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1. Inleiding
1.1. Situering van de opdracht
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 22 april 2002 IGEAN opdracht gegeven
tot het opmaken van een bijzonder plan van aanleg “Tolhuis” voor het gebied begrensd door
de Rupel en de Schelde in het westen, de monding van Benedenvliet in het noorden, de
woongebieden Maaienhoek, Kapelstraat en Laarhofstraat in het oosten en de Wullebeek in
het zuiden.
Na de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) door de Deputatie
van de provincie Antwerpen op 6 oktober 2005, werd deze opdracht verder gezet volgens de
procedure voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In 2008
werd met de goedkeuring van het RUP “Tolhuis - recreatiegebied Kapelstraat”) door de
deputatie reeds een deel van het plangebied geordend.

1.2. Doelstellingen
Het RUP omvat de volgende doelstellingen:
-

vrijwaren van het open polderlandschap en de aanwezige natuurwaarden

-

behoud van bouwkundig erfgoed, met ontwikkelingsperspectieven om het behoud op
lange termijn te garanderen

-

rechtszekerheid en ontwikkelingsperspectieven voor bestaande (zonevreemde)
activiteiten

-

reorganisatie van de sportsite aan de Kapelstraat
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2. Situering

Figuur 1: situering

Schelle is gelegen in de Rupelstreek, die zich uitstrekt langs de Schelde, de Rupel en de Nete.
Naast deze rivieren vormt de A12 een belangrijke bovenlokale drager. De woonkernen
ontwikkelden zich langs een centrale steenweg en de spoorlijn Antwerpen – Boom.
Het plangebied wordt ten zuiden begrensd door de Wullebeek, tevens de grens met de
gemeente Niel. Ten westen wordt de grens gevormd door de Rupel en ten noorden wordt de
grens afgestemd op het provinciaal RUP voor de Electrabelsite (in opmaak). In het oosten
grenst het plangebied tot aan de Laarhofstraat en maakt ook de sportsite Kapelstraat deel uit
van het plangebied.
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3. Bestaande ruimtelijke context
3.1. Historische situatie

Figuur 2: Ferrariskaart

Op de Ferrariskaart zijn in het plangebied reeds concentraties van bebouwing te zien langs
de Rupel en ter hoogte van de Laarhofstraat. Het Tolhuis langs de Rupel wordt als dusdanig
benoemd. Ten noorden van het plangebied bevindt zich het omwalde domein van het kasteel
Ravenstijn. Ook de kapel en hoeve langs de Laarhofstraat zijn reeds terug te vinden.
Het dreefkarakter van de Tolhuisstraat die het plangebied van oost naar west doorkruist was
reeds aanwezig. Voor het overige heeft het plangebied voornamelijk een agrarisch karakter
met enkele beboste gedeeltes langs de Wullebeek en langs de Rupel.
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3.2. Bestaande ruimtelijke structuur
3.2.1. Luchtfoto

Figuur 3: luchtfoto bestaande toestand
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3.2.2. Synthesekaart

Figuur 4: bestaande ruimtelijke structuur
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3.2.3. Polderlandschap en Wullebeek
Het plangebied omvat een groot gedeelte van de polder, langs één zijde begrensd door
Schelde en Rupel en aan de andere zijde door de woonkern van Schelle.
Dit polderachtige gebied wordt gekenmerkt door een open agrarisch karakter in het zuidelijk
gedeelte en een meer gesloten karakter met bosfragmenten ten noorden van de Tolhuisstraat.
Deze kenmerkende eigenschappen waren ten tijde van Ferraris reeds aanwezig, net als een
aantal gebouwen, zoals het Laarhof en het Tolhuis, die tot op heden nog als bakens in het
landschap en als belangrijke plekken binnen het toeristisch-recreatief netwerk fungeren.
Een belangrijk deel van de ruimte nabij de Schelde is in de loop der jaren ingenomen door de
elektriciteitscentrale en de hiermee verbonden tuinwijk. Vanuit de elektriciteitscentrale
vertrekken meerdere hoogspanningsleidingen. Deze doorkruisen het zuiden van het
poldergebied en hebben een belangrijke visuele impact op het landschap.
In een brede strook rond de Electrabelsite bevinden zich landbouwgebieden, die fungeren als
bufferzone naar de woongebieden en een aantal bosfragmenten. Langs de Schelde en Rupel
zijn waardevolle natuurgebieden terug te vinden. Het omgevende landbouwgebied wordt
doorsneden door een aantal typische bomenrijen.
De Wullebeek vormt de zuidelijke grens van het plangebied en tevens de grens met de
gemeente Niel. De waterloop wordt gekenmerkt door sterke meandering en landschappelijk
geaccentueerd door bomenrijen. De Wullebeek mondt uit in de Rupel.

3.2.4. Recreatiezone en recyclagepark Kapelstraat
Aan de Kapelstraat ligt een recreatieve cluster met meerdere voetbal-, tennis- en
paddelvelden. Tussen de twee zuidelijk gelegen voetbalvelden staat het hoofdgebouw met
kleedkamers en cafetaria.
Ten westen van de sportzone ligt het recyclagepark van de gemeente Schelle. Het is een
grotendeels verharde zone waarop de ophaalcontainers geplaatst worden.
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3.2.5. Site Tolhuis

Figuur 5: Site Tolhuis

De site van het Tolhuis vormt het meest westelijke deel van het plangebied en omvat een
bosgebied in het noorden, een centraal park met verschillende historische gebouwen en
horeca langs de Rupeldijk.
Het meest noordelijke deel omvat een bosgebied, dat bestaat uit een populierenaanplanting.
Dit gebied is zeer drassig en moeilijk toegankelijk. Het overige deel van het domein is
historisch ingericht als een landschapstuin met majestueuze bomen, vijver, verspreide
bebouwing en kleine ornamenten.
De gebouwen binnen het park hebben doorheen de eeuwen verschillende functies bekleed.
Het Tolhuis (1) en de aansluitende bijgebouwen (2) deden oorspronkelijk dienst als
infrastructuur voor de tolheffing op de Rupel. Sinds het tolvrij worden van de Rupel werden
de gebouwen gebruikt voor een breed spectrum aan functies. Momenteel wordt het gebruikt
als woonhuis door de eigenaars van het domein en er is een kleinschalige wijnhandel
gevestigd. De voormalige conciërgewoning (3) werd gerenoveerd en doet momenteel dienst
als woning. Twee stallingen wachten nog op een nieuwe invulling. De historische hoeve (4) is
in gebruik als woning en wordt 1 of 2 maal per week gebruikt als seminariecentrum voor
kleine groepen. Ook de vrijstaande woning (5) naast de hoeve is bewoond.
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De bebouwing langs de Rupel ten zuiden van de Tolhuisstraat staat volledig in functie van
horeca en vormt, samen met de veerdienst over de Rupel een belangrijk toeristisch
knooppunt. De oude kapel (6) omvat een café en de woonvertrekken van de uitbaters. Aan
de andere zijde van de parking (8) bevindt zich het restaurant ‘Tolhuis-Veer’ (7), een
restaurant met feestzaal en ruim terras langs de Rupeldijk.
Op de dijk is een beperkte parking voorzien, met ca. 20 parkeerplaatsen. De dijk op- en
afrijden gebeurt in een lus met enkelrichting.

3.2.6. Bebouwing Laarhofstraat en Tolhuisstraat
In

het

oosten

van

het

plangebied

bevinden

zich

langs

de

Laarhofstraat

twee

gebouwenconcentraties.
Ten noorden van de Tolhuisstraat betreft het de Laarkapel, een beschermde 16e-eeuwse
kapel omgeven door een klein plantsoen van lindebomen en kastanjebomen. De kapel wordt
geflankeerd door een 18e-eeuwse hoeve bestaande uit 3 aaneengesloten hoevegebouwen
met zadeldak en een vrijstaande stal. Een deel van deze hoeve brandde in 2016 af en werd
heropgebouwd.
Deze hoeve en de omliggende gronden liggen volgens het gewestplan in de bufferzone van
Air Liquide, die zeer breed gedimensioneerd is. Deze gronden sluiten aan bij het geplande
restaurant en worden nu reeds gebruikt voor eigen teelt van fruit en groenten. De gronden
worden doorsneden door een voormalige spoorlijn. Het meest zuidelijke deel is spontaan
bebost na afbraak van een gebouw.
Ten zuiden van de Tolhuisstraat is de Laarhofstraat langs beide zijden volledig bebouwd. Het
betreft hier voornamelijk eengezinswoningen met standaard profiel (1 verdieping met schuin
dak). Ter hoogte van het kruispunt met de Tolhuisstraat bevinden zich ook enkele
meergezinswoningen.
Langs de Tolhuisstraat bevindt zich een landbouwbedrijf (Tolhuisstraat 62) en ter hoogte van
het kruispunt met de Interescautlaan ligt een cluster van gebouwen. Op Tolhuisstraat 70 is
BernArt gevestigd, een evenementenzaal met buitenruimte, in combinatie met een
kunstgalerij. De achterste gebouwen worden gebruikt voor opslag. Aan de oostkant ligt een
parking met ca. 50 parkeerplaatsen. Naast BernArt staat een ééngezinswoning (Tolhuisstraat
72). Aan de overzijde van de straat ligt een voormalige hoeve die werd omgevormd naar een
ééngezinswoning (Tolhuisstraat 253).

3.2.7. Bestaande mobiliteitsstructuur
Door de ligging tegen de rivieren Schelde & Rupel ligt het gebied op vlak van mobiliteit vrij
geïsoleerd. Voor gemotoriseerd verkeer vormt de Tolhuisstraat (en in mindere mate ook de
Laarhofstraat – Kapelstraat) de voornaamste toegangsweg. De Tolhuisstraat sluit op haar
beurt aan op de N148, die parallel aan de A12 de noord-zuid verbinding vormt tussen de
Rupelstreekgemeenten Hemiksem – Schelle – Niel.
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Voor zwakke weggebruikers is het plangebied veel beter ontsloten. In oost-westelijke richting
zorgen de veerdienst Schelle-Wintam, de Tolhuisstraat en de Laardijk voor een goede
bereikbaarheid. Ook de dijken langs de Schelde en Rupel zorgen voor een aangename
autovrije verbinding tussen het plangebied en de omgeving.
Gezien de recreatieve attractiviteit van het plangebied is de nood aan parkeergelegenheid
redelijk hoog. Momenteel wordt deze opgevangen door een kleine parking met een 20-tal
parkeerplaatsen gelegen op de Rupeldijk en een parkeerstrook langsheen de Tolhuisstraat.
Een aantal handelsfuncties beschikken over eigen parkeergelegenheid.

