3 personen 

 4 of meer personen 
 

3533968127554

3 
747 

 

 
 
 

 

27% 
36% 
15% 

22% 

    
aantal woningen (2011)    

 totaal 
 eengezinswoningen 

 appartementen 
  
             bewoond door eigenaar 

3.240 
2.624 

616 
 

74% 

 
81% 

19% 
 

 
  

 

    
Tewerkstelling (2014)    

 Beroepsbevolking 

zelfstandigen en helpers 
 werknemers en ambtenaren 
 aantal werkzoekenden 

3.788 

612 
2.957 

219 

46% 

16% 
78% 
6% 

 

    
Onderwijs (2017)    

 aantal leerlingen 

  kleuteronderwijs 
  lager onderwijs 

  

429 
716 

 

 
Conclusie: 

Over een periode van 17 jaar is de bevolking van Schelle aangegroeid met ongeveer 
700 inwoners. Dit komt neer op 41 nieuwe inwoners per jaar, een lichte groei. Het 
aandeel 65-plussers is gegroeid, van 16% in 2001 naar 21% in 2020. Deze tendens zal 

zich de komende jaren verderzetten. Op vlak van onder meer huisvesting, mobiliteit en 
dorpskernvernieuwing dient hier rekening mee gehouden te worden.  
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4. Planningscontext 
Onderstaande tekst wijzigt paragraaf “4.1.1 Verbanden met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen” 
(p.16-19). Voor de leesbaarheid wordt de volledige paragraaf overgenomen. De tekst die de bestaande 
tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald 

weergeven. 

 

4.1.1 Verbanden met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Van het RSV is het richtinggevend gedeelte “De gewenste ruimtelijke structuur voor 
Vlaanderen” goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 september 1997 en zijn de 

bindende bepalingen door de Vlaamse Parlement goedgekeurd op 17 december 1997.  
Het RSV vormt een referentie- en sturingskader voor de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van Vlaanderen. 

Op het gewestelijk niveau worden doelstellingen bepaald en taakstellingen naar de 
provincies en gemeenten geformuleerd in het RSV. Tevens worden er selecties gedaan 

van die elementen die structuurbepalend zijn op Vlaams niveau. 
 
In 2004 werd het RSV voor een eerste keer gedeeltelijk herzien. Binnen deze 

herziening werd voornamelijk aandacht besteed aan het herzien van de gewenste 
verdeling van bijkomende woningen over de stedelijke gebieden en buitengebieden. 

Ook de interpretatie van herbestemmingen voor zonevreemde bedrijven in de 
ruimtebalans kwam in deze beperkte herziening aan bod. 
 

In 2011 werd het RSV voor een tweede keer herzien, dit voornamelijk omdat het 
oorspronkelijke structuurplan maar een planhorizon had tot 2007. Een grondige 

herziening en actualisatie was dus nodig. De actualisatie en (tweede) gedeeltelijke 
herziening beoogde in eerste instantie een verlenging van de planhorizon van het RSV 
op korte termijn. Daarnaast werd binnen de samenhang van het oorspronkelijke RSV 

een beperkt aantal inhoudelijke delen gedeeltelijk herzien en aangevuld in functie van 
actuele en prioritaire knelpunten.  

 

Stedelijk netwerk op internationaal niveau: de Vlaamse Ruit 

Schelle behoort tot het Vlaams stedelijk kerngebied dat aanzien wordt als één van de 

zes structuurbepalende stedelijke regio’s van internationale betekenis in Noord-West-
Europa. 

De uitwerking van het stedelijk netwerk Vlaamse Ruit gebeurt door het Vlaamse Gewest 
en moet leiden tot een ruimtelijke visie voor het stedelijk netwerk als geheel en een visie 
op de internationale dimensie van de Vlaamse Ruit in het bijzonder. 

Volgende doelstellingen staan voor de Vlaamse Ruit voorop: 
- het selectief invullen van activiteiten teneinde optimaal de geboden internationale 

potenties van het stedelijk gebied te benutten; 

- het veiligstellen van haar internationale positie inzake bereikbaarheid (via de lucht, 
het water, het spoor, de weg en de telecommunicatie) ten opzichte van de Randstad 

en het Ruhrgebied; 

- het aantrekken van activiteiten en investeringen van internationaal belang door een 

samenhangend en sturend aanbodbeleid van voldoende en hoogwaardig uitgeruste 
bedrijventerreinen, hoogwaardige stedelijke voorzieningen, een gedifferentieerd 
aanbod van voorzieningen, recreatieve en andere functies. 

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

van nieuwe activiteiten moet de bestaande stedelijke en economische structuur als 
basis nemen. 

Stedelijke gebieden 

De gemeente Schelle behoort volledig tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het 
gewestelijk RUP ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ werd op 19 juni 2009 goedgekeurd. 

Delen van de gemeente Schelle behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. De 
afbakening van het grootstedelijk gebied is midden 2003 aangevat en midden 2005 

wordt een hypothese van afbakeningslijn verwacht. 

Doelstelling 

- het stimuleren en concentreren van activiteiten; 

- het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke 

projecten; 

- het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve woonomgevingen; 

- het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en 
door locatiebeleid; 

- het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies. 

Ontwikkelingsperspectieven 

- trendbreuk in de verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden: in 
de provincie Antwerpen bedraagt het percentage te realiseren woningen in stedelijk 
gebied 65%. 

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

- differentiatie en verbetering van de woningvoorraad; 

- doelgroepen zijn nieuwe gezinnen en jonge mensen; 

- er moet ruimte zijn voor sociale woningbouw; 

- prioriteit moet gaan naar inbreiding; 

- versterken van de multifunctionaliteit; 

- afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied; 

- bundelen van kleinhandel; 

- optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik; 

- zorg voor collectieve en openbare ruimten; 

- behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke 

groengebieden; 

- waarborgen voor landbouw in grootstedelijke gebieden; 

- behoud en uitbouw van cultureel-maatschappelijke en historisch waardevolle 

elementen in de stedelijke gebieden; 

Buitengebied 

Het onderdeel van het RSV met betrekking tot het buitengebied is niet van toepassing 
op de gemeente Schelle vermits de gemeente volledig is opgenomen in het GRUP 
‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ en als dusdanig geen onderdeel uitmaakt van het 

buitengebied. 
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Andere delen van de gemeente Schelle behoren wellicht tot het buitengebied. 

Doelstelling 

- het vrijwaren van het buitengebied voor haar essentiële functies landbouw, natuur, 

bosbouw, wonen en werken op het niveau van het buitengebied; 

- het tegengaan van versnippering van de open ruimte; 

- het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 

- het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen; 

- het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 

- het afstemmen van het ruimtelijk beleid en van het milieubeleid op basis van het 
fysisch systeem; 

- het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 

Ontwikkelingsperspectieven 

Natuurlijke structuur 

Voor de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar 

de aanduiding van een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden waar 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur gestimuleerd wordt. 

Voor de ecologische infrastructuur wordt gestreefd naar een basiskwaliteit. Deze 

infrastructuur omvat kleine landschapselementen en natuur in de bebouwde omgeving 
van de kernen van het buitengebied. 

Binnen de natuurlijke structuur dienen bossen te worden geherwaardeerd. 

Agrarische structuur 

Voor het duurzaam functioneren van de landbouw worden de gebieden van de 

agrarische structuur afgebakend. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de landbouw gegarandeerd. In functie van haar economische behoeften worden de 
agrarische gebieden op Vlaams niveau afgebakend in gewestelijke 

uitvoeringsinstrumenten en -plannen. 

Voor het agrarisch gebied worden twee ontwikkelingsperspectieven voorgeschreven. 

Dit zijn ‘erkenning en ondersteuning van de agrarische macrostructuur’ en ‘agrarische 
bedrijvenzone voor een leefbare agrarische structuur’. De agrarische macrostructuur 
moet worden beschouwd als de ruimtelijke vaststelling van een aantal concentratie- en 

specialisatiegebieden van de landbouw in Vlaanderen.  
Om de ongeordende ontwikkeling van concentraties aan agrarische bedrijven te 

voorkomen, bestaat de mogelijkheid om agrarische bedrijvenzones af te bakenen voor 
de inplanting van nieuwe grondloze agrarische bedrijven. Deze bedrijvenzones worden 
afgebakend binnen de agrarische structuur en maken geen onderdeel uit van de 

oppervlakte aan bijkomende lokale en regionale bedrijventerreinen. 

Nederzettingsstructuur 

Het wonen en werken moet worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. 
Het centrumgebied van de kernen moet daartoe worden versterkt. Er moet worden 
gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad (prijsklasse, 

grootte en type) en er dient voldoende woningdichtheid te worden gecreëerd 
(meergezinswoningen, bejaardenhuisvesting,…). 

Door de multifunctionele ontwikkeling na te streven in de kernen van het buitengebied 
worden de kernen eveneens versterkt. Het verweven van functies en activiteiten staat 
hierbij voorop (dienstverlening, kleinhandel en lokale economie in het hoofddorp). 
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Lokale bedrijventerreinen worden afgestemd op de lokale behoefte en dienen in 
principe aansluitend bij de hoofddorpen te worden gerealiseerd. 

Het bereikbaar houden van de voorzieningen in de kernen van het buitengebied is van 
belang evenals het behoud en verhogen van de kwaliteit van kleine kernen. 

In de provincie Antwerpen wordt maximaal 35% van de bijkomende woningen 
gerealiseerd in het buitengebied. Het provinciaal structuurplan zal voor iedere 
gemeente het aantal benodigde bijkomende woningen aangeven. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal de lokalisatie van gebieden voor nieuw te 
bouwen woningen met fasering en minimale dichtheden aangeven. 

In het buitengebied is het streven naar een woningdichtheid van minimaal 15 woningen 
per ha uitgedrukt op een ruimtelijk samenhangend geheel. 
Het wonen en werken is te concentreren in de kernen van het buitengebied. 

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

Landschapsstructuur 

Het behoud en de ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en herkenbaarheid van 
landschappen wordt bewerkstelligd door: 
- een indicatieve selectie van structurerende landschapselementen- en componenten; 

- de formulering van gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor af te bakenen 
karakteristieke elementen (bakens) en componenten van het landschap 

(reliëfcomponenten en markante terreinovergangen), gave landschappen en open 
ruimteverbindingen. 

Recreatie en toerisme 

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

toeristisch-recreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke 
gebieden. 

Lijninfrastructuren 

Duurzame mobiliteit wordt als uitgangspunt gehanteerd. Een geïntegreerde benadering 
van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur staat voorop. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opteert voor het optimaliseren van het 
bestaand wegennet. Deze optimalisatie houdt een functionele categorisering van het 

wegennet in. In een eerste indeling wordt onderscheid gemaakt tussen het 
hoofdwegennet, de primaire wegen, de secundaire wegen en de lokale wegen: 
- hoofdwegennet, met als hoofdfunctie verbinden op internationaal niveau en als 

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

- primaire wegen categorie I en II met als hoofdfunctie verbinden op Vlaams niveau en 
als aanvullende functie verzamelen op Vlaams niveau, waarbij maatregelen moeten 
genomen worden om die verbindingsfunctie te optimaliseren. In de omgeving van 

Schelle wordt de A12 als primaire weg categorie I onderscheiden. Er worden geen 
primaire wegen categorie II geselecteerd in Schelle; 

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

- Lokale wegen, met als hoofdfunctie toegang geven, worden behandeld in de 
gemeentelijke structuurplannen. 
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Onderstaande tekst wijzigt paragraaf “4.1.2 Verbanden met het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie 
Antwerpen” (p.19-22). Voor de leesbaarheid wordt de volledige paragraaf overgenomen. De tekst die de 

bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald 
weergeven. 

 

4.1.2 Verbanden met het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie 
Antwerpen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen werd op 10 juli 2001 goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering. 

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

ruimtelijk structuurplan. 

In 2011 werd een herziening van het RSPA goedgekeurd (addendum). De herziening 

heeft grotendeels tot doel om de planperiode te verlengen van 2007 tot 2012. Die 
verlenging van de planperiode met vijf jaar staat garant voor de noodzakelijke 
continuïteit van het huidige beleid. Verder omvat ze ook een actualisatie van de 

behoefteberekeningen en taakstellingen alsook een gedeeltelijke herziening en 
aanvulling in functie van actuele en prioritaire knelpunten. 

Hoofdruimte Antwerpse fragmenten 

Schelle maakt deel uit van de hoofdruimte Antwerpse fragmenten. Het gebied bestaat 
uit het deel van de provincie dat in de Vlaamse Ruit ligt. Alle onderdelen van deze 

hoofdruimte hebben een min of meer stedelijk karakter. Dit wil niet zeggen dat alles is 
volgebouwd. Integendeel, er komen tevens belangrijke natuur-, land- en 
tuinbouwgebieden in deze ruimte voor. Zij zijn echter verweven met bebouwde 

gebieden en hebben daarin ook een functie. Die al dan niet optimale verwevenheid is 
een karakteristiek en een potentiële kwaliteit van het gebied. 

Deelruimte grootstedelijk Antwerpen 

Het grootstedelijk Antwerpen blijft ook in de toekomst van fundamenteel belang voor de 
gewenste ruimtelijke structuur van de provincie. Voor de provincie behoudt Antwerpen 

een centrale rol en biedt het gebied ruimte aan de meest hoogwaardige functies. Dat 
geldt voor wonen, bedrijvigheid, dienstverlening, grootschalige voorzieningen, distributie 

of verkeer. Een dergelijke concentratie van functies mag niet worden verzwakt door 
nieuwe polen van dit niveau te creëren. In het kluwen van stedelijke deelruimten en 
fragmenten van de Vlaamse ruit is Antwerpen het grootstedelijk hart van de provincie. 

De overige delen in de provincie zijn hiermee allemaal in min of meerdere mate 
verbonden. Dit uitgangspunt vraagt om een grondige vernieuwing van het grootstedelijk 

gebied. 

Aandachtspunten voor Schelle: 

- De Schelde wordt opgenomen in een nieuwe gemengd groene, gemengd stedelijke 
vinger van het grootstedelijk gebied. Een nieuwe band van stedelijkheid aan het 

water met wonen, natuur en groen, dienstverlening en voorzieningen vervangt 
daarbij de vroegere en huidige bedrijvigheid. 

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

- De open ruimte ten westen van de A12 tussen Boom en Wilrijk (met het 
Schoonselhof en eindigend in fort 7 en fort 8) wordt geselecteerd als groene vinger. 
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- Boomsesteenweg en omgeving worden beschouwd als een strategisch project voor 
de gefragmenteerde stad. Voor deze ruimte worden onderzocht of meer kruispunten 

kunnen worden ondertunneld of overdekt. Een overdekking maakt het mogelijk 
stedelijke vernieuwingsprojecten te realiseren hetgeen zeker in Boom een grote 

versteviging van de stedelijke functie zou betekenen. 

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

 

Deelruimte Antwerpse gordel 

De Antwerpse gordel is een groenstructuur van grootstedelijk niveau verweven met de 
Antwerpse fragmenten en met een bijzondere functie voor het grootstedelijk gebied. Hij 
verbindt verschillende soorten natuurlijke, landschappelijke en open ruimte elementen 

(delen van de valleien van de Schelde, Rupel en Nete, ingesloten open ruimten, 
netwerken van bakens, bosgebieden,…). De Antwerpse gordel loopt ook door in het 

grootstedelijk gebied, bijvoorbeeld in groene vingers en in de fortengordels. 

Aandachtspunten voor Schelle: 

- In het zuiden van de gordel (omgeving van Aartselaar, Schelle, Boom en Rumst) 
bevinden zich ingesloten open ruimten tussen allerlei infrastructuren (in het bijzonder 

E19 en A12), dorpen, gehuchten en linten. Sommige daarvan zullen binnen de 
afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen vallen en komen dan in 
aanmerking als locaties voor nieuwe woningen of als randstedelijke groengebieden.  

De randstedelijke groengebieden behouden hun rol in de Antwerpse gordel. 

- Grote natuurlijke gebieden die zich bevinden rond samenvloeiingen van rivieren zijn 

ook onderdelen van de Antwerpse gordel: Schelde-Rupel, Rupel-Zenne-Dijle-Nete, 
Kleine Nete-Grote Nete. Zij worden met elkaar verbonden door de Schelde, Rupel en 
Nete. 

Deelstructuren 

Ruimtelijk natuurlijke structuur 

Structuurbepalend natuurlijk baken 

De samenvloeiing van de Schelde en de Rupel functioneert als knooppunt in de 

gewenste natuurlijke structuur en moet maximaal worden verbonden met omliggende 
natuurlijke gebieden. 

Natuurverbindingen 

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

- de Grote Struisbeek (Benedenvliet en Bovenvliet in Schelle) als verbindend element; 

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

Zennegat. 

Nederzettingsstructuur 

Schelle maakt deel uit van het ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ en valt als dusdanig 
niet onder de provinciale richtlijnen i.v.m. de nederzettingsstructuur. Het moet zich bij 

het ontwikkelen van nieuwe woongebieden richten op een bouwdichtheid van meer dan 
25 woningen per ha. 
 

Indien Schelle niet wordt opgenomen binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen wordt 
het geselecteerd als gemeente met een gewoon hoofddorp type II. Deze gemeenten 

hebben de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein en 
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desnoods een beperkte mogelijkheid voor de realisatie van meer bijkomende woningen 
dan voor de opvang van de natuurlijke aangroei noodzakelijk is. 

Ruimtelijk economische structuur 

Kleinhandel 

De Boomsesteenweg (N177) in Wilrijk, Aartselaar, Schelle, Rumst en Boom wordt 
opgenomen als kleinhandelsconcentratie die ruimtelijk samenhangt met een stedelijk 

gebied (type I). 

Kleinhandelsconcentraties die ruimtelijk samenhangen met een stedelijk gebied, krijgen 

de beste ontwikkelingskansen. Er dient zo efficiënt mogelijk omgegaan te worden met 
de bestaande terreinen. De bestaande relatie met de andere delen van het stedelijk 
gebied moet worden uitgebouwd. Bijkomende winkels kunnen worden vergund en 

uitbreidingen van bestaande vestigingen zijn mogelijk. 

Landbouw 

Landbouw is in de valleigebieden een medegebruiker van de ruimte naast de andere 
buitengebied functies. Grondgebonden landbouw moet in evenwicht zijn met de 
ruimtelijke draagkracht van het gebied en moet de aanwezige natuur- en 

landschapswaarden respecteren. 
Het weren van grondloze landbouw in de valleigebieden is gericht op het behoud en de 

versterking van de open valleistructuren en het natuurlijk karakter ervan alsook op de 
bevestiging van de belangrijke rol van de landbouw in dit gebied. 

In de groene vingers van het verstedelijkt gebied Antwerpen zijn landbouwactiviteiten 

mogelijk. De landbouw heeft hier een functie als buffer voor de verstedelijking. De 
nadruk ligt vooral op grondgebonden landbouwactiviteiten. 

Toerisme en recreatie 

Schelle behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk Steden en Stromen. Dit bestaat uit 
het gebied gelegen parallel aan 4 stromen: het Albertkanaal, het Netekanaal - de Nete, 

de Rupel en de Schelde. De steden Antwerpen, Mechelen en Lier behoren tot dit 
netwerk. 

Het gebied tussen Antwerpen en Boom (Boomsesteenweg) wordt geselecteerd als een 

gebied van primair toeristisch-recreatief belang. Op de Boomsesteenweg wordt op 
toeristisch recreatief vlak het profiel van een stedelijke uitgangspool gecreëerd. 

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

Ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 

De N171 tussen Eikenstraat en E19 en een nieuw aan te leggen verbinding tussen het 
bedrijventerrein ‘Krekelenberg’ te Boom – Niel en de bestaande N171 is opgenomen als 

secundaire weg type I. 

Provinciaal openbaar vervoer 

- Schelle maakt deel uit van het niveau C: intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau; 

- Het station van Schelle maakt deel uit van de stations op het niveau van - en 
voorstadstreinen tussen Mechelen en Antwerpen-Centraal; 

- Stamlijnen van het voorstedelijk vervoer van Antwerpen gaat in de richting van Boom 

en Hemiksem. 
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Landschappelijke structuur 

Structurerende reliëfelementen 

- de meanders van de Schelde en de Rupel; 

- de oude Scheldeloop; 

- de valleirand van de Schelde van Bornem tot Hoboken. 

structurerend hydrografisch element 

- De Schelde is geselecteerd als structurerend hydrografisch element. 

complexe gave landschappen 

- de valleilandschappen; 

- de gemengde complexen met overwegend akker- en weiland. 

complex nieuw landschap 

- het winkellint van de Boomsesteenweg. 

open ruimte verbinding 

- De rechteroever van de Scheldevallei; 

- Omgeving kasteel Cleydael – fort 7 en 8 – Schoonselhof. 

structuurbepalende natuurlijke baken 

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

 

Onderstaande tekst wijzigt paragraaf “4.1.3 Ruimtelijke Structuurplannen van buurgemeenten” (p.22-23). 
Voor de leesbaarheid wordt de volledige paragraaf overgenomen. De tekst die de bestaande tekst  
vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

 

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

Alle buurgemeenten beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. In wat 
volgt worden de voor Schelle relevante elementen opgesomd. 

 

Structuurplan gemeente Hemiksem 

Het studiebureau Belgroma heeft de startnota van Hemiksem afgerond. 

 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Hemiksem werd 

goedgekeurd bij B.D. van 12 januari 2006. Volgende elementen zijn van belang voor de 
gemeente Schelle: 
- Hemiksem wenst, samen met de provincie en de gemeenten Aartselaar en Schelle 

een strategisch plan uit te werken voor de opwaardering van de Vliet als 
natuurverbindingsgebied. 

- Met betrekking tot samenhangende landschapsgehelen wil Hemiksem verschillende 
dorpsgrensoverschrijdende natuurverbindingen versterken: 

o Verbinding omgeving St. Bernardusabdij – Polder van Schelle 

o Verbinding omgeving Kerkeneinde – Domein Klaverblad en Cleydael te 
Aartselaar en Schelle 

o Verbinding Kasteeldomein Hemiksem – Domeinen Klaverblad en Cleydael 
te Aartselaar en Schelle 



 

 

  
Addendum actualisatie en gedeeltelijke herziening GRS Schelle  

                                                               December 2020 - dossier SHEZ004 26 

- De Molen, in het zuiden van Hemiksem, op de grens met Schelle wordt bestendigd. 
In het RUP zonevreemde woningen kan het gebouw gesitueerd worden in 

woongebied. Het behoud van de historische waarde en de creatie van een relatie tot 
de Vliet moet in het RUP uitgewerkt worden. 

- Hemiksem is gesitueerd langsheen de Schelde en wenst die opportuniteit naar 
waterrecreatie toe uit te bouwen. In samenwerking met de gemeente Schelle kan 
mogelijk de monding van de Vliet voor waterrecreatie uitgebouwd worden. Concreet 

kan de heropening van de Vliet naar de Schelde toe onderzocht worden en kan in 
een later stadium een kleine jachthaven voorzien worden. 

 

Structuurplan gemeente Aartselaar 

Het ontwerp structuurplan is in openbaar onderzoek. 

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Aartselaar werd goedgekeurd bij B.D. van 28 

april 2005. Volgende elementen zijn van belang voor de gemeente Schelle: 

- De gemeente zoekt een geschikte locatie voor de inplanting of inrichting van een 
fuifzaal voor de jeugd. De huidige locatie in de gemeentelijke jongensschool is niet 

geschikt voor dergelijke activiteiten en veroorzaakt heel wat (geluids)overlast t.o.v. 
de omgeving. De oprichting van een fuifzaal is een intergemeentelijk initiatief in 

samenwerking met de gemeenten Niel, Schelle en Hemiksem. 

 

Structuurplan gemeente Niel 

Soresma heeft de startnota van Niel afgerond. Momenteel is een voorontwerp in 
opmaak. 

 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Niel werd goedgekeurd bij B.D. van 6 maart 
2008. Volgende elementen zijn van belang voor de gemeente Schelle: 

- Langs de Wullebeek wordt een retentiebekken voorzien op de grens met Schelle en 
Aartselaar om het teveel van bovenstrooms water op te vangen. 

- Het Niels Broek vormt een openruimteverbinding met de polders langs de Rupel op 
het grondgebied van Schelle. De openheid van het poldergebied wil men 
grensoverschrijdend bewaren.  

 

Structuurplan gemeente Bornem 

De gemeente heeft een ruimtelijk structuurplan opgesteld door studiegroep Omgeving. 
Voor Schelle is vooral het grensgebied langs de Rupel van belang. 
Bornem heeft een ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 13 oktober 1999. Het GRS 

is sindsdien al 2 maal gedeeltelijk herzien in 2005 en 2012. Voor Schelle is vooral het 
grensgebied langs de Rupel van belang. 

 

Gewenste rol van Bornem 

De open ruimtefuncties als troef 

Verschillende open ruimtes hebben een bovengemeentelijk belang. Het betreft vooral 

natuur en passieve recreatie. In het bijzonder Schelde- en Rupelvallei en de 
verschillende bossen spelen hierin een belangrijke rol. Enerzijds vormen deze een 
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groen hart in de Vlaamse Ruit, anderzijds hebben zij een toeristisch-recreatieve 
aantrekkingskracht eveneens op het niveau van de Vlaamse Ruit. 

Ruimtelijk concepten 

Herstelde Rupelvallei in relatie tot de Rupelstreek 

De Rupelvallei is verbonden met de Scheldevallei. Het geheel van deze valleigebieden 
kan worden versterkt. Aangezien de Rupelvallei drager is van verschillende menselijke 

activiteiten (bedrijvigheid in de Rupelstreek, aanleg van het zeekanaal), vraagt dit om 
een herstructurering. Door het verdwijnen van activiteiten uit de Rupelstreek, kunnen 

Rupel zelf en de rechteroever ervan een veel hogere kwaliteit en een gemengde natuur, 
cultuurhistorische en recreatieve functie krijgen. 

Mogelijk beleid ter realisatie van visie en concept voor natuur 

Rupelvallei 

- overleggen met de buurgemeenten en hogere overheden in verband met herstel en 
natuurontwikkeling van de Rupel; 

- opvolgen van het natuurontwikkelingsplan voor het noordelijk eiland; 

- voeren van overleg met betrekking tot de toekomstige bestemmingen langs het 
zeekanaal; 

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

 

Structuurplan gemeente Kruibeke 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Kruibeke werd 

goedgekeurd door de deputatie op 23 februari 2006. In 2007 werd reeds een partiële 
herziening doorgevoerd. Gezien de beperkte gemeenschappelijke grens die Kruibeke 
deelt met Schelle en de barrière die de Schelde vormt tussen de 2 gemeenten zijn er 

geen elementen uit het GRS relevant voor Schelle. 
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Onderstaande tekst wijzigt paragraaf “4.1.10 Vogel- en Habitatrichtlijnen” (p.27-28). Voor de leesbaarheid 
wordt de volledige paragraaf overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt 

in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

Kaart 1: Vogel- en habitatrichtlijngebied 

4.1.10 Vogel- en Habitatrichtlijnen 
Vogelrichtlijngebieden 

Bij Besluit van de Vlaamse executieve van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale 

beschermingszones in de zin van art. 4 van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 werden zones als vogelrichtlijngebied 

afgebakend. De selectie van deze gebieden gebeurt zeer streng. Een dergelijk gebied 
is van belang voor de overleving van bepaalde vogelsoorten in Europa. 
 

Ten opzichte van de bijzonder te beschermen vogels moeten de beschermings- 
maatregelen tot doel hebben dat deze soorten, daar waar ze nu voorkomen, kunnen 

voortbestaan en zich kunnen voortplanten. Voor de trekvogels moet rekening gehouden 
worden met het gebied van bescherming t.o.v. hun broed-, ruien overwinterings- 
gebieden en rustplaatsen in hun trekzones. Bijzondere aandacht moet hierbij uitgaan 

naar de watergebieden, meer bepaald naar die van internationale betekenis. 
 
Het vogelrichtlijngebied “Durme en de middenloop van de Schelde” loopt als een brede  

strook langs de Schelde tot aan de monding van de Rupel, zodat de oevers in Schelle 
aansluiten bij dit gebied. 

 
Binnen dit Vogelrichtlijngebied werd voor het ‘Noordelijk Eiland’ een 
natuurontwikkelingsplan opgemaakt. Dankzij dit plan is dit gebied uitgegroeid tot één 

van de beste en meest soortenrijke vogelkijkgebieden van het Rivierenland. 
 

 
Habitatrichtlijngebieden 

De EU-Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de 
biologische diversiteit, door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van de 

wilde fauna en flora binnen de EU-lidstaten. Deze richtlijn omvat zowel maatregelen 
inzake gebiedsbescherming als inzake soortbescherming.  
 

Schelle kent één habitatrichtlijngebied. Het is gelegen langs de Schelde tussen de 
elektriciteitscentrale en de Benedenvliet en maakt deel uit van het Schelde- en Durme-

estuarium van de Nederlandse grens tot Gent. 
 
Schelle kent één habitatrichtlijngebied. Het betreft de oevers van Schelde en de Rupel 

in de gehele gemeente. 
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Onderstaande teksten wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4.1 van het informatief gedeelte. 

 

4.1.12 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen  
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een 
overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn. Deze visie wordt ondersteund 

door 6 strategische doelstellingen en verschillende categorieën met concrete ruimtelijke 
ontwikkelingsprincipes.  
 

Strategische doelstellingen  

1. Verminderen van het bijkomend ruimtebeslag  

Het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag is tegen 2040 teruggedrongen tot 0 
hectare. Het verhogen van het ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag is 

aantrekkelijker dan ruimtelijk uitbreiden.  
 

2. Europees stedelijk-economische ruimte en energienetwerken.  

Het versterken van de ruimtelijke ruggengraat gebeurt door bijkomende 
woongelegenheid en ruimte voor ondernemerschap te ontwikkelen rond aan te duiden 

strategische collectieve vervoersknopen binnen de ruggengraat. De woondichtheid op 
bewandelbare afstand rond het geheel van strategische collectieve vervoersknopen 

binnen de ruimtelijke ruggengraat neemt tegen 2050 met 50% toe ten opzichte van 
2015. Tegelijk zal het bedrijfsoppervlak op deze locaties jaarlijks stijgen door werk te 
maken van gemengde ontwikkeling. Vooral locaties met een hoge knooppuntwaarde 

zijn dé plaats om zo veel mogelijk bijkomende economische activiteiten op te vangen. 
Een proactief en toekomstgericht aanbodbeheer geeft ondernemers vlot 

vestigingsmogelijkheden binnen een ruim gamma werklocaties gaande van verweven 
locaties tot functionele bedrijventerreinen. Hernieuwbare energie krijgt met de invoering 
van de bestemmingsneutraliteit voldoende (verweven) ruimte om een volledige transitie 

naar hernieuwbare energie tegen 2050 te realiseren door enerzijds een toename van de 
productie van hernieuwbare energie en anderzijds door het verhogen van de 

verbondenheid in het Europees energienetwerk.  
 

3. Palet van leefomgevingen  

Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten realiseren een goede inrichting vanuit de 
kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling:  

 
3.1. Gedeeld en meervoudig gebruik: De inrichting van de ruimte is geschikt voor 

meerdere gebruikers tegelijk hetzij op verschillende momenten. Dit gebeurt door zoveel 
mogelijk in te spelen op de noden van medegebruikers zonder de noden van de 
hoofdgebruiker aan te tasten. Inrichting draagt bij aan gedeeld en meervoudig gebruik 

door toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals verweving, 
medegebruik en gebruik door meerdere doelgroepen. De inrichting is evenzeer adaptief 

voor toekomstige gebruikers.  
3.2. Robuustheid en aanpasbaarheid: De inrichting van de ruimte is flexibel inzetbaar 

of eenvoudig aanpasbaar voor tijdelijke of veranderende maatschappelijke noden. 

Inrichting draagt bij aan robuustheid en aanpasbaarheid door de toepassing van de 
ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals structuurversterking, hergebruik, 

tijdelijk en omkeerbaar ruimtegebruik.  
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33. Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving: 

De inrichting van de ruimte is aangepast aan haar omgeving door in stedenbouwkundig 

en landschapsontwerp te voorzien. Het ontwerp draagt bij aan het gebruik van 
proportionele volumes, gepaste materialen en het voorzien in groen, uitzichten en een 

goede overgang tussen publieke en private ruimte. Inrichting draagt bij aan de 
herkenbaarheid en leesbaarheid van de omgeving door de toepassing van de 
ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals maatwerk en identiteit, draagkracht 

en proportionaliteit.  
3.4. Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap: De 

inrichting van de ruimte gebeurt met respect voor het onroerend erfgoed en de 
karakteristieken van het landschap en zet in op een sterke identiteit door voort te 
bouwen op cultuurhistorische waarden. Inrichting draagt bij aan de waardering van 

erfgoed en de karakteristieken van het landschap door de toepassing van de ruimtelijke 
principes die ingaan op aspecten zoals (historische) gebiedskenmerken en beleving.  
3.5. Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit: De inrichting van de 

ruimte versterkt de ecologische samenhang en biodiversiteit en tast de kwaliteit van de 
bodem niet aan. De inrichting van de ruimte draagt bij tot de versterking van het groen-

blauw netwerk. Inrichting draagt bij aan biodiversiteit en bodemkwaliteit door de 
toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals multifunctionaliteit, 

draagkracht en het ecologisch functioneren.  
3.6. Klimaatbestendigheid: De inrichting van de ruimte vermindert de specifieke 

klimaatgevoeligheden (hittestress, overstromingsrisico, …) van de plek (adaptatie). 

Inrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid van de ruimte door toepassing van de 
ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals multifunctionaliteit, 

verhardingsbeperking en veerkrachtig inrichten.  
3.7. Energetische aspecten: De inrichting van de ruimte kiest voor bouwvormen, 

zonoriëntaties en materiaalkeuzes die voor minder energieverbruik zorgen. Inrichting 

draagt bij aan energiezuinigheid door de toepassing van de ruimtelijke principes die 
ingaan op aspecten zoals energieneutraal bouwen en leven. De inrichting van de ruimte 

gaat uit van de realisatie van de klimaatdoelstellingen en optimaliseert de productie, de 
opslag en de distributie van hernieuwbare energie.  
3.8. Gezondheid: De inrichting van de ruimte beperkt gezondheidsrisico’s door in het 

ontwerp blootstelling aan lucht- en geluidhinder te vermijden en de beweeg- en 
spelvriendelijkheid te  bevorderen. Inrichting draagt bij aan gezondheid door de 

toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals veiligheid en 
mogelijkheid tot bewegen en spelen.  
3.9. Inclusief samenleven: De inrichting van de ruimte geeft alle groepen in de 

samenleving toegang tot groen, publieke ruimte en basisvoorzieningen. Inrichting 
draagt bij aan inclusief samenleven door de toepassing van de ruimtelijke principes die 

ingaan op aspecten zoals toegankelijkheid en doelgroep-geschiktheid.  
3.10. Economische vitaliteit: De inrichting van de ruimte laat binnen en buiten 

gebouwen mogelijkheden voor ondernemerschap en voorziet in een toegankelijkheid 

voor het economisch functioneren. Inrichting draagt bij aan economische vitaliteit door 
de toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals 

ontwikkelingsmogelijkheden voor economische sectoren.  
 

4. Wonen en werken nabij huidige en toekomstige collectieve vervoersknopen en 
voorzieningen  

De woondichtheid en het bedrijfsvloeroppervlak zullen op het geheel van plaatsen met een 

(zeer) goede knooppuntwaarde en een (zeer) goed voorzieningenniveau (beide al dan niet 
in min of meerdere mate aanwezig) tegen 2050 met minstens 30% zijn gestegen ten 
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opzichte van 2015. Dit gebeurt op maat van elk knooppunt. Er wordt naar gestreefd om 
tegen 2050 geen substantieel aantal bijkomende woongelegenheden en werkplekken meer 

te realiseren op te lange verplaatsingstijd van een collectieve vervoersknoop of groep 

voorzieningen, tenzij dit om duidelijke ruimtelijk rendementsoverwegingen aangewezen is.  
 

5. Robuuste open ruimte  

De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 minstens 

met 1/5 teruggedrongen ten opzichte van 2015. De totale bestemde oppervlakte voor de 

open ruimte bestemmingen zal in 2050 ca. 72,5% van de oppervlakte van Vlaanderen 
bedragen. Daarnaast wordt een beleid gevoerd zodat het aandeel landbouwgebied dat niet 

door de professionele landbouw wordt gebruikt in 2050 is afgenomen ten opzichte van 
2015, en zodat in 2050 in de Speciale Beschermingszones alle maatregelen zijn genomen 

en ingrepen zijn uitgevoerd zodat de gunstige staat van instandhouding is bereikt en 

waarbij rekening is gehouden met socio-economische factoren. Er geldt een strikt kader 
voor het hergebruik van voormalige landbouwbedrijfsgebouwen of andere bestaande 

zonevreemde bebouwing en voor nieuwe zonevreemde ontwikkelingen in de open ruimte.  

 

6. Netwerk van groenblauwe aders  

Na het in kaart brengen van het te realiseren fijnmazig netwerk van groenblauwe aders, is 
dit netwerk tegen 2050 maximaal ingericht. Dit betekent een substantiële vermeerdering 

van het aandeel wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en dorpen ten 
opzichte van 2015. De verhardingsgraad binnen de bestemmingen gedomineerd door 

ruimtebeslag is tegen 2050 gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen ten opzichte van 

2015. De verharding neemt na 2050 niet meer toe.  
 

Ruimtelijke ontwikkelingsprincipes  

De ruimtelijke ontwikkelingsprincipes vormen de basis om ruimtevragen een duurzame 

plaats te geven. De motivatie van ruimtelijke keuzes gebeurt door de set principes als 

geheel evenwichtig en in onderling verband toe te passen. Kwalitatief maatwerk vereist een 
transparante motivatie over hoe met elk van de principes is omgegaan in het keuzeproces. 

Het is dus niet de bedoeling om op basis van één enkel principe ontwikkelingsalternatieven 

uit te sluiten. De principes zijn bepalend voor het eigen ruimtelijk handelen van de Vlaamse 
overheid en het vertrekpunt voor het (Vlaams) ruimtelijk beleid om haar partners tegemoet 

te treden en vernieuwing te promoten. De beleidskaders concretiseren dit in functie van de 
operationele toepasbaarheid ervan. De ontwikkelingsprincipes worden hieronder opgelijst. 

 
1. Meer doen met minder ruimte  

o Ruimtelijk rendement verhogen  
o Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving  

 
2. Ontwikkelen vanuit samenhang  

o Samenhangende steden en dorpen  
o Samenhang vanuit energie  
o Samenhangende veerkrachtige (open) ruimte  

 
3. De leefkwaliteit bevorderen: welzijn, woonkwaliteit en gezondheid  

o Woningbestand aanpassen aan de veranderende demografische samenstelling  

o Gezonde en inclusieve ruimte ontwikkelen  
o Aandacht voor publieke ruimte en landschap 
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4.1.13 Provinciaal Beleidsplan Ruimte– conceptnota 
De provincieraad keurde op 23 mei 2019 een eerste versie van het Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte goed. Het PBRA bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de 
provincie Antwerpen voor de lange en middellange termijn. Het bestaat uit een 

strategische visie (lange termijnvisie) en een set van beleidskaders (middellange 
termijnvisie, operationeel van aard). Het PBRA vervangt, eens het definitief is 

goedgekeurd, de provinciale ruimtelijke visie uit het Ruimtelijk Structuurplan Provincie 
Antwerpen (RSPA). 
 

De strategische visie bevat de vier ruimtelijke principes en zeven strategieën, die de 
basis zijn voor het te voeren ruimtelijke beleid in de provincie Antwerpen. Ze beschrijft 

bovendien de algemene ambitie, het huidig gebruik van de ruimte en de manier waarop 
we de visie als provincie willen aanpakken. 
Ruimtelijke principes: 

 Zuinig ruimtegebruik 
 Veerkracht 

 Nabijheid en bereikbaarheid 
 Eigenheid 

 

Ruimtelijke strategieën: 
 Offensieve open ruimte 
 Versterkte vervoerscorridors 

 Sluitend locatiebeleid voor hoogdynamische functies 
 Levendige kernen 

 Samenhangend ecologisch netwerk 
 Energie-efficiëntie 
 Van versnippering naar bundeling 

 
Omdat de provincie de transitie naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling wil 

faciliteren, is er naast deze strategische visie ook een concreet en operationeel 
ruimtelijk beleid nodig. Dit wordt geformuleerd onder de vorm van provinciale 
beleidskaders. Momenteel zijn er 3 beleidskaders uitgewerkt. 

 
1. Ruimtelijke vertaling van de strategische visie 

Met het beleidskader rond de ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’ wilt de 
provincie de strategische visie visualiseren. Het finale doel is een ruimtelijke vertaling 
die de principes en strategieën weerspiegelt. Er wordt op bovenlokale schaal bekeken 

waar (hoog-)dynamische functies zoals wonen, economische activiteiten en 
voorzieningen zich kunnen ontwikkelen en waar de open ruimte kan versterken. Het 

einddoel is de strategische visie vertalen op een kaart die beleidsmatig impact heeft en 
tegelijkertijd aanpasbaar is aan wijzigingen in de ruimtelijke context. 
 

2. Levendige kernen 
Met het beleidskader ‘Levendige kernen’ wenst de provincie ontwikkelingen te clusteren 

in kernen gelegen aan multimodale vervoersknopen om zo onze ruimte efficiënter te 
gebruiken. Verweving en multifunctionaliteit verminderen de druk op onze open ruimte. 
Vlaanderen formuleerde de ambitie om tegen 2040 geen bijkomende ruimte meer aan 

te snijden. De provincie zet graag mee de schouders onder die ambitie. Ze wil de 
bevolkingsgroei opvangen in compacte kernen met een hoog voorzieningenniveau die 

multimodaal ontsloten zijn. Kernen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn namelijk de 
aangewezen locaties om groei op te vangen zonder de verkeersdruk op de ruimte te 
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verhogen. Het provinciaal Ruimtekompas uit het beleidskader ‘Ruimtelijke vertaling van 
de strategische visie’ ligt hiervoor aan de basis. Elke kern krijgt een specifieke rol. 

Sommige kernen zijn beter geschikt dan andere voor de opvang van bijkomende 
voorzieningen of woningen. Andere kernen zijn juist sterker ingebed in het landschap. 

Dit beleidskader heeft twee doelstellingen. Enerzijds worden de 
ontwikkelingsperspectieven op het vlak van wonen, voorzieningen, mobiliteit, werken, 
recreatie en landschap gekoppeld aan verschillende types van kernen. Anderzijds 

worder er voorwaarden bepaald om de levenskwaliteit in al de kernen te verzekeren. 
 

3. Verdichten en ontdichten van de ruimte 
Met het beleidskader ‘Verdichten en ontdichten van onze ruimte’ wilt de provincie ervoor 
zorgen dat ontwikkelingen niet meer verspreid in onze ruimte gebeuren. Men wilt onze 

ruimte efficiënter gebruiken en de druk op de open ruimte verminderen. Met dit 
beleidskader wordt enerzijds getracht de bestaande openruimtefuncties te versterken 

en de ongewenste bebouwing en dynamiek in de open ruimte afbouwen. Anderzijds kan  
de open ruimte enkel versterkt worden als we ook inzetten op een efficiënter gebruik 
van de bebouwde ruimte. Kwalitatief verdichten gaat samen met ontdichten. Bebouwing 

op locaties die omwille van ligging, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in aanmerking 
komen voor verdichting wordt gestimuleerd. De provincie reikt in dit beleidskader 

instrumenten en methodieken aan om te komen tot efficiënt ruimtegebruik in de 
bebouwde én in de open ruimte. De doelstellingen van dit beleidskader bestaan erin om 
de open ruimte te versterken, het bijkomende ruimtebeslag te verminderen én een 

koppeling te maken tussen beide ambities. Verdichting van de ene locatie koppelen we 
bij voorkeur aan de ontdichting van een andere. Dit moet gerealiseerd worden door op 

twee sporen te werken: het tegengaan van nieuwe ongewenste bebouwing in open 
ruimte en het valoriseren van de verschillende openruimtefuncties. Het efficiënter 
gebruiken van de bestaande open ruimte is een belangrijk onderdeel. 

 
 

4.1.14 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

 Kaart 2: Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’ 
werd definitief vastgesteld op 19.06.2009 en bakent een stedelijk gebied af om er ruimte 

te voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en andere stedelijke activiteiten. Het 
GRUP bevat de grenslijn van het grootstedelijk gebied en de noodzakelijke 
bestemmingswijzigingen binnen dit gebied. De grenslijn is een beleidslijn, die aangeeft 

waar een stedelijk gebiedsbeleid gevoerd zal worden (waar stedelijke ontwikkelingen 
gewenst zijn en waar niet). Zij houdt op zich geen bestemmingswijzigingen in. 

Daarnaast bevat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de acties, de zgn. 
deelprojecten, die noodzakelijk zijn om het stedelijk gebiedsbeleid vorm te geven en het 
stedelijk gebied ruimtelijk in te vullen. Die acties vereisen wel een 

bestemmingswijziging. Op het grondgebied van de gemeente Schelle komen geen 
deelprojecten voor. 

 

PRUP Retentiezone Wullebeek  

Dit provinciale RUP (BVR 05-05-2011), gelegen op de grens met Aartselaar ter hoogte 

van de Tuinlei, bakent een zone af waarbinnen een retentiebekken kan gerealiseerd 
worden. Dit is volgens een provinciale waterhuishoudingsstudie voor het stroomgebied 

van de Wullebeek nodig om de wateroverlast in onder meer de woonwijk Paepevelden 
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aan te pakken. Het doel van het plan is het inrichten van een gecontroleerd 
overstromingsgebied dat de risico’s op overstromingen in de benedenloop van de 

Wullebeek en de aangrenzende woonomgeving dient te verhelpen. Samen met het 
PRUP werd ook een onteigeningsplan goedgekeurd. 

 
 

 

Figuur 1: PRUP Retentiezone Wullebeek 

RUP Tolhuis – Recreatiegebied Kapelstraat 

 

De oorspronkelijk opdracht voor BPA Tolhuis dateert van voor de goedkeuring van het 
originele structuurplan. Na de officiële goedkeuring van het GRS werd door het 

gemeentebestuur beslist BPA Tolhuis om te vormen tot RUP Tolhuis. 
 
RUP Tolhuis omvat een belangrijk deel van de westelijke open ruimte van Schelle. 

Gezien de hoogdringendheid van het uitbreiden van het recreatiegebied langs de 
Kapelstraat en het bestemmen van een blauwe zone voor het recyclagepark werd 

geopteerd het RUP op te delen in 2 aparte RUP’s. De zone langs de Kapelstraat werd 
uitgewerkt in het RUP ‘Tolhuis – 
Recreatiegebied’, en goedgekeurd door de 

deputatie op 23.10.2008. Het RUP voor de 
overige gebieden is momenteel nog in opmaak 

en komt aan bod in hoofdstuk 5. 
 
Het RUP omvat het huidige 

dagrecreatiegebied en een deel van het 
agrarisch gebied. Binnen het RUP bevinden 

zich de voetbalinfrastructuur van club 
‘Koninklijke Schelle Sport’ en het gemeentelijk 
recyclagepark. Het RUP moest een (beperkte) 

uitbreiding, herschikking en buffering van het 
recyclagepark mogelijk maken als ook ruimte 

creëren voor de bestaande sportinfrastructuur 
een sportcluster te maken met extra voetbal- 
en tennisvelden.  

Figuur 2: Grafisch Plan: RUP Tolhuis – Recreatiegebied Kapelstraat 
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4.1.15 Beeldkwaliteitsplan ‘Schelle 2030 
 
Het beeldkwaliteitsplan ‘Schelle 2030, Een dorpskern aan de waterkant’ werd in de 
periode 2016-2018 opgemaakt en tracht een totaalvisie en masterplan uit te werken dat 

van de dorpskern van Schelle weer een samenhangende, levendige en kwalitatieve 
kern moet maken. Het beeldkwaliteitsplan komt met een aantal concrete ruimtelijke 

voorstellen die samen een nieuwe duurzame dorpskern beogen. Het masterplan 
verbindt verschillende schaalniveaus en houdt rekening met verschillende 
uitvoeringstermijnen waardoor een realistisch, breed en flexibel instrument ontstaat dat 

de basis vormt voor de herinrichting van de dorpskern. 
 

Het beeldkwaliteitsplan vertrekt vanuit 6 ontwerpthema’s/concepten die het kader 
vormen voor het stedenbouwkundig ontwerp. 
 

1. 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. 

 
 
2. Vlietpark – Een toegankelijk en natuurlijk landschapspark 
De oevers van de Vliet werken we op tot een fraai toegankelijk landschapspark tussen 

Schelde en spoorlijn. 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.  
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3. Een nieuw dorpsfront aan de Vliet 
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. 

 
 

4. Herkenbare begrenzing van de 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. 

 
 

 
 
 

 
 

5. Herstellen van de dorpsstructuur 
Nieuwe bebouwing wordt ingezet om de kern te verdichten en 
de gehavende dorpsstructuur aan te helen en uit te breiden. 

Hierbij voegt nieuwe bebouwing zich in de schaal en structuur 
van het dorpsweefsel met aandacht voor verdichting en 

versterking van de handelskern. Karakteristiek patrimonium 
wordt gekoesterd omwille van de erfgoedwaarde en om de 
identiteit van de dorpskern te versterken. 

 
6. 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. 
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7. 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.  
 
Vertrekkende vanuit deze concepten werd een richtinggevend ontwerpvoorstel 

(masterplan) uitgewerkt dat een samenhangende visie vormt tussen bebouwing, 
verkeersruimte, verblijfsruimte, landschap en water.  

 

 
Naast een ontwikkelingsvisie voor de vernieuwde dorpskern omvat het 

beeldkwaliteitsplan ook een kader dat de architectonische kwaliteiten van de kern tracht 
vast te leggen. Hierin worden verschillende ambities en voorschriften geformuleerd die 
een kwalitatieve, duurzame en samenhangende dorpskern moeten garanderen. 

 
Aanvullend op het beeldkwaliteitsplan werd een studie uitgevoerd m.b.t. de 
klimaatbestendigheid en overstromingsgevoeligheid van de geplande ontwikkelingen. 

De studie geeft enkele aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de kans op 
overstromingen na realisatie structureel wordt verminderd. De Fabiolalaan wordt 

gedeeltelijk onthard waardoor de infiltratiecapaciteit stijgt en de oorspronkelijk loop van 
de Maeyebeek wordt hersteld.  
 

Deze maatregelen, aangevuld met de recent gerealiseerde grachten tussen de 
Steenwinkelstraat en de Bovenvliet zorgen ervoor dat het overstromingsrisico binnen de 

dorpskern optimaal gereduceerd wordt. 
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4.1.16 AGNAS – Afbakening gebieden natuurlijke en agrarische 
structuur 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied 
maximaal vrijwaren voor landbouw, natuur en bos. Samen met de natuur- en 

landbouworganisaties maakte de Vlaamse regering in 1997 de afspraak om te 
evolueren naar 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha 

bosgebied. Dat is een toename met 38.000 ha natuurgebied en 10.000 ha bosgebied 
en een afname van 56.000 ha landbouwgebied. In 2001 besliste de regering de 
afbakening van deze landbouw-, natuur- en bosgebieden aan te pakken in twee fasen. 

In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als 
onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)  

 

Figuur 3: Herbevestigd Agrarisch Gebied 

Op het grondgebied van Schelle bevindt zich één Herbevestigd Agrarisch Gebied, 
‘Gebied 28; Schelle-Stuyvenberg’, gelegen ten oosten van de kern van de gemeente. 

. In de tweede fase worden sinds 2004 de landbouwgebieden en de resterende natuur- 

en bosgebieden afgebakend. In het operationeel uitvoeringsprogramma (2009) worden 
doelstellingen geformuleerd voor verschillende deelgebieden. Op het grondgebied van 

Schelle betreft het de Vallei van de Benedenvliet, het Landbouwgebied Schelle en de 
Kleiputten. Hiervoor worden volgende doelstellingen geformuleerd: 

 Het versterken en behouden van de natuur- en waterbergingsfunctie in de vallei 

van de Benedenvliet en de voormalige kleiputten .  

 Het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos voor het 

landbouwgebied Schelle Kwade Hoek met mogelijkheid tot bosuitbreiding in het 
oostelijk deel in samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke 
context van het gebied. 

Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen wordt het plan geregeld herzien. Dit 
gebeurde voor het laatst in 2011. 

http://www.natuurenbos.be/Home/Natuurbeleid/Natuur/VEN_en_IVON/Inleiding.aspx
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4.2 Sectorale beleidsplannen en andere studies 
Onderstaande paragrafen worden geschrapt uit hoofdstuk “4.2 Sectorale beleidsplannen” (p. 28-36) van 
het informatief gedeelte omdat ze gedateerd zijn en als dusdanig niet meer relevant voor het te voeren 
ruimtelijk beleid. 

 

4.2.1 Streekvisie arrondissement Antwerpen  
4.2.2 Structuurplan Rupelstreek 
4.2.3 Strategische visie Rupelstreek 
4.2.6 Strategisch plan voor toerisme in de Rupelstreek 
4.2.7 Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel 
4.2.8 Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden 
4.2.10 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
4.2.12 Ontwerp Groene Hoofdstructuur 
4.2.14 Intergraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
4.2.16 Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 
 
Onderstaande tekst wijzigt paragraaf “4.2.4 Mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar” (p.30-31). Voor de 
leesbaarheid wordt de volledige paragraaf overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of 
aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

4.2.4 Mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar 

De oriëntatienota van het mobiliteitsplan voor de Rupelstreek werd op 26.02.1998 

goedgekeurd. De synthesenota en ontwerp beleidsplan zijn uitgekomen in juni 1999. 
Een beleidsplan is uitgekomen in oktober 1999. 

De vijf Rupelgemeenten (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle) en Aartselaar 

hebben gezamenlijk een intergemeentelijk mobiliteitsplan opgesteld. De gemeenteraad 
van Schelle keurde dit plan goed op 27 april 2011 (nadat het op 20/01/2011 conform 

geacht werd door de provinciale auditcommissie). 

De Rupelgemeenten worden allen geconfronteerd met dezelfde problemen. Met de 
A12/N177 en de E19 hebben ze 2 noord-zuidverbindingen, maar ze beschikken niet 

over een geschikte oost-westverbinding. Intergemeentelijk wil men een vlotte 
doorstroming realiseren en is er vooral aandacht voor de hoofdwegen. Het 

mobiliteitsplan is gebaseerd op het principe van een voorkeursbehandeling van een 
bepaalde modus in een bepaald gebied. Naast het algemene beleidsplan is er voor elke 
gemeente ruimte voor een lokale pijler rond de geëigende mobiliteitsproblematiek. 

In de beleidsnota werd er per vervoerswijze een netwerk opgemaakt: een 
intergemeentelijk fietsnetwerk, openbaar vervoernetwerk en wegennetwerk. Voor de 

realisatie van deze drie netwerken worden verschillende maatregelen voorzien. De 
relevante elementen voor de gemeente Schelle worden hieronder samengevat. 

Aandachtspunten voor Schelle 

- het afwerken van een fietsroute langs de A12/N177 en de Rupel; 

- het verbeteren van de oversteekbaarheid van de A12/N177 door structureel 

gescheiden verkeerstromen; 

- de uitbouw van een netwerk van verbindende en ontsluitende lijnen van het 
openbaar vervoer. Langs de A12/N177 kan het net uitgebreid worden met een 

snelbus tussen Antwerpen en Heizel en een tramlijn van Antwerpen tot aan Boom. 
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- het heropenen van het station van Schelle; 

- heraanleg van de ontsluitingswegen en woonstraten; 

- het niet onmogelijk maken van aanlegplaatsen voor het goederenverkeer (los- en 
laadkades) langs de Rupel; 

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

- Invoeren van snelheid remmende maatregelen voor het gemotoriseerd verkeer in alle 
kernen 

- Haalbaarheidsonderzoek en overleg in kader van de waterbus. 

- Herinrichten N148 (Provinciale Steenweg) om doorgaand verkeer te ontmoedigen en 

af te leiden naar de A12/N177 . 

 

De onderstaande tekst vervangt paragraaf “4.2.5 Steefbeeldstudie A12” (p.31). 

 
4.2.5 Streefbeeldstudie A12/N177 (2006) 
In opdracht van het Vlaams Gewest werd het Vlaams wegennet geanalyseerd naar 
verkeersveiligheid. De aanleiding van dit streefbeeld is de studieopdracht van het 

wegwerken van de gevaarlijke punten en wegvakken op tracés binnen het Vlaams 
wegennetwerk. Het streefbeeld dient een ruimer beeld te schetsen van de gevaarlijke 
punten binnen het betreffende studiegebied zodat het wegwerken van gevaarlijke 

punten en wegvakken kan worden gekaderd binnen een globaal ruimtelijk en 
stedenbouwkundig kader. Het deel van de A12/N177 dat betrekking heeft op deze 
studie loopt van het Olympiadekruispunt te Antwerpen tot en met het op- en 

afrittencomplex te Boom. De weg loopt over die afstand bij benadering parallel met 
E19/A1. 

Binnen deze studie worden 5 deelgebieden onderscheiden die elk afzonderlijk 
bestudeerd worden.  
 
- Wilrijk/Hoboken (1) 

o Afweging tussen behouden van het viaduct of vervangen door tunnel 

o Olympiadekruispunt herinrichten 

- Aartselaar/Wilrijk (Hemiksem) (2) 

o Aanleg economische lus (noord) N177 

o A12 wordt verdiept en zet in op doorgaand verkeer 

- Aartselaar (Hemiksem) (3) 

o Insleuven en overkappen A12 met N177 als centrale boulevard 

o Nieuwe open ruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden 

- Aartselaar/Schelle (Niel) (4) 

o Aanleg economische lus (zuid) N177 

o A12 wordt verdiept en zet in op doorgaand verkeer 

- Boom (Rumst) (5) 

o Ovonde met voldoende buffercapaciteit voor een goede ontsluiting 

o Ovonde sluit aan bij gebied de Klamp 

o Downgraden van N177 voor verhoogde oversteekbaarheid 

o Inrichting stedelijk platform boven A12 
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 Een nieuwe studie omtrent de herstructurering van de A12 tussen Antwerpen en Boom 
is lopende. 

 

 

 

De onderstaande tekst vervangt paragraaf “4.2.9 Woonbehoeftestudie” (p.32). 

 

4.2.9 Woonbehoeftestudie 
Vermits Schelle integraal deel uitmaakt van het ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ en in 
stedelijke gebieden de behoefte niet aangetoond dient te worden om 

woon(uitbreidings)gebieden aan te snijden en het hier gaat om een gedeeltelijk 
herziening van het structuurplan wordt geen nieuwe woonbehoeftestudie opgemaakt.  
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De onderstaande tekst vervangt paragraaf “4.2.11 Milieubeleidsplan” (p.32-33). 

 

4.2.11 Milieubeleidsplan 
Het meest recente milieubeleidsplan is opgemaakt door de intercommunale IGEAN en 

dateert van augustus 2011. Het heeft een planningshorizon tot 2020. 
De belangrijkste te ondernemen acties zijn: 

- De huidige werking rond pesticidenreductie verder zetten. 

- Bij de heraanleg of omvorming van openbaar domein telkens de pesticidentoets 
toepassen. 

- De gemeente zal bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten en verbouwingen steeds 
nagaan welke principes van rationeel watergebruik toegepast kunnen worden. 

- Bijzondere aandacht besteden aan de initiatieven van de provincie en deze 

voorleggen aan de milieuraad. 

- Extra berging voorzien langs de Maeyebeek in combinatie met natuurontwikkeling. 

- Bij vergunningsaanvragen steeds de watertoets controleren om na te gaan of de 
geplande werken een negatieve invloed kunnen hebben op de waterhuishouding. 

- Stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot de aanleg van groendaken 

opstellen.  

- Knotwilgen aanplanten in de waterrijke omgevingen (langs grachten). 

- De riolering verder ontdubbelen. 

- Het regenwater afvoeren naar beken en rivieren om vermenging van regenwater met 
afvalwater te voorkomen en om de wateroverlast in het centrum te verminderen bij 

hevige regenbuien. 

- De gemeente zal de grachten die in het verleden onnodig werden ingebuisd 

- opnieuw open maken. 

- Overbodige verhardingen wegnemen tijdens vernieuwingswerken langs straten zodat 
regenwater weer de grond kan indringen. 

- De geldende energieprestatieregelgeving verder uitvoeren. 

- Voor nieuwe verkavelingsprojecten in stedenbouwkundige verordeningen de bouw 

van lage energiewoningen of passief woningen opleggen. 

- De gemeente zal 100% groene stroom blijven aankopen. 

- De gemeente zal de realisatie van de bouw van bijkomende windmolens op haar 

grondgebied actief ondersteunen. 
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Onderstaande teksten wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4.2 van het informatief gedeelte.  

 

4.2.17 Vervoerregio Antwerpen - Routeplan 2030 
 
De groeiende mobiliteitsvraag rondom 
Antwerpen vormt een belangrijke uitdaging 

voor de toekomst. Vanuit de huidige 
problematiek wil Vervoerregio Antwerpen 
haar mobiliteitsbeleid vormgeven voor een 

verdere economisch vitale, leefbare, 
duurzame en sociale ontwikkeling van de 

vervoerregio.  
 
De Vervoerregioraad Antwerpen, waarin de 

steden en gemeenten van de vervoerregio, 
het Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen 
en Verkeer, NMBS en Infrabel 
samenkomen, heeft op 27 juni 2018 de 

visienota van het Routeplan 2030 
goedgekeurd. Dit is een langetermijnvisie 
voor het mobiliteitssysteem binnen de 33 

gemeenten van de Antwerpse vervoerregio. 
 

Deze visie bevat maatregelen en projecten voor een (multimodale) bereikbaarheid van 
de gehele regio om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder te 
bevorderen tot een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per 

wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer). 
 

De gebruiker staat centraal in de vervoerregio Antwerpen. Verplaatsingen moeten, voor 
alle modi afzonderlijk en in combinatie veilig, vlot, betrouwbaar en gemakkelijk zijn. Dit 
betekent dat netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten comfort, kwaliteit en 

veiligheid bieden. De keuzevrijheid wordt verhoogd door de keuzemogelijkheden te 
verbeteren en zo de auto‐afhankelijkheid te doen dalen. Deze ambitie wordt verder 

uitgewerkt binnen de volgende 10 principes. 
 

 Naar een mental shift en integraal mobiliteitsbeleid 
 Kernversterking: nabijheid, verblijfskwaliteit en op mensenmaat 

 Keuzevrijheid: overstappen en reisbeleving van deur tot deur bevorderen 
 Van bezit naar gebruik: mobiliteit als een service en deelmobiliteit bevorderen 
 A-net: Snel betrouwbaar en frequent reizen binnen de vervoersregio 

 Kwaliteitssprong functioneel fietsnetwerk: veilig snel en comfortabel 
 Regionale parkeerstrategie 

 Doorstroming hoofdwegen garanderen en aansluiting op hoofdwegen verbeteren 
 Logistieke hoofdstructuur multimodaal versterken 
 Dynamisch verkeersmanagement voor optimale benutting 

 
Aan de hand van deze 10 principes wenst de vervoersregio een antwoord te bieden op 

het steeds complexer wordend mobiliteitsprobleem in de regio.  
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Binnen het Routeplan 2030 worden verschillende deelregio’s afgebakend. Schelle 
behoort tot de deelregio ‘Zuid’. Het zuidelijk deel van de vervoerregio, ten noorden van 

de Rupel, is sterk verstedelijkt en wordt doorkruist door verschillende noord-
zuidcorridors: de A12/N177, de E19, de N1 en het spoor Antwerpen – Mechelen – 

Brussel. Het gebied kenmerkt zich door een versnipperde ruimte van kernen, linten en 
voorzieningen. Er zijn relatief veel bedrijventerreinen met bijbehorende logistieke 
stromen. Naast de oriëntatie op Antwerpen spelen ook Mechelen en Brussel en in 

mindere mate Lier een rol. Een duidelijke wegenhiërarchie ontbreekt veelal. De 
vervoerregio wil deze hiërarchie versterken en de verkeersveiligheid vergroten. De fiets 

kan een duidelijk grotere rol krijgen, zowel in het voor -en natransport als in het 
hoofdtransport in de meer kris-krasrelaties. Aansluitingen op de tram en 
busverbindingen naar Antwerpen moeten worden versterkt. 

 
De visienota vormt het eerste deel van het Routeplan 2030. Op termijn volgt nog een 

tweede en derde fase. De tweede fase zal focussen op concrete maatregelen en het 
opstellen van een evaluatiekader. De derde fase zet in op een meerjarenprogramma en 
bundelt al het werk in het einddocument ‘Routeplan 2030. 

 

4.2.18 Gemeentelijk Mobiliteitsplan 
Ter verdieping van het intergemeentelijk mobiliteitsplan heeft de gemeente Schelle een 
Gemeentelijk Mobiliteitsplan laten opmaken. Dit mobiliteitsplan, goedgekeurd in 2011 
bespreekt in eerste instantie de ruimtelijke context (werkdomein A) waarbinnen het plan 

wordt opgesteld. Verder wordt per mobiliteitsmodus gekeken hoe het intergemeentelijk 
mobiliteitsplan op schaal van Schelle verder uitgediept kan worden (werkdomein B). 

Ook ondersteunde maatregelen voor een betere integratie van het mobiliteitsbeleid 
komen aan bod (werkdomein C). Dit alles leidt tot verschillende programma’s van 
maatregelen die een duurzaam mobiliteitsbeleid mogelijk moeten maken. Deze 

programma’s worden verder uitgewerkt naar een actieplan waarbinnen werkdomein, 
locatie, actie, tijdshorizon, prioriteit, uitvoerder en kostenraming overzichtelijk worden 

weergegeven zodat op een efficiënte manier tot actie overgegaan kan worden. 
 

 

Figuur 4: Wegcategorisering 
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Aanvullend op het gemeentelijk mobiliteitsplan werd in 2013 een adviesnota ‘Focus op 
trage wegen Schelle’ goedgekeurd. In deze nota wordt een beknopte lijst met 

aanbevelingen en suggesties gegeven die voortvloeien uit het publieke overleg rond het 
trage-wegennetwerk in Schelle. Verder omvat de nota een uitgebreid inventaris van alle 

trage wegen binnen de gemeentegrenzen en een voorstel tot een 
wandelknooppuntennetwerk dat aansluit bij de trage wegen van buurgemeenten 
Hemiksem en Niel. 

 

Figuur 5: Inventaris trage wegen 

4.2.18 Bovenlokaal fietsroutenetwerk 

Functioneel fietsroutenetwerk 

Het "Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk" is een programma dat i.s.m. de 

provincies werd opgestart. Het heeft tot doel een concept van fietsroutenetwerk op te 
stellen. In dit concept worden de belangrijkste gemeentelijke/stedelijke kernen en 
attractiepolen met elkaar verbonden. Het gaat hier over een functioneel routenetwerk 

omdat het betrekking heeft op de zgn. "functionele" verplaatsingen (werken, onderwijs 
volgen, winkelen...) en niet op het fietsen als ontspanning.  

 

 

Figuur 6: Bovenlokaal functioneel fietsknooppuntennetwerk 
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Het functioneel fietsroutenetwerk is opgedeeld in 4 gradaties. Op het hoogste niveau 
spreekt men over fietsostrades, dit zijn routes die langs rechtlijnige infrastructuren zoals 

spoorlijnen en kanalen lopen. De fietsostrades hebben een sterk bovenlokaal karakter. 
Op het 2e niveau spreekt men van functionele fietsroutes, deze verbinden de 

woonkernen met attractiepolen zoals dorpskernen, winkelcentra, sportcentra, culturele 
centra, scholen en bedrijventerreinen. Ze zijn de kortste verbinding en lopen daardoor 
meestal langs drukke wegen. Parallel aan de functionele fietsroutes vind je alternatieve 

fietsroutes langs rustigere, autoluwe gemeentewegen. De fietser kiest dan tussen de 
kortste (functionele) of de veiligste en aangenaamste (alternatieve) route. In de praktijk 

zijn de alternatieve routes vaak ook de plaatselijke schoolroutes. Tot slot zijn er ook nog 
de lokale functionele fietsroutes die het bovenlokale netwerk (BFF) op gemeentelijk 
niveau vervolledigen. Ze maken geen deel uit van het BFF maar zijn onmisbaar om het 

netwerk voor de fietser ook effectief toegankelijk te maken. Elke gemeente bepaalt die 
lokale functionele fietsroutes in haar mobiliteitsplan. 