3.3. Kwaliteiten en potenties
Natuur, bos en open ruimte
De belangrijkste kwaliteiten van het gebied betreffen de aaneengesloten open ruimte en een
aantal waardevolle aaneengesloten natuur- en bosgebieden, zoals de slikken en schorren
langs de Rupel en de historische bosgordel ten noorden van de Laardijk.

Toerisme en recreatie
De polder is vooral in trek voor het recreatief medegebruik. Een fietsroute loopt langs de
Schelde en Rupel. Ter hoogte van het Tolhuis is er een voetveer. Het toeristisch aspect wordt
versterkt door een aantal horecagelegenheden. Ook de andere kleinschalige accommodaties
zoals een feestzaal en het seminariecentrum dragen bij aan het toeristisch-recreatieve
karakter van het plangebied. Momenteel wordt een hoeve aan de Laarhofstraat verbouwd tot
restaurant.
De sportcluster aan de Kapelstraat vormt een lokale recreatieve attractiepool voor
buitensport.

Bouwkundig erfgoed
Verscheidene gebouwen met een rijke geschiedenis hebben een bouwkundige erfgoedwaarde.
Het Tolhuis met de omgevende horeca-gelegenheden vervullen een bijzondere rol in het
toeristisch-recreatieve gebeuren langs Schelde en Rupel. Daarnaast bevinden zich nog enkele
oude hoeves en boerenhuizen, waarvan er enkele als woning fungeren en waarvan er enkele
in de loop der jaren een andere functie hebben gekregen. Al deze gebouwen zijn landmarks
en als dusdanig kenmerkend voor het lokale landschap.
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Biologisch waardevolle elementen

Figuur 6: biologische waarderingskaart

Er bevinden zich verscheidene biologisch waardevolle tot zeer waardevolle elementen binnen
het plangebied en delen van het faunistisch belangrijke gebied dat gevormd wordt door de
riviervalleien van Schelde en Rupel. Het betreft een aantal zones verbonden aan de
rivier(dijk), maar ook bosfragmenten, open gebieden, dreven en waterelementen.

3.4. Knelpunten en bedreigingen
Versnippering en visuele aantasting open ruimte
De overduidelijke kwaliteiten op vlak van open ruimte en ecologie worden bedreigd door
verdere versnippering. Verscheidene hoogspanningsleidingen en -masten vormen een visuele
aantasting

van

het

open

polderlandschap.

Kleine

landschapselementen

(struwelen,

haagkanten, bomenrijen, grachten, veldwegen…) dreigen te verdwijnen door landbouw en
andere activiteiten in de open ruimte. Het zijn deze elementen die het landschap identificeren
en bijdragen aan de beleving ervan.

Zonevreemde functies
Enkele van de hogervermelde functies, waaronder een aantal in waardevolle historische
gebouwen, zijn zonevreemd en worden hierdoor bedreigd in hun verdere ontwikkeling.
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Overstromingsgevoelige gebieden
Het

poldergebied

is

de

laagst

gelegen

deelruimte

van

Schelle.

Hier

komen

overstromingsgevoelige gebieden voor.

Parkeerdruk
De toeristisch-recreatieve activiteiten binnen het plangebied brengen een hoge parkeerdruk
met zich mee. De parking op het dijklichaam heeft een beperkte capaciteit en geeft aanleiding
tot conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers.

3.5. Fotoreportage

Foto 1: recreatiezone Kapelstraat (oost)

Foto 2: recreatiezone Kapelstraat (west)

Foto 3: parkeerplaatsen Kapelstraat

Foto 4: Laardijk

Foto 5: uitbreidingszone sporthal

Foto 6: recyclagepark
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Foto 7: kapel Laarhofstraat 59

Foto 8: hoeve Laarhofstraat 61

Foto 9: voormalige spoorlijn

Foto 10: bufferzone Air Liquide

Foto 11: bosopslag Laarhofstraat - Tolhuisstraat

Foto 12: Biesaerdeweg 2

Foto 13: Biesaerdeweg 4

Foto 14: landbouwbedrijf Tolhuisstraat 62

Foto 15: Bern-Art Tolhuisstraat 70

Foto 16: Tolhuisstraat 72
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Foto 17: Tolhuisstraat 253

Foto 18: Tolhuisstraat 74 seminarieruimte

Foto 19: Tolhuisstraat 78 wijnhandel

Foto 20: Tolhuisstraat 78 aan zijde dijk

Foto 21: parkaanleg domein

Foto 22: Tolhuisstraat 333 café

Foto 23: Tolhuisstraat 323 taverne

Foto 24: Tolhuisstraat 323 feestzaal

Foto 25: Tolhuisstraat 325 woning

Foto 26: Tolhuisstraat 325 schuur
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Foto 27: zone tussen in- en uitrit dijk

Foto 28: uitrit vanop dijk

Foto 29: parking op Rupeldijk

Foto 30: veerdienst

Foto 31: open ruimte aan Tolhuisstraat

Foto 32: open ruimte aan Laardijk
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4. Beleidskader
4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Vlaanderen wordt opgedeeld in de stedelijke gebieden en het buitengebied. Schelle behoort
in zijn geheel tot het stedelijk gebied (zie ook paragraaf 5.3).
Het RSV formuleert o.m. volgende ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden:
a. Trendbreuk in de verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden: 65% in
de stedelijke gebieden en 35% in de kernen van het buitengebied (voor de provincie
Antwerpen).
b. Verdichting stimuleren in de stedelijke gebieden, door:
−

het concentreren van wonen en werken in de stedelijke gebieden;

−

het differentiëren van de woningvoorraad naar grootte en type;

−

het versterken van de multifunctionaliteit door verweving zonder daarbij de ruimtelijke
draagkracht van de omgeving te overschrijden;

−

het

streven

naar minimale dichtheden

om

een

economisch

draagvlak voor

voorzieningen te behouden en te creëren en het ruimtegebruik te beperken;
−

het nastreven van een woningdichtheid van minimaal 25 woningen/ha.

c. Binnen de stedelijke gebieden is er eveneens aandacht voor groen en open ruimte. Dit
blijkt uit volgende ontwikkelingsperspectieven, die van toepassing kunnen zijn op het
plangebied van het voorliggende RUP:
−

optimalisering van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik;

−

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
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4.2. Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur

Figuur 7: VEN-gebieden

1° fase: Gebieden van het VEN
De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van deze gebieden (in
uitvoering van het RSV) in twee fasen uit te voeren. In een eerste fase werd gewerkt binnen
zogenaamde consensusgebieden. Dit zijn de gebieden van de gewenste natuurlijke structuur
die niet voorkomen in de gewenste agrarische structuur.
Op 18 juli 2003 werd bij besluit van de Vlaamse regering deze eerste fase (voor wat Schelle
betreft) afgerond met de definitieve goedkeuring van de afbakening van een aantal gebieden
als grote eenheden natuur (GEN). Op Figuur 7 is te zien dat binnen het plangebied van het
RUP een zone langs de Rupel ter hoogte van het Tolhuis werd aangeduid als GEN.
Dit gebeurde op basis van een procedure in het decreet Natuurbehoud. Deze afbakening
verandert in feite niets aan de onderliggende gewestplanbestemmingen, ze voegt enkel een
aantal voorschriften toe (bepaald in art. 25 en 26 van het Natuurdecreet).
2° fase
Op 17 oktober 2003 besliste de Vlaamse regering te starten met de tweede fase, waarbij er
voor een aantal ruimtelijk begrensde deelgebieden (de 13 zgn. buitengebied-regio’s) een
gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op de natuurlijke én agrarische structuur
wordt uitgewerkt in overleg met de gemeenten en provincies.
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De gemeente Schelle behoort tot de regio “Antwerpse Gordel”. Voor deze regio werd het
proces van visievorming gevoerd in 2007 en 2008. Dit proces resulteerde in een operationeel
uitvoeringsprogramma, waaraan de Vlaamse regering haar goedkeuring hechtte op 27 maart
2009.

Figuur 8: operationeel uitvoeringsprogramma

Figuur 8 toont een uittreksel van dit operationeel uitvoeringsprogramma. Voor het RUP
“Tolhuis” is enkel het volgende relevant: voor gebied nr. 36 (gelegen langs Schelde en Rupel)
zijn geen directe acties gepland. De acties binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen worden
doorgeschoven naar categorie III, waarbij eerder prioriteit gegeven wordt aan provinciale en
gemeentelijke initiatieven dan aan een gewestelijk RUP in het kader van de afbakening van
de agrarische en natuurlijke structuur gelijkaardig aan de beslissing hierover in het kader van
de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.

4.3. Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen
(RSPA)
Hoofdruimte Antwerpse Fragmenten
Schelle maakt deel uit van deze hoofdruimte, waarin alle onderdelen een min of meer stedelijk
karakter hebben. Dit wil niet zeggen dat alles is volgebouwd of gaat volgebouwd worden.
Integendeel komen er belangrijke natuur- en landbouwgebieden in deze ruimte voor.
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Ruimtelijk natuurlijke structuur
De samenvloeiing van Schelde en Rupel functioneert als knooppunt in de gewenste natuurlijke
structuur en moet maximaal verbonden worden met omliggende natuurlijke gebieden. De
Schelde en Rupel zijn geselecteerd als natuurverbinding, net als Beneden- en Bovenvliet. In
de valleigebieden langs Schelde en Rupel moeten verbindingen worden opgevat als ruime
gebieden waarbinnen wordt gestreefd naar een parklandschap. Dit landschap is een
samenhangend mozaïek van riviergebonden ruimten, elk op zich te klein of van te geringe
natuurkwaliteit om zelfstandig te kunnen bestaan, maar gezamenlijk te ontwikkelen als
functioneel geheel.

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 Antwerpen is landbouw mogelijk en fungeert hier
als buffer tegen de verstedelijking. De nadruk ligt hier vooral op grondgebonden
landbouwactiviteiten maar ook glastuinbouw is mogelijk. Er komen nu immers ook
veelsoortige activiteiten voor, die niet noodzakelijk strijdig zijn met het concept van de groene
vinger. Het behoud van de openheid en het ‘groen’ karakter van de vingers blijven bepalend
voor het ontwikkelingsperspectief.

Toerisme en recreatie
De Schelde bundelt als toeristisch-recreatief netwerk een aantal routes voor recreatieve lange
afstandsbewegingen.

4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Schelle
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Schelle werd
goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 6 oktober 2005. Een partiële
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Schelle werd op 2 december
2021 goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

4.4.1. Visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
Volgende elementen uit de algemene ruimtelijke visie zijn relevant voor het plangebied:
a. De gemeente streeft naar een versterking van de band met Schelde en Rupel door
aandacht te schenken aan het contact van de kern met deze rivieren en door mee te
werken aan een bovenlokaal beheer van de riviervalleien.
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b. Meerdere

monumenten,

historische

gebouwen

en

een

authentiek

bewaard

landbouwgebied bepalen mee het uitzicht van de gemeente. De combinatie van deze
elementen moet nu en in de toekomst het gezicht van de gemeente versterken.
c. In de open ruimtes en langs de rivieren zijn voorzieningen die het recreatieve en
toeristische aspect ondersteunen mogelijk.

4.4.2. Deelstructuren
De gewenste natuurlijke structuur
a. De gemeente suggereert aan de hogere overheid het behoud van de schorren en
natuurgebieden langs Schelde en Rupel.
b. De Wullebeek loopt door een smalle strook natuurgebied en moet een ecologisch lint
vormen dat bestaande groengebieden met elkaar verbindt. De beekvallei moet
gevrijwaard worden en bebouwing is niet toegelaten.
c. De bestaande kleine landschapselementen dienen behouden en uitgebreid te worden.
d. Het waterziek landbouwgebied gelegen langs de monding van de Benedenvliet en de
Maeyebeek biedt potentieel om ingericht te worden als een gebied met sterk waterbergend
karakter. Op deze manier kan de overstromingsgevoeligheid van de aangrenzende
recreatiecluster langs de Kapelstraat sterk gereduceerd worden.
De gewenste open ruimte structuur
a. De Wullebeek vormt een groene buffer tussen het bebouwde gebied van Schelle en
buurgemeente Niel. Bouwen in deze bufferzones moet vermeden worden.
b. De open ruimte ten westen van de dorpskern dient zo goed mogelijk gevrijwaard te blijven
van nieuwe bebouwing en infrastructuur. Bestaande bebouwing blijft echter behouden.
c. De poort van het Laarhof, de Laarkapel, de Jezuïetenhoeve, de Kloosterhoeve en het
Tolhuis vormen bakens in het landschap.
d. De landbouwbedrijven moeten maximale kansen krijgen zich verder te ontwikkelen.
Uitbreidingen van gebouwen en infrastructuur moeten met zorg voor het omliggende
landschap gebeuren. Nieuwe landbouwexploitatiezetels kunnen zich vestigen in de
gemeente. Bedrijven moeten zich hoofdzakelijk richten op grondgebonden landbouw.
Serrebouw is niet toegelaten, met uitzondering van kleinschalige ingesloten hobbylandbouw. Naast de landbouwactiviteiten moet het mogelijk zijn een deel van zijn
inkomsten uit aanverwante activiteiten te halen en er kan ingezet worden op duurzame
socio-culturele nevenactiviteiten.
De gewenste nederzettingsstructuur
a. De monumenten en waardevolle gebouwen zijn historisch belangrijk, hebben een
architecturale waarde en versterken het imago van de gemeente. Deze elementen moeten
beschermd worden.
b. Tot de geïsoleerde woninggroepen behoren de concentratie rond de Interescautlaan en
clusters zonevreemde woningen. Voor de zonevreemde woningen worden de basisrechten
volgens de VCRO gevolgd.
De gewenste economische structuur – zonevreemde bedrijven
In het GRS wordt een categorisering van zonevreemde bedrijven opgesteld, waaraan
ontwikkelingsperspectieven gekoppeld worden.
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Voorstel tot classificatie

Categorie 0

Te herlokaliseren bedrijven.

Categorie 1

Bedrijven die niet mogen uitbreiden. Deze bedrijven kunnen in principe
verder werken binnen de bestaande gebouwen met de uitspraak dat
herlokalisatie op korte of middellange termijn is aangewezen. Bij stopzetting
van de activiteiten wordt geen nieuwe zonevreemde bedrijvigheid
toegelaten.

Categorie 2

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

Categorie 3

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

Categorie 4

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

Categorie 5

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

Ontwikkelingsperspectieven

-

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

-

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

-

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.
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-

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.

De gewenste toeristisch-recreatieve structuur
a. Voor het netwerk van fiets- en wandelroutes wordt geopteerd voor een verdere uitbouw
van het toeristisch-recreatief routenetwerk. Een belangrijke verbinding wordt gevormd
door het doortrekken en toegankelijk maken van het dijklichaam langs de oever van de
Schelde tot aan de monding van de Rupel.
b. De omgeving van het Tolhuis wordt versterkt als toeristisch knooppunt. Horeca, inclusief
verblijfsaccommodatie, kan in de bestaande gebouwen gevestigd worden. De mogelijke
komst van de waterbus kan het toeristisch-recreatief karakter van de omgeving nog
versterken.
c. De verschillende concentraties van lokale recreatieve infrastructuur moeten verder
ontwikkeld worden in en aansluitend aan de deelruimte Schelle dorp. Hiertoe behoren de
ruime kerkomgeving met de sporthal en de sportvelden aan de Kapelstraat.
d. De omgeving van het Tolhuis kan verder uitgebouwd worden als lokale recreatieve cluster.
De noodzakelijke infrastructurele ingrepen worden tot een minimum beperkt en dienen
steeds getoetst te worden aan de ruimtelijke draagkracht van het gebied.
e. 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 optimaliseren 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.
f.

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 vanuit
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.
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g. 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 gemeentelijk park, de sporthal, de visvijvers en de sportvelden langs de
Kapelstraat.

4.4.3. Deelruimte Polder

Figuur 9: gewenste structuur deelruimte Polder

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 weinige resterende open perspectieven op het polderlandschap moeten zoveel mogelijk
behouden blijven. Deze ruimte dient verder als landbouwgebied gebruikt te worden.
Voor de vroegere terreinen van Electrabel worden binnen de procedure van een provinciaal
RUP momenteel meerdere ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht. Bij de verschillende
ontwikkelings- mogelijkheden 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. Het is wenselijk de waardevolle industriële gebouwen te bewaren en/of
te beschermen als industrieel erfgoed.
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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 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 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. 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.
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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 zuidelijke polder

Het

zuidelijke poldergebied

wordt doorsneden door hoogspanningspylonen

maar is

landschappelijk zeer waardevol. 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.
Herbestemmen Electrabelsite

De ontwikkelingsmogelijkheden worden onderzocht in een provinciaal RUP.
De gemeente benadrukt 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 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.
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Uitbouwen recreatief en functioneel fiets- en wandelnetwerk

De voormalige spoorlijn tussen de Electrabelsite en Niel werd aangeduid als traject voor de
fietsostrade F13. Dit traject vormt de missing link in het fietsostradenetwerk 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 TolhuisstraatLaardijk-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, 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 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
als bewoners aanzetten de verplaatsing te maken tussen kern en buitengebied en een
meerwaarde bieden voor de lokale middenstand.
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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. De mogelijkheden tot optimalisatie van het parkeren zullen onderzocht worden in
een RUP.

Maatregelen en acties
a. 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.
b. selecties Maeyebeek en Wullebeek als natuurverbindingen
c. 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.
d. selectie van het poldergebied als open ruimte verbinding naar Niel en de Schelde;
e. de poort van het Laarhof, de Laarkapel, de oude generatorhal en het toegangscomplex
van de Electrabelsite worden aangeduid als bakens;
f.

integreren van de landbouwwegen in het recreatieve netwerk;

g. aanleg natuurvriendelijke oever langs de Wullebeek en Maeyebeek;
h. aanplant streekeigen vegetatie;
i.

stimulatie van het recreatieve medegebruik in de open ruimte ten noorden van de
Laardijk;

j.

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.

k. bewaren van de architecturale kwaliteit van de Tuinwijk naast de Electrabelsite
l.

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.
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Suggesties naar hogere overheden:
a. zuidelijke polder gelegen in IVON: enkel grondgebonden landbouw toelaten, valleigebied
vrijwaren van bebouwing, introductie van kleine landschapselementen ter ondersteuning
van structuurbepalende assen en beekvalleien, ook om landbouwbedrijven te integreren.
b. het poldergebied is niet geschikt als retentiegebied omwille van de aanwezigheid van
hoogspanningspylonen, pijpleidingen en een VEN- en IVON gebied.

c. stimulatie van het recreatieve medegebruik in de open ruimte ten zuiden van de Laardijk.”
d. 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 STOPprincipe

(in

volgorde

van

belang;

Stappers,

Trappers,

Openbaar

vervoer,

Personenwagens) en waarbij eventueel zelfs de ontsluiting via water mee kan worden
overwogen.
e. ophogen en toegankelijk maken van het dijklichaam van de Schelde tussen Maaienhoek
en het veer.

4.4.4. Elementen uit het ‘Bindend gedeelte’
Opmaak van het RUP Tolhuis
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 toeristischrecreatieve functies, inclusief horeca, aanverwante dienstverlenende functies en kleinschalige
economische activiteiten.