 

Recreatief fietsroutenetwerk 

Het recreatief fietsroutenetwerk is in Vlaanderen beter bekend als het 

fietsknooppuntennetwerken. Een netwerk van veilige fietsroutes in een omgeving met 
hoge belevingswaarde. Knooppunten zijn de plaatsen waar fietsroutes elkaar kruisen. 

Deze knooppunten hebben elk een nummer en laten gebruikers toe op een snelle en 
gebruiksvriendelijke manier een fietstocht uit te stippelen. Op het grondgebied van 
Schelle bevinden zich verschillende knooppunten (17, 30, 34 en 91). 

 

Figuur 7: Recreatief fietsroutenetwerk; Bron: Fietsnet 

Naast het fietsknooppuntennetwerk heeft de provincie Antwerpen een beperkt aantal 
routes met een sterk verhaal geselecteerd, verspreid over de provincie. Ook deze 

routes staan aangegeven met goed zichtbare borden. De enige route die het 
grondgebied van Schelle kruist is ‘De Baksteenroute’, die de kleiontginning in de 

Rupelstreek in de kijker zet. Momenteel wordt er, in samenspraak met de VMM een 
recreatieve fietsverbinding gerealiseerd langs de Bovenvliet die voor een rustige 
verbinding zorgt tussen de Schelse dorpskern en de Kleidallaan richting Aartselaar. 

Vanuit de Tuinlei werd een verbindend fietspad naar de toekomstige fiets-o-strade 
langsheen spoorlijn 52 gerealiseerd. 
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4.2.19 Strategisch project – Gebiedsprogramma Rupelstreek 
Het strategisch project Gebiedsprogramma Rupelstreek startte officieel op 15 
september 2015 en bouwt voort op het ‘Gebiedsgericht strategisch project Rupel’ (dat 
zich beperkte tot het grondgebied van Boom en Niel). Uit dit eerste strategische project 

bleek dat er een aantal thema’s op het niveau van de Rupelstreek spelen. Daarom werd 
het projectgebied in het huidige strategische project “Gebiedsprogramma Rupelstreek” 

verruimd tot de vijf gemeenten van de Rupelstreek, nl. Boom, Rumst, Niel, Schelle en 
Hemiksem. Het gebiedsprogramma heeft als doel om projecten en acties op het terrein 
met een bovenlokale impact, zowel thematisch als ruimtelijk, optimaal te laten samen 

sporen voor wederzijdse versterking. Vertrekkende vanuit de gebiedsspecifieke 
problemen en potenties wil men een samenhangende aanpak opzetten voor de 

ontwikkeling van een gebied, de Rupelstreek. Om dit te realiseren wordt er op 4 
domeinen gewerkt; Landschaps- en natuurontwikkeling, Ruimtelijke ordening en 
mobiliteit, Economische ontwikkeling en tot slot Streekbeleving.  

 
Het gebiedsprogramma kent 4 focusgebieden waarvan er 2 op het grondgebied van de 

gemeente Schelle liggen, de Electrabelsite en de Benedenvliet. De Electrabelsite ligt op 
een strategische locatie in het Schelde- en Rupel-landschap als schakel in een aantal 
grootschalige projecten voor de open ruimte. Het strategisch project en VLM willen 

samen met het Open Ruimte Platform scenario’s onderzoeken hoe de Electrabelsite 
een voorbeeldproject kan zijn als bouwsteen voor een ambitieus landschap en hoe een 
inspirerend concept kan ontwikkeld worden voor een mechaniek op grote schaal langs 

de waterlopen. 
 

Voor de omgeving van de Benedenvliet werd in 2019 de opdracht tot opmaak van een 
LIP (Landinrichtingsplan) uitgeschreven. Thema’s die binnen dit LIP aan bod komen 
zijn: 

 
 Een nieuwe fietsverbinding langs de Vliet 

 De herinrichting van de vallei van de Benedenvliet 
 Extra ruimte creëren voor water 
 Ecologisch en landschappelijk herstel van de vallei van de Benedenvliet 

 Een betere beleving van de vallei en de waterloop 
 Het herwaarderen van watergebonden erfgoed 
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Figuur 8: Gebiedsprogramma Rupelstreek 
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4.2.20 Landinrichting Schelde en Rupel 
Dit planprogramma vindt zijn oorsprong in het programma van initiatieven ‘Schelde-
Landschapspark’ dat de VLM op vraag van de Vlaams Minister bevoegd voor 
Plattelandsbeleid en in overleg met het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 

Schelde Landschapspark (IGS-SLP) opmaakte. Het planprogramma is op te vatten als 
een kader waarbinnen VLM verder werkt. Na goedkeuring van het planprogramma zal, 

ter voorbereiding van de agenda’s van planbegeleidingsgroepen, verder afstemming 
gezocht worden met de partners en met lopende projecten. 
 

Dit landinrichtingsproject wordt opgedeeld in 2 gebieden, ‘Klein Brabant en Zwijndrecht’ 
en, het voor dit document relevante, ‘Rupelstreek’. Op het grondgebied van Schelle 

bevinden zich 4 deelzones waarvoor in dit landinrichtingsproject een visie/Programma 
wordt uitgewerkt. 
 

 

Figuur 9: Landinrichtingsproject Schelde en Rupel 

Voor deelzone 2 wil men een integrale visie ontwikkelen voor de omgeving van de Sint-

Bernardusabdij met aandacht voor de samenhang tussen verschillende initiatieven 
(erfgoed, natuur, recreatie, …) rond de abdijsite, het kerkplein van Schelle en de vallei 
van de Benedenvliet. De projectnota voor dit deelgebied werd in 2018 gepubliceerd. In 

deze nota worden verschillende concrete doelstellingen geformuleerd zoals het 
aanleggen van natuurlijke speelzones, het (her)verbinden van de visvijvers in het 

gemeentepark van Schelle, het terug bovengronds brengen van de Maeyebeek en het 
aanleggen van wandel- en fietspaden. 
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Deelzone 3 betreft de vallei van de Bovenvliet. Deze vallei wil men integraal inrichten 
samen met het aanpalende landbouwgebied. Het gebied biedt potentieel voor een 

nieuwe recreatieve verbinding langs de Bovenvliet, Verder moet ingezet worden op het 
behouden en herstellen van het historische (dreven)landschap met verschillende ‘Kleine 

Landschapselementen’ (KLE’s). 
Deelzone 4 omvat de voormalige Electrabelsite. Hier wordt gezocht naar een nieuwe 
duurzame ruimtelijke invulling van de site met onder andere mogelijke nieuwe passieve 

woonentiteiten, de herbestemming van oude industriële gebouwen, kunst en 
multifunctionele openbare groene ruimte. 

 
De 5e deelzone omvat de polder van Maaienhoek in Schelle en Niel. Deze moet zijn 
open karakter behouden. In het poldergebied primeert grondgebonden landbouw op 

uitzondering van de zones die aangeduid zijn als habitatrichtlijngebied. Daar moet 
optimaal ingezet worden op natuurontwikkeling. Ook een betere recreatieve ontsluiting 

is wenselijk. Deze elementen worden op gemeentelijk niveau omgezet via RUP ‘Tolhuis’ 
dat momenteel in ontwerp is.  
 

Deelzone 6, het (voormalige) ontginningsgebied ten oosten van de kern van Schelle, 
moet ingericht worden als groene stapsteen en ecologische verbinding tussen de 

Rupel, de Schelse kleiputten en het landbouwgebied ten zuiden van de vallei van de 
Bovenvliet. Dit kan gerealiseerd worden door aan bosuitbreiding te doen en nieuwe 
groene corridors in te richten. Ook voor dit gebied zal een RUP opgemaakt worden 

waarin deze doelstellingen geconcretiseerd worden. 
 

4.2.21 Haalbaarheidsstudie intergemeentelijke zwembadinfrastructuur 
in de Rupelstreek  
 
De 6 gemeenten van de Rupelstreek wensten een studieopdracht te laten uitvoeren met 
als doel de zwembadproblematiek binnen de streek en de mogelijk 

toekomstperspectieven qua zwembadwater in kaart te brengen. Deze studie werd 
gecoördineerd door het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) en werd op 8 juni 

2016 afgerond. 
 

De studie onderzoekt hoeveel zwembadwater de betreffende gemeenten nodig hebben, 
welke locaties in aanmerking komen en wat de kostprijs en de meest efficiënte bouw- 

en exploitatievorm is. Hieruit blijkt dat het intergemeentelijke zwembad ongeveer 
1.600m² zwemwater moet bevatten en naast een sportbad (25x30m) ook een 
instructiebad, kinderbad, recreatiebad, glijbanen en een wildwaterbaan nodig heeft. De 

footprint van het zwembad wordt geraamd op 11.700m². 
 

Qua locatie werden door de verschillende gemeenten in totaal 11 locaties 
voorgedragen. Eén daarvan bevindt zich op het grondgebied van Schelle ter hoogte van 

de Tuinlei. In alle voorgestelde beoordelingen kreeg site 9 in Aartselaar (locatie huidige 
zwembad) de beste score. 
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4.2.22 Strategisch plan voor toerisme in het Scheldeland 
 
Dit rapport beschrijft de plannen voor het toerisme in Scheldeland voor de komende 
jaren (2014-2019). De focus ligt op de plannen voor Toerisme Scheldeland, maar ook 

toerisme in Scheldeland komt uitgebreid aan bod. Het rapport geeft een inzicht in de 
strategische doelstellingen, de operationele doelstellingen en de geplande acties op het 

vlak van marketing, productontwikkeling, onthaal en organisatie. 
 
Het plan gaat voort waar het vorige strategisch plan stopte. Het is het tweede plan voor 

de jonge toeristische regio Scheldeland. Het vorige plan dient als opstap naar dit plan, 
dat de ambities verlegt voor de komende jaren. 

 
Strategische doelstellingen: 

 Toerisme Scheldeland ontwikkelt zich enerzijds tot een organisatie die proactief 

opportuniteiten voor marketing en productontwikkeling verkent, ontwikkelt en 
regisseert, en anderzijds het wijgevoel binnen Scheldeland versterkt door 

netwerking via vooral persoonlijke contacten met andere toeristische actoren en 
beleidsdomeinen aan de hand van concrete projecten. 

 Versterken van de communicatie met focus op online media om het 

verblijfstoerisme te stimuleren via een proactieve marktbewerking op basis van 
de authentieke profilering, met focus op koppels en vriendengroepjes uit 
Vlaanderen (i.e. de grote steden) en Nederland. 

 Scheldeland wil het toeristisch ondersteunende product en kernproduct 
versterken door te focussen op 2 karakteristieke, met elkaar kruisende 

profiellijnen: authentieke waterbeleving en authentiek erfgoed met focus op 
industrieel en nautisch erfgoed. 

 Het MICE-aanbod en de vermarkting van dit aanbod versterken door de 

professionele en kwalitatieve werking te bevorderen. De Provinciale Toeristische 
Organisaties nemen dit op in samenwerking met de steden Mechelen en Gent. 

 

4.2.23 Strategisch project ‘Rivierpark Scheldevallei’ 
 
Met de oprichting van Rivierpark Scheldevallei kozen meer dan 30 partners voor een 
integrale en gebiedsgerichte aanpak voor de verdere ontwikkeling van de Scheldevallei 

tussen Antwerpen en Gent. Deze vallei vraagt dergelijke aanpak. De getijgebonden 
Schelde is immers de slagader van Vlaanderen.  

 
De Scheldevallei vormt een unieke smeltkroes van functies en is een vallei in beweging. 
De uitvoering van het Sigmaplan voorziet naast een forse investering in de beveiliging 

tegen overstromingen ook een belangrijk natuurherstel. Het Schelde-estuarium is met 
zijn brak-zoet gradiënt een vrijwel uniek estuarium en landschap in Europa. Dit is een 

plek met open ruimte te midden een verstedelijkt gebied. Landbouw neemt hier een 
belangrijke plaats in en tegelijkertijd is het een plek die rijk is aan natuur én erfgoed. Het 
landschap is doorspekt met idyllische dorpen, kerken, abdijen, nautisch erfgoed en 

kastelen. En uiteraard is dit een plek voor een bloeiende beleving van toerisme en 
recreatie.  

 
Natuur en veiligheid, landbouw en open ruimte, landschap en erfgoed, recreatie en 
toerisme gaan hier hand in hand. Het Rivierpark Scheldevallei wil hier op inspelen en 

wil deze banden versterken.  
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De doelstellingen die dit strategisch project wenst te verwezenlijken zijn:  

 
 Uitbouw en versterking van de getijgebonden natuur en de duurzame landbouw 

als bouwstenen voor de kwalitatieve open ruimte in de Scheldevallei van 
Antwerpen tot Gent.  

 Inzetten op sterke, gebiedsgerichte visies en goed beheer van het Rivierpark 

Scheldevallei als een kwaliteitsvol buitengebied  
 Ontwikkelen en beheren van het gebied en recreatieve (rand)infrastructuur in en 

om dit Rivierpark om te komen tot een toeristische topbestemming tussen Gent 
en Antwerpen  

 Hierbij focussen de partners op erfgoed, water, dorpskernhernieuwing, logies, 

onthaal en bereikbaarheid.  
 Vergroten van de herkenbaarheid en de bekendheid van de Scheldevallei aan de 

hand van een gecoördineerde aanpak van marketing, educatie en evenementen.  
 
Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in ‘de 12 werken van Rivierpark 

Scheldevallei’ zoals het realiseren van fietsroutes, het aanleggen van amfibiepoelen en 
het uitbouwen van internationale ‘onthaalpoorten’ tot de Scheldevallei. 

 

4.2.24 Geopark Schelde Delta 
 

Op 28/11/2019 werd in Antwerpen de intentieverklaring voor de oprichting van het 
grensoverschrijdend Geopark Schelde Delta ondertekend. Met deze ondertekening 

werd een belangrijke stap gezet voor het vormgeven van het Geopark en de 
kandidaatstelling bij UNESCO. Initiatiefnemers zijn de provincies Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, Noord-Brabant, Zeeland en EGTS Linieland van Waas en Hulst. 

 
De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er 

een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, 
de strijd tussen mens en water zo aanwezig is. De geologische ontstaansgeschiedenis 
in relatie tot de rijke cultuurhistorie en natuur maken dat het gebied van de Schelde 

Delta alles in zich heeft om een UNESCO Global Geopark te worden. Het gebied 
beslaat 4 provincies, 61 gemeenten en heeft 1.5 miljoen inwoners. Daarbij ook 

gemeente Schelle. 
 
De status van UNESCO Global Geopark is een keurmerk voor de bijzondere 

geologische en landschappelijke waarden van het gebied. De begrenzing van het 
gebied moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het kwaliteitskeurmerk brengt geen 

extra restricties maar juist wel extra status met zich mee. 
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5. Stand van zaken van het gevoerde ruimtelijke beleid 
De onderstaande tekst vervangt paragraaf “5.1 Opmaak van BPA’s” (p.37). 

 

Kaart 3: Geplande bestemmingsplannen 

5.1 Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
Alle lopende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgelijst in de 

volgende paragrafen. 
 

5.1.1 RUP Tolhuis 
De oorspronkelijk opdracht voor BPA Tolhuis dateert van voor de goedkeuring van het 
originele structuurplan. Na de officiële goedkeuring van het GRS werd door het 

gemeentebestuur beslist BPA Tolhuis om te vormen tot RUP Tolhuis. 
 

RUP Tolhuis omvat een belangrijk deel van de westelijke open ruimte van Schelle. 
Gezien de hoogdringendheid van het uitbreiden van het recreatiegebied langs de 
Kapelstraat en het bestemmen van een blauwe zone voor het recyclagepark werd 

geopteerd het RUP op te delen in 2 aparte RUP’s. De zone langs de Kapelstraat werd 
uitgewerkt in het RUP ‘Tolhuis – Recreatiegebied’, en goedgekeurd door de deputatie 

op 23.10.2008.  
 
De opstart voor een RUP voor het overige deel van het oorspronkelijke plangebied 

gebeurde in 2005. Omwille van grote onduidelijkheid omtrent de toekomst van de 
Electrabelsite werd beslist het RUP tijdelijk stop te zetten. Met het afronden van het 
ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Electrabelsite (zie 

paragraaf 5.6.1) werd het RUP heropgestart. De afbakening van het plangebied werd 
afgesteld op het plangebied van het ontwerpend onderzoek zodat een overlapping 

tussen het gemeentelijke en provinciale RUP vermeden wordt. De bestaande woonwijk 
aan de Electrabelsite wordt eveneens buiten het RUP gelaten omdat hier de 
zonevreemde basisrechten van toepassing zijn. Belangrijke elementen binnen het RUP 

Tolhuis is het vrijwaren van het open agrarisch poldergebied. Aanvullend op agrarische 
activiteiten is het wenselijk ook laagdynamische recreatieve activiteiten toe te laten. 

Deze worden vastgelegd doormiddel van specifieke voorschriften voor de  verschillende 
(zonevreemde) gebouwen binnen dit RUP. Specifieke aandacht gaat naar de site rond 
het Tolhuis waar gezocht dient te worden naar een goede balans tussen recreatie en 

natuur. Binnen het RUP is het wenselijk een integrale parkeervisie voor omgeving van 
de Tolhuisstraat op te nemen.  

 

5.1.2 RUP Dorpskernvernieuwing 
Volgend op de studie “Masterplan Abdijsite Hemiksem, Schelle Dorpshart en 
Benedenvliet” van het Schelde-Landschapspark, die een eerste visie op de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van de dorpskern tussen de kerk en het gemeentehuis omvat 

werd in 2015 de opdracht uitgeschreven voor het RUP ‘Dorpskernvernieuwing’. 
 

De gemeente Schelle wenst de dorpskern van Schelle te versterken door de realisatie 
van kerngerichte verdichtingsprojecten en de uitbouw van 
gemeenschapsondersteunende voorzieningen. Het dorpskernvernieuwingsproces moet 

voldoende aandacht besteden aan het realiseren van een kwalitatief en samenhangend 
publieke domein met voldoende ruimte voor (functioneel) groen. Ook het erfgoedaspect 
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dient meegenomen te worden binnen het RUP. Met de voormalige scheepswerf langs 
de Benedevliet beschikt Schelle over een interessante erfgoedsite. Bij aanleg van een 

nieuw Vlietpark moet de geschiedenis van deze site doorwerken in het nieuwe ontwerp. 
Ook de uitbreiding van de recreatiezone i.f.v. een (ver)nieuw(d)e sporthal kan worden 

onderzocht in kader van dit RUP. 
 
In 2016 werd gestart aan de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern.. 

Aan de hand van ontwerpend onderzoek werden de randvoorwaarden en 
ontwikkelingsperspectieven onderzocht. Deze ontwikkelingsperspectieven vormen het 

kader voor latere concrete bouwprojecten en worden vertaald in een RUP. De 
resultaten van deze studie werden eind 2018 gepubliceerd in het beeldkwaliteitsplan 
‘Schelle 2030 – Een dorpskern aan de waterkant’. 

 
 

 
 
 

 

Onderstaande paragrafen worden geschrapt uit hoofdstuk “5 Stand van zaken van het gevoerde 
ruimtelijke beleid” (p. 38-40) van het informatief gedeelte omdat ze gedateerd zijn en als dusdanig niet 

meer relevant voor het te voeren ruimtelijk beleid. 

 

5.1.1 RUP Zonevreemde woningen 
5.3 Diverse initiatieven ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteiten 
5.4 Aanpak van herwaarderingsgebieden 
5.5 Aanvraag tot gewestplanherziening 
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Onderstaande teksten wordt toegevoegd aan hoofdstuk 5 van het informatief gedeelte. 

5.6 Provinciale studies 

5.6.1 Ontwerpend onderzoek Electrabelsite 
Aan de monding van de Rupel in Schelle ligt een terrein van 82,5 hectare. 80 jaar lang 
produceerde ENGIE Electrabel er elektriciteit. Na een brand in 2000 en de sloop van de 
fabriek in 2008 rest enkel nog de bakstenen generatorhal. Sindsdien wacht de site op 

een nieuwe bestemming.  
 

De provincie Antwerpen onderzocht in 2016-2018 wat de mogelijke invullingen voor de 
site mogelijk zijn. Het onderzoek bestaat uit twee delen.  

 
Het eerste deel omvat een uitgebreide analyse van de aanwezige kwaliteiten en 

knelpunten voor de herontwikkeling van de Electrabelsite. Het tweede deel richt zich op 
de mogelijke invullingen voor de Electrabelsite, een participatietraject met de 
omwonenden en de input van experten. Het doel van deze fase is niet om tot één 

toekomstige invulling van de site te komen maar wel om zicht te krijgen op de gevolgen 
en kansen van de mogelijke invulling van de site. Deze werden weergegeven op de 

synthesekaart. Op deze synthesekaart werden een aantal vaste planonderdelen en 
variabele planonderdelen bepaald.  
 

De resultaten van het vooronderzoek dienen als basis voor de opmaak van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). De provincie is in september 2018 gestart 

met de opmaak van het PRUP.  
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6. Bestaande ruimtelijke structuur 

 

De onderstaande tekst vervangt paragraaf “6.3.3 Biologische waardering” (p.47) van het hoofdstuk “6.3. 
Bestaande natuurlijke structuur” van het richtinggevend deel.  

6.3.3 Biologische waardering 

Kaart 4: Biologische waarderingskaart 

Kaart 4 is een weergave van de recentste biologische waarderingskaart, daterend van 

2010. 

Er worden een aantal biologisch zeer waardevolle terreinen onderscheiden in Schelle, 
voornamelijk gesitueerd in het westen van de gemeente in de buurt van de Schelde en 

de Rupel. Ook ten oosten van de dorpskern komen verschillende biologisch 
waardevolle gebieden voor. Het gaat om zeer arme, zure eikenbossen, eiken-

haagbeukenbossen, nitrofiele alluviale elzenbossen, vochtige wilgenstruwelen en 
rietlanden. Het kasteelpark Laarhof, de oevers van Rupel en Schelde en de voormalige 
ontginningsputten worden als biologisch zeer waardevol geëvalueerd. 

 

Onderstaande tekst wijzigt paragraaf “6.4.4 Groot landbouwgebied” (p.50-52) van het hoofdstuk 

“Bestaande open ruimte en landschappelijke structuur”. Voor de leesbaarheid wordt de volledige 
paragraaf overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs 
gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

 

6.4.4 Groot landbouwgebied 

Ruimtelijke kenmerken 

Het oostelijk landbouwgebied maakt deel uit van een grote open ruimte verbinding die 
gekneld zit tussen de dorpen langs de Schelde en de Boomsesteenweg. Deze open 

ruimte loopt van Niel tot de begraafplaats Schoonselhof. 

Op het grondgebied van Schelle wordt de open ruimte doorsneden door de 
Steenwinkelstraat. De zuidelijke zijde van deze straat is volledig bebouwd. De 

noordelijke kant is opmerkelijk minder bebouwd. Dit bevordert het contact met de open 
ruimte in het noorden. 

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

Authentiek landbouwgebied 

Het noordoosten van Schelle bestaat hoofdzakelijk uit een vrij grootschalig, open 

landbouwgebied. Verspreid in deze zone liggen een aantal kleine bossen en grotere 
populierenaanplanten. Het gebied is globaal arm aan kleine landschapselementen. 
Enkel t.h.v. de kleine bosrelicten vindt men nog kleine concentraties kleine 

landschapselementen terug. Naar Zinkval toe bestaan deze nagenoeg uitsluitend uit 
knotwilgenrijen, terwijl de omgeving van de Capucienendreef rijk is aan populierenrijen. 

De ondergroei van de knotwilgen- en populierenrijen bestaat uit een sterk 
voedselminnende kruidenvegetatie. 

Verspreid in het gebied liggen een aantal beuken-eiken en eiken-berkenbossen. Ten 

zuiden van de Hulstlei situeert zich een monotone populierenaanplant. 
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De vallei van de Bovenvliet is nog maar nauwelijks te herkennen door de relatief hoge 
en brede dijken langs de beek en de erop aansluitende opgehoogde terreinen. De 

meandering van de beek is nog intact. Op de opgehoogde terreinen bevindt zich een 
dicht berkenbos. Naar Stuyvenberg toe is het oorspronkelijke reliëf bewaard gebleven. 

De valleigronden worden hier gebruikt als maïsakker of intensieve graasweide. 

Zuidelijk landbouwgebied met kleiputten 

Deze open ruimte wordt in het noorden, oosten en westen begrensd door bebouwing. In 

het zuiden vormt de Wullebeek de grens. 

Centraal in deze ruimte staat een klein loofboscomplex op het hoogste punt van 

Schelle. Het gaat vooral om eikenberkenbosjes en populierenaanplant. Naar de 
Boerenhoek toe wordt het boscomplex begrensd door vrij grootschalige soortenarme 
graslanden. Knotwilgenrijen zijn talrijk aanwezig. 

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

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

worden. 

Grenzend aan de kleiputten bevinden zich biologisch waardevolle vegetaties met 

spontane opslag van berk en wilg, kruidlagen, grazige vegetaties, rietkragen en grote 
waterplassen. 

In het voormalig kleiontginningsgebied bevinden zich droge schrale graslanden, 

soortenrijke ruigten, rietkragen, berken-wilgenstruwelen, kleine waterpartijen en oever- 
en moerasvegetaties. 

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

Het agrarisch gebied ten oosten van de spoorweg kent plaatselijk nog een uitgesproken 

kleinschalig, gesloten karakter. Het gaat in hoofdzaak om soortenarme graslanden die 
rijkelijk omzoomd worden door knotwilgen- en populierenrijen. 

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

Bovenop de ambtshalve gesaneerde stortplaats, ten zuiden van het kruispunt tussen de 

Oude Bosstraat en de Tuinlei werd in 2012 1,8ha (speel)bos aangeplant. Dit bos wil 
men naar de toekomst toe nog uitbreiden tot bijna 20ha.  

Projecten 

Er zijn beperkte kleiontginningen aan de gang in het gebied ten noordoosten van de 
Tuinlei. Het is niet duidelijk of de gebieden die ingekleurd zijn als uitbreiding van het 

ontginningsgebied ook zullen aangesneden worden. Het, op het gewestplan 
aangeduide, uitbreidingsgebied zal in verloop van tijd volledig ontgonnen moeten 

worden.  
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Huidig juridisch statuut / eigendomsstructuur 

De beekvalleien van de Bovenvliet en de Wullebeek zijn ingekleurd als natuurgebied. 

De grootste delen van de ruimte bestaan uit agrarisch gebied. De zone ten noorden van 
de Steenwinkelstraat en de Hulstlei is zelfs landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

In dit gebied liggen twee natuurgebieden die uit bos bestaan.  
 
De Steenwinkelstraat bestaat uit woongebied en woongebied met landelijk karakter. 

In het zuiden vallen de ontginningsgebieden op. Er is zelfs een zone voor uitbreiding 
van de ontginningsgebieden. De ontginningsgebieden hebben als nabestemming 

groengebied en agrarisch gebied. Tussen het woongebied Paepevelden en de 
ontginningsgebieden ligt een bufferzone. Zonevreemde constructies en activiteiten 
(woningen, recreatie) komen voor in het gebied. Hiervoor zal naar een oplossing 

gezocht worden. 
 

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

de Bovenvliet een lijnrelict vormt. 
 

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

kleiontginningsgebieden Niel, Boom en Rumst. De open ruimte ten westen van de 
A12/N177 tussen Boom en Wilrijk (met het Schoonselhof en eindigend in fort 7 en fort 

8) wordt door de provincie geselecteerd als groene vinger. De Boven- en Benedenvliet 
maken deel uit van een door de provincie geselecteerde natuurverbinding van 
bovenlokaal belang. 

 
Provincie Antwerpen en de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap 

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

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

Het landschappelijk waardevolle agrarisch gebied Zinkval valt onder het IVON. De 
verschillende percelen in het gebied zijn in het bezit van meerdere private eigenaars. 
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8. Knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties 
Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk 8 “Knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en potenties” (p.72-76). 
Voor de leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst 
vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

8.1 Knelpunten en bedreigingen 
Kaart 5: Knelpunten & Bedreigingen 

8.1.1 Natuurlijke structuur 
- natuurwaarden verdwijnen; 

- knotwilgenrijen worden vervangen door populieren. Deze hebben een beperkte 

natuurwaarde en hebben geen natuurhistorische waarde; 

- beperkt aantal natuur- en parkgebieden; 

- de aanwezige bossen zijn klein en niet met elkaar verbonden; 

- aanplant van uitheemse of streekvreemde bomen in de bossen; 

- landbouwactiviteiten in natuur- en parkgebied; 

- verlies van structuur en ecologische kwaliteit van de waterlopen; 

- de beken hebben een slechte waterkwaliteit; 

- er zijn problemen bij overstromingen en afvoer regenwater; 

- het biologisch waardevolle Laarhof is deels ingekleurd als industriegebied en deels 
als parkgebied; 

- de Bovenvliet is omgeven door brede en hoge dijken en opgehoogde terreinen. 

- de tuinen van sommige woningen reiken tot aan de oever van de Wullebeek; er is 

geen ruimte voor natuurontwikkeling. 

- er is een mogelijke verdringen van de rietvegetatie door wilgen in het Rupelschor; 

- er wordt puin, zand en groenafval in de Wullebeek gedumpt; 

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

element in het landschap. Deze wordt op korte termijn verwijderd. 

- de aanwezigheid van het oud stort in de Capucienendreef vormt een storend element 
in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

- meerdere gebouwen zijn zonevreemd gesitueerd: zo is bv het Fortje gelegen in een 
parkgebied. Het Laarhof wordt recreatief gebruikt. Het domein is deels in parkgebied 

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

woongebied. 

- de polder is laag gelegen en kwetsbaar voor overstromingen; 

- de polder is geselecteerd voor de inrichting van een retentiebekken; 

- de hoogspanningslijnen tasten de zuidelijke landbouwgebieden landschappelijk aan. 

- het containerpark is gelegen in de vallei van de Maeyebeek en is zonevreemd; 

- de ontginningsactiviteiten worden landschappelijk als hinderlijk ervaren; 

- het grootste deel van het zuidelijk landbouwgebied is bestemd als ontginningsgebied. 

In hoeverre deze gebieden in de toekomst zullen ontgonnen worden is onduidelijk; 

-  
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8.1.3 Nederzettingenstructuur 
- stijging van bouwgrond- en woningprijzen; 

- aanbod bebouwbare kavels daalt; 

- Het winkelaanbod in de dorpskern verkleint: kleinhandel verschuift naar de rand van 

de gemeente. Kleinhandel in het centrum wordt vervangen door bankkantoren; 

- kleinhandel heeft een klein bereik. De gemeente wordt langs een zijde begrensd 

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

- leefbaarheid van de hoofdstraten gaat achteruit door de toename van het verkeer; 

- de kern van de gemeente is geen echt centrum. De kerk wordt door de Fabiolalaan 

afgesneden van de overige bebouwing; 

- de woonwijk bij de elektriciteitscentrale is in parkgebied gelegen en dus zonevreemd. 

- Het gemeenteplein heeft weinig binding met de dorpskern en is in slechte staat. 

- De Chirolokalen bevinden zich in zeer dens bewoond gebied waardoor geregeld 
overlast gegenereerd wordt. 

- Er is nog maar weinig onbebouwde restruimte over in de kern die bebouwd kan 
worden waardoor de verdichtingsmogelijkheden beperkt zijn.  

- De druk van verdichtingsprojecten (verappartementisering) buiten de dorpskern 

neemt toe. 

8.1.4 Economische structuur 
- De bedrijventerreinen zijn nagenoeg volledig ingevuld; 

- Er is nood aan ruimte voor economische activiteiten; 

- In Koekoekstraat is er een bufferzone voorzien tussen bedrijven en woningen, maar 

vaak is er geen groenscherm tussen beiden. 

- lage tewerkstelling in de gemeente; 

- de leefbaarheid van de landbouwbedrijven is niet steeds gegarandeerd; 

- er is nood aan bijkomende landbouwgrond; 

- de landbouwpercelen zijn versnipperd en moeilijk bereikbaar; 

- de landbouw moet rekening houden met milieuwetgeving; 

- niet in alle landbouwbedrijven is opvolging voorzien. 

- Met de sluiting van de Electrabel elektriciteitscentrale staat een grote economische 
zone te verkommeren. 

8.1.5 Toeristisch-recreatieve structuur 
- nood aan een jeugdcentrum; 

- Het tekort aan ondersteunende infrastructuur bij het net van wandel- en fietsroutes; 

- de specifieke gevallen van recreatieve infrastructuur die zonevreemd liggen en slecht 
ingebufferd zijn (Zwarte Rakker, manège Steenwinkelstraat). 

- de toegang van de Benedenvliet tot de Schelde is gesloten. 

- Er is een gebrek aan kleinschalige logies in de gemeente. 

- Er is een gebrek aan beschikbare sport- en recreatiegebieden 

8.1.6 Lijninfrastructuren 
- gemeente ligt op de doortocht van Hemiksem naar Niel; 
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- er is slechts één oost-west verbinding. Alle verkeer tussen het centrum en de 
A12/N177 moet via de Steenwinkelstraat. 

- De toegenomen files op de A12/N177 zorgen ervoor dat de Fabiolalaan steeds meer 
verkeer dient te verwerken. 

- De concentratie van verkeersassen (A12/N177, spoorverbinding) zorgt ervoor dat er 
nog weinig stille gebieden zijn. 

- De Boomsesteenweg zorgt voor een barrièrewerking tussen de oostelijke en 

westelijke delen van de gemeente. 

- Het profiel van de Fabiolalaan komt niet overeen met de noden van een 

(boven)lokale ontsluitingsweg. 