4.5. Engagementen en samenwerkingsverbanden
Schelle is betrokken in verschillende streekengagementen en samenwerkingsverbanden,
gericht op o.a. het versterken van de toeristisch-recreatieve potenties van de Rupelstreek.
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Rivierpark Scheldevallei

Figuur 10: Rivierpark Scheldevallei

Het Rivierpark Scheldevallei heeft als doel de getijdegebonden natuur in de Scheldevallei
(Schelde, Durme, Rupel) van Antwerpen tot Gent te verbinden. Het Schelde-estuarium is een
waardevol natuurgebied waar zoet rivierwater en zout zeewater samenkomen, waar de
getijden voelbaar zijn en waar in deze unieke setting allerhande bijzondere plant- en
diersoorten aangetroffen worden.
Het project wordt gecoördineerd door Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Rupelstreek
is één van de zeven deelgebieden (meest oostelijk). Daarnaast wordt ingezet op het
ontdekken van de regio. Vanuit toegangspoorten kunnen wandelaars en fietsers de regio
ontdekken, wordt waterplezier aangeboden, wordt cultuur en erfgoed in de kijker gezet en
worden overnachtingsmogelijkheden aangeboden.
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Unesco Global Geopark Schelde Delta
Schelle ondertekende als één van de 60
partners

de

intentieverklaring

oprichting

van

Geopark

Schelde

het

voor

de

grensoverschrijdend
Delta.

Met

deze

ondertekening werd een belangrijke stap
gezet voor het vormgeven van het Geopark
en de kandidaatstelling bij UNESCO. De
status van UNESCO Global Geopark is een
keurmerk voor de bijzondere geologische en
landschappelijke waarden van het gebied.
De

Rupelstreek

bevindt

zich

in

de

zuidoostelijke hoek van het gebied.
Nergens ter wereld is er een deltagebied
waar de wisselwerking tussen natuurlijke
processen en cultuurhistorie zo aanwezig is
Figuur 11: Unesco Global Geopark Schelde Delta

als hier. Het gebied van de Schelde Delta is
5.500 km² groot. Zee en rivieren hebben in
de loop van de tijd hun sporen achtergelaten
in de ondergrond. De diverse lopen van de
Schelde zijn tekenend voor het landschap,
samen

met

elementen:

de

vele

karakteristieke

verdronken

dorpen,

middeleeuwse bolle akkers, veenwinning,
forten, vestingen, linies…
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5. Juridische context
5.1. Synthesetabel bestaande juridische toestand
Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand
Plan
Gewestplan
Gewestelijke RUP’s

Provinciale RUP’s
Gemeentelijke RUP’s / BPA’s
Gemeentelijke stedenbouwkundige
verordeningen
Rooilijnplannen
Verkavelingsvergunningen
Stedenbouwkundige vergunningen
Waterlopen
Buurtwegen
Habitatrichtlijngebieden

Vogelrichtlijngebieden

VEN-gebieden (natuurdecreet)
Erfdienstbaarheden
Ruilverkavelingen
Gebieden met recht van voorkoop

Onroerend erfgoed
Beschermingszones grondwaterwinningen
Pijpleidingen

Kenmerken
zie 5.2
Afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen
(definitief vastgesteld door Vl. reg. 19.07.2009)
zie 5.3.1
PRUP Electrabelsite (in opmaak): zie 5.3.2
RUP Recreatiegebied Kapelstraat
Geen
Tolhuisstraat (KB 26.08.1938): zie 5.4
zie 5.5
Zie 5.6
Zie 5.7
zie 5.8
“Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse
grens tot Gent” (gebiedscode BE230006 - BVR
24.05.2002)
zie 5.9
“Durme en de middenloop van de Schelde”
(gebiedscode 2301235 - BVR 23.06.1998)
zie 5.9
zie 4.2
Geen
Geen
Zie 5.10
gebieden van het VEN: sinds 1 augustus 2007
aanbieden aan VLM
Zie 5.11
geen
Zie 5.12

5.2. Gewestplan Antwerpen
De gemeente Schelle bevindt zich op het gewestplan Antwerpen, vastgelegd bij KB van 3
oktober 1979 en voor de gemeente Schelle herzien bij Besluit van de Vlaamse Regering op
28.10.1998.
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Figuur 12: gewestplan Antwerpen

Het plangebied is hoofdzakelijk bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied (geel
gearceerd).
Verder komen volgende bestemmingen voor:
-

natuurgebied (groen met letter N) langs de oevers van de Rupel en de Wullebeek en
in het noordwesten van het plangebied

-

industriegebied (paars), als uitloper van de noordelijk gelegen zone

-

bufferzone (groen met letter T), naar het oostelijk gelegen industriegebied (Air
Liquide)

-

woonzone aan de Laarhofstraat (rood)

-

zone voor dagrecreatie (oranje met ster) en agrarisch gebied (geel) aan de Kapelstraat
(bestemming deels verfijnd en gewijzigd door RUP Recreatiegebied Kapelstraat)

5.3. Ruimtelijke uitvoeringsplannen
5.3.1. Afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen
De Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
“Afbakening

grootstedelijk

gebied

Antwerpen”

definitief

vastgesteld.

Het

volledige

grondgebied van de gemeente is opgenomen in het grootstedelijk gebied Antwerpen. Er
werden geen herbestemmingen doorgevoerd binnen het plangebied.
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5.3.2. PRUP Electrabelsite (in opmaak)

Figuur 13: provinciaal RUP Electrabelsite (in opmaak) - situering

De provincie Antwerpen denkt samen met lokale partners en omwonenden na over een
nieuwe

invulling.

Op

dit

moment

staat

het

terrein

aangeduid

als

zone

voor

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en als industrie. De provincie Antwerpen wil
beperkte ontwikkelingen toelaten en inzetten op groen.
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Figuur 14: provinciaal RUP Electrabelsite (in opmaak) – synthesekaart scopingsnota

Op 8 april 2021 werd een voorontwerp PRUP goedgekeurd door de deputatie. In een compacte
zone naast de generatorhal worden maximum 300 woningen, een cultuurhal, horeca en
recreatie voorgesteld. De huidige zonevreemde bossen worden omgezet in bosgebied en extra
natuurgebied wordt aangeduid in zoekzone 3.

Gemeente Schelle: RUP “Tolhuis” - dossier SHEZ002
Startnota – april 2022

39

5.3.3. RUP Recreatiegebied Kapelstraat

Figuur 15: RUP Recreatiegebied Kapelstraat

Het RUP “Tolhuis – recreatiegebied Kapelstraat” werd goedgekeurd door de gemeenteraad op
31 januari 2008 en de deputatie op 23 oktober 2008. Het RUP omvat een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen in functie van het recyclagepark en een zone voor dagrecreatie
met de noodzakelijke ontsluitingen. Het RUP wijzigt de bestemmingen van het gewestplan.
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5.4. Rooilijnplannen

Figuur 16: rooilijnplan Tolhuisstraat - liggingsplan
Het rooilijnplan van de Tolhuisstraat werd goedgekeurd bij KB van 26.08.1938.

5.5. Verkavelingen
In het plangebied bevinden zich volgende goedgekeurde verkavelingen:
Tabel 2: overzicht goedgekeurde verkavelingen

nr.
109/111(1)
109/037
109/037(1)
109/024
109/056
109/056(1)
109/010(1)

ligging
Laarhofstraat 74
Tolhuisstraat 147
Tolhuisstraat 141 - 145
Laarhofstraat 98
Laarhofstraat 100
Laarhofstraat 102
Laarhofstraat 120 - 128

goedkeuringsdatum
02.08.1993
08.07.1980
13.07.1989
26.06.1964
24.11.1970
25.02.2008
21.10.1969
Bron: gemeente Schelle

5.6. Vergunningstoestand
Voor een aantal zonevreemde activiteiten is de vergunningstoestand relevant om na te gaan
welke basisrechten momenteel van toepassing zijn.
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Figuur 17: vergunningstoestand omgeving Tolhuis
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Figuur 18: vergunningstoestand omgeving Laarhofstraat
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Biesaerdeweg 2
Datum
14.08.2008

Vergunning
verbouwen van een vrijstaande woning

De woning is volledig vergund.

Biesaerdeweg 4
datum

Vergunning

De woning is vergund geacht, aangezien ze reeds zichtbaar is op het originele gewestplan en
dus dateert van voor dit plan.

Laarhofstraat 61
datum
30.06.1970
3.11.1971
9.10.1990
18.09.2017

Vergunning
milieuvergunning houden van varkens
milieuvergunning houden van varkens
milieuvergunning uitbating gemengde veehouderij
verbouwing van een boerenhuis

Het vermoeden van vergunning is hier van toepassing aangezien uit de gegevens van de
inventaris bouwkundig erfgoed (ID: 14081 – Boerenhuis Laarhofstraat 61) blijkt dat het
eigendom in aanvraag (of althans de oude kern van het woonhuis) vermoedelijk dateert uit
de 18e eeuw. Anderzijds blijkt uit de gegevens van het kadaster dat het eigendom in aanvraag
dateert uit de periode 1919 - 1930.
In 2017 werd een vergunning verleend voor een verbouwing van een boerenhuis naar een
restaurant, drie woongelegenheden en 18 parkeerplaatsen.