8.2 Kwaliteiten en potenties 

Kaart 6: Kwaliteiten & Potenties 

8.2.1 Natuurlijke structuur 
- aanwezigheid van natuurwaarden in de open ruimtes; 

- herkenbare beek en beekvalleien; 

- spontane natuurontwikkelingen in de verlaten kleiputten; 

- het parkgebied Laarhof is biologisch waardevol; 

- aanwezigheid van biologisch zeer waardevolle bossen; 

- langs de nooddijk werd beplanting aangebracht; 

- aanplantingen op diverse plaatsen; 

- gemeente heeft een unieke locatie langs Schelde en Rupel; 

- de Bovenvliet is drager van een bos-structuur. 

- Langs de beken is beekbegeleidende vegetatie terug te vinden 

- in de verbreding van de Benedenvliet voor de Schelde komen veel watervogels 

samen. 

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

bedrijvenzone brengen; 

- aanwezigheid van vijvers met retentiemogelijkheid langs de Wullebeek; 

- De waterkwaliteit van de Maeyebeek is verbeterd dankzij de aanleg van de collector; 

- De slikken en schorren hebben een hoge biologische waarde; 

- de De Vlaamse Waterweg NV is eigenaar van het Rupelschor; 

- De Vliet en Wullebeek zijn zichtbaar doorheen het woongebied; 

- De vallei van de Maeyebeek kan als een natuurverbinding uitgebouwd worden en 
aldus een bufferfunctie vormen tussen de bedrijvenzone en het woongebied 

Maaienhoek. 

- Door het wegvallen van industriële activiteiten op de Electrabelsite is hier spontane 

pioniersvegetatie ontstaan 

- De vrijgekomen ruimte op de Electrabelsite heeft het potentieel om het gebrek aan 
groene ruimte binnen de gemeente op te vangen. 

- Waar de Maeyebeek is ingebuisd, dient nagegaan te worden of het opnieuw 
bovengronds brengen mogelijk is. 

- Het omvormen van de waterzieke landbouwgronden ten zuiden van de monding van 
de Benedenvliet tot natuurgebied met waterbergend karakter. 
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8.2.2 Structuur van de open ruimte 
- aanwezigheid van diverse open ruimtegebieden; 

- open ruimtes blijven gevrijwaard van bebouwing; 

- landbouw houdt de ruimte open; 

- het landschap in het noordoosten van de gemeente is goed bewaard gebleven; 

- het aaneengesloten karakter en de schaal van het oostelijk landbouwgebied. 

- aanwezigheid van kleine landschapselementen in het landschap; 

- weinig industriële vestigingen in vergelijking met Niel en Hemiksem; 

- de verlaten kleiputten hebben potenties zowel als locatie voor het vestigen van 

economische activiteiten als gebied met nabestemming natuur; 

- herkenbare beek en beekvalleien; 

- de beken kunnen de dragers vormen van het gemeente-overschrijdend open ruimte 
gebieden; 

- de beken vormen buffers met de woongebieden van Hemiksem en Niel; 

- het recyclagepark is groen ingebufferd wat de omgeving positief beïnvloed; 

- het gebied ten zuiden van het Laarhof is op het gewestplan ingekleurd als 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 

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

- de gemeentelijke kleiput, het oud stort, werd gesaneerd; 

- het gebied leent zich uitstekend voor passieve recreatie; 

- natuureducatie is mogelijk in de vallei van de Maeyebeek. 

- Kernversterkingsprojecten kunnen het groenblauw netwerk vanuit de open ruimte tot 
in de kern brengen. 

- De open ruimte dient beschermd de worden van de groeiende druk van ‘verpaarding’ 
die zich in heel Vlaanderen steeds meer voordoet. 

 

8.2.3 Nederzettingenstructuur 
- aanwezigheid van verschillende woontypologieën; 

- hoge dichtheid in dorpskern, lagere dichtheden in de er rond gelegen verkavelingen; 

- aanwezigheid van historische bebouwing: het Heemmuseum, het gebouw waarin de 

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

- langs de Beneden- en Bovenvliet zijn er potenties voor dorpsherwaardering met 

wonen in de kern langs en boven het water; 

- sterke renovatie van straten en pleinen met aandacht voor de verkeersleefbaarheid; 

- In de verschillende woonwijken zijn buurtpleintjes beschikbaar. Nieuwe sportpleinen 
op schaal van de buurt kunnen ingeplant worden (vb Stuyvenberg). 

- aanbod van meerdere scholen; 

- Een vernieuwing en opwaardering van de publieke ruimte heeft het potentieel de 
dorpskern levendiger te maken en voor een betere relatie  tussen het gemeentepark 

en de kerkomgeving te zorgen; 

- Kwalitatief verdichten in de kern biedt een sterke meerwaarde; 

- Bewaren van de architecturale kwaliteiten van de Tuinwijk 
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8.2.4 Economische structuur 
- Bedrijventerreinen zijn gescheiden van de woonkern; 

- De gemeente telt weinig zonevreemde bedrijven; 

- De windmolens op de site van Electrabel vormen oriëntatiepunten. 

- De vrijgekomen Electrabelsite kan (deels) gebruikt worden voor nieuwe duurzame 

vormen van energiewinning. 

 

 

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

Boomsesteenweg,…); 

- het kwantitatieve en kwalitatieve aspect van de gebieden met een belangrijke waarde 
naar recreatief medegebruik; 

- het reeds bestaande net van wandel- en fietsroutes; 

- er is een fiets- en wandelpad langs de Benedenvliet; 

- De Benedenvliet is bevaarbaar mits herstel van de verbinding met de Schelde 
(mogelijkheden voor jachthaven;) 

- integratie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals het Tolhuis, het Laarhof 

in het toeristisch recreatief netwerk; 

- De aanwezigheid van de Benedenvliet in het centrum kan ervoor zorgen dat er een 

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

- De basisstructuur voor een jachthaven is aanwezig. Deze jachthaven kan zorgen 

voor een vernieuwing van het dorpscentrum en zal een bovenlokale uitstraling 
hebben. 

- De zone rond het Tolhuis kan een belangrijk knooppunt worden in het recreatieve 
structuur met de aanwezigheid van het veer, horeca, fietsroutes. Dit knooppunt kan 
uitgebreid worden met verblijfsrecreatie. 

- De aanwezigheid van de abdij van Hemiksem die wordt uitgebouwd tot cultuurcluster 
met o.a. een intergemeentelijke bibliotheek kan gelinkt worden met de kerkomgeving 

van Schelle en zorgt voor een versterking van het toeristisch-recreatieve gebied. 

- Het toegankelijk maken van het volledige dijklichaam langs de Schelde en de Rupel 
biedt een meerwaarde voor het recreatieve fietsroutenetwerk; 

-  Realiseren van een fietsverbinding langs de Boven- en Benedenvliet die, doormiddel 
van een ongelijkgronds traject, de A12/N177 op een veilige manier kruist 

- Oversteekpunt over de Benedenvliet ter hoogte van het kerkplein 
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8.2.6 Lijninfrastructuren 
- goede verbindingen met belangrijke centra in omgeving; 

- mogelijkheid om een treinstopplaats te hebben op wandelafstand voor een groot deel 
van de bevolking. In 2004 zal de stopplaats Schelle terug gebruikt worden; 

- mogelijkheid om een fietspad te voorzien langs de spoorweg; 

- de aanwezigheid van een spoorweg en het beperkte spoorverkeer zorgen ervoor dat 

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

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

verder). 

- Verder uitbouwen van een sterk dragende fietsinfrastructuur doorheen de gemeente 

onder de vorm van een fietsostrade langs spoorlijn 52 en langsheen de Schelde met 
een goede afstelling op de   bovenlokale functionele oost-west verbinding langs de 
Vliet. 
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Aanvullingen richtinggevend deel 
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3. Ontwikkelingsperspectieven voor de deelstructuren 

 

Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “3.1 De gewenste natuurlijke structuur” (p.8-10). Voor de 
leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of 
aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven.  

3.1 De gewenste natuurlijke structuur 
 

3.1.1 Visie 

Bij het ontwikkelen van een gewenste natuurlijke structuur wordt uitgegaan van het 

principe dat de structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen 
van de natuurlijke structuur, moeten worden behouden en versterkt. De gewenste 
natuurlijke structuur wordt dus niet beperkt tot de huidige natuur maar benut de 

mogelijkheden die worden geboden door het natuurlijke milieu. De verlaten kleiputten 
geven bijvoorbeeld de mogelijkheid tot de vorming van een nieuw type landschap. 

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

De rivieren en beekvalleien zijn belangrijke en waardevolle structuurbepalende 

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

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

De basisbescherming van het abiotisch milieu moet gerealiseerd worden. De 
basisbescherming omvat het handhaven, verbeteren of herstel van volgende aspecten: 
de bestaande bodemopbouw en –structuur. Het bestaand bodemreliëf, de bestaande 

natuurlijke processen, de bestaande waterhuishouding, de kwaliteit van de bodem en 
water, de sedimentaire en erosieprocessen, de ecologische natuurlijkheid van de 

waterlopen, de bestaande landschappelijke structuur. 

3.1.2 Elementen van de gewenste natuurlijke structuur 

Vlaams Ecologisch Netwerk en provinciale natuurverbindingen 

 

In een eerste fase van afbakening van de 

natuurlijke structuur door het Vlaams 
gewest zijn een strook langs de Rupel ter 

hoogte van het Tolhuis, de vallei van de 
Bovenvliet en een geïsoleerd bosfragment 
geselecteerd als VEN-gebied. 

Het landschappelijk waardevolle agrarisch 
gebied gelegen tussen Wullebeek en 

Laardijk en het landschappelijk 
waardevolle agrarisch gebied Zinkval zijn 
voorlopig afgebakend onder het IVON. 
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Op termijn bestaat de mogelijkheid dat op Vlaams niveau uitvoeringsplannen voor deze 
gebieden worden opgemaakt. Deze kunnen bepaalde gemeentelijke visie-elementen 

bijsturen en / of nuanceren. 

Op het provinciale niveau zijn meerdere natuurverbindingen aangeduid in het RSPA. 

Deze zijn de Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen Linkeroever (Blokkersdijk, 
Sint-Annabos) en de valleien van de Schelde en de Rupel, de Grote Struisbeek 
(Benedenvliet en Bovenvliet in Schelle) als verbindend element en een verbinding 

tussen het gebied van de samenvloeiing Schelde – Rupel en het Zennegat. De 
samenvloeiing van de Schelde en de Rupel functioneert als structuurbepalende 

natuurlijke baken. 

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

natuurgebieden langs de Schelde en Rupel. 
 

Beken als dragers van natuurlijke en ecologische structuur 

  
De Bovenvliet (deel van de Vliet ten oosten van 

de dorpskern) en Wullebeek vormen structuren 
waarop meerdere natuurgebieden zijn 

geschakeld. De Bovenvliet stroomt door een 
groot natuurgebied dat doorloopt in de 
gemeenten Aartselaar en Hemiksem. 

De Wullebeek loopt door een smalle strook 
natuurgebied. 

 
De Bovenvliet en Wullebeek moeten ecologische linten vormen die de bestaande 
groengebieden met elkaar verbinden. Nieuwe natuurgebieden moeten zich hier kunnen 

ontwikkelen. Zo ontstaat er een netwerk van ecologisch waardevolle gebieden die 
aanééngerijgd zijn aan de beekstructuren. De beekvalleien vormen ook de 

aanknopingspunten voor de groene dooradering van het bebouwd weefsel. In de 
beekvalleien van de Wullebeek, Bovenvliet en Maeyebeek wordt geen bijkomende 
bebouwing toegelaten. De Benedenvliet (het deel van de Vliet ten westen van de 

dorpskern) wordt ingericht ten behoeve van de jachthaveninfrastructuur.  
 

De gemeente Schelle zet sterk in op het vrijwaren van haar beekvalleien. Bebouwing in 
deze valleien is niet toegelaten. Enkel ter hoogte van de voormalige scheepswerf en de 
voormalige visput langs de spoorweg, beiden pal in de dorpskern, kan wel gezocht 

worden naar een goede relatie tussen de woonkern en de Vlietvallei waarbij, in 
beperkte mate, ingebroken kan worden in de beekvallei. Door de inrichting van een 

Vlietpark kan de relatie tussen wonen en de beekvallei versterkt worden. De voormalige 
visput heeft bovendien potentieel om ontwikkeld te worden tot een zone waar wonen en 
waterretentie hand in hand gaan. 

 
Bij de heraanleg van straten of nieuwe woongebieden dient steeds onderzocht te 

worden of het mogelijk is ingebuisde waterlopen terug bovengronds te brengen en 
voldoende ruimte te verschaffen. Hierdoor zal de overstromingsgevoeligheid ten 
gevolge van intense regenbuien afnemen en wordt het groen-blauw netwerk op een 

natuurlijke manier zichtbaar in de dorpskern. 
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Netwerk van kleine landschapselementen 

 

De bestaande kleine landschapselementen 
dienen behouden en uitgebreid te worden tot 

een netwerk waarop ook de natuurgebieden 
worden gekoppeld. Zo wordt een uitwisseling 
van planten en dieren mogelijk. Een 

herintroductie van de streekeigen kleine 
landschapselementen is eveneens nodig. Zo 

wordt het authentieke karakter van het 
landschap versterkt. 

Multifunctioneel gebruik verlaten kleiputten 

In het westelijke deel van de kleiputten worden de huidige natuurwaarden behouden en 
verder ontwikkeld.  Het noordelijke deel zal agrarisch gebruikt worden.  De kleiput langs 

de Wullebeek zal dienst doen als retentiebekken.  Voor het retentiebekken suggereert 
de gemeente een multifunctioneel gebruik (visvijver, natuur, wateropvang).  

Multifunctioneel gebruik (voormalige) ontginningszone 

Het deel van de kleiputten ten zuidwesten van de Tuinlei heeft reeds een groene 
nabestemming gekregen. Naar de toekomst toe is het wenselijk de natuurlijke waarde 

van het gebied verder te gaan versterken. Dit kan onder meer door het uitbreiden en 
verder aanplanten van het ‘Berrenheibos’. Naast het versterken van de natuurwaarde 
wenst de gemeente aansluitend bij deze zone ook andere complementaire functies te 

voorzien. De totaalvisie voor dit gebied is terug te vinden onder paragraaf ‘4.3.2 
Gewenste structuur Groot Landbouwgebied’. ,  

Netwerk van natte biotopen 

Boven- en Benedenvliet, Maeyebeek en 
Wullebeek vormen een netwerk van natte 

biotopen die aansluiten op de Schelde en 
Rupel.Los van dit netwerk zijn er andere natte 

biotopen terug te vinden: visvijvers, omwalling 
park en Laarhof, de kleiput langs Wullebeek 
en kleinere waterlopen en grachten. Sommige 

van deze plassen worden recreatief gebruikt. 
Deze biotopen dienen behouden en verder 

ontwikkeld te worden. De grote kleiput langs de Wullebeek zal dienst doen als 
retentiebekken. 
 

Het waterziek landbouwgebied gelegen langs de monding van de Benedenvliet en de 
Maeyebeek biedt potentieel om omgevormd te worden tot gebied met sterk 

waterbergend karakter. Om deze manier kan de overstromingsgevoeligheid van de 
aangrenzende recreatiecluster langs de Kapelstraat sterk gereduceerd worden. 

Rupel en Schelde als multifunctionele dragers 

 
Rupel en Schelde vormen een natuurlijk geheel en zijn waardevolle ruimtes in Schelle. 

Met deze rivieren dient een versterkte relatie aangegaan te worden. Er dient aandacht 
geschonken te worden aan het contact van de kern met de rivieren. Het toekomstig 
bedrijventerrein kan de aanwezigheid van de Schelde benutten. De Benedenvliet heeft 

potenties om het dorpscentrum weer te betrekken bij het water. Watergebonden 
recreatieve activiteiten worden hierdoor mogelijk tot in het centrum. 
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Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “3.2 De gewenste open ruimte structuur” (p.10-13). Voor de 
leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of 

aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven.  

3.2 De gewenste open ruimte structuur 

Kaart 7: Gewenste openruimte structuur 

3.2.1 Visie 
De aanwezige open ruimtes moeten behouden blijven. Ze garanderen het landelijk en 

groene karakter van de gemeente. Ingrepen op de open ruimte moeten beperkt blijven 
(bv. aansluitend aan de bebouwde omgeving). 

 

Wat betreft het toeristisch-recreatieve aspect, bieden de open ruimtes plaats voor 
recreatief medegebruik en andere activiteiten. Er moet echter wel een evenwicht tussen 

de recreatieve en de ecologische functie gecreëerd te worden. 

Verschillende deelruimten 

Elke deelruimte binnen de open ruimte heeft haar eigen karakteristieken die behouden 
en versterkt moeten blijven. Hun natuurwaarden moeten behouden blijven en versterkt 
worden. Ook de landschappelijke kwaliteit moet verhoogd worden. 

Landbouw en natuur hand in hand 

De landbouw blijft een belangrijke ruimtegebruiker en hiervoor worden 

toekomstmogelijkheden geschapen. De aanwezige natuurwaarden moeten ook 
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Gezien deze ruimtegebruiker 48 % van de open 
ruimte beslaat, wordt de aanwezige natuurwaarde onder meer verstevigd door nieuwe 

ontwikkelingen op en naast de landbouwpercelen, overeenkomstig de code van de 
goede landbouwpraktijken. 

 

3.2.2 Elementen van de gewenste open ruimtestructuur 

Duidelijke bebouwingsgrens 

Om de open ruimtes beter te beschermen 
moet er tussen de bebouwde gebieden en 

deze open ruimtes een bebouwingsgrens 
aangebracht worden. Bijkomende 
woningbebouwing dient zoveel mogelijk 

geconcentreerd te worden binnen deze grens. 
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Bovenvliet en Wullebeek als groene buffers 

De Bovenvliet (deel van de Vliet ten oosten 

van de dorpskern) en de Wullebeek vormen 
groene buffers tussen het bebouwde gebied 

van Schelle en de buurgemeenten Hemiksem 
en Niel. Deze beken en hun omgeving moeten 
gevrijwaard blijven van nieuwe bebouwing en 

infrastructuren. In deze zones kunnen 
natuurgebieden zich verder ontwikkelen en 

kan het recreatief medegebruik toegelaten 
worden. 

Deze beken en hun omgeving hebben een belangrijke functie op vlak van 

natuurwaarden. Bouwen in deze bufferzones dient te worden vermeden. Enkel ter 
hoogte van de dorpskern (gemeenteplein, kerkomgeving en Kattenberg) kan in 

beperkte mate ingebroken worden in deze groenstrook om de relatie tussen de 
dorpskern en de Vlietvallei te verbeteren. Hierbij dient de impact op de natuurwaarde en 
de waterhuishouding minimaal te zijn. Een goede verwevenheid tussen de woonfunctie 

en de groene ruimte verhoogt de leefbaarheid in de kern en zorgt voor een organische 
overgang naar de achterliggende open ruimte. 

 
De beekvalleien verbinden de twee open ruimtes die ten oosten en ten westen van de 
dorpskern liggen. Deze open ruimtes zijn grensoverschrijdend. De beekvalleien en open 

ruimtes zorgen ervoor dat het bebouwde gebied omgeven wordt door een groene 
gordel. 

Vrijwaren van de bovenlokale open ruimtes 

De open ruimte ten oosten van de 
dorpskern maakt deel uit van een groter 

open ruimtegebied ingesloten tussen de 
Boomsesteenweg en de dorpenband langs 

de Schelde.  
 
Ten noorden van de Steenwinkelstraat 

bevindt zich een gaaf en open agrarisch 
landschap met verschillende kleine 

landschapselementen. In dit landschap 
moet omzichtig worden omgegaan met 
nieuwe gebouwen en infrastructuren. Enkel 

infrastructuren die in functie van het agrarisch gebruik staan zijn hier wenselijk. 
 

Ten zuiden van de Steenwinkelstraat hebben de ontginningsactiviteiten het 
landbouwlandschap sterk verstoord. Zowel het fysisch systeem als het bodemreliëf is 
op sommige plaatsen zo sterk gewijzigd dat er van een landbouwlandschap geen 

sprake meer is. Hoewel het natuurlijke, landschappelijke karakter in deze zone steeds 
dient te primeren zijn ontwikkelingen in functie van gemeenschapsvoorziening en 

recreatie hier mogelijk. Op de percelen die niet verstoord werden door de 
ontginningsactiviteiten dient het landbouwkarakter behouden te worden. 
 

Ten westen van de dorpskern bevindt zich een kleinere open ruimte langs de Schelde. 
Deze open ruimte dient zo goed mogelijk gevrijwaard te blijven van nieuwe bebouwing 

en infrastructuur. Bestaande bebouwing blijft echter behouden. 
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In de kleiputten die deel uitmaken van deze open ruimtes, wordt een nieuw type 

landschap gecreëerd. Hier ontstaat ruimte voor natuur, landbouw, recreatie en nieuwe 
bakens (windmolens) die deze plek kunnen markeren. 

Ontginningsgebieden 

De verlaten kleiputten krijgen als 
nabestemming meerdere mogelijkheden. 

Het deel ten oosten van de Tuinlei zal 
gebruikt worden als zone voor de inplanting 

van een aantal windmolens. Zij zullen 
nieuwe bakens vormen in het gebied.  
In het westelijke deel kunnen de huidige 

natuurwaarden behouden en verder 
ontwikkeld worden. De kleiput langs de 

Wullebeek zal dienst doen als 
retentiebekken. De gemeente suggereert 
hier de functie als recreatieve visput.  

 
 

Bakens 

Bakens kunnen ervoor zorgen dat de 
oriëntatie in de gemeente verbeterd 

wordt. De aanwezigheid van de 3 
windmolens wijzen op de aanwezigheid 

van de elektriciteitscentrale en de 
Schelde. 
Vanuit het landbouwgebied verwijst de 

kerktoren naar het dorpscentrum. 
Een nieuw baken in de vorm van 

windmolens wordt voorzien in het 
nieuwe landschap van de kleiputten. Andere bakens zijn: de poort van het Laarhof, de 
Laarkapel, de Jezuïetenhoeve, de Kloosterhoeve en het Tolhuis. 

 

Ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw 

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

als suggesties. 

Het gebied ten noordoosten van de kern van de gemeente werd aangeduid als 

Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) waarbinnen kleine, lokale, geïsoleerde 
landbouwkernen zoveel mogelijk worden behouden, ter vrijwaring van de lokale open 
ruimte, waardoor het kleinschalige, halfopen landschap behouden blijft. Het 

landbouwgebeuren functioneert hier als ruimtelijke drager en landbouw vormt er de 
hoofdfunctie. Infrastructuren ter versterking van de landbouwfunctie of hieraan 

gerelateerde functies zijn verantwoordbaar. 

In de groene vingers zijn landbouwactiviteiten mogelijk. De landbouw heeft hier een 
functie als buffer voor de verstedelijking. 
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De landbouwbedrijven die nu aanwezig zijn in de gemeente moeten maximale kansen 
krijgen om zich verder te ontwikkelen. De uitbreidingen van gebouwen en infrastructuur 

moeten met de meeste zorg voor het omliggende landschap gebeuren (aangepaste 
erfbeplanting, materiaalgebruik). Nieuwe landbouwexploitatiezetels kunnen zich 

vestigen in de gemeente. 

Bedrijven moeten zich hoofdzakelijk richten op grondgebonden landbouw. Serrebouw is 
niet toegelaten, met uitzondering van kleinschalige hobby-landbouw die wordt 

ingesloten door reeds bestaande bebouwing en als dusdanig het openruimtekarakter 
niet schaadt. Hierdoor zal het areaal van weilanden en akkers in de toekomst behouden 

blijven. Bijgevolg blijft het open karakter van het landschap behouden. 

Naast de landbouwactiviteiten moet het voor de landbouwer in de toekomst mogelijk 
zijn om een deel van zijn inkomsten uit aanverwante activiteiten zoals hoevetoerisme, 

verkoop van hoeveproducten, inkomsten uit landschapsbeheer te halen. 
Gedifferentieerde inkomstenverwerving is belangrijk voor het behoud van de bestaande 

landbouwbedrijven. Hierdoor wordt vermeden dat landbouwbedrijven in de toekomst 
zonevreemd komen te liggen. 

Om de rendabiliteit van de landbouwbedrijven te garanderen dient er zoveel mogelijk 

ingezet te worden op ‘korte keten landbouw’. Binnen deze vorm van lokaal gerichte 
landbouw draait alles rond een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse 

relatie bestaat tussen de producent en de consument. Zo kan, zeker voor kleinschalige 
landbouwbedrijven, meer zekerheid gerecreëerd worden m.b.t. de afzetmarkt en kan 
het imago van de landbouwbedrijven verbeterd worden. Korte keten landbouw kan 

bestaan in vele verschillende vormen zoals hoevewinkels of pluktuinen maar ook 
laagdrempelige initiatieven zoals het plaatsen van automaten die verse producten 

aanbieden kaderen binnen dit principe. 

Aanvullend op zuivere landbouwinitiatieven kan er bovendien ingezet worden op 
duurzame socio-culturele nevenactiviteiten (kinderboerderij, bloemenweide, 

landbouwgerichte workshops, …) die de betrokkenheid van de burger bij de landbouw 
versterken en op toeristische verblijfsruimte voor kleine groepen.   

In landbouwbedrijven die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk stop zetten kunnen 
nieuwe functies ondergebracht worden: 
Opslag van allerhande materialen of materieel, paardenhouderij, manege, dierenasiel, 

dierenpension, dierenartspraktijk, tuinaanlegbedrijf, kinderboerderij, instelling waar 
hulpbehoevenden al dan niet tijdelijk verblijven en landbouwactiviteiten of aan de 

landbouw verwante activiteiten uitoefenen. 

In de ruimtelijk kwetsbare gebieden, behoudens parkgebied, en in recreatiegebied zijn 
functiewijzigingen niet mogelijk. 

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

gelegen buiten de geëigende bestemmingszone. 

In functie van het behoud van bestaande landbouwbedrijven en bestaande 
landbouwactiviteiten wordt als suggestie naar de hogere overheid voorgesteld om het 

noordelijk deel van de ontginningsgebieden met als nabestemming agrarisch gebied en 
natuur en van het noordelijk deel van de westelijk gelegen buffer om te vormen tot 

agrarisch gebied. 
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Landschapsbouw en buffering 

Speciale aandacht zal gaan naar 

kleinschalige ingrepen van 
landschapsbouw, zoals beplantingen rond 

stallen, serres, zonevreemde gebouwen,… 
Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande 
landschapselementen en worden inheemse 

plantensoorten gebruikt.  
 

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

 

Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “3.3 De gewenste nederzettingsstructuur” (p.13-20). Voor de 
leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of 

aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven.  

3.3 De gewenste nederzettingsstructuur 

3.3.1 Visie 
 

De ontwikkeling van de nederzettingstructuur wordt bepaald door het onderscheid 

tussen stedelijk gebied en buitengebied. 

Volgens de Mira 2 berekeningen bestaat er een behoefte aan 371 woningen voor de 
opvang van de natuurlijke aangroei in de periode 1991-2007. In de periode 1991-2000 

werden reeds 456 woningen gebouwd. De behoefte voor de eigen bevolking is reeds 
gerealiseerd. 

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

haar woongebied in de bufferzone rond de grote kleiput. 

Het wonen, moet plaats vinden binnen en aansluitend op het bestaande bebouwde 

weefsel. Nieuwe geïsoleerde woonwijken worden niet toegelaten. 

Er moet gestreefd worden naar een verscheidenheid in het woningpatrimonium. De 
woningen moeten betaalbaar blijven en inspelen op de behoeften van de gezinnen. 

Deze worden steeds kleiner, waardoor de vraag naar kleine woningen en kleine kavels 
stijgt. 

In kader van deze gedeeltelijke herziening wordt geen nieuwe woonbehoeftestudie 
opgemaakt. Wel is Schelle, na de goedkeuring van het oorspronkelijke structuurplan, 
opgenomen binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen. Dit, in combinatie met de 

hedendaagse inzichten rond compact en duurzaam wonen en de nabijheid van 
openbaar vervoer maakt dat de visie op vlak van nederzettingstructuur bijgeschaafd 

dient te worden. 

Volgens de Regionale statistieken zal het aantal inwoners tegen 2028 stijgen met 10%. 
De tendens van steeds kleiner wordende gezinnen zet zich naar de toekomst toe verder 

door.  Hierdoor kan gesteld worden dat het aantal gezinnen tegen 2028 met 12-15 % 
zal stijgen. Dit komt neer op 400 – 500 bijkomende wooneenheden. Hoewel de 
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gemeente Schelle haar dorpse karakter niet mag verliezen wil ze haar taak als 
gemeente in grootstedelijk gebied opnemen. Het beeldkwaliteitsplan ‘Schelle 2030’ 

voorziet een 300-tal bijkomende wooneenheden. Hiermee kan reeds een groot deel van 
de behoefte aan bijkomende woningen opgevangen worden. Gezien het geringe aantal 

onbebouwde percelen binnen de woonkern dient ingezet te worden op intelligente 
vernieuwbouw metvoldoende aandacht voor het groen-blauwe netwerk, 
vooruitstrevende duurzaamheidsprincipes en verdichtingsconcepten. Het aansnijden 

van nieuwe, niet aan de woonkern grenzende, uitbreidingsgebieden (Bv. Spruytelei) kan 
enkel indien er de vraag naar nieuwe woningen niet meer opgevangen kan worden 

binnen het bestaande woonweefsel. 

Er moet steeds gestreefd worden naar een verscheidenheid in het woningpatrimonium 
die inspeelt op de hedendaagse behoeften van de inwoners. De dichtheid en 

bouwhoogte van het woonweefsel dient een logisch gevolg te zijn van de ruimtelijke 
omgevingsfactoren.  

. Het is wenselijk in te zetten op kwalitatieve, duurzame verdichtingsprojecten die een 
meerwaarde bieden voor de directe omgeving. Dit kan gerealiseerd worden door het 
voorzien van extra (semi-)publieke ruimte, voldoende groen en een architecturaal 

karakter op maat van de omgeving. Het simpelweg omvormen van ééngezinswoningen 
naar appartementen zonder duidelijke visie op de lokale ruimtelijke structuur is niet 

wenselijk. Indien in het vergunningenbeleid wordt vastgesteld dat het aantal aanvragen 
voor het omvormen van ééngezinswoningen naar meergezinswoning sterk toeneemt, 
kan een RUP ‘meergezinswoningen’ opgemaakt worden waarin bepaald wordt waar het 

al dan niet wenselijk is om verdichtingsprojecten te realiseren. 

3.3.2 Elementen van de gewenste nederzettingsstructuur 

Afbakening van het grootstedelijk gebied in Schelle 

 
De gemeente maakt volgende suggestie als 

afbakening van het grootstedelijk gebied 
Antwerpen. De bebouwde ruimten worden 

opgenomen in het grootstedelijk gebied. De 
deelruimtes Schelle Dorp en Boomsesteenweg en 
de site van de elektriciteitscentrale maken hier deel 

van uit. 
 

Als bijdrage aan de taakstelling van het grootstedelijk gebied voorziet de gemeente een 
bijkomend woongebied, thans gelegen in bufferzone, ter hoogte van de Spruytelei. 
De gemeente stelt voor om de site van Electrabel in te richten als bedrijventerrein voor 

energieopwekking. 
Om het landschappelijk waardevol gebied te bewaren worden de polders grenzend aan 

Niel en de landbouwgebieden ten oosten van de dorpskern opgenomen in het 
buitengebied. 
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Inbreidingsprincipe voor een leefbare en compacte kern 

Het inbreidingsprincipe houdt in dat eerst de 

onbebouwde ruimtes binnen de dorpskern 
worden ontwikkeld, alvorens gedacht wordt 

aan aansnijding van verder gelegen 
gebieden. 

Nieuwe ontwikkelingen moeten binnen de 

bestaande dorpskern plaatsvinden. Zowel 
voor bijkomende, kwaliteitsvolle 

huisvestingsprojecten als voor het 
aantrekken van bijkomende handelszaken 

en dagelijkse diensten wordt dit principe gevolgd. Het is voor de leefbaarheid van de 

dorpskern immers van essentieel belang dat ze goed uitgerust is op een beloopbare 
afstand van de woongebieden. 

In de kern zijn er echter een beperkt aantal onbebouwde ruimtes. In meerdere 
binnengebieden is het ontwikkelingsproces reeds opgestart en blijft er geen 
onbebouwde ruimte over. Hierdoor kunnen op termijn gronden aan de rand van de 

gemeente ontwikkeld worden. 

De voorbije jaren voerde de gemeente een actief aankoopbeleid voor oude, strategisch 

gelegen panden, in de dorpskern. Het beeldkwaliteitsplan ‘Schelle 2030’ vormt een 
kader om deze panden op een verantwoorde manier om te vormen/vervangen. Op deze 
manier wordt een actief en duurzaam verdichtingsbeleid gevoerd binnen de kern. Ook 

particuliere initiatieven om aan inbreiding te doen binnen de kern worden 
aangemoedigd.  

In navolging van het beeldkwaliteitsplan zal voor de kerkomgeving een RUP opgemaakt 
worden waarbinnen de principes van het beeldkwaliteitsplan verankerd worden. Zo 
ontwikkelt de gemeente een duidelijke en juridische bindende visie op de inbreiding en 

kernverdichting in de dorpskern. 

 

In de kern is een hogere dichtheid gewenst dan in de er rond gelegen woongebieden. 
De bebouwingsdichtheid en -typologie moeten de herkenbaarheid van de kern 
benadrukken. Dit wordt verder uitgewerkt in de deelruimte Schelle Dorp. 

Hoofdstraten en linten 

De hoofdfunctie van de Steenwinkelstraat 

en Koekoekstraat blijft de woonfunctie. 
Kleinhandel, diensten en lokale bedrijven 
blijven behouden als ze in 

overeenstemming zijn met de omgeving. 
Het landelijke karakter van deze 

bebouwingslinten moet gehandhaafd 
blijven zodat de zichten naar de 
achterliggende open ruimtes behouden 

blijven. De klemtoon voor kleinhandel, 
diensten en lokale bedrijven blijft gesitueerd in het woongebied van Schelle Dorp. Hierin 

vormen de hoofdstraten (Fabiolalaan en Provinciale Steenweg) een mengvorm van 
wonen, kleinhandel en kleinschalige bedrijven. 
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Nederzettingen: concentratie langs de noord-zuid gerichte assen 

De woongebieden van Schelle zijn 

grotendeels gesitueerd langs een noord-
zuid gerichte bundel van infrastructuren. 

Deze bundel bestaat uit de Provinciale 
Steenweg, Fabiolalaan en de spoorweg. 
Bijkomende bebouwing moet gerealiseerd 

worden binnen deze bestaande 
bebouwingsconcentratie. In de kern dienen 

inbreidingsprojecten gestimuleerd te 
worden. 

Tegengaan van nieuwe verspreide bebouwing 

Verspreide bebouwing en uitbreiding hiervan buiten de kern heeft een doorsnijdend en 
storend effect op het landschap en de natuur. Het open landschap moet maximaal 

worden gevrijwaard van bebouwing, zowel cluster- als verspreide bebouwing. Hiervoor 
zal naar passende maatregelen worden gezocht. Duiding van de bestaande en te 
behouden clusters is hiertoe een eerste stap. 

Herwaardering en versterken van het eigen karakter van de verschillende wijken 

De verschillende woonentiteiten (Centrumgebied, Maaienhoek, Fabiolalaan west, 

Stuyvenberg, Tuinlei, Paepevelden, Interescautlaan, Koekoekstraat) hebben elk hun 
eigen karakter (bebouwingstype, kavelgrootte, straatbeeld,…). Het is belangrijk de 
typerende kenmerken te behouden en te versterken zodat de identiteit van elke 

woonwijk herkenbaar blijft. De gemeente opteert voor de herwaardering, renovatie, 
vernieuwing en versterking van het patrimonium. Tegelijkertijd met het inbreidings- 

principe zal dan ook gestreefd worden naar een optimaal gebruik en herbruik door 
renovatie van bestaande panden. 
 

Herwaardering dorpscentrum 

Het dorpscentrum van Schelle, gelegen tussen de grens met Hemiksem, de visputten 

bij de sporthal, de Fabiolalaan, de Rupelstraat en de spoorweg dient op korte termijn 
vernieuwd te worden. Het centrum heeft nood aan een herwaardering die van de kern 
een aantrekkelijk, leefbaar en harmonieus geheel maakt met een sterke mix van wonen, 

handel, horeca en publieke diensten. Hierbij is een integrale benadering, onder de vorm 
van een globale visie voor de volledige kern, zeer belangrijk. Het kader hiervoor werd 

uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan ‘Schelle 2030’. Door de opmaak van een RUP 
wordt dit kader omgevormd tot een duidelijke en juridisch bindende visie op de kern. Op 
basis van deze plannen  kunnen verschillende projecten uitgewerkt worden zoals het 

vernieuwen van het kerkplein, de heraanleg van de Fabiolalaan en de bouw van een 
nieuw gemeentehuis. 

 

Voldoende en geschikte woongelegenheden aangepast aan de doelgroepen 

Er wordt naar gestreefd dat elk gezin een geschikte woning kan betrekken. 

De geschiktheid van een woning omvat: 
- Afgestemd op de woonwensen van het gezin; 

- Beantwoorden aan de hedendaagse bouw- en woontechnische vereisten; 

- Gelegen in een kwalitatieve omgeving. 

Het toekomstig woonaanbod moet beantwoorden aan de wooneisen van de gezinnen. 

Jongeren blijven niet altijd in Schelle wonen. Hierdoor zal de bevolking verouderen. Om 
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een jonge bevolking te behouden is het belangrijk dat deze jongeren in de gemeente 
kunnen blijven wonen. 

Er moet een divers en kwalitatief woningaanbod gerealiseerd worden voor jonge 
gezinnen, alleenstaanden en bejaarden. Aandacht moet ook gevestigd worden op 

huurwoningen en kleinere woningen.  

 

Het toekomstig woonaanbod moet beantwoorden aan de wooneisen van de bevolking. 

Binnen de gemeente Schelle zien we dat, net als in de rest van Vlaanderen, de 
vergrijzing toeneemt. Het beleid moet er enerzijds op gericht zijn jongeren de kans te 

bieden zich een betaalbare woning aan te schaffen in de gemeente, waardoor een 
gezonde bevolkingsmix behouden kan blijven. Anderzijds moet er ingezet worden op 
toekomstgerichte bouw- en woonvormen zoals zorg- of kangoeroewoningen en 

cohousing. Ook het aandeel sociale huur- en koopwoningen moet voldoende hoog 
gehouden worden. Deze nieuwe woonvormen kunnen gepaard gaan met ruimtelijk 

kwalitatieve kernverdichting. 

 

Optimalisatie van het bestaande woningbestand 

Op de verschillende beleidsniveaus wordt gestreefd naar een zuiniger ruimtegebruik en 
het vrijwaren van de nog resterende open ruimtes. Om de inname van ruimte voor 

woonuitbreiding te beperken, moet in de eerste plaats het bestaande 
woningpatrimonium ook in de toekomst als volwaardig aanbod blijven bestaan.  

Hiervoor geldt: 

- een verbetering van de bouwfysische kwaliteit van de woningen van slechte kwaliteit; 

- verhinderen van verkrotting in de toekomst; 

- vergroten van de doorstroming in woningen die niet meer aan de gezinssituatie 
beantwoorden, zodat de woning vrij komt voor een gezin dat wel op zoek is naar 
dergelijke woning; 

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

 

Blijvende aandacht voor de woonomgevingskwaliteit 

Woonomgevingsvereisten zijn: 

- een goed onderhouden en mooi fysieke woonomgeving; 

- een veilige en toegankelijke woonomgeving; 

- een ruimtelijke en sociale verscheidenheid; 

- Voldoende aandacht voor het groen-blauw netwerk 

- Inzetten op duurzame, groene energie 

Een herinrichting van de openbare ruimte in de kern verhoogt de 
woonomgevingskwaliteit. Voor het wonen, betekent dit groenvoorzieningen in het 

openbaar domein, speel- en ontmoetingspleintjes in de verschillende wijken. Deze 
moeten in en aansluitend aan het woongebied ingeplant worden. 
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Suggestie bijkomende woningen in functie van het grootstedelijk gebied 

De gemeente suggereert bijkomend 

woongebied boven op haar reeds 
bestaande juridische voorraad. Het gaat 

om een gebied dat nu bestemd is als 
buffergebied en in het zuiden van de 
gemeente is gelegen. De kleiontginningen 

die aan het buffergebied grenzen zijn 
beëindigd en zullen niet uitgebreid worden. 

Hierdoor is de functie van de bufferstrook 
achterhaald. De nabestemming van het 
kleiontginningsgebied is natuur.  

 

Het bijkomend woongebied is gelegen aan de rand van de open ruimte en sluit aan op 

de bebouwing van de Paepevelden en de bebouwing van Niel. Het toekomstige 
woongebied is op korte afstand van het winkelcentrum langs de Provinciale baan 
gelegen en op slechts driehonderd à vierhonderd meter van het spoorwegstation van 

Niel. De oppervlakte van het bijkomend woongebied bedraagt ongeveer 3,63 hectare. 
Indien een dichtheid van 25 woningen per hectare wordt nagestreefd kunnen er 91 

woningen gerealiseerd worden.  

 

De oppervlakte van het gebied bedraagt 3,63 hectare. Gezien de ligging op minder dan 

200m van het station van Niel en vlak bij de A12/N177 betreft het hier een gebied met 
hoge knooppuntwaarde, een woondichtheid van 30-60 woningen per hectare lijkt dan 

ook aangewezen. Dit komt neer op 100 – 200 bijkomende woningen. Het aansnijden 
van dit extra woongebied zal pas gebeuren wanneer de vraag naar nieuwe woningen 
niet meer opgevangen kan worden binnen het bestaande woonweefsel..  

 

Groene lanen en pleinen versterken het wonen in het groen 

Het woongebied is dicht bebouwd en 
landelijk gelegen. Veel straten hebben 
reeds groenaanplantingen. In meerdere 

straten kan deze trend verder gezet 
worden. Tevens kunnen nieuwe groene 

hoeken ontworpen worden die als speel- 
en ontmoetingsruimten kunnen dienen. Zo 
komt het groen dat de gemeente omgeeft 

via groene vingers tot in de dorpskern. 
Samenhangend met deze 

vergroeningstrategie voor de publieke 
ruimte dienen ook de aanwezige 
waterstructuren (beken) bekeken te 

worden. Het terug openleggen van 
verschillende waterlopen verbetert de 

klimaatrobuustheid van de gemeente. Deze ingrepen versterken bovendien het gevoel 
van wonen in een groene landelijke omgeving en dragen bij aan een kwalitatieve 
duurzame publieke ruimte. Dit versterkt het wonen in het groen. Hier kunnen 

natuurwaarden zich ontwikkelenEen kwalitatief ingerichte publieke ruimte zorgt immers 
voor een aangename woonomgeving. 
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Beklemtonen waardevol patrimonium 

De gemeente telt meerdere monumenten 
(kerk, kapel, hoeves,…) en waardevolle 

gebouwen (hoeves, rijwoningen,…). Deze 
zijn historisch belangrijk en hebben een 
architecturale waarde, ze versterken het 

imago van de gemeente. 

Deze cultuur-maatschappelijke bijzonder 

waardevolle elementen moeten beschermd 
worden. 

 

Differentiatie van de ruimtelijke structuur van het wonen 

Hoofddorp 

Het hoofddorp is een dorpskern met een uitgebreide uitrustingsgraad. Het niveau van 

de uitrusting speelt zich af op gemeentelijk niveau. In het hoofddorp wordt een 
algemeen beleid van kernversterking door verdichting en inbreiding gevoerd. 
Tot deze categorie behoort de deelruimte Schelle Dorp. 

Woonlint 

Een woonlint bestaat uit een groep woningen die aan één of aan beide zijden van een 
straat met een typische lineaire structuur en die meestal als uitloper van een dorpskern 
voorkomen of geïsoleerd in het landschap liggen. De bebouwingsstructuur bestaat 

voornamelijk uit open bebouwing en er komen weinig voorzieningen voor. In een lint 
wordt geen stimulerend beleid gevoerd. Woningen kunnen er enkel ontwikkeld worden 

binnen de juridische voorraad. Tot deze categorie behoren de Steenwinkelstraat en de 
Koekoekstraat. 

Geïsoleerde woninggroepen 

Geïsoleerde woninggroepen bestaan uit groepen woningen in een open bebouwings-

structuur die op vele plaatsen geen aaneengesloten geheel vormen. Naast 
landbouwbedrijven komen er in principe geen voorzieningen voor. In de meeste 
gevallen gaat het hier over een concentratie van verspreide zonevreemde woningen. 

Tot deze categorie behoren: de concentratie rond de Interescautlaan en clusters 
zonevreemde woningen. 

Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde woningen 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet basisrechten voor 
zonevreemde constructies (Hfdst 4 afd.2). Er wordt gesteld dat ‘In alle 

bestemmingsgebieden geldt dat de vigerende bestemmingsvoorschriften op zichzelf geen 
weigeringsgrond vormen bij de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning voor het 
verbouwen van een bestaande zonevreemde woning, op voorwaarde dat het aantal 
woongelegenheden beperkt blijft tot het bestaande aantal.’  
 

Het aantal zonevreemde woningen in de gemeente is beperkt, bovendien zijn er geen 

woningen die een acuut probleem ondervinden van hun zonevreemd statuut. De 
opmaak van een RUP zonevreemde woningen is dus niet noodzakelijk. Voor de tuinwijk 
aan de Electrabelsite dient onderzocht te worden hoe het architecturaal karakter van 

deze woning (beter) gevrijwaard kan worden.  
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De zonevreemde woningen krijgen rechtszekerheid. Enkel woningen die behoorlijk 
vergund zijn worden opgenomen. Per woning moet afgewogen worden wat de beste 

toekomstmogelijkheden zijn. Later zal dan een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt 
moeten worden waarin de problematiek van de zonevreemde woningen behandeld 

wordt. 

Op basis van een aantal objectieve selectiecriteria zal een categorisering opgesteld 
worden. Vervolgens kunnen aan de verschillende categorieën 

ontwikkelingsperspectieven gekoppeld worden. De categorisering vormt aldus een 
objectieve basis voor het beleid. Voor een aantal woningen kan het aangewezen zijn 

om een afwijkend ontwikkelingsprincipe voorop te stellen, op basis van andere criteria 
(functionele relaties, uitrustingsniveau, bijzondere functie van de woning,…). 

Herbestemmen als woongebied 

In een aantal gevallen kan het aangewezen zijn om concentraties van zonevreemde 

woningen via een RUP de bestemming woongebied te geven.  De woningen binnen 
deze concentraties krijgen dezelfde mogelijkheden als woningen in woongebied.  Alleen 

percelen met zonevreemde woningen die aansluiten op het woongebied komen in 
aanmerking voor de herbestemming tot woongebied. 
In Schelle gaat het om: woningen gelegen in de Maaienhoek. 

 

Herbestemmen als woonkorrel 

Woonkorrels verschillen wezenlijk van woongebieden doordat woonkorrels alleen de 
woonfunctie bevestigen op een aantal percelen binnen een deelruimte die als geheel 

bestemd blijft voor een andere functie. De woonkorrel mag de ontwikkeling van de rest 
van het gebied dan ook niet hypothekeren en mag op de percelen ook geen andere 

functies dan wonen toestaan die in een woongebied wel kunnen. Er worden geen 
bijkomende woongelegenheden of bouwpercelen voor nieuwe woningen gecreëerd. In 
elk geval mag er geen verhoging ontstaan van de bestaande ruimtelijk dynamiek. 

De gemeente definieert een woonkorrel als een concentratie van minimaal 4 woningen 
op een onderlinge afstand van maximaal 50 meter. In Schelle gaat het om: tuinwijk 

Interescautlaan en woonkorrel langs Tuinlei - Wullebeek en Tuinlei – Oude Bosstraat 
 

Zonevreemde woningen of gebouwen met bijzondere waarde 

Er kunnen ook ontwikkelingsmogelijkheden worden geformuleerd voor de zonevreemde 

historisch, landschappelijk en/of architecturaal waardevolle woningen of gebouwen. 
Het verbouwen, herbouwen op dezelfde plaats binnen het bestaande bouwvolume, of 
het uitbreiden met maximaal 20% van het bestaande volume van een bestaand vergund 

gebouw dat definitief beschermd is als monument of opgenomen is als waardevolle 
historische bebouwing krijgt gunstig advies. Functiewijziging van deze gebouwen is 

mogelijk voorzover de voortzetting van de vroegere functie onmogelijk blijkt of een 
duurzame leefbaarheid van het gebouw niet garandeert en de nieuwe functie de 
erfgoedwaarde ongeschonden laat of verhoogt. In Schelle gaat het om: Kloosterhoeve, 

Jezuïetenhoeve en andere historische bebouwing (zie bijlage). 
 

Geïsoleerde woningen 

Woningen die niet aansluiten bij het woongebied, niet tot een cluster van woningen 

behoren en aansluiten aan linten, krijgen de ontwikkelingsperspectieven zoals vermeld 
in het decreet op de ruimtelijke ordening, respectievelijk voor woningen in ruimtelijk 

kwetsbare gebieden en woningen in ruimtelijk niet-kwetsbare gebieden. 
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De ruimtelijk kwetsbare en de ruimtelijke niet-kwetsbare gebieden komen overeen met 
de bestemmingscategorieën zoals omschreven in het decreet op de ruimtelijke 

ordening. M.a.w. komt de gewenste structuur voor wat betreft de kwetsbare en niet-
kwetsbare gebieden overeen met deze weergegeven op het gewestplan. 

Geïsoleerde woningen komen voor in het poldergebied en de landbouwgebieden ten 
noorden en zuiden van de Steenwinkelstraat. 
 

Verder gebiedsgericht onderzoek in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
zonevreemde woningen 

De ontwikkelingsperspectieven met betrekking tot de zonevreemde woningen zoals 
opgenomen in het structuurplan zijn te beschouwen als richtinggevend. In het kader van 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal, na bijkomend onderzoek, voor iedere 

zonevreemde woning definitief worden vastgesteld welke ontwikkelingsperspectieven 
worden toegekend. Bijkomende onderzoekselementen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 

- Ligging langs uitgeruste weg 

- Vergunningstoestand 

- Specifieke functies van het gebouw 

- Functionele of morfologische relaties met andere deelgebieden 

- Aanwezigheid van nutsvoorzieningen 

- Nabijheid van woongebied of andere bebouwing 

- Clustervorming 

- Waterhuishouding 

- Ruimtelijke draagkracht van de omgeving 

- Ligging ten opzichte van VEN- en IVON-gebieden, habitat- en vogelrichtlijngebieden 
of andere natuurlijke gebieden van bovenlokaal belang 

- Opname in de inventaris “Bouwen door de eeuwen heen” 

- Bescherming als monument, landschap of dorpsgezicht 

 

3.3.3 Woonprogrammatie 

Kaart 8: Woningprogrammatie 

De gebieden afgebakend volgens het gewestplan volstaan om te voldoen aan de 

natuurlijke woonbehoefte. De gemeente heeft zelfs meer woningen gerealiseerd dan 
toegelaten volgens de mira 2 projectie. Echter, de gemeente wil als onderdeel van het 

grootstedelijk gebied een deel van de taakstelling op zich nemen en haar 
binnengebieden ter beschikking stellen. Daarnaast duidt de gemeente een bijkomend 
woongebied aan. Deze gebieden worden niet willekeurig ingevuld. 

 
Als onderdeel van het grootstedelijk gebied Antwerpen wil Schelle een deel van de 

taakstelling voor bijkomend woonaanbod op zich nemen. Gezien de bevolkingsstijging, 
de verdere gezinsverdunning en de potentiële immigratie heeft Schelle de komende 
jaren een 500-tal extra wooneenheden nodig. Om dit woonaanbod te realiseren volstaat 

het aansnijden van de resterende onbebouwde percelen niet. De nieuwbouwprojecten 
dienen aangevuld te worden met duurzame verdichtings- en vernieuwingsprojecten die 

kaderen in de totaalvisie die ontwikkeld werd in het Beeldkwaliteitsplan. 
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Nieuwe manieren van kwalitatief wonen moeten geïntroduceerd worden om het groene 

karakter van de gemeente te respecteren, de woningen moeten zich inpassen in het 
bestaande bebouwd weefsel en een hogere dichtheid opleveren. 

 

Gebieden met een hoge geschiktheidswaarde om te bebouwen 

Opvullingsmogelijkheden binnen het bestaande bebouwde weefsel  

In het woongebied zijn onbebouwde kavels terug te vinden in verkavelingen of als 

enkelvoudig of meervoudig perceel langs een uitgeruste weg. Het aantal kavels in 
verkavelingen en langs uitgeruste wegen in woongebied bedraagt 317. Deze kavels 

kunnen allen bebouwd worden. 

Binnengebied Hamerstraat – Kerkomgeving 

De strook woongebied bedraagt 1155 m².  Uitgaande van een dichtheid van 25 
woningen/ha kunnen hier slechts 3 woningen gerealiseerd worden.  De gemeente wil de 

volledige kerkomgeving met jachthaven opnemen in een RUP. 
 

1. Dorpskernvernieuwing 

Het beeldkwaliteitsplan dat opgesteld wordt in functie van de dorpskernvernieuwing 

‘Schelle 2030 – Een duurzame dorpskern aan de waterkant’ vormt het kader voor een 
aantal nieuw- en vernieuwbouwprojecten. Deze projecten zullen samen goed zijn voor 
een 300-tal nieuwe wooneenheden. De kerkomgeving biedt het meeste potentieel voor 

bijkomende woningen. Om deze dorpskernvernieuwing mogelijk te maken zal een RUP 
opgemaakt worden voor de kerkomgeving. 

 

2. Binnengebied Witte Gevelstraat 

Dit woongebied ligt gekneld tussen de Provinciale Steenweg en de spoorweg. De 
oppervlakte bedraagt 0,62 hectaren en kunnen 16 woningen gerealiseerd worden. 

Het gebied valt binnen de invloedssfeer van de kern en kan dus zeker aangesneden 
worden. 
Het woongebied ligt gekneld tussen de Provinciale Steenweg en de spoorweg. De 

oppervlakte bedraagt 0.62 hectaren. Er werden reeds 3 appartementsblokken 
gerealiseerd. De resterende ruimte biedt nog plaats aan eengezinswoningen die op 

korte termijn gerealiseerd zullen worden. 
 

3. Binnengebied Steenwinkelstraat – Kwadehoekweg 

Het gebied is gelegen langs een toegangsweg naar de gemeente. De oppervlakte van 

het binnengebied bedraagt 1,96 hectare. Hier kunnen in het gebied 49 wooneenheden 
gebouwd worden. Momenteel bevinden er zich nog verwaarloosde gebouwen op het 

terrein zodat het gebied niet onmiddellijk kan aangesneden worden. Voor het oostelijk 
deel van het gebied is reeds een verkavelingsvergunning afgeleverd. Deze omvat 19 
loten voor eengezinswoningen. Een groot deel hiervan is ondertussen gerealiseerd. 

 

Binnengebied Kapelstraat (voetbalvelden) 

Het gebied ligt achter het kerkhof en op een afstand van de Kapelstraat. Momenteel zijn 
de gronden in gebruik als sportveld. De oppervlakte bedraagt 1,10 ha. Ongeveer 28 

woningen kunnen hier gebouwd worden. Het gebied is aan de rand van het woongebied 
gelegen maar sluit perfect aan op de kern. 
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4. Sanering bedrijfsruimten firma Coeck 

De bedrijfsactiviteiten zijn op de locatie afgelopen. Hierdoor kan de site terug 
opgenomen worden in het woongebied. De oppervlakte van de bedrijfsterreinen 

bedraagt ongeveer 5.400 m². Dit betekent dat er ongeveer 13 woningen op het terrein 
kunnen gebouwd worden. Hier worden op korte termijn 36 appartementen gerealiseerd. 

 

5. Woonontwikkeling Frans Cretenlaan 
Op de site van de voormalige kippenkwekerij langs de Frans Cretenlaan wordt een 

nieuwe woonontwikkeling gepland. Binnen dit project wordt een mix van één- en 
meergezinswoningen gepland. Goed voor 42 bijkomende wooneenheden. 

 

6. Site van de huidige Chiroterreinen 
Met de nakende verhuis van de Chirolokalen naar de recreatiecluster langs de Tuinlei 

komen de terreinen van de huidige Chiro vrij. Dit gebied, centraal gelegen in de 
dorpskern heeft een oppervlakte van om en bij de 5.000m² (0.5ha), goed voor een 30 

tal extra woningen (wenselijke dichtheid 60 woningen/ha). Bij de aankoop van de 
gronden door de gemeente werd notarieel opgenomen dat er minimaal 2200m² 
gevrijwaard dient te worden als (semi-)publieke ruimte. 

 

Suggesties bijkomend woongebied 

7. Woonuitbreidingsgebied Tuinlei 

Deze gronden liggen in woonuitbreidingsgebied. De oppervlakte bedraagt 2,24 ha. Het 

gebied is voorzien voor de bouw van sociale woningen. Zo’n 56 woningen kunnen hier 
gebouwd worden. De gronden zijn in het bezit van de sociale bouwmaatschappij en zijn 

bedoeld voor sociale woningbouw. 
Voor de ontwikkeling van het gebied is een totaalplan opgesteld waarvan de 2 eerste 
fases reeds gerealiseerd zijn. Enkel de derde fase moet nog ontwikkeld worden. 

Het woonuitbreidingsgebied sluit aan op de dorpskern en een reeds bestaande sociale 
woonwijk. 

 

8. Bijkomend woongebied in bufferzone (Spruytelei) 

Schelle duidt bijkomend woongebied aan in functie van de afbakening van het 
grootstedelijk gebied. De bufferzone in het zuiden van de gemeente wordt aangeduid 

als bijkomend woongebied. De oppervlakte van dit gebied bedraagt ongeveer 3,63 ha. 
Met een minimale dichtheid van 25 woningen/ha kunnen er 91 woningen gerealiseerd 
worden. Gezien de ligging nabij het station van Niel en de A12/N177, lijkt een dichtheid 

van 30-60 woningen per hectare echter aangewezen. Om deze manier biedt het gebied 
ruimte aan 100-200 bijkomende woongelegenheden. De motivatie voor dit bijkomend 

woongebied wordt uitvoerig beschreven in de gewenste structuur van de deelruimte 
“Groot landbouwgebied” onder 4.3.2. 
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Overzicht 

 Locatie Aantal wooneenheden 

1. Dorpskernvernieuwing 300 

2. Binnengebied Witte Gevelstraat 30 

3. Kwadehoekweg 30 

4. Bedrijfsruimten Coeck 36 

5. Woonontwikkeling Frans Cretenlaan 42 

6. Site van de huidige Chiroterreinen 30 

7. WUG Tuinlei 56 

8. Spruytelei 100 – 200 
 Totaal 624-724 

 

Wanneer alle als woongebied bestemde zones worden ontwikkeld kan Schelle nog 468 
extra woningen realiseren. Dit volstaat nipt om aan de verwachte behoefte (400-500) 
tegen 2028 te voldoen. Indien het WUG aan de Tuinlei wordt aangesneden, wordt de 

behoefte tegen 2028 nipt overschreden. Indien de behoeftevraag zich ontwikkelt zoals 
de prognoses voorspellen kan het aansnijden van bijkomende gebieden (Spruytelei) 

uitgesteld worden tot na 2028. 
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Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “3.4 De gewenste economische structuur” (p.21-24). Voor de 
leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of 

aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven.  

3.4 De gewenste economische structuur 

Kaart 9: Gewenste economische structuur 

 

3.4.1 Visie 

Schelle moet haar bevoorrechte positie tussen Antwerpen en Brussel uitspelen. De 
aanwezigheid van de Schelde en de A12/N177 zorgen ervoor dat een diversiteit aan 

bedrijven een plaats kunnen vinden in de gemeente. Zowel de bereikbaarheid via de 
weg, het spoor als het water is ideaal. 

De problematiek van de ontwikkeling en uitbreiding van zonevreemde bedrijven wordt 

opgenomen in de globale toekomstvisie. Er wordt vanuit gegaan dat alle bedrijven ter 
plekke blijven bestaan en zich moeten inpassen in hun omgeving.  

Enkel wanneer het bedrijf op geen enkele manier kan ingepast worden in de omgeving 
dient het geherlokaliseerd te worden. 

De concurrentie met de winkelconcentratie langs de A12/N177 maakt de leefbaarheid 

van de handelszaken in het centrum moeilijk. Het centrum moet verder worden 
opgewaardeerd. De gemeente zal de handelsfunctie in het centrum ondersteunen. 

 

3.4.2 Elementen van de gewenste economische structuur 

Bundeling van kleinhandel en lokale bedrijvigheid 

 
De concentratie van kleinhandel blijft 

gesitueerd in het dorpscentrum. Andere 
zones waar kleinhandel mogelijk is, zijn 
Fabiolalaan en de Provinciale Steenweg. 

Langs de Steenwinkelstraat zijn diensten 
en handel gericht op dagdagelijkse 

producten toegelaten. Deze worden 
toegelaten maar niet gestimuleerd. In 
eerste instantie zal getracht worden ze te 

lokaliseren in het winkelgedeelte van de 
Provinciale Steenweg om de centrumfunctie te versterken. In de Steenwinkelstraat 

moeten nieuwe diensten en handel zich integreren in de bestaande morfologie 
(gebouwtype, kavelgrootte, bouwhoogte,…) en landelijke omgeving. 
Langs de Koekoekstraat kan de huidige toestand behouden blijven zonder bijkomende 

activiteiten om het landelijke karakter te behouden. Grootschalige kleinhandel wordt 
geconcentreerd langs de Boomsesteenweg. Lokale bedrijven kunnen in het 

woongebied verder blijven bestaan in functie van het zuinig ruimtegebruik. 
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Boomsesteenweg als drager van bovenlokale functies 

De functies gelegen rond de 

Boomsesteenweg overstijgen het lokale 
niveau. De Boomsesteenweg is door de 

provincie geselecteerd als 
kleinhandelsconcentratie die ruimtelijk 
samenhangt met een stedelijk gebied. Deze 

zone dient als dusdanig uitgewerkt te 
worden. De gemeente maakt hiervoor enkele 

suggesties op. Naast kleinhandel en 
bedrijvigheid komt er ook in beperkte mate 

wonen voor. 

 
Deze functies dienen in de toekomst de nodige mogelijkheden te krijgen om te blijven 

bestaan en zich verder te kunnen ontwikkelen. Het gebied dient een tewerkstellingspool 
te blijven waarbij er aandacht moet zijn voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling. 
Een nieuwe openbaar vervoerlijn kan de bereikbaarheid van deze zone verbeteren. 

Het gebied komt tevens in aanmerking voor de inplanting van windmolens voor zover 
hier nog ruimte aanwezig is. Tussen het woongebied Koekoek en het bedrijventerrein 

dient er een groenbuffer aangelegd te worden om het landelijke woonkarakter te 
beschermen. 
 

Bedrijventerrein voor energieopwekking 

De gemeente suggereert om het vroegere 

bedrijventerrein van Electrabel in te richten 
als een duurzaam bedrijventerrein voor 
watergebonden bedrijven of 

energieopwekking.  De reeds ontwikkelde 
terreinen blijven dus een economische 

functie behouden. 
 

 

Conform de omzendbrief d.d. 8.07.1997 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen hoort een elektriciteitscentrale niet thuis 

in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Onder gemeenschapsvoorzieningen 
dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het 
algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap staan. Daarbij is het 

irrelevant of deze voorzieningen worden opgericht en uitgebaat door een overheid, dan 
wel door een privé-instelling, in zoverre althans de exploitant van de inrichting geen 

winstbejag nastreeft. 
 
Een elektriciteitscentrale is duidelijk gericht op winstbejag. De gemeente wenst de 

huidige site te behouden/reserveren als locatie voor de inplanting van een nieuwe 
elektriciteitscentrale omwille van de strategische ligging (goede bereikbaarheid per 

schip en per spoor voor aanvoer grondstoffen). 
In afwachting van de bouw van een nieuwe centrale op termijn wenst de gemeente 
tijdelijk andere economische activiteiten toe te staan die niet belastend zijn voor de 

omgeving, nl. watergebonden bedrijvigheid waarbij transport van goederen enkel 
gebeurt via overslag water-spoor. Vervoer van grondstoffen over de weg naar deze site 
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is hierbij volledig uitgesloten omwille van de slechte ontsluiting over de weg (enkel via 
woonwijken).  

 
Deze overslagactiviteiten mogen de ontwikkeling van de elektriciteitscentrale niet 

hypothekeren. De gemeente suggereert verder om in de bestaande kantoorgebouwen 
in Interescaut een beperkte kantoorzone te ontwikkelen voor zover deze kantoren in 
functie staan van de watergebonden bedrijven of de elektriciteitscentrale. Een buffer 

met het er rond gelegen landbouw- en woongebied is nodig om het landelijke karakter 
en het toeristisch-recreatief aspect van de omgeving te respecteren. Een 

spoorverbinding zorgt voor een verbinding met het achterland en zal de dorpskern 
vrijwaren van grote verkeersstromen. Dit past binnen het Vlaamse en provinciale 
ruimtelijk structuurplan waarin gepleit wordt voor alternatieve vervoerswijzen. 

 

Gebied voor energieopwekking op voormalige Electrabelsite 

Vermits het hier gaat om een zone met potentieel gemeentegrensoverschrijdende 
betekenis werd er in 2015 een opdracht uitgeschreven voor een ontwerpend onderzoek 
door de provincie Antwerpen. (zie 5.6.1 Ontwerpend onderzoek Electrabelsite)  

 
Deze piste werd mee opgenomen als een van de mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden 

binnen het PRUP. De haalbaarheid en de eventuele uitwerking binnen planologisch 
kader wordt ook binnen het proces van het PRUP verder uitgewerkt.  
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Zonevreemde bedrijven 

Er wordt een categorisering van de zonevreemde bedrijven opgesteld. Aan de 

verschillende categorieën worden vervolgens ontwikkelingsperspectieven gekoppeld. 

Voorstel tot classificatie 

Voor de zonevreemde bedrijven wordt een classificatie opgesteld, gebaseerd op de 

omzendbrief RO 97/01 betreffende het BPA zonevreemde bedrijven. 

Categorie 0 Te herlokaliseren bedrijven. 

Categorie 1 Bedrijven die niet mogen uitbreiden. Deze bedrijven kunnen in principe verder werken binnen de 
bestaande gebouwen met de uitspraak dat herlokalisatie op korte of middellange  termijn is 
aangewezen. Bij stopzetting van de activiteiten wordt geen nieuwe zonevreemde bedrijvigheid 
toegelaten. 

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

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

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

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

Ontwikkelingsperspectieven 

- De zonevreemde bedrijven die aansluiten op het woongebied en de draagkracht niet 
overschrijden kunnen verweven worden in het woongebied. De bedrijven kunnen op 
de huidige locatie blijven voortbestaan en kunnen uitbreiden, voor zover ze niet te 

ver in de open ruimte dringen. Voldoende buffering moet worden voorzien. De 
uitbreidingsmogelijkheden zullen verder onderzocht worden in het kader van het 

RUP zonevreemde bedrijven. 

- De bedrijven met gebouwen of activiteiten aansluitend bij industrie- of KMO-zone, 
kunnen hun activiteiten verder zetten, op voorwaarde dat een minimale buffer 

gecreëerd wordt. De grootte van de buffer wordt bepaald na verder onderzoek in het 
kader van het RUP zonevreemde bedrijven. 

- De bedrijven met gebouwen of activiteiten in buffergebied, kunnen blijven 
voortbestaan, maar uitbreiding is niet toegelaten. Een buffer moet behouden blijven. 
De grootte van de te respecteren buffer wordt bepaald na verder onderzoek in het 

kader van het RUP zonevreemde bedrijven. 

- Voor gebieden waar de open ruimte behouden en versterkt moet worden, wordt de 

verdere ontwikkeling van bedrijven ontmoedigd. De bedrijven kunnen op de huidige 
locatie blijven voortbestaan, maar uitbreiding is niet toegelaten. Indien het bedrijf 
haar activiteiten stopzet, wordt geen nieuwe bedrijvigheid op die locatie toegestaan. 

- In het kader van het RUP zonevreemde bedrijven zal nog bijkomend onderzoek 
verricht worden, waarin ook andere, gebiedsgerichte factoren in aanmerking 

genomen worden (impact op natuur en landschap, impact op agrarische 
bedrijfsvoering, ontsluitingsmogelijkheden,…). De ontwikkelingsperspectieven zoals 
opgenomen in het structuurplan zijn dan ook te beschouwen als richtinggevend. In 

het RUP zonevreemde bedrijven worden, na bijkomend onderzoek, de 
ontwikkelingsperspectieven per bedrijf definitief vastgelegd. 