Tolhuisstraat 62
datum
24.07.1990
11.09.1990
21.02.1995
9.02.2007
5.10.2013
21.08.2013

Vergunning
bouwen van een melkveestal
milieuvergunning diverse rubrieken
milieuvergunning diverse rubrieken
milieuvergunning diverse rubrieken
milieuvergunning diverse rubrieken
uitbreiden van een melkveestal en het aanleggen van een nieuwe sleufsilo en
mestvaalt

Het betreft een vergund actief landbouwbedrijf.
Tolhuisstraat 70
datum
17.06.1961
9.02.1962
3.08.1966

Vergunning
bijbouwen van een stapelplaats
milieuvergunning diverse rubrieken
bouwen van een stapelplaats bij een bestaande werkplaats
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De gebouwen dateren uit de jaren ’50 en zijn dus vergund geacht.
De aanwezige functies zijn niet vergund onder hun huidige vorm, maar in de jaren ’70 werden
reeds kunsttentoonstellingen georganiseerd, waarbij vernissages en recepties gehouden
werden. Dit is uitgegroeid naar de huidige evenementenlocatie met feestzaal.
Tolhuisstraat 72
datum
7.11.1967
1981

Vergunning
bouwen van een woning met magazijn
Milieuvergunning stookolietank

Het betreft een vergunde woning.
Tolhuisstraat 74
datum

Vergunning

Het betreft een vergund geacht gebouw, dat reeds voor 1962 aanwezig was.
De woonfunctie dateert van voor 1962 en is vergund. De seminaries worden georganiseerd
sinds 2004 en zijn niet vergund. Voorheen was hier een schrijnwerkerij gevestigd.
Tolhuisstraat 76
Datum
2007 – 2008
24.10.2016

Vergunning
Elia - infrastructuurwerken
heropbouwen van schuur na brandschade

Het betreft een vergund geacht gebouw, dat dateert van voor 1962. De woonfunctie is
vergund. De twee stallingen wachten op een nieuwe invulling.
Tolhuisstraat 78
datum

Vergunning

Het betreft een vergund geacht gebouw, dat dateert van voor 1962.
De woonfunctie is vergund. De wijnhandel was reeds voor 1984 aanwezig en is dus vergund
geacht. In 2004 werd deze functie vernieuwd. De conciërgewoning is momenteel niet
bewoond.
Tolhuisstraat 149
datum

Vergunning

Het betreft een vergund geacht gebouw, dat dateert van voor het gewestplan.
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Tolhuisstraat 253
datum
3.09.1971
19.06.1989
5.02.2007
8.12.2008
19.04.2010

Vergunning
bouwen van een veestal bij een bestaande hoevecomplex
slopen van 2 bestaande constructies + bouwen van liboxstal voor koeien
slopen van stallingen
verbouwen van een woning
wijziging bouwaanvraag dd. 08/12/2008: verbouwen van een woning

Het betreft een vergunde woning.
Tolhuisstraat 323-325
datum
19.08.1969
1994
1999
2004

Vergunning
afbreken van twee oude loodsen en optrekken van een restaurant met
banketzaal, sanitair en keuken
melding milieuvergunning klasse 3
melding milieuvergunning klasse 3
melding milieuvergunning klasse 3

Het betreft een grotendeels vergunde en vergund geachte horecazaak. Een uitbreiding en een
verharding achteraan zijn niet vergund.
De naastgelegen gebouwen zijn vergund geacht, aangezien deze dateren van voor 1962. Dit
wordt bevestigd op de plannen van de vergunning in 1969, waarop de naastgelegen
gebouwen weergegeven worden als bestaande toestand.
Tolhuisstraat 333
datum

Vergunning

Het betreft een vergund geacht gebouw, dat reeds voor 1962 aanwezig was. Ook de functie
als café is vergund geacht, aangezien deze dateert van voor 1984.
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5.7. Waterlopen

Figuur 19: waterlopen

De Rupel is een bevaarbare waterweg, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv.
De zuidelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Wullebeek, een waterloop van
2e categorie beheerd door de provincie Antwerpen.
In het noordoosten loopt de Maeyebeek, een waterloop van 2e categorie beheerd door de
provincie Antwerpen. Ten noorden van de recreatiezone ligt een niet-geklasseerde naamloze
waterloop.
Centraal in het plangebied loopt een niet-geklasseerde naamloze waterloop.
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Figuur 20: inventarisatie grachten

Uit een inventarisatie van de grachten in de gemeente Schelle blijkt dat het plangebied rijk is
aan ongeklasseerde afwateringsgrachten.
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5.8. Buurtwegen

Figuur 21: buurtwegen

In het plangebied liggen volgende buurtwegen:
-

Buurtweg nr. 6, die samenvalt met de Tolhuisstraat, deels versmald op 15 mei 1851
en op 12 december 1865

-

Buurtweg nr. 7 die samenvalt met de Laarhofstraat – Kapelstraat

-

Buurtweg nr. 18, verbreed op 19 maart 1928 en afgeschaft op 10 maart 1983

-

Buurtweg nr. 22 doorheen de zuidelijke open ruimte en samenvallend met
Biesaerdeweg, gedeeltelijk afgeschaft op 18 oktober 1939
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-

Buurtweg nr. 37bis, die samenvalt met de Faradystraat (ten westen van Interescautwijk)

-

Buurtweg nr. 37ter, afgeschaft op 9 februari 1920

-

Voetweg nr. 19, die samenvalt met de Laardijk

-

Voetweg nr. 47, die samenvalt met de Rupeldijk - Tolhuisstraat

-

Voetweg nr. 48, die min of meer samenvalt met het meest zuidelijke deel van de
Laarhofstraat

-

Buurtweg 0, nieuwe weg langs de Maeyebeek goedgekeurd op 10 maart 1983

In samenwerking met het provinciebestuur Antwerpen werd een voorstel van wandelnetwerk
opgemaakt voor Rupelstreek Vaartland.

Figuur 22: trage wegen – Toerisme Rupelstreek Vaartland
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Het netwerk voorziet verbindingen langs de Biesaerdeweg, de Faradaystraat, de Alexander
Wuststraat (en verlengde) en de Laardijk.

5.9. Speciale beschermingszones

Figuur 23: vogel- en habitatrichtlijngebieden

Speciale Beschermingszones (SBZ) zijn gebieden door EU-lidstaten aangewezen ter
uitvoering van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Deze gebieden zijn aangeduid om
Europees beschermde habitattypes en soorten de kans te geven duurzaam te overleven en
zo de Europese biodiversiteit te bewaren. Samen vormen ze het Natura 2000-netwerk.
Het plangebied overlapt met volgende speciale beschermingszones:
-

vogelrichtlijngebied “Durme en de middenloop van de Schelde” (gebiedscode
BE2301235) (geel gearceerd)

-

habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot
Gent” (gebiedscode BE230006)
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Het Schelde- en Durme-estuarium strekt zich uit van Gent tot de Nederlandse grens ten
noorden van Antwerpen op grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
Meer dan de helft van het gebied bestaat uit slikken, schorren en diepe tot ondiepe
watergebieden. Versnipperd in de riviervallei liggen moerassen, vochtige graslanden en natte
bossen. Op een kleine oppervlakte vind je ook fossiele rivierduinen met droge graslanden,
heiden en bossen.
Het gebied is belangrijk voor soorten die leven in estuaria en grote riviervalleien. Een robuuste
rivier met voldoende ruimte voor verschillende leefgebieden is essentieel voor typische
estuariene soorten zoals fint, rivierprik, gewone zeehond en kluut. Typische soorten van grote
riviervalleien

waaronder

bever,

meervleermuis,

roerdomp,

purperreiger,

kwak

en

kwartelkoning horen thuis in gevarieerde wetlands met grootschalige moerassen, vochtige tot
natte graslanden, en broekbossen.

5.10. Voorkooprecht
Binnen het plangebied zijn volgende voorkooprechten van toepassing:
-

voorkooprecht Vlaams Ecologisch Netwerk en Verwevings- en Ondersteunend Netwerk
(VEN en IVON), met de Vlaamse Landmaatschappij als begunstigde.

-

voorkooprecht

Speciale

beschermingszones

natuur,

met

de

Vlaamse

Landmaatschappij als begunstigde.
-

Voorkooprecht De Vlaamse Waterweg nv, die ook begunstigde is

5.11. Erfgoed
5.11.1. Beschermd erfgoed
Binnen het plangebied bevindt zich één beschermd monument: Kapel van Onze-Lieve-Vrouw
van Smarten (ook wel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën) in de Laarhofstraat 59. De kapel
werd beschermd als monument bij KB van 20 februari 1939. Dit monument wordt samen met
het overige (niet-beschermde) bouwkundig erfgoed op Figuur 24 en in Tabel 3 weergegeven
als nr. 7.

5.11.2. Vastgesteld erfgoed
Volgende gebouwen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed opgenomen (Besluit
van de administrateur-generaal van 20 september 2010 houdende vaststelling van de
inventaris van het bouwkundig erfgoed (BS 05/10/2010)):
Tabel 3: gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed

Nr
1.

Omschrijving
Het Tolhuis
(ID 111773)

Details
Tolhuisstraat 76-78, Schelle
Status: Bewaard
Tolhuis van 1856 met oudere kern, heden een viertal
gebouwen die van zuid naar noord aan de Rupel liggen.

2.

Cafe,
omgebouwde
kapel
(ID 111771)

Tolhuisstraat 333, Schelle
Status: Bewaard
In zijn huidige vorm café bestaande uit twee vleugels van
ongelijke hoogte onder zadeldak, te dateren einde 19de eeuw.
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3.

Hoeve met
losse
bestanddelen
(ID 111770)

Tolhuisstraat 323-325, Schelle
Status: Bewaard
Hoeve gelegen aan de Rupeldijk, woonhuisgedeelte met haaks
hierop hogere vleugel en ten oosten een schuur, thans deels
omgebouwd tot restaurant.

4.

Boerenhof
"Tolhuis"
(ID 111772)

Tolhuisstraat 74, Schelle
Status: Bewaard
Boerenhof horend bij het "Tolhuis" dat ten westen ligt;
omhaagd erf, toegang afgelijnd door twee hardstenen pijlers.

5.

Hoeve met
losse
bestanddelen
(ID 111769)

Tolhuisstraat 253, Schelle
Status: Bewaard
Hoeve met bakstenen woonstalhuis, ten zuiden evenwijdige
stallingen en ten oosten haakse schuur, omgeven door
weilanden.

6.

Poort en
portierswoning
kasteel
Hagelsteen
(ID 111757)

Laardijk 2-4, Schelle
Status: Bewaard
Neogotisch poortgebouw gemarkeerd door twee ronde torens,
naar het westen toe vroegere portierswoning op vierkant
grondplan onder tentdak bekroond met dakruiter.

7.

Kapel OnzeLieve-Vrouw
van Smarten
(ID 111758)

Laarhofstraat 59, Schelle
Status: Bewaard
Georiënteerde kapel daterend uit de 16de eeuw, inplanting in
beboomd plantsoen met kastanjes en linden.

Het Boerenhuis ten zuiden van de kapel (nr. 8, Laarhofstraat 61) werd aangeduid als
erfgoedobject, maar niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Dit geeft
aan dat de erfgoedwaarde verdwenen is, in dit geval door brand.
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Figuur 24: onroerend erfgoed

Rechtsgevolgen van opname in de inventaris onroerend erfgoed
Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van de
erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten. Deze vrijwaring
verschilt echter sterk van een bescherming als monument. Voor beschermde monumenten
gelden immers alle juridische bepalingen uit het monumentendecreet.
Ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris gelden er binnen het onroerend
erfgoedbeleid,

stedenbouwkundig,

woon-

en

energieprestatiebeleid

een

aantal

uitzonderingsmaatregelen, met als doel dit bouwkundig erfgoed zoveel mogelijk te vrijwaren.
Komt het eigendom voor in de vastgestelde lijst, dan gelden vier wettelijke rechtsgevolgen.
Drie van de vier rechtsgevolgen zijn belangrijk voor particuliere eigenaars.
1. Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst mag er afgeweken worden van de normen
rond energieprestatie en binnenklimaat, als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het
pand in stand te houden.
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid en het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010
houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (in werking getreden op 1
januari 2011)
2. Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe
functie krijgen. Zo kan een leegstaande hoeve bijvoorbeeld een woonfunctie krijgen,
ook al ligt hij in agrarisch gebied.
Besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst
van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, art. 10
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3. Voor het afbreken van een gebouw uit de vastgestelde lijst is een stedenbouwkundige
vergunning nodig. De aanvrager van de sloopvergunning moet een extra exemplaar
van het dossier met bijkomend fotomateriaal indienen. De gemeente kan de
sloopvergunning

alleen

uitreiken,

nadat

zij

advies

heeft

gevraagd

over

de

betreffende

de

erfgoedwaarden van het gebouw.
Besluit

van

de

Vlaamse

Regering

van

28

mei

2004

dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning,
art. 4 en 8 en 17 en 20, 6°. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot
aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen art.
1, 1°, g
4. Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.
In de sociale-woningbouw geldt de regel dat kosten voor renovatie maximaal 80%
mogen bedragen van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde omvang. Als de
renovatiekosten meer bedragen, moet het gebouw worden gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. Voor gebouwen uit de lijst geldt die 80% regel niet.
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering
van

de

sociale huisvestingsmaatschappijen

voor de

realisatie

van

sociale

huurwoning en de daaraan verbonden werkingskosten, art. 7

5.12. Pijpleidingen
Door het plangebied lopen pijpleidingen van NATO, Air Liquide en Fluxys, bij benadering
weergegeven op onderstaande figuren.
Pijpleiding Nato

Figuur 25: pijpleiding Nato
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Pijpleiding Air Liquide

Figuur 26: pijpleiding Air Liquide
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Pijpleiding Fluxys

Figuur 27: pijpleiding Fluxys
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6. Visie en inrichtingsprincipes
6.1. Visie
Het gebied speelt een belangrijk rol in het bewaren van de open ruimte en natuurwaarden,
waarbij het behoud van de resterende open perspectieven op het historische polderlandschap
essentieel is. Verder zijn de natuurgebieden (slikken en schorren) langs de Rupel en de
bosfragmenten belangrijke te vrijwaren elementen.
Ook op vlak van toerisme, recreatie en wonen speelt het gebied een belangrijke rol. Hiervoor
wordt in eerste instantie het bestaande bouwkundige patrimonium ingezet. Uitbreidingen
kunnen in bepaalde zones overwogen worden, maar dienen afgewogen te worden aan de
ruimtelijke draagkracht en de erfgoedwaarden. Door het opheffen van de zonevreemdheid en
het bepalen van een ontwikkelingsperspectieven wordt rechtszekerheid gecreëerd. Voor de
recreatiecluster aan de Kapelstraat wordt een reorganisatie voorgesteld, in functie van een
herlokalisatie van een groot deel van de activiteiten in sporthallen Scherpenstein en
Kattenberg.

6.2. Doelstellingen
Het RUP omvat de volgende doelstellingen:
-

vrijwaren van het open polderlandschap en de aanwezige natuurwaarden

-

behoud van bouwkundig erfgoed, met ontwikkelingsperspectieven om het behoud op
lange termijn te garanderen

-

rechtszekerheid en ontwikkelingsperspectieven voor bestaande (zonevreemde)
activiteiten

-

reorganisatie van de sportsite aan de Kapelstraat
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6.3. Inrichtingsprincipes
6.3.1. Vrijwaren van het polderlandschap
De

gewestplanbestemming

gebied

met

karakter”

“agrarisch

landschappelijk

wordt

hernomen

waardevol
en

verder

verfijnd. Ten noorden, ten westen en ten
zuiden worden de bestaande grenzen van
het gewestplan gevolgd. De Laarhofstraat en
de

bebouwde

percelen

langsheen

deze

straat vormen de oostelijke grens.
Kleine

landschapselementen

haagkanten,
wegels…)

(struwelen,

bomenrijen,

definiëren

het

grachten,

landschap

en

moeten zo veel als mogelijk gevrijwaard
worden. Het waardevolle landschap kan
versterkt

worden

verdwenen
leggen

en

door

herstel

landschapselementen
nieuwe

geïntroduceerd

elementen

worden,

van
op

te

kunnen

bijvoorbeeld

in

functie van landschappelijke inpassing van
activiteiten.
Figuur 28: concept vrijwaren van het
polderlandschap

Ook het grachtenstelsel maakt een essentieel onderdeel uit van dit landschap en speelt een
belangrijke rol in de waterhuishouding. Ook hier wordt gestreefd naar behoud en herstel van
het netwerk, waarbij een samenhang met de kleine landschapselementen kan worden
nagestreefd.
Ten oosten van de Laarhofstraat wordt een gedeelte van het buffergebied naast Air Liquide
omgevormd naar agrarisch gebied. Deze meer ingesloten zone maakt geen deel uit van het
polderlandschap, waardoor er meer mogelijkheden geboden worden voor het oprichten van
kleinschalige agrarische constructies (bv. serres). Dit biedt mogelijkheden voor het geplande
restaurant in de hoeve (Laarhofstraat 61) om eigen groenten te kweken.
Bestaande landbouwbedrijven kunnen hun activiteiten verderzetten en ook de oprichting van
nieuwe landbouwzetels is mogelijk. De nadruk ligt op grondgebonden landbouwactiviteiten
die het open karakter van het polderlandschap vrijwaren. Serrebouw wordt daarom niet
toegelaten.
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6.3.2. Vrijwaren van natuurwaarden
De bestaande natuurgebieden binnen het
plangebied
bestemming

worden
die

opgenomen

de

in

instandhouding,

een
de

ontwikkeling en het herstel van de natuur
vooropstelt.
Voor de gebieden die gelegen zijn langs de
Rupel worden de grenzen van het VEN en
gewestplan (natuurgebied) overgenomen in
het RUP.
In het zuiden van het plangebied wordt langs
de

Wullebeek

een

strook

natuurgebied

opgenomen in het RUP. Hier wordt de grens
van

het

gewestplan

als

begrenzing

overgenomen. Op deze manier wordt de
visie uit het GRS op de Wullebeek als
ecologisch lint vertaald.
Figuur 29: concept vrijwaren van natuurwaarden

De hoofdbestemming betreft natuurontwikkeling en alle werkzaamheden in functie van
natuurontwikkeling en waterbeheer worden toegelaten. Als nevenbestemming kan recreatief
medegebruik toegestaan worden. Kleinschalige constructies en werken in functie van de
bestemming kunnen toegelaten worden, waarbij steeds de mogelijke impact op de natuurlijke
en ecologische waarden van het gebied afgewogen moet worden.
Voor de gebouwen en functies in het natuurgebied worden bestemmingen op maat voorzien
(zie 6.3.3).
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6.3.3. Versterken van toeristisch-recreatieve infrastructuur en
cultuurhistorische bakens
De open ruimte en de aanwezigheid van
Schelde

en

Rupel

als

toeristische

trekpleisters maken deze deelruimte zeer
aantrekkelijk voor toerisme en recreatie.
Enkele

locaties

binnen

het

plangebied

hebben bijzondere potenties om in dit
toeristisch-recreatieve

gebeuren

een

ondersteunende rol te spelen.
De recreatieve potenties van deze omgeving
worden

ook

erkend

en

streekoverschrijdende

versterkt

plannen

in
en

initiatieven, zoals Unesco Global Geopark
Scheldedelta en Rivierenpark Scheldevallei.
Ook

voor

personenvervoer

over

water

werden reeds een aantal pistes onderzocht.

Figuur 30: concept toeristisch-recreatieve
infrastructuur en cultuurhistorische bakens

Verschillende waardevolle en beschermde gebouwen kunnen een ondersteunende rol
vervullen in het toeristisch-recreatieve gebeuren, zoals het kasteel Laarhof (A), het Tolhuis
met omgeving (D, E en F), de Laarkapel (B) en enkele waardevolle (voormalige) hoeves.
Een

belangrijke

doelstelling

van

voorliggend

RUP

is

rechtszekerheid

en

een

toekomstperspectief bieden aan bestaande activiteiten, waarbij de toeristisch-recreatieve
potenties

benut

worden

in

evenwicht

met

de

natuurlijke,

landschappelijke

en

erfgoedwaarden.
Voor de gebouwen gelegen buiten kwetsbaar gebied bieden de basisrechten volgens de Codex
ruimtelijke ordening ruimere basisrechten en zijn functiewijzigingen mogelijk. Het RUP
behoudt deze mogelijkheden en bepaalt de verdere toegelaten werken en functies.
Voor de gebouwen gelegen in kwetsbaar gebied zijn de basisrechten veel strenger en biedt
de bestaande wetgeving minder ontwikkelingsmogelijkheden. Het besluit op de zonevreemde
functiewijzigingen

biedt

wel

mogelijkheden

voor

functiewijzigingen

van

gebouwen

opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundige erfgoed.
De kwetsbare gebieden zijn de natuurgebieden op het gewestplan (zie 5.2), maar bijvoorbeeld
ook de VEN-gebieden (zie 4.2) en de speciale beschermingszones (zie 5.9).
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Het RUP zal bestemmingen op maat voorzien voor de zonevreemde activiteiten, die enerzijds
rekening houden met de ligging in kwetsbaar of niet-kwetsbaar gebied, maar ook
rechtszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden bieden die de instandhouding van de
erfgoedwaarden op de lange termijn kunnen garanderen.
Naast

de

bestaande

functies

(kleinschalige

handel,

seminaries,

atelier)

kunnen

toekomstgericht ook andere laagdynamische functies toegelaten worden, op voorwaarde dat
ze verenigbaar zijn met de erfgoedwaarde en inpasbaar zijn in het landschap. Hierbij kan
gedacht worden aan recreatieve bestemmingen zoals logies, culturele bestemmningen zoals
tentoonstellingsruimte of kleinschalige bedrijvigheid zoals vrije beroepen of beperkte handel.