 

 

  
Addendum actualisatie en gedeeltelijke herziening GRS Schelle  

                                                               December 2020 - dossier SHEZ004 91 

Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “3.5 De gewenste toeristisch recreatieve structuur” (p.24-28). Voor 
de leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt 

en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt  doorgehaald weergeven. 

3.5 De gewenste toeristisch recreatieve structuur 

Kaart 10: Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

 

3.5.1 Visie 

Op vlak van recreatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen de lokale en 
bovengemeentelijke recreatie. Deze krijgen specifieke locaties aangewezen in de 

gemeente. Grootschalige recreatie wordt geconcentreerd langs de Boomsesteenweg. 
Op de Boomsesteenweg wordt op toeristisch recreatief vlak het profiel van een 
stedelijke uitgangspool gecreëerd. Recreatie op gemeentelijk niveau wordt gesitueerd in 

en aansluitend aan de dorpskern. Knooppunten van watergebonden recreatie worden 
geconcentreerd ter hoogte van het Tolhuis en langsheen de Benedenvliet. Het 

recreatief medegebruik van de open ruimte wordt ondersteund. 

3.5.2 Elementen van de gewenste toeristisch recreatieve structuur 

Toeristisch-recreatieve as A12/N177 

De gemeente suggereert om grootschalige recreatiemogelijkheden die gericht zijn op 
het stedelijk gebied langs de A12/N177 te vestigen. Deze recreatievormen bestaan 

momenteel uit een sauna, bowling en fitness. Zij genereren veel verkeer en zijn daarom 
ideaal gelegen langs de A12/N177.  
 

Netwerk van fiets- en wandelroutes 

Er wordt geopteerd voor een verdere 

uitbouw van het toeristisch-recreatief 
routenetwerk. Zo kunnen vele van de 
beekvalleien, bossen en natuurgebieden bij 

de ontwikkeling van een recreatief netwerk 
voor wandel- en fietsverkeer worden 

ingeschakeld. Verschillende reeds 
bestaande routes kunnen er met elkaar 
verbonden worden, de bewegwijzering en 

de accommodaties verbeterd, en de 
verspreidingsmogelijkheden van bepaalde 

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

zijn een fietsverbinding langs de Boven- en Benedenvliet, een ongelijkgrondse 
oversteekmogelijkheid over de A12/N177 en het doortrekken en toegankelijk maken van 

het dijklichaam langs de oever van de Schelde tot aan de monding van de Rupel. 
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Watergebonden recreatie 

De overzetverbinding met het noordelijk 

eiland moet de omgeving van het Tolhuis 
versterken als toeristisch knooppunt. Hier 

zullen ook pijlers aangebracht worden ten 
behoeve van de pleziervaart. Horeca en 
toeristische verblijfsfunctie kunnen in de 

bestaande gebouwen gevestigd worden. 
Langs de Rupel zullen geen nieuwe 

gebouwen gerealiseerd worden.  De 
mogelijke komst van de waterbus aan de Electrabelsite of aan de steiger ‘Tolhuis Veer’ 
kunnen het toeristisch-recreatief karakter van de omgeving nog versterken. 

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

van de gemeente. 
 

Eén netwerk bestaande uit meerdere niveaus 

De toeristisch-recreatieve structuur zal 
in de toekomst verder ontwikkeld 

worden als één netwerk waarbinnen de 
verschillende elementen niet enkel op 
zich functioneren maar ook als 

onderdeel van dit groter geheel. Binnen 
het netwerk ondersteunen de 

verschillende onderdelen elkaar. Het 
gaat om de recreatieve infrastructuur 
van lokaal niveau, bovengemeentelijk 

niveau en de fiets- en wandelroutes. 
 

 
 
 

 
 

Multifunctioneel gebruik verlaten kleiputten 

De kleiput langs de Wullebeek zal dienst doen als retentiebekken. Voor het retentie-
bekken suggereert de gemeente een multifunctioneel gebruik (visvijver, natuur, 

wateropvang). 
 

De ontginningszone langs de Tuinlei biedt veel potentieel op vlak van recreatief 
(mede)gebruik. Naast het natuuraspect dat reeds sterk aanwezig is ten zuidwesten van 
de Tuinlei wenst de gemeente hier een lokale recreatiecluster uit te bouwen. De 

gemeente denkt hierbij aan nieuwe duurzame jeugdlokalen, stadslandbouw, een 
kinderboerderij, het kweken van streekproducten, zachte recreatie, … Om deze 

ontwikkelingen mogelijk te maken dient een RUP opgemaakt te worden. Een goede 
ruimtelijke afweging en totaalvisie dient te garanderen dat de draagkracht van het 
gebied niet overschreden wordt. Deze visie is terug te vinden in paragraaf ‘4.3.2 

Gewenste structuur Groot Landbouwgebied’ 
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Concentratiepunten van lokale infrastructuur bij de dorpskern 

De verschillende concentraties van 

lokale recreatieve infrastructuur moeten 
verder ontwikkeld worden in en 

aansluitend aan de deelruimte Schelle 
dorp. Deze locaties zijn: de ruime 
kerkomgeving (met park, sporthal en 

vijvers) en de sportvelden langs de 
Kapelstraat. 

De recreatiezone langs de Kapelstraat 
wordt uitgebreid. Bij de 
gewestplanherziening van 1998 verloor 

de gemeente grote delen van haar recreatiegebied. Het ging om 1,7 ha langs de 
Bovenvliet en 2,8 ha (deels in Schelle, deels in Niel) langs de Wullebeek. De 

recreatiezone zal uitgebreid worden met 2,5 ha, waardoor het verlies van 1998 deels 
gecompenseerd wordt. Hier wordt ruimte voorzien voor de herlokalisatie van het 
aangrenzende sportveld dat in woongebied gelegen is. Er is een grote vraag naar 

tennisvelden in de gemeente. Deze kunnen ook in deze zone gerealiseerd worden. 
De manege aan het Jezuïetenhof (M) vormt een lokale recreatiepool. Op wijkniveau 

worden kleinere sport- en ontmoetingsruimtes gerealiseerd. In de kleiput die door de 
provincie aangeduid is als retentiebekken wenst de gemeente een lokale visvijver in te 
richten. 

 
De omgeving van het Tolhuis en de Tuinlei zijn gelegen buiten de dorpskern. Deze 2 

sites bieden, gezien hun visuele en ruimtelijke kwaliteiten ook potentieel om verder 
uitgebouwd te worden als lokale recreatieve clusters. De noodzakelijke infrastructurele 
ingrepen die hiervoor nodig zijn worden tot een minimum beperkt en dienen steeds 

getoetst te worden aan de ruimtelijke draagkracht van het gebied. 
 

Concentratiepunten van bovengemeentelijke recreatie 

De gemeente suggereert om 
bovenlokale harde recreatie met 

aansluiting op openbaar vervoer te 
concentreren ter hoogte van de 

Boomsesteenweg. Hierdoor blijft het 
dorp gespaard van grote 
verkeersstromen. 

 
De toeristische zones rond de 

kerkomgeving en het Tolhuis worden 
versterkt. Het Laarhof vormt een kleinere 

toeristische zone. De vernieuwing van de kerkomgeving en de inrichting van een 

jachthaven zorgen voor een bovenlokale uitstraling. De omgeving Tolhuis vormt een 
belangrijke schakel in het recreatieve verkeer met het veer over de Rupel. De 

historische bebouwing en het waardevol landschap geven de omgeving een eigen 
karakter. De komst van de ‘waterbus’ langs Schelde en Rupel met mogelijke stop aan 
de Rupelmonding zal de recreatieve attractiviteit van de Tolhuisomgeving nog doen 

toenemen. 
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Verblijfsaccommodatie moet in principe in of aansluitend op de kernen gesitueerd 
worden. Ook sites met uitzonderlijke ruimtelijke of landschappelijke kwaliteiten kunnen 

ruimte bieden aan verblijfsaccommodatie. Binnen het grondgebied van Schelle komen 
de kerkomgeving, de omgeving van het Tolhuis, Laarhof en de Laarkapel  hiervoor in 

aanmerking. Binnen het Ven-gebied kunnen toeristische activiteiten enkel plaats vinden 
in bestaande gebouwen. De toeristische aantrekking wordt hier beperkt en 
hoogdynamische ontwikkelingen worden verboden. Voor de gebouwenconcentratie 

langs de kruising Interescautlaan en Tolhuisstraat en het Laarhof (beiden gelegen 
buiten het Ven-gebied) is beperkte uitbreiding en herbouw mogelijk. Ook het uitbreiden 

van de parkeermogelijkheden dient overwogen te worden. Dit dient in samenspraak te 
gebeuren met het PRUP rond de Electrabelsite zodat een goede afstemming met de 
toekomstige functies mogelijk is. 

 
Vanwege de beperkte ruimtelijke draagkracht van de gemeente wordt geopteerd voor 

een beperkt aanbod van verblijfsaccommodatie. In de verschillende boerderijen worden 
ook overnachtingsmogelijkheden toegelaten. 
 

Recreatief medegebruik van de open ruimte 

Medegebruik van de open ruimte wordt verder 

gestimuleerd. Essentieel hierbij is de 
afstemming van de recreatieve activiteiten op 
de hoofdfuncties van het gebied en het 

respecteren van de draagkracht van het 
gebied. Anderzijds moet er extra zorg gaan 

naar het natuurbeheer, de landbouw of de 
eventuele andere hoofdfuncties van het gebied 
naar landschapsontwikkeling. Binnen de 

gebieden die in aanmerking komen voor 
medegebruik, moet op bepaalde strategische 

plekken de mogelijkheid worden geboden om 
ondersteunende infrastructuur te voorzien. 
Deze plekken zullen in het netwerk fungeren 

als vertrek-, rust- of eindpunt. 
 

 

Gemeentelijke recreatievoorzieningen 

De gemeente opteert voor een hiërarchische uitbouw van de sport- en 

recreatieterreinen, samen met een concentratie ervan in de onmiddellijke nabijheid van 
de dorpskern. Deze zijn het gemeentelijke park, de sporthal, de visvijvers en de 

sportvelden langs de Kapelstraat. In de verschillende wijken worden recreatie- en 
ontmoetingsplaatsen ingericht op niveau van de wijk. 
 

Zonevreemde sport- en recreatieterreinen 

Voor de zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten 

zal een RUP worden opgemaakt.  

Op (een deel) van de sporthal na zijn er geen zonevreemde sport- en recreatieterreinen 
meer aanwezig op het grondgebied van de gemeente. De opmaak van een RUP 

‘Zonevreemde recreatie’ is niet meer nodig. Voor de vernieuwing en/of uitbreiding van 
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de sporthal zelf is wel een RUP nodig. Dit kan meengenomen worden binnen het RUP 
‘Dorpskernvernieuwing’ of hier kan een apart RUP voor opgemaakt worden. 

 

Voorstel tot classificatie 

Voor de zonevreemde recreatie wordt een classificatie opgesteld, gebaseerd op de 

omzendbrief RO 98/05 betreffende het BPA voor zonevreemde terreinen en gebouwen 
voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten. 

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

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

nieuwe locaties 

Categorie 3 Uitdoving van bestaande terreinen of gebouwen 

 
 

Voorstel tot categorisering 

Voor de in de inventaris opgenomen zonevreemde sport- en recreatieterreinen wordt 

volgende categorisering voorgesteld: 

 

Naam Activiteit Gewestplanzone Categorisering 

Gemeentelijke 

sporthal 

sporthal Parkgebied Categorie 1 

Gemeentepark petanque, minigolf Parkgebied Categorie 1 

Penneke Volt visvijvers Gemeenschapsvoorzieningen, 

industriegebied 

Mogelijk verdwijnen na 

inrichting bedrijventerrein 

Visvijvers bij 
spoorweg 

visvijvers Natuurgebied Categorie 1 

Naam Activiteit Gewestplanzone Categorisering 

Manège aan 
Jezuïetenhof 

manège Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Categorie 1 

Zwarte Rakker hondenschool Natuurgebied Categorie 3 
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4. Ontwikkelingsperspectieven per deelruimte 
Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “4.1 Polder” (p.33-36). Voor de leesbaarheid wordt het volledige 
hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs 
gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

4.1 Polder 
Kaart 11: Gewenste structuur Polder 

4.1.1 Visie 

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

recreatief medegebruik voorgesteld.  

De weinig resterende open perspectieven op het polderlandschap moeten zoveel 

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

Voor de vroegere terreinen van Electrabel suggereert de gemeente een functie als 

duurzaam bedrijventerrein voor watergebonden bedrijven of enkel energieopwekking.. 

Voor de vroegere terreinen van Electrabel worden binnen de procedure van een 

provinciaal RUP momenteel meerdere ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht.  Bij de 
verschillende ontwikkelingsmogelijkheden wordt samen met de provincie voldoende 
aandacht gegeven aan de bereikbaarheid van de site, zodat het poldergebied niet te 

zwaar wordt belast door doorgaand verkeer. Alle bedrijfsgebouwen behalve het 
kantoorgebouw worden afgebroken. Het is wenselijk de waardevolle industriële 

gebouwen te bewaren en/of te beschermen als industrieel erfgoed. 

De deelruimte krijgt ook een rol toebedeeld op het vlak van toeristische infrastructuur. 
Op strategische plekken worden mogelijkheden voor horeca en verblijfsvoorzieningen 

gecreëerd. Het gaat om de toeristische knooppunten Tolhuis, kerkomgeving, de 
omgeving van het Laarhof en de omgeving van de Laarkapel. De Schelde, Rupel, de 

Vliet en de Wullebeek vormen de basis voor recreatieve fiets- en wandelroutes. Deze 
routes kunnen uitgebreid worden naar het landbouwgebied. Landbouwwegen zullen 
geïntegreerd worden in het fietsnetwerk. Andere laagdynamische economische 

activiteiten zijn mogelijk binnen de bestaande bebouwing.  

Gewenste structuur Polder 

Wullebeek als ecologisch lint op de gemeentegrens 

De ecologische corridor Wullebeek heeft een belangrijke waarde op gemeentelijk en 
bovengemeentelijk niveau. De Wullebeek moet in de toekomst landschappelijk versterkt 

worden en als natuurverbindingselement uitgebouwd worden. Ze linkt immers 
natuurwaarden ten oosten van het woongebied met de delen ten westen ervan. 

Een goede waterkwaliteit en een natuurvriendelijke oever zijn van belang. De beek is 
een biotoop voor waterdieren en planten, maar ook de oevers kunnen dienen als 
migratieroute voor dieren. Door op strategische plekken een aanzet te geven voor een 

natuurvriendelijke oever verhoogt de waarde van de beek. Een verbreding van de oever 
zorgt dat er plaats komt voor oeverplanten. 

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

meerwaarde bieden zonder het open karakter negatief te beïnvloeden. 

Maeyebeek als ecologische buffer tussen het woongebied en “Electrabelsite” 

langs de Schelde 

Natuurontwikkeling en het educatieve aspect van de beek zijn de twee belangrijkste 
elementen voor de beek. 

De vallei van de Maeyebeek kan als een natuurverbindingsgebied uitgebouwd worden 
en zo een buffer vormen tussen de Electrabelsite en het woongebied Maaienhoek. 

Deze vallei leent zich uitstekend voor passieve recreatie en kan als natuureducatief 
project ingericht worden. De Maeyebeek zal als drager van een te ontwikkelen 
contactpunt (infobord met uitleg over fauna, flora en ecologie in de beekvallei) fungeren. 

Het basisprincipe hierbij is de verweving van ruimte voor natuurontwikkeling en sociale 
contacten. Daarnaast kan dit gebied een rol vervullen binnen het toeristisch en 

recreatief netwerk. 

De recreatiezone grenzend aan de beekvallei wordt uitgebreid naar het noorden. In de 
uitgebreide recreatiezone worden o.a. sportvelden toegelaten en kan er ruimte voorzien 

worden voor herlokalisatie van de hondenschool Zwarte Rakker. 

De recreatiezone grenzend aan de beekvallei wordt momenteel zeer intensief gebruikt. 

De aanwezige activiteiten zijn vragende partij voor een verdere uitbreiding van dit 
gebied. Gezien het waterzieke karakter van een groot deel van de achterliggende 
gronden is een uitbreiding hier niet wenselijk. dient bij een eventuele uitbreiding 

voldoende rekening gehouden worden met de lokale waterhuishouding van de 
Maeyebeek. Indien er, op langere termijn, een locatie gevonden wordt voor een 

intergemeentelijk recyclagepark kunnen de gronden van het huidige recyclagepark wel 
aangewend worden om de recreatiezone uit te breiden. Ook een herlocatie van de 
sporthal naar deze zone kan onderzocht worden.  

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

Het westelijk deel van de bufferzone gelegen tussen de industriezone Tolhuisstraat 
(Air Liquide) en de Laarhofstraat wordt omgevormd tot agrarisch gebied in functie van 
de bestaande landbouw. Bebouwing, in functie van (hobby-)landbouw (bv. serres) 

kunnen in dit, reeds structureel aangetast en ingesloten deel open ruimte worden 
toegestaan. De resterende groene buffer rond Air Liquide Medical blijft voldoende 

breed, nl. 25 m. 

Door de Maeyebeek geleidelijk open te maken binnen de bebouwde zone kunnen de 
waterbuffering en de natuurverbinding langsheen deze beek ook in het woongebied 
worden versterkt.  

 

Landbouw in de bufferende polder 

Een klein landbouwgebied is gelegen tussen het woongebied Maaienhoek en de oevers 
van de Maeyebeek. Langs de oevers staat natuurontwikkeling voorop. Aansluitend aan 

de beek wordt grondgebonden landbouw nagestreefd. 
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Kleine landschapselementen worden in het gebied toegevoegd om de natuurwaarde te 
verhogen en de uitgebreide recreatiezone in te bufferen. Deze kleine 

landschapselementen zullen ingepast worden langs het wegen- en het waternet. Dit zal 
op vrijwillige basis (beheersovereenkomsten) of op gemeentelijk initiatief (langs 

openbare wegen) gebeuren. 

Landbouw in de zuidelijke polder 

Het zuidelijke poldergebied wordt doorsneden door hoogspanningspylonen maar is 

landschappelijk zeer waardevol. Het gebied is trouwens opgenomen als IVON.  

Om het open karakter van het landbouwgebied te bewaren wordt als suggestie 

grondgebonden veeteelt en akkerbouw als hoofdgebruikers voorgesteld, waarbij 
serrebouw wordt verboden. 

Aan het open gebied grenst in het zuiden de vallei van de Wullebeek. De beek loopt 

door een natuurgebied. De onmiddellijke omgeving heeft een belangrijke natuurwaarde. 
Het is van belang dat het valleigebied gevrijwaard wordt van bijkomende bebouwing. 

Landschapselementen worden ingevoegd ter ondersteuning van structuurbepalende 
assen en de beekvalleien. Deze kleine landschapselementen zullen ook gebruikt 
worden om de bestaande bebouwing (landbouwbedrijfsgebouwen) beter in het 

landschap te integreren. 

Woonsite “Electrabel” 

De tuinwijk heeft een uniform architecturaal 
karakter met boomrijke straten en groene 
pleintjes dat bewaard moet worden. 

Meerdere hoogspanningspylonen 
doorsnijden een groot deel van de 

woonentiteit.  
 
Het gebied blijft een beperkte 

bebouwingsconcentratie in de open ruimte 
die los staat van het aaneengesloten 

woongebied van Schelle. De klemtoon 
wordt gelegd op wonen langs groene 
straten en pleinen. Functies die niet in 

overeenstemming zijn met de woonfunctie 
worden hier geweerd. Het is niet de bedoeling handelszaken en diensten aan te trekken 

in deze bebouwingsconcentratie. Logiesmogelijkheden in aansluiting met de 
toeristische omgeving van het Tolhuis zijn mogelijk in de bestaande woningen.  
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Bedrijventerrein voor energieopwekking 

De gemeente suggereert om de vroegere 

bedrijventerreinen van Electrabel in te 
richten als een duurzaam bedrijventerrein 

voor watergebonden bedrijven of 
energieopwekking. 
Naar het hinterland wordt er enkel vervoer 

per spoor toegelaten. Dit past binnen het 
Vlaamse en provinciale ruimtelijk 

structuurplan waarin gepleit wordt voor 
alternatieve vervoerswijzen. 
De buffering dient zoveel mogelijk op het 

bedrijventerrein zelf te gebeuren en niet 
enkel opgevangen te worden door het 

omliggende landschap. De omvang van de bufferzone zal in functie van de inrichting 
van het bedrijventerrein bepaald worden in het RUP dat voor het bedrijventerrein moet 
opgemaakt worden. 

Voor de visvijvers Penneke Volt, gelegen in industriegebied en gebied voor openbaar 
nut en gemeenschapsvoorzieningen, wordt gestreefd naar een maximaal behoud, voor 

zover deze vijvers geen belemmering vormen voor nieuwe activiteiten van energie-
opwekking. 
 

Herbestemmen Electrabelsite 

Na het stopzetten van de industriële activiteit op de Electrabelsite in 2000 is het gebied 

in ongebruik geraakt. Om deze site een ruimtelijk kwalitatieve en toekomstgerichte 
bestemming te geven werd eind 2015 een provinciale opdracht uitgeschreven voor een 
ontwerpend onderzoek naar de potenties van deze site. Parallel aan, en aanvullend op 

deze studie wil de gemeente Schelle een eigen visie uitbouwen die vertrekt vanuit een 
lokaal perspectief.  

 

De gemeente stelt dat de ligging langs Schelde en Rupel veel potentieel biedt voor 
verschillende soorten ontwikkeling, gaande van natuur, recreatie tot wonen als 

bedrijventerrein. Binnen de procedure van het Provinciale RUP worden al deze 
ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht en afgetoetst. Gezien dit een aparte procedure 

betreft en gezien het bovenlokale belang van deze site worden binnen het structuurplan 
geen inhoudelijke uitspraken gedaan omtrent de effectieve invulling van deze site. Wel 
wenst de gemeente te benadrukken dat de ontwikkeling zich moet inpassen in een 

duurzaam en ecologisch verhaal met een grote maatschappelijke meerwaarde en waar 
naast potentiële ontwikkelingen ook voldoende aandacht wordt gegeven aan de 

aansluiting met het huidige open polderlandschap. De gemeente vraagt daarbij ook 
voldoende aandacht te schenken aan zowel de natuurlijke waarden van deze zones als 
aan de landschappelijke kwaliteiten die momenteel nog aanwezig zijn. Ook vraagt de 

gemeente de ontwikkelingen af te stemmen op het bereikbaarheidsprofiel van de site 
waarbij het polderlandschap zo veel als mogelijk wordt gevrijwaard van een te hoge 

verkeersdruk door de site in te passen in een ontsluitingsmodus die vertrekt van het 
STOP-principe (in volgorde van belang; Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, 
Personenwagens) en de mogelijke ontsluiting via de waterweg..  

 
Op de site bevinden zich verschillende karaktervolle gebouwen die kenmerkend zijn 

voor het industrieel verleden van de Electrabelsite. Hiervan dient de erfgoedwaarde 
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vastgesteld te worden.  Het is wenselijk waardevolle gebouwen te bewaren en een 
nieuwe functie te geven. 

 
Om de Electrabelsite naar de toekomst toe te beschermen tegen overstromingen dient 

het dijklichaam tussen de site en de Schelde verhoogd te worden. Schelle is immers 
een waterdorp waarvan een groot deel van de grenzen bestaan uit waterlopen 
(Schelde, Rupel, Vliet). Voor de bescherming van het dorp en de nieuwe ontwikkelingen 

op de Electrabelsite zijn waterkeringsmaatregelen noodzakelijk. Hierbij dient minstens 
gestreefd te worden naar een volledig dijklichaam dat boven de ‘Sigma-hoogte’ uit 

komt. 

Uitbouwen recreatief en functioneel fiets- en wandelnetwerk 

 De voormalige spoorlijn tussen de Electrabelsite en Niel werd recentelijk aangeduid als 

traject voor de fietsostrade F13. Dit traject vormt de missing link in het fietsostrade-
netwerk tussen Boom en Antwerpen. 

 
Op vlak van recreatie is het wenselijk het dijklichaam tussen natuurgebied ‘Maaienhoek’ 
en het veer aan het Tolhuis toegankelijk te maken voor fietsers en wandelaars. Zo 

wordt een missing link met de fietsverbinding langs de Benedenvliet gerealiseerd. Dit 
stuk dijk vormt bovendien niet enkel een ontbrekende schakel in het recreatief netwerk 

langs de Schelde, het traject biedt ook enkele prachtige zichten op de Schelde en de 
monding van de Rupel.  
 

Een rechtstreekse verbinding tussen de dorpskern (Peperstraat) en de Electrabelsite 
(Alexander Wuststraat) voor zwakke weggebruikers kan de site verder uit haar 

isolement halen en de binding met de dorpskern versterken. Deze landschappelijke 
verbinding stimuleert het fietsgebruik waardoor de mobiliteitsimpact van eventuele 
ontwikkelingen op de Electrabelsite beperkt kan worden.  

 

Uitbouwen van een toeristisch-recreatieve as tussen het veer en het centrum 

De veerdienst en de nabijgelegen horeca infrastructuur vormen de belangrijkste 
toeristische aantrekkingspool van de gemeente. Tot op heden ligt deze locatie eerder 
geïsoleerd en heeft ze weinig binding met de rest van de gemeente. Nochtans heeft de 

gemeente Schelle veel meer te bieden voor bewoners en (passerende) dagrecreanten. 
Op de as Tolhuisstraat-Laardijk-Kapelstraat bevinden zich reeds verschillende 

toeristisch-recreatieve aantrekkingspolen zoals; het veer, het Tolhuis, de BernArt galerij, 
het Laarhof, de Laarkapel, de sportcluster langs de Kapelstraat, … Een verdere 
ontwikkeling van de sites op deze recreatieve as is wenselijk. De verdere uitbouw van 

de site Bern-Art galerij/feestzaal/congrescentrum, met multifunctionele infrastructuur 
(galerij/feestzaal/congrescentrum) en bijhorende parkeerruimte, is op deze recreatieve 

as mogelijk. De specifieke voorschriften voor deze sites zullen worden vastgelegd in het 
RUP ‘Tolhuis’ 
 

 
Naar de toekomst toe wenst de gemeente deze as te profileren als het toeristisch-

recreatieve hart van de gemeente en verder op te laden met aantrekkelijke functies. Zo 
kan het bos langs het Laarhof toegankelijk gemaakt worden, kan er ruimte geboden 
worden aan een alternatieve brasserie waar gewerkt wordt met zelfgekweekte groenten 

en kan de sportcluster uitgebreid worden. Bij een eventuele uitbreiding van de 
sportcluster dient rekening gehouden te worden met de overstromingsgevoeligheid van 

de omgeving en de openruimteverbinding tussen de open ruimte rondom de 
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Tolhuisstraat en deze ten noorden van de Kapelstraat. Een uitbreiding op de waterzieke 
gronden ten noorden van de huidige sportvelden is niet wenselijk. Ook kleinschalige 

overnachtingsmogelijkheden in bestaande gebouwen behoren tot de opties. Een goede 
en duidelijke bewegwijzering en breder programma zal zowel bezoekers al bewoners 

aanzetten de verplaatsing te maken tussen kern en buitengebied en een meerwaarde 
bieden voor de lokale middenstand. 

Tolhuissite 

Nabij het veer bevindt zich de site van het voormalige Tolhuis. Voor de gebouwen van 
het Tolhuis en van het 17e-eeuwse Boerenhof kan een aanpassing van de 

zonevreemde functies worden onderzocht op voorwaarde dat het gaat om 
laagdynamische activiteiten die de druk op het natuurgebied en het omliggende 
polderlandschap niet verhogen en de erfgoedwaarde van de gebouwen ongeschonden 

laat. 
 

De omgeving van deze site is een belangrijk recreatief knooppunt. De veerdienst zorgt 
voor een hoge aantrekkingskracht bij fietsers en wandelaars. De voormalige 
visserskapel en hoeve die zich ter hoogte van de veerdienst bevinden hebben al sinds 

geruime tijd een horeca invulling, het ene als café, het andere als taverne/restaurant. 
Tussen de 2 gebouwen bevindt zich een kleinschalige parking op de dijk. De 

herlokalisatie van deze parking naar het achterliggend agrarisch gebied kan onderzocht 
worden om de dijk te vrijwaren van gemotoriseerd verkeer en als dusdanig de veiligheid 
voor de vele fietsers en voetgangers te verhogen. 

 

Maatregelen, acties en suggesties 

Maatregelen en acties 

- opmaak BPA of RUP Tolhuis met: natuurontwikkeling en grondgebonden landbouw, de 
tuinwijk “Electrabel” opnemen als woonkorrel, opnemen containerpark in geschikte 

gewestplanzone, uitbreiding recreatiezone langs Kapelstraat, opnemen Tolhuis, 
Laarhof en bebouwingsconcentratie langs kruising Interescautlaan-Tolhuisstraat 

(actueel kunstgalerij Tolhuis en achterliggende loodsen) als toeristische sites;  
Het uitzicht en het architectonische karakter van de tuinwijk moet gevrijwaard worden 
met specifieke stedenbouwkundige voorschriften. 

- opmaak RUP zonevreemde woningen; 

- opmaak RUP zonevreemde bedrijven; 

- De gemeente duidt het Tolhuis met veer, het Laarhof en de omgeving van de 
Laarkapel, aan als concentraties van bovengemeentelijke recreatieve infrastructuur 
en toeristisch knooppunten. Via RUP Tolhuis worden deze in de juiste 

gewestplanzonering geplaatst. 

- selecties Maeyebeek en Wullebeek als natuurverbindingen 

- actieplan voor de Maeyebeek: De gemeente maakt een actieplan op voor de 
Maeyebeek. Er wordt een inventaris opgemaakt van de water- en structuurkwaliteit. 
Het plan omschrijft maatregelen voor inrichting, zuivering en beheer van de 

waterloop. Langs de beek wordt een strook aangeduid voor natuurontwikkeling. 

- Selectie van het poldergebied als open ruimte verbinding naar Niel en de Schelde; 

- Aanduiden van de poort van het Laarhof, drie windmolens site “Electrabel”,  de 
Laarkapel, de oude generatorhal en het toegangscomplex van de Electrabelsite als 
bakens; 

- integreren van de landbouwwegen in het recreatieve netwerk; 
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- aanleg natuurvriendelijke oever langs de Wullebeek en Maeyebeek; 

- aanplant streekeigen vegetatie; 

- herstellen van de spoorwegverbinding naar het bedrijventerrein voor 
energieopwekking; 

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

- Opmaak RUP Tolhuis. Belangrijke aspecten binnen dit RUP zijn natuurontwikkeling, 

een integrale parkeervisie, het vrijwaren van het open agrarisch landschap en de 
mogelijkheden voor het uitbouwen van toeristisch-recreatieve functies en 

laagdrempelige economische functies. 

- Bewaren van de architecturale kwaliteit van de Tuinwijk naast de Electrabelsite 

- Binnen de open ruimte van de Rupelmonding dient de natuurlijke en 

landschappelijke kwaliteit versterkt te worden, deze ruimte dient maximaal 
gevrijwaard te worden van bijkomende bebouwing.  

Suggesties naar hogere overheden: 

- omvormen van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen naar een gebied voor 
watergebonden bedrijven of energieopwekking; 

- inrichten kade langs Schelde ten behoeve van het toekomstige bedrijf voor 
energieopwekking, voor watergebonden bedrijven. 

- open maken van de verbinding tussen Benedenvliet en Schelde; 

- Benedenvliet inrichten voor de pleziervaart; 

- zuidelijke polder gelegen in IVON: enkel grondgebonden landbouw toelaten, 

valleigebied vrijwaren van bebouwing, introduceren van kleine landschapselementen 
ter ondersteuning van structuurbepalende assen en beekvalleien, ook om 

landbouwbedrijven te integreren. 

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

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

- Bij de ontwikkelingen voor de voormalige Electrabelsite vraagt de gemeente de 
toekomstige ontwikkeling (gaande van mogelijks energieopwekking tot recreatie als 
wonen en vergroening) zich moet inpassen in een duurzaam en ecologisch verhaal 

waar naast potentiële ontwikkelingen ook voldoende aandacht wordt gegeven aan de 
aansluiting met het huidige open polderlandschap. De gemeente vraagt daarbij ook 

voldoende aandacht te schenken aan zowel de natuurlijke waarden van deze zones 
als aan de landschappelijke kwaliteiten die momenteel nog aanwezig zijn. Ook vraagt 
de gemeente de ontwikkelingen af te stemmen op het bereikbaarheidsprofiel van de 

site waarbij het polderlandschap zo veel als mogelijk wordt gevrijwaard van een te 
hoge verkeersdruk door de site in te passen in een ontsluitingsmodus die vertrekt 

van het STOP-principe (in volgorde van belang; Stappers, Trappers, Openbaar 
vervoer, Personenwagens) en waarbij eventueel zelfs de ontsluiting via water mee 
kan worden overwogen. 

- Ophogen en toegankelijk maken van het dijklichaam van de Schelde tussen 
Maaienhoek en het veer.  
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Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “4.2 Schelle dorp” (p.36-42). Voor de leesbaarheid wordt het 
volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs 

gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

4.2 Schelle dorp 

4.2.1 Visie 

De deelruimte “Schelle dorp” krijgt een hoofdrol voor wonen en lokale voorzieningen 
binnen de gemeentelijke structuur. 

Het dorp kent een beperkte concentratie van diensten en functies. Het oorspronkelijke 
centrum dat rond de kerk gelegen was is nu afgesneden van de rest van de gemeente 

door de Fabiolalaan. Een vernieuwing van de kerkomgeving kan het centrumgevoel 
herstellen en versterken. 

De omgeving van de kerk, het park en de Benedenvliet met mogelijkheid tot een 

jachthaven kunnen evolueren tot een toeristisch-recreatief knooppunt. 

De toegang tot het woongebied van Schelle moet aangeduid worden met een poort 

langs de Steenwinkelstraat. Andere poorten worden voorzien langs de Provinciale 
Steenweg op de grenzen met de buurgemeenten. 

In de kern worden mogelijkheden gecreëerd voor het openbaar vervoer. Buslijnen 

bedienen het centrum en streefdoel is om de treinstopplaats terug in gebruik te nemen. 

De behoefte voor bijkomende woningen, lokale voorzieningen en lokale recreatie 

worden in deze deelruimte opgevangen. Deze worden geconcentreerd in en 
aansluitend aan het bestaande bebouwde weefsel. De gemeente voert een actief en 
slim verdichtingsbeleid. 

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

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

Recreatiemogelijkheden worden eveneens in het bestaande weefsel opgenomen. Deze 

zijn vooral toegespitst op het voorzien van voldoende speel- en recreatiemogelijkheden 
op buurtniveau. Er moet er in de dorpskern voldoende ruimte zijn voor jeugdwerking en 

sportactiviteiten. In deze deelruimte wordt ruimte voorzien voor recreatieve 
voorzieningen op gemeentelijk niveau zoals de gemeentelijke sporthal, gemeentepark 
en sportvelden. De visvijvers behoren eveneens tot de recreatieve structuur en vinden 

plaats in deze deelruimte. 

4.2.2 Gewenste structuur Schelle dorp 

Kaart 12: Gewenste structuur Schelle dorp 

Integrale herinrichting van de dorpskern 

Bij de herinrichting van de dorpskern is een integrale benadering met goede interne 

afstemming en eenduidige vormgeving belangrijk. Door middel van ontwerpend 
onderzoek, dat leidde tot een beeldkwaliteitsplan, werd een totaalvisie uitgewerkt voor 

de volledige dorpskern. Deze wordt afgebakend door de grens met Hemiksem in het 
noorden, de visvijvers en Fabiolalaan in het westen, de Rupelstraat in het zuiden en de 
spoorweg in het oosten.  
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Dit kerngebied moet het hart van de gemeente worden waarbinnen alle noodzakelijke 
functies goed op elkaar afgestemd worden. Belangrijke elementen hierbij zijn: 

 
- Het verhogen van de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers 

- Het duurzaam verdichten en inzetten op variabele en flexibele woonvormen 

- Een duidelijke en uniforme inrichting van de publieke ruimte met voldoende aandacht 
voor groen en waterintegratie 

- Een duidelijk mobiliteits- en parkeerbeleid met goede verstandhouding tussen 
gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers 

- Het stimuleren en aantrekkelijker maken van de lokale middenstand 

 

Benedenvliet als recreatief groene as tussen de kern en de Schelde 

Ter hoogte van de dorpskern kan een jachthaven ontwikkeld worden. Hierdoor wordt de 
band tussen de kern en de Schelde versterkt. Hiervoor moet de Benedenvliet weer een 

aansluiting op de Schelde krijgen om het recreatieve waterverkeer toegang te verlenen. 
De Benedenvliet dient aangepast te worden om de pleziervaart toe te laten. Door deze 
jachthaven wordt het centrum versterkt als toeristisch-recreatief knooppunt. Handels- en 

horecavoorzieningen worden in de kerkomgeving ingepast aansluitend op de 
jachthaven. 

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

nodige stappen zetten voor een concrete realisatie. 

De Benedenvliet (aangeduid als provinciale natuurverbinding) dient versterkt te worden 

als een zacht-recreatieve groene as die voor een betere binding tussen de kern, de 
Schelde en de recreatieve infrastructuur in de deelruimte ‘Polder’ moet zorgen. De 
binding tussen de kerkomgeving en deze groene recreatieve zone moet verbeterd 

worden..  

De herontwikkeling van de dorpskern dient aangegrepen te worden om dit te realiseren. 

Bijvoorbeeld door de oevers van de Vliet om te vormen tot een toegankelijk 
landschapspark dat de relatie tussen natuur en wonen versterkt. Een nieuw kerkplein dat 
zich oriënteert naar de Vlietvallei zorgt hierbij voor een goede overgang tussen wonen 

en natuur. Door een integrale aanpak kan een samenhangende structuur van straten, 
groenelementen en pleinen gecreëerd worden die de basis vormt voor de ‘nieuwe’ 

dorpskern.  

De dijkweg langs de Benedenvliet maakt deel uit van het recreatieve netwerk. Zachte 
recreatie is hier mogelijk en geeft aansluiting op de fiets- en wandelwegen langs de 

Schelde en Maeyebeek.  

Ten noorden en ten zuiden van de Benedenvliet bevinden zich belangrijke open 

ruimtes. Het is essentieel deze open ruimtes te behouden met de Benedenvliet als 
drager. Enkel ter hoogte van de dorpskern (kerkomgeving & voormalige visvijver langs 
de spoorweg, kan hier, zoals omschreven op p.70 (Beken als dragers van de natuurlijke 

en ecologische structuur) van afgeweken worden. Vanuit ruimtelijk standpunt is het 
wenselijk in dit gebied de kenmerkende openheid te bewaren. Bijkomende 

beekbegeleidende vegetatie kan meerwaarde brengen. maar moet in overeenstemming 
zijn met de functie van de waterloop als toegangsweg tot de jachthaven.  
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Ten westen van het dorpsplein bevindt zich het gemeentepark dat enkele recreatieve 
mogelijkheden zoals mini-golf en een speeltuin huisvest. Deze activiteiten zijn gelegen 

in parkgebied en bijgevolg zonevreemd. Ze zijn echter verzoenbaar met de parkfunctie 
en blijven dus behouden. De gemeentelijke sporthal bevindt zich ten westen van het 

gemeentepark, gedeeltelijk in een zone voor dagrecreatie. De huidige infrastructuur is 
aan vernieuwing toe. In het kader van deze noodzakelijke vernieuwing en 
verduurzaming en de noodzaak aan bijkomende sportaccommodatie dient onderzocht 

te worden op welke manier hier een uitbreiding van de sportaccommodatie mogelijk is. 
De opmaak van een RUP ter regularisatie van het recreatiegebied en een eventuele 

uitbreiding zal hierbij noodzakelijk zijn. Bovendien dient deze nieuwe infrastructuur te 
kaderen binnen de visie voor de vernieuwing van de dorpskern die geformuleerd wordt 
in het beeldkwaliteitsplan ‘Schelle 2030’.. Ook een herlokalisatie naar de Electrabelsite, 

in combinatie met ruimere sportfaciliteiten, behoort tot de mogelijkheden. Verder 
onderzoek hieromtrent is nodig. 

 

Inrichten oversteekplaats Benedenvliet en verknoping met fietsostrades 

Ter hoogte van de abdij van Hemiksem wenst de gemeente (in samenspraak met 

Hemiksem) een oversteekpunt voor wandelaars en fietsers in te richten. Deze nieuwe 
recreatieve verbinding moet de inwoners van beide gemeenten een veilig alternatief 

bieden om de Benedenvliet te kruisen. Gezien de recreatieve en dienstverlenende 
functies aan beide zijden van de Vliet biedt deze verbinding voor beide gemeenten een 
sterke meerwaarde. Bijkomend is de nodige aandacht voor verknoping en verbinding 

met toekomstige bovenlokale fietsroutes (fietsostrades) langsheen de spoorlijn 52 en de 
Schelde noodzakelijk. 

Wullebeek 

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

ook de landschappelijke waarde van de beek verhogen. 

Een samenwerking tussen de gemeente en de eigenaars kan een verhoging van de 

natuurwaarde inhouden. 

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

ecologische corridor kan vormen doorheen het woongebied. 

Afbakening van de kern 

Om het inbreidingsprincipe waar te maken is het belangrijk een duidelijke begrenzing te 
maken van het gebied dat als kern wordt beschouwd. De grenzen van dit kerngebied 
zijn: 

- In het noorden: de Boven- en Benedenvliet; 

Deze grens wordt natuurlijk bepaald. Aansluitend op de Bovenvliet bevinden zich 

natuurgebieden. Via de beekvallei komen natuurwaarden tot in de kern. 

De vallei van de Benedenvliet wordt recreatief uitgebouwd. 

- In het oosten: de spoorweg Antwerpen-Boom; 

De spoorweg vormt een harde grens. Via de Stuyvenbergstraat en de 
Steenwinkelstraat zijn de erachter gelegen woongebieden bereikbaar. Gebouwen en 

tuinen grenzen tot aan de spoorweg. 

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

- In het westen: de Fabiolalaan en de kerkomgeving. 

 De Fabiolalaan is een brede weg die als omleidingsweg werd aangelegd om de 
smalle Provinciale Steenweg te ontlasten. Langs de Fabiolalaan zijn nog enkele 

open percelen terug te vinden. Deze kunnen verder ingevuld worden en de hoogte 
van de gebouwen kan het oostelijk deel van de weg benadrukken als kerngebied. 

 De kerkomgeving moet meer betrokken worden bij de andere delen van de kern door 

herinrichting van het plein en de realisatie van bijkomende bebouwingswanden. 

 

In de kern is een hogere dichtheid gewenst dan in de er rond gelegen woongebieden. 
De bebouwingsdichtheid en -typologie moeten de herkenbaarheid van de kern 
benadrukken. Langs de Provinciale Steenweg (ten noorden van Steenwinkelstraat) 

bestaat de na te streven bebouwing uit: een winkel op het gelijkvloers met 2 
verdiepingen en een schuin dak. Het oosten van de Fabiolalaan wordt beklemtoond 

door een zelfde bouwhoogte. In het overige deel van de kern wordt er gestreefd naar 1 
verdieping met een schuin dak. De bouwhoogte kan in dit overige deel met 1 verdieping 
verhoogd worden in functie van de ruimtelijke draagkracht en de bebouwing in de 

omgeving.  
 

In de kern is een hogere dichtheid gewenst dan in de omliggende woonwijken. Naast de 
ligging zijn ook mobiliteit, voorzieningenniveau en ruimtelijke kwaliteit belangrijke 
factoren bij het bepalen van de gewenste dichtheid. In de dorpskern zijn afwijkende 

bouwvormen en bouwhoogtes mogelijk. Deze dienen te kaderen binnen de visie die 
uitgewerkt werd in het beeldkwaliteitsplan en uitgaat van de grootstedelijke context en 

de nieuwe inzichten inzake kwalitatieve verdichting. 
 

Geconcentreerd handels- en dienstencentrum 

Voor bijkomende handelszaken en dagelijkse diensten wordt het inbreidingsprincipe 
gevolgd. Het is voor de leefbaarheid van de dorpskern immers van essentieel belang 

dat ze goed uitgerust is op een beloopbare afstand van de woongebieden. 

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

moeten vermeden worden. 

Een verweving met de woonfunctie wordt gestimuleerd. In dit deel van de straat wordt 

een hoge bebouwingsdichtheid gerealiseerd. Dit beantwoordt aan de huidige trend en 
versterkt het centrumgevoel. Wonen boven winkels is het type bebouwing dat hier wordt 
nagestreefd (winkel+1 laag + schuin dak). Een kwalitatieve inrichting van het openbaar 

domein met een kwalitatieve architectuur en een aanbod aan handelszaken en diensten 
vergroot de aantrekkingskracht van de straat. 

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

Naast het oorspronkelijke centrumgebied heeft de gemeente een zuidelijkere 
concentratie van grootschaligere winkels langs de Wullebeek – Provinciale Steenweg. 

Dit winkelcentrum blijft binnen haar huidige oppervlakte aanvullend aan de 
voorzieningen in de kern. 
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Vernieuwde dorpskern langs het water 

De omgeving rond de kerk heeft de potenties (nabijheid van de Benedenvliet, 

verwaarloosde bebouwing, banale vlakte, …) om weer een centrum te worden. Zowel 
op morfologisch als op functioneel vlak kan ervoor gezorgd worden dat op deze plek 

weer een centrum ontstaat. Een jachthaven kan ingericht worden ter plekke van de 
oude scheepswerf. Nieuwe bebouwingswanden in de omgeving van de kerk kunnen 
ervoor zorgen dat er een plein ontstaat. Hierin kunnen functies zoals wonen, handel, 

horeca en diensten een plaats vinden. Deze zorgen ervoor dat het bestaande winkel- 
en dienstencentrum in de Provinciale Steenweg een verlenging krijgt naar de 

vernieuwde kerkomgeving. Schelle gaat met Hemiksem een gemeenteoverschrijdende 
bibliotheek oprichten in de waardevolle gebouwen van de Sint-Bernardus abdij. Deze 
gebouwen bevinden zich in de nabijheid van de kern van Schelle. Een fiets- en 

voetgangersbrug over de Benedenvliet kunnen deze gebouwen beter toegankelijk 
maken vanuit Schelle. Deze verbinding wordt ook ingepast in het recreatieve 

fietsnetwerk. 
 
De omgeving rondom de kerk heeft het potentieel 

om weer een dorpshart te worden. Zowel 
ruimtelijk als functioneel dient ervoor gezorgd te 

worden dat op deze plek weer een levendig 
centrum ontstaat. In het beeldkwaliteitsplan 
worden een aantal ingrepen voorzien die hiertoe 

kunnen bijdragen.  
 

Een herinrichting van het kerkplein met een open 
wand richting het Vlietpark versterkt de relatie 
tussen de natuur langs de Vliet en het 

woonweefsel. De overige wanden van het plein 
worden afgewerkt en ingevuld met een mix van 

o.a. wonen, horeca en kleinhandel.  
 
Door het doorprikken van het bouwblok van de 

‘Mouterij’ wordt de doorwaadbaarheid binnen de kern verbeterd. Een goede balans 
tussen autotoegankelijke en verkeersvrije verbindingen dient te worden nagestreefd. De 

heraanleg van de Fabiolalaan kan hier een belangrijke schakel in vormen. 
 
Ruimte-efficiëntie in de kern is zeer belangrijk. De bouwdichtheid en bouwhoogte in de 

kern dient te kaderen binnen de visie die uitgewerkt is in het beeldkwaliteitsplan.  Het 
verhogen van het aantal bouwlagen op bepaalde locaties kan overwogen worden. 

Hierbij dient steeds rekening gehouden te worden met de ruimtelijke draagkracht van de 
dorpskern en het maatschappelijk rendement dat deze verdichtingen teweeg kunnen 
brengen. Hoger bouwen dient bij voorkeur te resulteren in een kleiner aandeel 

bebouwde ruimte. Hierdoor ontstaat er extra (semi-) publieke ruimte die ingevuld kan 
worden met groene of blauwe verbindingen die op hun beurt de algemene leefkwaliteit 

in de kern verbeteren.  
 
De nabijheid van het water zal bij het herinrichten van de dorpskern een belangrijk 

element zijn. Niet enkel bevindt het kerkplein zich op het laagste punt van de gemeente, 
de gemeente wil zich ook profileren als een dorp dat ruimte biedt aan de groenblauwe 

structuren. Het herinrichten van de oevers van de Vliet en een goede samenhang 
tussen de Vliet, de gracht van het gemeentepark en de afvoer van regenwater via een 
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grachtenstelsel langsheen de Fabiolalaan, zullen de lokale waterhuishouding in de kern 
positief beïnvloeden. 

 
 

 

Uitgebreide recreatiezone langs de Benedenvliet 

Langs de Benedenvliet wordt een brede recreatiestrook afgebakend. Deze bestaat uit 

verschillende elementen: 
- Dichtbij de kerk en de brug over de Vliet wordt een jachthaven geïnstalleerd. Deze 

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

- Ten westen van het nieuwe kerkplein bevindt zich het gemeentepark.  Hierin 

bevinden zich recreatieve mogelijkheden: mini-golf, speeltuin. 
Deze activiteiten zijn gelegen in parkgebied en bijgevolg zonevreemd.  Deze 

activiteiten zijn verzoenbaar met het park en blijven dus behouden. 

- De sporthal met aansluitend restaurant-taverne en kegelbaan zijn gelegen tussen het 
gemeentepark en de visvijvers. Centraal in het gebied ligt een parkeerplein dat al 

deze functies bedient. Van hieruit vertrekken fiets- en wandelroutes die aansluiting 
geven op het jaagpad langs de Benedenvliet en Schelde en de fietspaden in het 

landbouwgebied. 

- De sporthal met bijgebouwen liggen deels in recreatiegebied en deels in parkgebied. 
De visvijvers liggen ook in parkgebied. Ze zijn zonevreemd maar vormen een ruime 

gemeentelijke recreatiezone langs de Benedenvliet. Het gemeentepark en de 
jachthaven sluiten hier op aan. De bestaande gebouwen en activiteiten blijven 

behouden en worden versterkt tot “de gemeentelijke recreatiezone”. 

 

Woongebieden 

In de woongebieden blijft de woonfunctie 
prioritair. De verschillende 

woonomgevingen hebben hun eigen 
karakter dat behouden moet blijven 
(bebouwingstype, kavelgrootte, groene 

straten, pleinen,…). Nieuwe 
bouwprojecten moeten gericht zijn op 

nieuwe woontypologieën. Hierin moet 
aandacht gevestigd worden op kleinere 
percelen en kleinere woningen. 

 
De publieke ruimtes moeten kwalitatief 

ontworpen worden waarbij de aandacht 
gaat naar de voetgangers en fietsers. 
De ruime schoolomgevingen vormen ook 

aandachtszones. 
 

Transformatiepost Electrabel 

De transformatiepost van Electrabel, gelegen tussen de spoorweg en de Provinciale 
Steenweg in het centrum van Schelle, wordt opgenomen in een zone van 

gemeenschapsvoorzieningen. In het kader van de opmaak van een RUP voor het 
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betrokken gebied zal bekeken worden hoe de verschillende aanwezige functies op een 
harmonische manier met elkaar verweven kunnen worden. 

Recreatiemogelijkheden in woonwijken 

De woonwijken dienen te beschikken over ontmoetingsplaatsen op schaal van de wijk. 

Het kan gaan om speeltuinen, groene zones, andere ontmoetingsplaatsen. Deze 
worden voorzien in en aansluitend aan het woongebied. Indien er in het woongebied 
geen ruimte voorzien is, moeten er gronden herbestemd worden. Dit geldt voor de wijk 

Boerenkrijg waar in het woongebied geen mogelijkheden zijn voor een speeltuin. 
 

De visvijvers ingesloten door de Bovenvliet, de spoorweg en de Provinciale Steenweg 
liggen in natuurgebied. Deze kleinschalige recreatieve activiteiten zorgen niet voor een 
overlast in de beekvallei en het woongebied en zijn verzoenbaar met de omgeving. 

Daarnaast dienen er recreatiemogelijkheden op het niveau van de gemeente te zijn. 
Deze worden gesitueerd in de omgeving van het gemeentelijke park, sporthal, visvijvers 

en de sportvelden langs de Kapelstraat. De zone langs de Kapelstraat wordt uitgebreid 
naar het noorden. Bij de gewestplanherziening van 1998 verloor de gemeente grote 
delen van haar recreatiegebied. Het ging om 1,7 ha langs de Bovenvliet en 2,8 ha 

(deels in Schelle, deels in Niel) langs de Wullebeek. De recreatiezone zal uitgebreid 
worden met 2,5 ha, waardoor het verlies van 1998 deels gecompenseerd wordt. Hier 

wordt ruimte voorzien voor de herlokalisatie van het aangrenzende sportveld dat in 
woongebied gelegen is. Er is een grote vraag naar tennisvelden in de gemeente. Deze 
kunnen ook in deze zone gerealiseerd worden. Op termijn kan de hondenschool Zwarte 

Rakker hier geherlokaliseerd worden. 
 

Binnen de verschillende woonwijken dienen voldoende publieke ontmoetingsplaatsen 
ingericht te worden op maat van de wijk. Het kan gaan om kleine speeltuinen, publieke 
groenzones, zitbanken, … Deze plekken worden bij voorkeur versterkt met blauwe 

elementen (bv. WADI’s, open grachten, opvangbekkens, …) 

Poorten 

Het naderen van het woongebied wordt aangeduid 
met een aantal poorten. Deze worden geplaatst aan 
de randen van het woongebied waar men de 

gemeente vanuit het noorden, oosten en zuiden 
nadert (Provinciale Steenweg, Steenwinkelstraat). 

Deze poorten kunnen op diverse manieren 
aangebracht worden. Het kan gaan om een 
verkeerstechnische ingreep (rond punt, versmalling), 

architecturale (beeldbepalend gebouw) of natuurlijke 
ingreep (bomenconcentratie). 

 
 

Kattenberg beter aansluiten bij de dorpskern 

Het deelgebied Kattenberg, ingesloten tussen de Provinciale Steenweg en de 
spoorweg, sluit qua ligging aan bij de dorpskern maar huisvest sterk afwijkende 

functies. Zo bevindt er zich een sporthal, een supermarkt, visputten en de gronden van 
een voormalig tuincenter  
 

Om de toegangspoort tot Schelle te versterk is het aanbevolen het volledige deelgebied 
‘Kattenberg’ te vernieuwen. De uitgangspunten voor deze zone zijn: een goede 

ontsluiting, het versterken van de bestaande dienstverlenende functies, kwalitatief 
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verdichten en voldoende ruimte vrijwaren voor het groen-blauw netwerk. De grote 
structuren (Delhaize, voormalig tuincentrum (reeds afgebroken)) binnen deze deelzone 

moeten op termijn vervangen worden door kwalitatieve bebouwing waarin ook wonen 
een prominente plaats krijgt. Een coherent en kwalitatief bouwblok dat een waardige 

dorpsentree vormt dient nagestreefd te worden.  
 
De verlaten visputten langs de Vliet, waar op termijn een nieuwe fietsverbinding tussen 

de fietsostrade en de A12/N177 gerealiseerd zal worden, kunnen fungeren als een 
kwalitatieve natuurlijke ruggengraat voor dit deelgebied. Zo wordt er, ondanks de 

gewenste verdichting, voldoende ruimte gevrijwaard voor waterbuffering. De ruimte 
rond (en boven) dit buffergebied kan aangewend worden voor de realisatie van nieuwe 
duurzame woonvormen in harmonie met water en natuur. 

 

Herprofilering van de Fabiolalaan 

Het huidige profiel van de Fabiolalaan dient aangepast te worden. Het is een brede 
(+30m) overgedimensioneerde weg die niet is afgestemd op de eigenlijke functie van 
een centrumstraat in een kleine gemeente. De Fabiolalaan wordt momenteel beheerd 

door het gewest. Het is wenselijk dat deze weg op korte termijn overgedragen wordt 
aan de gemeente. 

 
De gemeente wenst de huidige weg met 2 keer 2 rijvakken terug te brengen tot een 
inrichting die harmonisch is afgestemd op het niveau van een dorp met bijzondere 

aandacht voor goede oversteekbaarheid en veiligheid voor zwakke weggebruikers. Ook 
op esthetisch vlak moet de herinrichting voldoen aan een zekere kwaliteitsuitstraling die 

verwacht mag worden in een dorpscentrum op het traject tussen de kerk en het 
gemeentehuis. Hiertoe is een aanpassing van de rooi- en bouwlijn noodzakelijk. 
 

De vrijgekomen ruimte dient een groen-blauwe inrichting te krijgen. Dit kan 
gecombineerd worden met een open waterafvoersysteem dat aangesloten kan worden 

op de parkgracht of de Vliet.  

Inrichten van een nieuw administratief centrum 

Het huidige gemeentehuis, dat dateert van 1970, beantwoordt niet meer aan de 

hedendaagse vereisten inzake duurzaamheid en de hoge energiedoelstellingen die 
vanaf 2019 ingaan. De gemeente overweegt dan ook de bouw van een nieuw 

administratief centrum. 
 
Dit administratief centrum zal minimaal onderdak moeten bieden aan alle gemeentelijk 

administratieve diensten en aan de diensten van het OCMW. Ook andere functies, 
zoals een multifunctionele cultuurruimte en kantoren voor de politie kunnen hierin 

opgenomen worden. 
 
In het kader van efficiënt ruimtegebruik en verdichting kan onderzocht worden of het 

administratief centrum gecombineerd kan worden met een aantal woongelegenheden. 
 

Bij het ontwerpen van het nieuwe administratief centrum moet vertrokken worden van 
een integrale benadering waarbij de publieke ruimte tussen de Leopoldstraat, 
Peperstraat en Fabiolalaan maximaal wordt betrokken. Hierbij dient aandacht te gaan 

naar verdichting, kwalitatieve publieke ruimte en groen-blauwe linten. Het nieuwe 
multifunctionele gebouw moet een sterk architecturaal karkater krijgen op maat van de 

gemeente. Het geheel moet in al zijn aspecten duurzaamheid uitstralen (ruimtegebruik, 
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duurzaam materiaalgebruik, energiecirculariteit, groene en blauwe ruimte, voldoende 
publieke ruimte, connecties voor gemeenschapsactiviteiten en plaatselijke 

noodwendigheden). 

Uitbouwen van een klimaatbestendige dorpskern 

De geplande kernversterkingsprojecten hebben een impact op de lokale 
waterhuishouding binnen de dorpskern. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een (beperkte) 
toename in de bebouwde en/of verharde oppervlakte met zich meebrengen. De studie, 

uitgevoerd in functie van het beeldkwaliteitsplan (zie 4.1.15) formuleert verschillende 
maatregelen die voor een klimaatbestendige dorpskern moeten zorgen. Naast deze 

studie beschikt de gemeente ook over een hemelwaterplan. Dit plan heeft tot doel 
oplossingen aan te reiken die de kwaliteit van het oppervlaktewater moeten verbeteren, 
de kans op overstromingen te verminderen en het opvangen van de negatieve gevolgen 

van langdurige droogte en een daling van de grondwatertafel. 
 

De conclusies van deze verschillende waterstudies dienen meegenomen te worden bij 
het uitwerken van de geplande kernversterkingsprojecten. Zo wordt de dorpskern 
optimaal beschermd tegen extreme weersomstandigheden.  

 

4.2.3 Maatregelen, acties en suggesties 

Maatregelen en acties 

- Opmaak RUP voor de herinrichting van de kerkomgeving met inbegrip van de 
omgeving van de sporthal en de visputten. met aansluitend jachthaven langs 

Benedenvliet en cultureel centrum in Sint-Bernardusabdij; 

- opmaak RUP zonevreemde woningen; 

- opmaak RUP zonevreemde bedrijven; 

- Afbakening kern om hogere dichtheden toe te laten; 

- De gemeente bakent een handels- en dienstencentrum af langs de Provinciale 

Steenweg tussen de kerk en het kruispunt met de Steenwinkelstraat. Hier wordt een 
hogere bebouwing nagestreefd waarbij wonen boven winkels de na te streven 

typebebouwing wordt. 

- Per wijk wordt een speel- en/of ontmoetingsruimte voorzien, hiervoor worden 
inrichtingsschetsen opgemaakt; 

- Aanduiden Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk als baken; 

- De gemeente duidt zones aan voor gemeentelijke recreatie. Het gaat om de 

concentratie rond het gemeentepark, sporthal en visvijvers en de uitgebreide 
recreatiezone in de Kapelstraat. In het BPA of RUP Tolhuis worden deze zones in de 
juiste gewestplanzonering geplaatst. 

- De gemeente duidt de Kerkomgeving met Benedenvliet en jachthaven aan als 
bovengemeentelijke recreatieve infrastructuur en toeristisch knooppunt. 

- Aanduiden Wullebeek als natuurverbinding/groene vinger doorheen het woongebied; 

- Groenstructuurplan voor het dorpscentrum: Voor het dorpscentrum van Schelle wordt 
een groenstructuurplan opgemaakt. Hierin wordt een samenhang gecreëerd tussen 

de verschillende groengebieden, gemeentepark en straatbeplantingen in de 
gemeente. In de dorpskern vervolledigt de gemeente de straatbeplantingen. 

- Ontwerpen van poorten langs Provinciale Steenweg, Fabiolalaan en 
Steenwinkelstraat; 
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- De gemeente beslist om via sloop, renovatie- en vervangingsbouwprojecten de 
woningkwaliteit te verbeteren. 

- Versterken van de woonfunctie in het dorpscentrum. 

- Zorgen voor een goede verweving tussen wonen en andere kern-ondersteunende 

functies. 

- Kwalitatief verdichten van de kern. 

- Herinrichten van de kerkomgeving. 

- Inrichten van een volwaardig gemeenteplein met verschillende functies en een sterke 
relatie met de directe omgeving. 

- Opkopen en slopen van de resterende woningen langs de Hamerstraat en de 
Dendermondestraat. 

- Deelgebied ‘Kattenberg’ ontwikkelen tot een volwaardig deel van de kern. 

- Herprofilering van de Fabiolalaan afgestemd op het eigenlijke gebruik. 

- Bouw van een nieuw administratief centrum. 

- Uitbouwen van een duurzaam en kwalitatief groenblauw netwerk doorheen de 
dorpskern 

 

 

Suggesties naar hogere overheden 

- Terug openstellen van de treinstopplaats van Schelle. De gehele omgeving zal 
heraangelegd moeten worden met aandacht voor fietsvoorzieningen, aansluiting 
andere vervoersvormen, openbaar vervoer,… 

- Inrichting van de jachthaven als suggestie naar Provincie daar de Benedenvliet een 
provinciale natuurverbinding is. 

- Omvorming van een deel van het buffergebied naar woongebied langs de Spruytelei. 
Andere delen worden natuur en agrarisch gebied. 

- Aansnijding van het woonuitbreidingsgebied Tuinlei. 

- Omvormen van een deel van het buffergebied langs de Spruytelei naar woongebied.  

- Aanleggen van een fiets- en wandelbrug over de Benedenvliet ter hoogte van de 

Sint-Bernardusabdij. 

- Overdragen van de Fabiolalaan van gewest naar gemeente. 

- Voor de ontwikkeling van het Vlietpark is samenwerking met en ondersteuning vanuit 

de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse 
Milieumaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos noodzakelijk. 
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Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “4.3 Groot landbouwgebied” (p.42-48). Voor de leesbaarheid wordt 

het volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in 
grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

4.3 Groot landbouwgebied 

4.3.1 Visie 

Volgende functies staan in de deelruimte centraal: landbouw, natuur, recreatief 

medegebruik en in beperkte mate wonen. 

De afdeling Bos en Groen van AMINAL zal op korte termijn een beslissing nemen m.b.t. 

de inplanting van een stadsrandbos ten noorden van de Steenwinkelstraat. Delen van 
het Groot Landbouwgebied bevinden zich in IVON en VEN-gebied. Voor deze gebieden 
gelden de gemeentelijke ontwikkelingsperspectieven voor natuur en landbouw als 

suggesties. 

Het oostelijk landbouwgebied maakt deel uit van een grensoverschrijdende open ruimte 

parallel aan de Boomsesteenweg. Het waardevolle noordelijke deel moet als open 
ruimte verbinding richting Aartselaar behouden blijven. 

De landbouwactiviteit blijft hoofdgebruiker en moet in deze deelruimte behouden blijven. 

Ook de aanwezige natuurwaarden en kleine landschapselementen moeten behouden 
en versterkt worden. Een verweving tussen landbouw en natuur is blijvend nodig naar 

de toekomst toe. 

In het voormalige ontginningsgebied, dat omwille van de ontginning ruimtelijk 
vervreemd is van de omgeving, zijn naast landbouw en natuurontwikkeling ook andere 

functies mogelijk. Met aandacht voor de open ruimte en de groene omgeving  leent het 
gebied zich onder meer voor oprichten van nieuwe jeugdlokalen, recreatievoorzieningen 

en gemeenschapsvoorziening. Deze functies dienen ruimtelijk inpasbaar te zijn in de 
omgeving. Om de natuurwaarde te verankeren en bovenstaande ontwikkelingen 
mogelijk te maken zal het RUP Berrenheibos opgemaakt worden. 

Het toekomstige stadsrandbos moet ingeplant worden ter hoogte van de bestaande 
bosconcentraties van het Cleydael in Aartselaar en Klaverblad in Wilrijk. Dit bos kan 

evenwel uitlopers hebben tot aan de bestaande bossen langs de Bovenvliet. 

Het wonen wordt geconcentreerd ter plaatse van de Steenwinkelstraat. 

Op vlak van recreatie moeten de fiets- en wandelroutes uitgebreid en geoptimaliseerd 

worden. De manege aan het Jezuïetenhof sluit aan op dit recreatief netwerk. 

Aansluitend op de bestaande bebouwing en bestaande infrastructuur suggereert de 

gemeente een bijkomend woongebied.  
De gemeente wenst een actief verdichtingsbeleid te voeren. Het bijkomend woongebied 
langs de Spruytelei zal pas aangesneden worden indien de nood aan nieuwe woningen 

niet meer opgevangen kan worden binnen het bestaande weefsel.  
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4.3.2 Gewenste structuur Groot Landbouwgebied 

Kaart 13: Gewenste structuur Groot landbouwgebied 

Bovenvliet als natuurverbinding 

Suggesties voor de provinciale natuurverbinding: Voor de beek staat natuurontwikkeling 

voorop. Het is van belang deze ecologische corridor in haar huidige staat te laten 
bestaan en eventueel aan de hand van natuur-technische ingrepen te versterken. Zij is 
een biotoop op zich voor de waterdieren en planten, maar ook de oevers kunnen als 

migratieroute voor dieren dienen. Om deze functies ten volle te kunnen vervullen is een 
goede waterkwaliteit en een natuurvriendelijke oever van belang. De groengebieden 

aansluitend op de beek verhogen de ecologische en landschappelijke waarde. 
Eventuele ingrepen moeten geëvalueerd worden, rekening houdend met de totaliteit. 

De beek moet landschappelijk versterkt worden. De aanplant van beekbegeleidende 

struiken en bomen zorgt ervoor dat deze beter zichtbaar is in het landschap en zal 
naast de natuurlijke ook de landschappelijke waarde verhogen. De aanplantingen 

kunnen bestaan uit streekeigen bomen. 

Wullebeek als ecologisch lint op de gemeentegrens 

De ecologische corridor Wullebeek heeft een belangrijke waarde op gemeentelijk en 

bovengemeentelijk niveau. Zij kan mogelijk nog versterkt worden door middel van 
natuur-technische ingrepen. De Wullebeek moet in de toekomst landschappelijk 

versterkt worden via kleine landschapselementen en als natuurverbindingselement 
uitgebouwd worden. 

Landbouw in het authentiek landbouwgebied 

Het authentiek landbouwgebied wordt beschouwd als een landbouwgebied met een 
belangrijke natuur en historische waarde. Landbouw is er hoofdgebruiker van de ruimte. 