Site Tolhuis
Het park gelegen ten oosten van het voormalige Tolhuis is bestemd als natuurgebied volgens
het gewestplan, maar vertoont historisch zowel naar inrichting als beheer alle kenmerken van
een parkdomein. Gelet op de bestemming van het gewestplan en de aanduiding als Grote
Eenheid Natuur (GEN, binnen de afbakening van het VEN en IVON) blijft de bestemming als
natuurgebied behouden. In de kwetsbare gebieden is uitbreiding van gebouwen niet mogelijk.
Om de historisch waardevolle gebouwen binnen de site Tolhuis voldoende rechtszekerheid te
bieden is het wenselijk de zonevreemde basisrechten van deze gebouwen beperkt uit te
breiden. Een overdruk op het grafisch plan laat, per gebouw, specifieke uitbreidingen op de
zonevreemde basisrechten toe, waarbij het toelaten van een bredere waaier aan activiteiten
garanties biedt op het toekomstig behoud, onderhoud en beheer van het patrimonium. Naast
de bestaande

functies (wijnhandel,

seminariecentrum,

wonen)

kunnen

ook

andere

laagdynamische functies voorzien worden. Binnen de bestaande gebouwen kunnen
bijvoorbeeld logies, werkplaatsen, ateliers, beperkte handel als nevenfunctie… toegelaten
worden. Bij iedere functie zal een grondige afweging van de mobiliteitseffecten en de
mogelijke impact op natuur en landschap en de erfgoedwaarde van de gebouwen moeten
gebeuren.
De horeca aan de Rupeldijk, gelegen in argrarisch gebied (niet kwetsbaar), heeft een groot
toeristisch-recreatief potentieel en is strategisch gelegen aan de veerdienst en de fietsroutes
over de Rupeldijk. Dit potentieel zal verder toenemen door het doortrekken van deze
fietsroutes, het verder benutten van de mogelijkheden van personenvervoer over water en
de ontwikkeling van de Electrabelsite. De horecavoorzieningen worden dan ook ondersteund
en kunnen de activiteiten hier verderzetten en uitbouwen. De mogelijkheden om verder uit
te breiden ten opzichte van de bestaande toestand zijn hier beperkt, maar het RUP zal wel
mogelijkheden bieden om de bestaande activiteiten te behouden.
Naast de horecagelegenheid staat momenteel een eengezinswoning met binnenplein en een
leegstaande loods. In het RUP wordt de mogelijkheid geboden om deze gebouwen in de
toekomst te integreren in de horecavoorzieningen aan de dijk.
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Toekomstgericht kunnen ook andere laagdynamische functies toegelaten worden, op
voorwaarde dat ze verenigbaar zijn met de erfgoedwaarde en inpasbaar zijn in het landschap.
Hierbij kan

gedacht

worden aan

recreatieve bestemmingen zoals logies, culturele

bestemmingen zoals tentoonstellingsruimte of kleinschalige bedrijvigheid zoals vrije beroepen
of beperkte handel.
De parking op de Rupeldijk heeft een beperkte capaciteit, die op piekmomenten niet volstaan
om de parkeerdruk op te vangen. Het op- en afrijden van de dijk kan aanleiding geven tot
conflicten met zwakke weggebruikers. Indien de toeristisch-recreatieve druk in deze
omgeving verder zou toenemen, bijvoorbeeld door een versterkt personenvervoer over water,
kan het noodzakelijk zijn om de parkeermogelijkheden te optimaliseren. In verschillende
overkoepelende streekengagementen wordt ingezet op een versterking van de toeristischrecreatieve potenties van de streek, wat tevens tot een verhoogde parkeerdruk kan leiden.
Om de parkeerdruk op te vangen en de bereikbaarheid van de horecagelegenheden op de
dijk niet te hypothekeren biedt het RUP de mogelijkheid om een nieuwe kleinschalige groene
parking in te richten onderaan de dijk langsheen de Tolhuisstraat. De parkeerplaatsen op de
dijk

kunnen

behouden

blijven,

maar

indien

het

noodzakelijk

zou

blijken

om

de

autotoegankelijkheid te beperken is het alternatief onderaan de dijk noodzakelijk. Op dat
moment zal de dijk enkel nog toegankelijk zijn voor dienstvoertuigen voor het beheer van de
dijken en personen met een verminderde mobiliteit.
Onderstaande figuur geeft een mogelijke invulling van een groen ingerichte parkeerzone
weer, waaruit blijkt dat in een dergelijk scenario ca. 35 parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd
worden. Afhankelijk van de werkelijke parkeerbehoefte kunnen ook andere scenario’s
onderzocht worden.
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Figuur 31 ontwerpschets parkeerruimte Tolhuis

Aangezien in de zone leidingen gelegen zijn en het terrein hoogteverschillen vertoont kunnen
ook alternatieven onderzocht worden in het oostelijk gelegen agrarisch gebied, mits een
goede landschappelijke inpassing door streekeigen beplanting.
BernArt
De evenementenlocatie BernArt (Tolhuisstraat 70) is volgens het gewestplan bestemd als
industriegebied.

De

site

kent

momenteel

een

gemengd

gebruik

als

kunstgalerij,

congrescentrum en feestzaal. De achterste gebouwen worden gebruikt als opslagruimte.
Het behoud van de functie als evenementenlocatie (feestzaal, congrescentrum, kunstgalerij…)
is op deze locatie te verantwoorden. Reeds in de jaren ’70 werden kunsttentoonstellingen,
vernissages en recepties georganiseerd. Het ondersteunen van toeristisch-recreatieve
functies langs de Tolhuisstraat is in overeenstemming met de visie van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Het perceel heeft reeds een harde bestemming en is grotendeels
bebouwd, maar een verdere uitbreiding van bebouwing in open ruimte is niet aangewezen.
BernArt beschikt momenteel over ca. 50 parkeerplaatsen, maar dit volstaat niet om
piekbelastingen op te vangen. Een inname van open ruimte voor parkeren is echter niet
gewenst en er dient rekening gehouden te worden met een pijplijn die ten oosten van de zaak
loopt. Het parkeren dient georganiseerd te worden op het eigen perceel en binnen de
begrenzing van de industriezone. Dit is mogelijk door een reorganisatie van de site, door
bijvoorbeeld de bergplaatsen achteraan om te vormen naar parkeerruimte.
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Evenementen (feest, congres…) hebben nood aan buitenruimte (o.a. recepties). Het oostelijke
perceel, dat momenteel bestemd is als agrarisch gebied, is in eigendom van de feestzaal en
wordt reeds sporadisch gebruikt als buitenruimte. In het RUP kan voorzien worden dat een
deel van het perceel benut kan worden als buitenruimte, waarbij beperkte ondersteunende
constructies mogelijk zijn (bvb een tijdelijke feesttent, een zomer- of winterbar of een
buitentoog voor bediening tijdens een receptie), maar permanente constructies kunnen hier
niet

toegestaan

worden.

Dit

kan

gekoppeld

worden

aan

het

verbeteren

van

de

landschappelijke inpassing door het voorzien van de nodige aanplantingen. Ook eigen
voedselproductie in functie van horeca is en blijft mogelijk in dit agrarisch gebied. Het
noordelijke deel van de industriezone, tegen de Laardijk, kan een open ruimtebestemming
krijgen als compensatie voor de buitenactiviteiten.
Toekomstgericht kunnen ook andere laagdynamische functies toegelaten worden, op
voorwaarde dat ze verenigbaar zijn met de erfgoedwaarde en inpasbaar zijn in het landschap.
Hierbij kan

gedacht

worden aan

recreatieve

bestemmingen zoals logies, culturele

bestemmingen zoals tentoonstellingsruimte of kleinschalige bedrijvigheid zoals vrije beroepen
of beperkte handel.
De naastgelegen woning Tolhuisstraat 72 kan behouden blijven als ééngezinswoning en op
de site BernArt is één conciërgewoning toegelaten.