Natuur en recreatie zijn belangrijke medegebruikers. 

Het gebied valt voor een groot deel in het IVON. De gemeente stelt hier een aantal 
suggesties voor: 

De huidige landbouwactiviteiten moeten bewaard blijven in deze deelruimte zodat het 
bestaande landschap behouden blijft. Nadruk ligt op veeteelt en akkerbouw omdat die 

ervoor zorgt dat het areaal aan weilanden en akkers behouden blijft.  
De huidige landbouwactiviteiten moeten zoveel mogelijk bewaard blijven maar kunnen 
wel aangevuld worden met aan agrarisch gebruik gekoppelde invullingen die gericht zijn 

op korte-keten landbouw. Hierdoor kan de rendabiliteit van deze bedrijven beter 
gegarandeerd worden zonder de landschappelijke kwaliteiten negatief te beïnvloeden. 

 

Verspreid in de landbouwgebieden liggen kleine bos- en natuurgebieden. Vaak staan 
deze los in het landschap. Door het introduceren van kleine landschapselementen 

zullen deze elementen versterkt worden in het landschap. 

De manege wordt door middel van kleine landschapselementen geïntegreerd in de 

waardevolle omgeving. 

Deze kleine landschapselementen zullen ook ingepast worden langs het wegen- en het 
waternet. Dit zal op vrijwillige basis (beheersovereenkomsten) of op gemeentelijk 

initiatief (langs openbare wegen) gebeuren. 
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Landbouw in het zuidelijk landbouwgebied 

Naast landbouw is natuur een belangrijke ruimtegebruiker in dit deelgebied. 

De nadruk wordt gelegd op grondgebonden landbouw omdat deze geen nood heeft aan 
bijkomende bebouwing. 

De centrale delen van het gebied met een belangrijke landbouwfunctie vallen binnen 
het ontginningsgebied en de uitbreidingszone van de kleiontginning. 
Het behoud van de landbouwfunctie in de nog niet ontgonnen delen langsheen de 

Oude Bosstraat wordt gesuggereerd naar de hogere overheid. Hiertoe wordt een strook 
met een breedte van +/- 100 m ten zuiden van de Oude Bosstraat en in het verlengde 

ten oosten van de Tuinlei omgevormd van buffergebied, ontginningsgebied met 
nabestemming groengebied en ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied 
naar agrarisch gebied. 

Kleine landschapselementen worden ingevoegd ter ondersteuning van structuur-
bepalende assen en beekvalleien. Deze komen via beheersovereenkomsten of 

gemeentelijk initiatief tot stand. De vallei van de Wullebeek komt hiervoor o.a. in 
aanmerking. De kleine landschapselementen zullen ook gebruikt worden om gebouwen 
beter in het landschap te integreren. 

Retentiebekken in kleiputten 

De gebieden die momenteel afgebakend zijn op het gewestplan als ontginningsgebied, 

hebben de nabestemmingen natuur en landbouw. De westelijke kleiputten zijn al langer 
verlaten en hier is een nabestemming natuur mogelijk. De grootste kleiput zal hier 
dienst doen als retentiebekken. De gemeente suggereert hier ook een lokale visvijver. 

Als de oostelijke kleiput gevuld wordt kunnen hier windmolens geplaatst worden. Ze 
zullen zich op het hoogste punt van de gemeente bevinden waar ze voldoende wind 

kunnen vangen. Ze bevinden zich in de open ruimte op grote afstand van het 
woongebied. 
  

De open ruimte wordt niet aangetast door de inplanting van windmolens. 
De omgeving is reeds aangetast door de vele hoogspanningspylonen en de 

windmolens zullen hier nieuwe bakens in vormen. 
Dit gebied is op het windplan Vlaanderen aangeduid als gele zone.  In dit windplan 
wordt een onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor windturbines.  De gele kleur 

duidt op gebieden die eventueel geschikt zijn.   

Openruimtegebied  Tuinlei 

Het gebied wordt gekenmerkt door een mix van landbouwpercelen, actieve 
kleiontginning en spontaan ontstane groengebieden. Het verschil in landschap tussen 
het noorden en het zuiden van het gebied is zeer groot. Waar het noordelijke deel 

bestaat uit een gaaf agrarisch landschap werd het zuidelijke deel de voorbije decennia 
verstoord door kleiontginning, waarna een spontane natuurontwikkeling op gang kwam. 

Deze uniek landschappelijk mix dient naar de toekomst toe behouden en gekoesterd te 
worden.  
 

Het gebied wordt ten noorden begrensd door de Steenwinkelstraat, ten oosten door de 
Koekoekstraat, ten zuiden door de gemeentegrens met Niel en ten westen door de 

Rubensstraat en de Conciencestraat. Zo vormt het één grote groene zone die volledig 
omgeven is door woongebied. De doorwaadbaarheid van het gebied beperkt zich tot de 
Tuinlei (auto- en fietsverkeer) en enkele trage wegen zoals de Oude Bosstraat, de 

Spruytelei, de Speltenlei en Den Hooghen Weg. Een zachte oost-west verbinding 
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doorheen het gebied ontbreekt. Deze ontbrekende verbinding zorgt ervoor dat de relatie 
tussen de Tuinlei-site en de woonkern zeer beperkt is en het gebied relatief weinig 

bezoekers/passanten ontvangt. 
 

Omwille van het dense woonweefsel en het beperkte aanbod aan groene ruimte in de 
kern wenst de gemeente het groengebied rondom de Tuinlei toegankelijker en 
aantrekkelijker te maken voor de eigen bewoners. Door bepaalde delen van het gebied 

op te laden met recreatieve en publieke functies en het netwerk van trage verbindingen 
te versterken (bv. verbinding Steenwinkelstraat – Speltenlei – Tuinlei) wordt de relatie 

met de dorpskern versterkt. Belangrijk hierbij is het respecteren van de huidige 
natuurlijke structuur en de lokale draagkracht van het gebied. 
 

Het noordelijke, gave landbouwlandschap dat aangeduid werd als Herbevestigd 
Agrarisch Gebied (HAG) dient gevrijwaard te worden van niet aan agrarische activiteit 

gebonden functies. Het verstoorde ontginningslandschap, dat aansluit op de woonkern, 
heeft een veel breder potentieel.  
 

Ten zuidwesten van de Tuinlei dient de natuurontwikkeling in de voormalige 
ontginningsputten verder gestimuleerd en uitgebreid worden doormiddel van verdere 

bebossing, plasdraszones, watergebieden, …. Het verstoorde karakter van het gebied 
ten noordoosten van de Tuinlei (recent ontgonnen) maakt echter dat die zone een 
breder ontwikkelingspotentieel heeft. Naast het vergroten van het effectieve bosareaal 

is het wenselijk hier een lokale activiteitencluster in te richten.  
 

Binnen deze cluster kan plaats gecreëerd worden voor laagdynamische lokale 
activiteiten zoals nieuwe jeugdlokalen, een speelbos, volkstuinen, , …. Aanvullend op 
deze ontwikkelingen biedt de site potentieel voor het inrichten van een kleinschalig 

klimaatpark. Dit klimaatpark heeft tot doel ruimte te bieden aan nieuwe vormen van 
duurzame landbouw en energieopwekking. Hierbij wordt gedacht aan CO2-opslag (bv. 

aanplanten Olifantengras), stadslandbouw, duurzame energieopwekking*, … . 
Eventuele constructies die hiervoor nodig zijn dienen te worden geclusterd om de 
ruimtelijke impact zo beperkt mogelijk te houden.  

 
Ter ondersteuning van dit klimaatpark kan overwogen worden een deel van de 

technisch uitvoerende diensten in dit park te integreren. Bovendien zorgt het clusteren 
van al deze verschillende activiteiten voor levendigheid en sociale controle. Een goede 
onderlinge afstemming tussen de verschillende functies en landschappelijke inpassing 

zijn cruciaal. Een mogelijke invulling van het gebied wordt weergeven op onderstaande 
inrichtingsschets. 

 
 
 

 
 

 
 
 
* Als hoogste punt van de gemeente, op ruime afstand van het woongebied leent de zone zich voor de 
inplanting van windturbines. Gezien het hoge aantal hoogspanningslijnen in de omgeving zal de visuele 
impact hiervan beperk t zijn. Bovendien wordt het gebied in het ‘Vlaams Windplan’ aangeduid als ‘een 

gebied dat eventueel geschik t is voor windmolens’ 
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Figuur 10: Inrichtingsschets Tuinlei 

Om bovenstaande ontwikkelingen mogelijk te maken dient een RUP (Berrenheibos) 
opgemaakt te worden.  

Suggestie bijkomend woongebied Spruytelei 

 

De gemeente suggereert bijkomend 
woongebied boven op haar reeds 
bestaande juridische voorraad. Het gaat 

om een gebied dat nu bestemd is als 
buffergebied en in het zuiden van de 

gemeente is gelegen. Het project dat hier 
gerealiseerd zal worden, is bestemd voor 
middengroepen. 

Dit mogelijk toekomstig woongebied 
bevindt zich tussen het woongebied 

Paepevelden en de kleiontginningen. Langs de Consciencestraat en de Rubensstraat 
bevindt zich reeds bebouwing. De kleiontginningen ten westen van de Tuinlei zijn 
afgelopen en zullen niet uitgebreid worden. Hierdoor is de functie als buffergebied 

achterhaald. Ter hoogte van de verlaten kleiputten is er momenteel spontane 
natuurontwikkeling aan de gang. 

Het gebied is niet gelegen in een vogelrichtlijn-, habitatrichtlijngebied, beschermd 
landschap, ankerplaats, er zijn geen monumenten in het gebied. Het gebied is ook niet 
biologisch waardevol. 
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Het mogelijk toekomstige woongebied wordt in het noorden begrensd door agrarisch 
gebied, in het oosten door ontginningsgebied met nabestemming natuur, in het zuiden 

door een strook natuurgebied langs de Wullebeek en in het westen door het 
woongebied Paepevelden. De zuidelijke strook natuurgebied zorgt voor een buffer met 

de gemeente Niel. 

Momenteel bestaat het gebied uit graslanden, een boomkwekerij, ruigtes en een 
gedeelte akkers. De weilanden worden als paardengraasweiden gebruikt en verspreid 

in het gebied bevinden zich paardenhokken. Enkele bomenrijen doorkruisen het gebied. 
Twee hoogspanningspylonen staan op de grens van het gebied. Deze bomenrijen en 

pylonen vormen de basis van het uit te werken ontwerp. 

Het bijkomend woongebied ligt aan de rand van de open ruimte en tast deze minimaal 
aan. In de tuinen kunnen beplantingen zorgen voor een geleidelijke overgang naar het 

natuurgebied. 

De ontsluiting van het gebied gebeurt door 

de bestaande infrastructuur. Deze bestaat 
uit de Spruytelei die het gebied van west 
naar zuid doorkruist. Deze straat maakt 

eveneens deel uit van het ontwerp van het 
utilitair provinciaal fietsroutenetwerk. 

Het mogelijk toekomstige woongebied ligt 
op korte afstand van het winkelcentrum 
langs de Provinciale baan op de grens 

met Niel. 

 

De oppervlakte van het bijkomend woongebied bedraagt ongeveer 3,63 hectare. Indien 
een dichtheid van minimaal 25 woningen per hectare wordt nagestreefd kunnen er 
minstens 91 woningen gerealiseerd worden. Met een gemiddelde gezinsgrootte van 

2,38 in Schelle, kan de gemeente 217 inwoners meer opvangen. In het arrondissement 
Antwerpen is er een behoefte naar 54.962 bijkomende woningen tot het jaar 2007. Met 

91 bijkomende woningen in Schelle wordt een deel van de taakstelling reeds ingevuld. 

Vermits de gemeente in de eerste plaats wil inzetten op verdichting wordt dit gebied 
gezien als een reservegebied voor wanneer er binnen het bestaande weefsel niet meer 

voldoende nieuwe woongelegenheden gecreëerd kunnen worden.  
 

Steenwinkelstraat 

In de strook lintbebouwing wordt de nadruk op het wonen gelegd. De zichten naar de 
achterliggende open ruimtes moeten behouden blijven. Langs de straat zijn diensten en 

handel gericht op dagdagelijkse producten toegelaten. Deze worden toegelaten maar 
niet gestimuleerd. In eerste instantie zal getracht worden ze te lokaliseren in het 

winkelgedeelte van de Provinciale Steenweg om de centrumfunctie te versterken. De 
nieuwe diensten en handel moet zich integreren in de bestaande morfologie 
(gebouwtype, kavelgrootte, bouwhoogte,…) en landelijke omgeving. 

In dit lint blijft het wonen de hoofdfunctie. Een uitbreiding van het woongebied in de 
achtergelegen landbouwgebieden en lucratieve verdichting onder de vorm van 

‘appartementisering’ wordt niet toegelaten. 
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De Steenwinkelstraat zorgt voor de aansluiting van het dorpscentrum met de A12/N177. 
Deze verbinding moet op een vlotte manier gebeuren met nadruk op de 

verkeersleefbaarheid zodat de kwaliteit van de woonomgeving niet achteruit gaat. 
De Steenwinkelstraat is eveneens een lokale verbindingsweg die het verkeer vanuit de 

verblijfsgebieden verzamelt. Langs deze straat is er ruimte nodig voor het openbaar 
vervoer en de zwakke weggebruiker.  

Ontwikkelingsperspectieven baken: Kloosterhoeve 

Om het voortbestaan van het beschermde monument te garanderen worden de 
mogelijke functies van het gebouw uitgebreid. Het gaat om laagdynamische functies 

zoals handel, horeca, kantoren of diensten. Een industriële of ambachtelijke functie 
wordt niet toegelaten. 
Om het voortbestaan van het beschermde en reeds grotendeels gerestaureerde 

monument te garanderen binnen het herbevestigd agrarisch gebied is het noodzakelijk 
ook aan landbouwgerelateerde activiteiten zoals hoevetoerisme mogelijk te maken. 

Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde recreatie 

Manège Jezuïetenhof 

Het beschermde monument Jezuïetenhof behoort tot de manège. Om het voortbestaan 
van dit waardevolle gebouw te garanderen is de functie als manège geschikt. 

De manège bevindt zich in een gebied waar het recreatieve medegebruik wordt 
gestimuleerd. Het gebouwencomplex bevindt zich tevens in de nabijheid van fiets- en 
wandelroutes en passen zo in het toeristisch-recreatieve netwerk. 

De omgeving is aangeduid als IVON-gebied, maar een recreatieve activiteit zoals de 
manège is hierin verzoenbaar. 

De gebouwen en omliggende terreinen dienen echter beter in het waardevolle 
landschap geïntegreerd te worden. 

Hondenschool Zwarte Rakker 

De hondenschool is volledig gelegen in natuurgebied in de vallei van de Wullebeek.  

Deze beek zal verder ecologisch versterkt worden. 
Het recreatieterrein is enkel bereikbaar via landbouwwegen.  De bezoekers maken 

gebruik van het openbaar domein om zich te parkeren.  Naar Niel is er enkel een 
fietsverbinding. 
De hondenschool mag niet uitbreiden en de bestaande gebouwen en infrastructuur 

worden op deze plek behouden zolang de club blijft bestaan. 
 

4.3.3 Maatregelen, acties en suggesties 

Maatregelen en acties 

- opmaak RUP zonevreemde woningen; 

- opmaak RUP zonevreemde bedrijven; 

- Aanduiden Jezuïetenhoeve en Kloosterhoeve als bakens. 

- bebossen van het oud stort in de Capucienendreef. Hiervoor is overleg nodig met de 
huidige eigenaars; 

- Beplanting stortplaats Tuinlei:  Voor de gesaneerde stortplaats langs de Tuinlei zal 

een beheersplan voor aanplantingen opgemaakt worden. 

- aanplant streekeigen vegetatie in beekvalleien; 

- aanplant kleine landschapselementen langs wegen- en waternet en langs 
landbouwbedrijfsgebouwen; 
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- Stimulatie van het recreatieve medegebruik in de open ruimte ten zuiden van de 
Steenwinkelstraat en Hulstlei; 

- behoud grondgebonden landbouw ten zuiden van de Steenwinkelstraat en Hulstlei; 

- behoud en versterken natuurwaarden en kleine landschapselementen ten zuiden van 

de Steenwinkelstraat en Hulstlei; 

- Verder uitbreiden van Berrenheibos langs de Tuinlei; 

- Inrichten van een recreatieve activiteitencluster langs de Tuinlei; 

- Inrichten van een klimaatcampus met ruimte voor duurzame energieopwekking, CO2 
opslag en andere laagdynamische gemeenschapsvoorzieningen; 

- Onderzoeken hoe nieuwe jeugdlokalen landschappelijk ingepast kunnen worden 
langs de Tuinlei; 

- Onderzoeken hoe het kleinschalig klimaatpark en delen van de uitvoerende 

technische diensten die zinvol zijn ter ondersteuning van dit klimaatpark 
landschappelijk ingepast kunnen worden langs de Tuinlei; 

- Om het landbouwgebied te verduurzamen kan worden ingezet op het aanleggen van 
‘fauna-stroken’ langs de randen van landbouwpercelen. 

 

Suggesties 

- omvorming van buffergebied, ontginningsgebied met nabestemming groengebied en 

met nabestemming agrarisch gebied naar agrarisch gebied. 

- omvorming van een deel van het buffergebied naar woongebied langs de Spruytelei  
(indien de bijkomende woonbehoefte elders niet meer gerealiseerd kan worden). 

Andere delen worden natuur en agrarisch gebied. 

- manège Jezuïetenhof behoort tot de gemeentelijke recreatieve infrastructuur; 

- behoud van de open ruimteverbinding naar het noorden; 

- Stimulatie van het recreatieve medegebruik in de open ruimte ten noorden van 
Steenwinkelstraat en Hulstlei. 

- behoud grondgebonden landbouw ten noorden van Steenwinkelstraat en Hulstlei; 

- behoud en versterken natuurwaarden en kleine landschapselementen ten noorden 

van Steenwinkelstraat en Hulstlei; 

- het stadsrandbos moet voorzien worden ter hoogte van de huidige bosconcentraties 
van Kleidaal en Klaverblad.  De bossen langs de Bovenvliet kunnen dienen als 

uitloper van het stadsrandbos. 

- authentiek landbouwgebied gelegen in IVON: behoud van de huidige 

landbouwactiviteiten, nadruk op grondgebonden en korte keten landbouw, behoud 
van de bestaande bebouwing. 

- Suggestie visvijver in retentiebekken. 

- Suggestie functiewijziging Kloosterhoeve in IVON. 
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Aanvullingen bindend deel 
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2. Bindende selecties en acties 
Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “2.2 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties voor 
de ruimtelijk-natuurlijke structuur” (p.4-5). Voor de leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk 
overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De 

geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

2.2 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties 

voor de ruimtelijk-natuurlijke structuur 

2.2.1 Selecties en categorisering 

Selectie netwerk van natte biotopen 

De gemeente duidt het retentiebekken in de verlaten kleiputten, de omwallingen van het 
gemeentepark en het Laarhof, de Bovenvliet, de gemeentelijke visvijvers, de visvijvers 

langs de Bovenvliet, Wullebeek en Maeyebeek aan als onderdeel van een netwerk van 
natte biotopen met aandacht voor natuur. 

Selectie van natuurverbindingen op lokaal niveau 

De gemeente duidt de Wullebeek en Maeyebeek aan als lokale natuurverbindingen op 
het grondgebied van Schelle. 

 

2.2.2 Maatregelen en acties 

Actieplan voor de Maeyebeek 

De gemeente maakt een actieplan op voor de Maeyebeek. Er wordt een inventaris 
opgemaakt van de water- en structuurkwaliteit. Het plan omschrijft maatregelen voor 

inrichting, zuivering en beheer van de waterloop. Langs de beek wordt een strook 
aangeduid voor natuurontwikkeling. 

Groenstructuurplan voor het dorpscentrum 

Voor het dorpscentrum van Schelle wordt een groenstructuurplan opgemaakt. Hierin 
wordt een samenhang gecreëerd tussen de verschillende groengebieden, 

gemeentepark, straatbeplantingen in de gemeente. In de dorpskern vervolledigt de 
gemeente de straatbeplantingen. 

Beplanting stortplaats Tuinlei 

Voor de gesaneerde stortplaats langs de Tuinlei zal een beheersplan voor 
aanplantingen opgemaakt worden. 

Herintroductie kleine landschapselementen 

Voor het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteit wordt de aanplant 

van streekeigen kleine landschapselementen gestimuleerd. 

Opmaken RUP Berrenheibos 

Het RUP Berrenheibos moet de herbestemming van de nabestemming van een deel 

van het ontginningsgebied realiseren. Hierdoor wordt het mogelijk het nieuwe 
Berrenheibos  juridisch te verankeren en  een duurzaam klimaatpark te realiseren. 

Opmaken RUP voor waterziek landbouwgebied 

Het RUP dient het waterbergend potentieel van het waterziek landbouwgebied ten 
zuiden van de monding van de Benedenvliet juridisch te verankeren. Aanvullend op de 

huidige landbouwactiviteiten dient binnen dit gebied ingezet te worden op het verhogen 
van het waterbergend vermogen.    
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Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “2.3 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties voor 
de open ruimte structuur” (p.5). Voor de leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De 

tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt 
doorgehaald weergeven. 

2.3 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties 

voor de open ruimte structuur 

2.3.1 Selecties en categorisering 

Selectie van open ruimte verbindingen 

Het poldergebied wordt geselecteerd als open ruimte verbinding naar Niel en de 

Schelde. 

Selectie van agrarisch gebied 

De gemeente duidt de gebieden ten noorden en ten zuiden van de Steenwinkelstraat en 
ten noorden en ten zuiden van de Kapelstraat aan als waardevolle landbouwgebieden 
waar naast akkerbouw enkel grondgebonden veeteelt de hoofdgebruiker kan zijn. 

Serrebouw is hier niet toegelaten De gebieden zijn ook drager van concentraties van 
kleine landschapselementen. 

Selectie bakens 

- Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk; 

- Poort van het Laarhof  

- Laarkapel; 

- Jezuïetenhoeve; 

- Kloosterhoeve; 

- Tolhuis en omgeving. 

- Generatorhal en toegangscomplex Electrabelsite 

2.3.2 Maatregelen en acties 

Opmaak van het BPA of RUP Tolhuis 

De gemeente maakt het RUP Tolhuis op om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in 
het gebied na te streven. 
Hierin wordt natuurontwikkeling en grondgebonden landbouw nagestreefd, het park-

gebied van de Interescautwijk omgevormd naar een woonkorrel, agrarisch gebied naar 
recreatiegebied, agrarisch gebied naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 

(containerpark) en industriegebied naar buffergebied. 
Het Tolhuis, Laarhof en de bebouwingsconcentratie langs kruising Interescautlaan-
Tolhuisstraat (actueel kunstgalerij Tolhuis en achterliggende loodsen) worden 

opgenomen als toeristische sites. 
De gemeente maakt het RUP Tolhuis op om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in 

het gebied na te streven. Belangrijke aspecten binnen dit RUP zijn natuurontwikkeling, 
vrijwaren van het open agrarisch landschap en de mogelijkheden voor het uitbouwen 
van toeristisch-recreatieve functies, inclusief horeca, aanverwante dienstverlenende 

functies en kleinschalige economische activiteiten.  
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Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “2.4 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties voor 
de open ruimte structuur” (p.6-7). Voor de leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De 

tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt 
doorgehaald weergeven. 

2.4 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties 

voor de nederzettingsstructuur 

2.4.1 Selecties en categorisering 

Selectie centrum gemeente 

Het centrum van de gemeente wordt begrensd door: 

- In het noorden: de Boven- en Benedenvliet; 

- In het oosten: de spoorweg Antwerpen-Boom; 

- In het zuiden: de Kapelstraat; 

- In het westen: de Fabiolalaan en de kerkomgeving. 

In de kern is een hogere dichtheid gewenst dan in de er rond gelegen woongebieden. 

De bebouwingsdichtheid en -typologie moeten de herkenbaarheid van de kern 
benadrukken. 

2.4.2 Maatregelen en acties 

Opmaak RUP voor de dorpskern 

Er wordt een RUP opgemaakt voor de herinrichting van de ruime kerkomgeving. De 

omgeving omvat de kerk en haar plein, het park, de sporthal, de oude scheepswerf en 
de Beneden- en Bovenvliet met hun omgeving. De bedoeling is om te komen tot een 

kwalitatief stedenbouwkundig en architecturaal project met versterking van de 
woonfunctie en haar ondersteunende functies. 
In het ontwerp worden volgende zaken bepaald: 

- minimum en maximum bouwvolumes 

- aard en plaats van de openbare ruimtes 

- … 

Bij de opmaak van dit RUP dient rekening gehouden te worden met de mogelijke 
inplanting van een tramlijn. 

De Benedenvliet is geselecteerd als provinciale natuurverbinding. Voor dit deel zal het 
ontwerp met inrichting van jachthaven als suggestie overgemaakt worden. Hierlangs 

wordt oevergebonden recreatie voorgesteld. 

Belangrijke elementen binnen dit project zijn: 
- Een integrale ruimtelijke en architecturale benadering 

- Goede relatie tussen de kern en het groen-blauw netwerk 

- Inrichten van nieuw dorpsplein dat functioneert als een ‘dorpshart’  

- Kernversterking en slim verdichten 

- Toekomstgerichte parkeer en mobiliteitsvisie 

Opmaak RUP zonevreemde woningen 

De gemeente beslist om voor de zonevreemde woningen op haar grondgebied een 
RUP op te maken. Ter voorbereiding van dit RUP differentieert en categoriseert de 

gemeente de zonevreemde woningen in het kader van de geldende wetgeving en de 
gewenste ruimtelijke structuur. 
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Gebieden voor de realisatie van bijkomende woningen 

De gemeente neemt volgende delen van woongebieden in aanmerking voor de 

realisatie van bijkomende woningen: 
- binnengebied Hamerstraat (0,12 ha); 

- binnengebied Kapelstraat (voetbalvelden) (1,10 ha); 

- binnengebied Steenwinkelstraat-Kwadenhoekweg (1,96 ha); 

- binnengebied Witte Gevelstraat (0,62 ha); 

- sanering bedrijfsruimten Firma Coeck (0,54 ha). 

Verbeteren van de woningkwaliteit 

De gemeente beslist om via sloop, renovatie- en vervangingsbouwprojecten de 
woningkwaliteit te verbeteren. 

Verdichten in de kern 

Verdere verdichting wordt gerealiseerd door een kwalitatief dorpsvernieuwingsbeleid te 
voeren waarbinnen grote, oude panden vervangen/omgevormd worden naar efficiëntere 

duurzame bouw- en woonvormen met aandacht voor de groen-blauwe linten. 

Speel- en/of ontmoetingsruimten 

Per wijk worden speel- en/of ontmoetingsruimten voorzien. De bestaande pleintjes 

worden aangepast in functie van de nieuwe Europese normen betreffende speeltuigen. 
Voor nieuwe pleintjes worden structuurschetsen opgemaakt. 

 

Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “2.5 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties voor 
de ruimtelijk-economische structuur” (p.7). Voor de leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk 
overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De 

geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

2.5 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties 

voor de ruimtelijk-economische structuur 

2.5.1 Selecties en categorisering 

Selectie lokaal handels- en dienstencentrum in de ruime kerk- en Vlietomgeving 

Het centrum is gelegen langs het deel Provinciale Steenweg tussen de kerk en het 
kruispunt met de Steenwinkelstraat. Hier wordt een hogere bebouwing nagestreefd 

waarbij wonen boven winkels de na te streven typebebouwing wordt. 

2.5.2 Maatregelen en acties 

Opmaak RUP zonevreemde bedrijven 

De gemeente beslist om voor de zonevreemde bedrijven op haar grondgebied een RUP 
op te maken. Ter voorbereiding van dit RUP wordt een gebiedsgericht onderzoek 

gevoerd. 

Opmaak RUP Berrenheibos 

Uitbouwen van een groen omkaderd klimaatpark dat inzet op CO2-opslag (olifantengras 
en bebossing), duurzame landbouw (volkstuinen, agroforestry, teelten met extra 
duurzaamheidswaarde, …), duurzame jeugdlokalen, natuurontwikkeling, en alternatieve 

energieopwekking (wind en zon) zonder ruimtebeslag. Ter ondersteuning van dit 
klimaatpark kan een deel van de technisch uitvoerende diensten in deze site 

geïntegreerd worden. Ook het inrichten van een kleinschalige lokale 
dierenbegraafplaats op deze site is wenselijk. 
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Afwerken van de groenbuffer tussen de woningen in de Koekoekstraat en het 
bedrijventerrein langs de Boomsesteenweg. 

Er zal gestimuleerd worden om de groenbuffer verder aan te planten. 
 

Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “2.6 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties voor 
de toeristisch recreatieve structuur” (p.7-8). Voor de leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk 
overgenomen. De tekst die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De 
geschrapte tekst wordt doorgehaald weergeven. 

2.6 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties 

voor de toeristisch recreatieve structuur 

2.6.1 Selecties en categorisering 

Selectie van concentraties van lokale recreatieve infrastructuur 

Volgende concentraties worden geselecteerd: 
- De concentratie rond gemeentepark, sporthal en visvijvers wordt geoptimaliseerd  

- Uitgebreide recreatiezone in de Kapelstraat 

- Manège Jezuïetenhof 

- Een nieuwe groen omkaderde recreatiecluster langs de Tuinlei wordt ingericht 

Selectie van lokale recreatieve infrastructuur met bovengemeentelijk gebruik 

Volgende concentraties worden geselecteerd: 
- Kerkomgeving met Benedenvliet en jachthaven 

- Tolhuis met veer 

- Het Laarhof 

- Bern-ART 

- Berrenheibos 

- Hoeve Van Linden 

Selectie van toeristische knooppunten 

De omgeving van het Tolhuis (gebouwencomplex langs de Interescautlaan – 

Tolhuisstraat),het Laarhof met de omgeving van de Laarkapel  en de kerkomgeving 
worden geselecteerd als toeristische knooppunten. Hier wordt verblijfsaccommodatie 
mogelijk. 

Selectie van zones voor recreatief medegebruik 

De gemeente duidt de open ruimte ten noorden van de Laardijk en de open ruimte ten 

zuiden van de Steenwinkelstraat – Hulstlei aan als zones voor recreatief medegebruik. 

Recreatievoorzieningen op wijkniveau 

Elke woonwijk moet voorzien zijn van een recreatieve ruimte. 

2.6.2 Maatregelen en acties 

Concentraties van lokale recreatieve infrastructuur 

Voor alle concentraties moet een structuurschets opgemaakt worden. Belangrijke 
aspecten hierbij zijn de interne samenhang, de ontsluiting, parking en fietsstalling en de 
landschappelijke elementen die een verbetering van de ruimtelijke integratie in de 

omgeving beogen. Indien van toepassing moet ook een fasering voorzien worden. 

Indien het juridisch noodzakelijk is, moet een bestemmingsplan opgemaakt worden. De 

concentratie rond het gemeentepark maakt deel uit van het RUP voor de dorpskern, de 
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concentratie aan de Kapelstraat maakt deel uit van het RUP Tolhuis en de nieuwe 
cluster rond de Tuinlei wordt behandeld in RUP Berrenheibos.  

Recreatievoorzieningen op wijkniveau 

Hier worden inrichtingsschetsen voor opgemaakt en eventueel een RUP indien de 

recreatievoorziening niet gelegen is in een geschikte gewestplanzonering. 

Onderstaande tekst wijzigt hoofdstuk “2.7 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties voor 
de lijninfrastructuur” (p.8-9). Voor de leesbaarheid wordt het volledige hoofdstuk overgenomen. De tekst 
die de bestaande tekst vervangt en/of aanvult wordt in grijs gemarkeerd. De geschrapte tekst wordt 

doorgehaald weergeven. 

2.7 Bindende selecties, categorisering, maatregelen en acties 

voor de lijninfrastructuur 

2.7.1 Selecties en categorisering 

Selectie lokale verbindingswegen, lokale ontsluitingswegen en woonstraten 

Schelle maakt op haar grondgebied een onderscheid tussen lokale verbindingswegen, 
ontsluitingswegen, woonstraten, straten voor industriële vestiging en landelijke wegen. 

Als lokale verbindingswegen worden geselecteerd: Fabiolalaan, Steenwinkelstraat en 
de Provinciale Steenweg ten zuiden van de Steenwinkelstraat. 

Als lokale ontsluitingswegen worden geselecteerd: Provinciale Steenweg, ten noorden 
van de Steenwinkelstraat, Peperstraat, Kapelstraat, Tolhuisstraat, Frans Cretenlaan, 
Consciencestraat, Rubensstraat en Tuinlei. 

Selectie en uitwerking poorten rond de dorpskern 

De gemeente beslist om de bebouwde omgeving van Schelle aan te duiden met 

poorten. Deze worden gesitueerd aan de Fabiolalaan, Steenwinkelstraat en Provinciale 
Steenweg. 

2.7.2 Maatregelen en acties 

Inrichtingsplan treinstopplaats 

Een inrichtingsplan wordt opgemaakt voor de omgeving van de treinstopplaats. Hierin 

wordt aandacht besteed aan de koppeling met andere vervoersvormen zoals fiets, auto 
en bus. Er moet aandacht besteed worden aan overdekte fietsvoorzieningen, 
parkeerplaats, bushalte,… 

Opmaak fietsrouteplan 

De gemeente stelt een fietsrouteplan op met opname van alle knelpunten, 

mogelijkheden tot aansluiting met andere vervoerswijzen, voorzieningen, 
bewegwijzering,… Het gebruik van de fiets wordt bevorderd zowel voor het functioneel 
als het recreatief verkeer. 

Herprofilering van de Fabiolalaan 

De Fabiolalaan moet opnieuw ingericht worden op maat van de dorpskern. Veilige 

oversteekpunten voor zwakke weggebruikers en een extra ruimte voor het groen-blauw 
netwerk zijn hierbij essentieel. 

Uitbreiden fietsroutenetwerk 

Er dient te worden ingezet op de uitbreiding en verdere vertakking van het 
fietspadennetwerk met o.a. de aanleg van een fietsostrade langs spoorlijn 52, een 

fietsostrade langs de Schelde en een bovenlokaal functioneel fietspad vanaf de 
waterkant over de Bovenvliet richting de A12/N177. 
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