Historische bebouwing Laarhofstraat
De oude hoeve Laarhofstraat 61 (H op Figuur 30) werd in 2016 door een brand verwoest. Op
18.09.2017 werd door het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning
toegekend voor het herstellen en verbouwen van de hoeve tot 3 woningen en restaurant.
Gezien het zonevreemde karakter van de gebouwen (huidige gewestplanbestemming
buffergebied) zijn beperkte uitbreidingen in functie van het restaurant momenteel niet
mogelijk. Het RUP biedt de mogelijkheid om de zonevreemde basisrechten beperkt uit te
breiden, waarbij het vrijwaren van de erfgoedwaarde op lange termijn een belangrijk element
vormt. Beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor het restaurant en de woningen kunnen
voorzien worden. Hierbij kan gedacht worden aan het dichtbouwen van de volumes, de aanleg
van een terras, aanleg van een beperkt aantal parkeerplaatsen…
De erfgoedwaarde van de naastgelegen kapel kan bijdragen tot de beleving van bezoekers
van het restaurant, bijvoorbeeld door zicht te nemen vanuit het gebouw of een buitenterras.
Om de beperkte parkeerdruk van het restaurant en de 3 vergunde woningen op te vangen
kan een beperkt aantal parkeerplaatsen (max. 15) toegelaten worden.
Toekomstgericht kunnen ook andere laagdynamische functies toegelaten worden, op
voorwaarde dat ze verenigbaar zijn met de erfgoedwaarde en inpasbaar zijn in het landschap.
Hierbij kan

gedacht

worden aan

recreatieve bestemmingen zoals logies, culturele

bestemmingen zoals tentoonstellingsruimte of kleinschalige bedrijvigheid zoals vrije beroepen
of beperkte handel.
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De buffer naar Air Liquide is momenteel overgedimensioneerd en kan teruggebracht worden
naar ca. 10m. De bufferzone kan hier herbestemd worden naar agrarisch gebied. Dit sluit aan
bij het huidige gebruik en biedt het restaurant de mogelijkheid om zelf een deel van hun
producten te verbouwen. Gezien het afgesloten en versnipperde karakter van de zone ten
oosten van de Laarhofstraat zijn de mogelijkheden voor beroepslandbouw beperkt en kunnen
hier ook kleinschalige serres en microlandbouw toegelaten worden.
Een oude spoorweg doorsnijdt het gebied, wat een nadelig effect kan hebben indien deze een
publieke functie zou krijgen, zoals een wandel- of fietsverbinding. Het RUP laat hier alle
mogelijkheden open, zodat de route zowel behouden en/of verplaatst kan worden. Dit dient
bekeken te worden op projectniveau, in overleg tussen de betrokken partijen.
Het spontaan opgeschoten bosje op de hoek met de Tolhuisstraat moet niet noodzakelijk
behouden blijven. Het betreft geen historisch element van het polderlandschap. Bij een
eventuele verwijdering van het bosje moet dit gecompenseerd worden conform de geldende
wetgeving. Op de gronden werd reeds een boomgaard van 60 bomen en ca. 30 knotwilgen
aangeplant.

6.3.4. Woongebied Tolhuisstraat - Laarhofstraat
De woonbestemming van de wooncluster wordt herbevestigd en beperkte nevenfuncties
blijven mogelijk, zoals dit momenteel ook al van toepassing is met de gewestplanbestemming
woongebied. Een aantal woningen aan de randen vallen net buiten het woongebied en moeten
als zonevreemd beschouwd worden. Het betreft Tolhuisstraat 149 en Biesaerdeweg 2 en 4.
Het doel van het RUP is om deze woningen rechtszekerheid te geven zonder de impact op de
open ruimte te vergroten. Hier zijn twee opties mogelijk: de woningen te bestendigen als
zonevreemd, waardoor de basisrechten die de wetgeving reeds biedt van toepassing blijven,
of door de woningen op te nemen in het woongebied. Door voorschriften op maat kan aan
deze woningen rechtszekerheid gegeven worden, maar kan ook bijkomende impact op de
open ruimte vermeden worden. Bijkomende ruimtebeslag, verharding en vertuining is hier
niet gewenst.

6.3.5. Reorganisatie recreatiezone Kapelstraat
Context en voorstudie
Een aantal ontwikkelingen met betrekking tot sportinfrastructuur in de gemeente Schelle
hebben geleid tot een onderzoek naar een geschikte locatie voor een clustering van
sportfuncties.
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Figuur 32: situering sporthallen

Het betreft:
-

de herlokalisatie van de sporthal (basketbalclub) uit site Kattenberg. De huidige
sporthal is verouderd. Herbouw op de huidige locatie is niet gewenst en een
herlokalisatie dringt zich op, waarna op deze site een kernverdichtings- en
wooninbreidingsproject gerealiseerd kan worden.

-

de noodzaak aan vernieuwing van de sporthal Scherpenstein, die bouwkundig en
technisch verouderd is, energetisch niet aan de hedendaagse duurzaamheidseisen
voldoet en deels zonevreemd ligt.

In hoofdstuk 8 wordt aangegeven welke alternatieven onderzocht werden en waarom de
locatie

Kapelstraat

als

meest

gunstige

weerhouden

werd.

Zie

ook

Bijlage

3:

alternatievenonderzoek sportcluster. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voorkeur
gaat naar de bouw van een nieuwe sporthal aansluitend bij de sportcluster aan de Kapelstraat.
Om de sporthal op de voorkeurslocatie te kunnen oprichten is een herziening van het
bestaande RUP Recreatiezone Kapelstraat (zie 5.3.3) noodzakelijk. De herziening wordt
opgenomen in het voorliggende RUP Tolhuis.
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Inrichtingsprincipes

Figuur 33: ontwerpend onderzoek invulling sportsite Kapelstraat

In voorbereiding van het RUP werd een ontwerpoefening gemaakt om na te gaan hoe de
gewenste functies geïntegreerd kunnen worden in de bestaande sportcluster. Bovenstaande
figuur wordt informatief opgenomen.
De nieuwe sporthal moet ruimte bieden aan minimum 3 sportvelden voor basketbal en
volleybal. Er is nood aan een sporthal van ca. 4.500m². Voor een sporthal volstaat een
bouwhoogte van 10 à 11m, maar er kan ook geopteerd om ruim voldoende parkeerplaatsen
onder de sporthal te plaatsen, die ook door de bestaande sportverenigingen gebruikt kunnen
worden. Hierdoor daalt de parkeerdruk in de omgeving en krijgt het gebouw een hoogte van
ca. 14m.
De bestaande voetbalclub moet beschikken over 3 volwaardige voetbalvelden. Na
heroriëntatie van de tennis- en paddelterreinen kan 1 voetbalveld meer zuidelijk gelegd
worden, zodat de noordelijke zone herbestemd kan worden naar een open ruimte
bestemming.
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Compensatie landbouwgebiedt
Er wordt een compensatie voor de inname van landbouwgebied voorgesteld, die binnen het
RUP gerealiseerd wordt. Deze bestaat uit meerdere delen.

Figuur 34: compensatie landbouwgebied

Het noordelijke gedeelte van het bestaande RUP Recreatiegebied Kapelstraat wordt
herbestemd naar landbouwgebied (geel gearceerd), als compensatie voor een uitbreiding van
de recreatiezone naar het westen (oranje gearceerd).
Op basis van het voorlopige ontwerpend onderzoek wordt een uitbreiding van de sportcluster
met een oppervlakte van ca. 8.100 m² voorzien. De voorgestelde compensatiezone heeft een
oppervlakte van ca. 6.600m². Deze oppervlakten geven een indicatie op basis van het
ontwerpend onderzoek, maar dit kan nog verfijnd worden in de verdere RUP-procedure.
Daarnaast voorziet het RUP een herbestemming van bufferzone naar landbouwgebied tussen
de Laarhofstraat en Air Liquide. Deze zone heeft een oppervlakte van ca. 35.000m², met dien
verstande dat een deel van het terrein ingenomen wordt door een bosopslag en dat er een
oude spoorweg door loopt die mogelijk omgevormd kan worden naar een fietsverbinding.
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Daarnaast kan nog verwezen worden naar
de site Bern-art, waar het meest noordelijke
deel herbestemd wordt van industriezone
naar een open ruimtebestemming.

Figuur 35: compensatie industriezone Bern-Art

Ook buiten het RUP voorziet de gemeente en/of partners in een versterking van de open
ruimte door ontharding of bestemmingswijziging.
Onder leiding van de Vlaamse Landmaatschappij loopt een landinrichtingsproject Vlietpark,
waarin onder andere een ontharding en vergroening van de site Scherpenstein (sporthal)
voorzien wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt door herlokalisatie van de sportactiviteiten naar
de site Kapelstraat. De oppervlakte van de bestaande sporthal wordt teruggedrongen tot een
beperkt

programma,

waarbij

de

bestaande

gewestplanzone

van

recreatiegebied

richtinggevend is. Verder zal de parkeerzone rondom de sporthal gedeeltelijk onthard worden.
Op de site van de bestaande sporthal Kattenberg zal een woonontwikkeling komen. Door de
afbraak van de sporthal Kattenberg en de ontwikkeling van groenzones, openbaar domein en
tuinen zal ook hier een ontharding gerealiseerd worden.
Ook in het PRUP

voor de Electrabelsite is een significante vergroening, ontharding en

herbestemming van harde bestemmingen (openbaar nut en industiezone) naar zachte
bestemmingen voorzien.
Er kan geconcludeerd worden dat een planologische compensatie van landbouwgebied
mogelijk is. Deze zal verder verfijnd worden in de fase van het voorontwerp.
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Recyclagepark
Naast de sportcluster ligt het recyclagepark van de gemeente Schelle. De exploitant en de
gemeenten onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een intergemeentelijk recyclagepark
met de gemeente Hemiksem te realiseren.
Het RUP zal de mogelijkheid voor het recyclagepark behouden, maar op langere termijn moet
rekening gehouden worden met een mogelijke herlokalisatie. Op dat moment kan deze zone
bij de sportcluster gevoegd worden. Deze zone kan dan een recreatieve (sport, speeltuin…)
of ondersteunende functie (parkeren, groenvoorzieningen, waterberging…) krijgen.
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7. Watertoets
7.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14 november 2003)
legt bepaalde verplichtingen op die de watertoets worden genoemd. Dit betekent dat de
overheid, indien ze moet beslissen over een vergunningsaanvraag, een plan of programma,
eerst moet nagaan of de werken of plannen geen schadelijke effecten veroorzaken op het
watersysteem.
Indien dat het geval is kan de overheid de vergunning weigeren, het plan niet goedkeuren
ofwel gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan opleggen. Deze voorwaarden of
aanpassingen aan het plan moeten schadelijke effecten voorkomen.

7.2. Resultaten watertoets
Overstromingsgevoelige gebieden

Figuur 36: overstromingsgevoelige gebieden

Een gedeelte van het plangebied is aangeduid als mogelijk of effectief overstromingsgevoelig
gebied. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van een aantal beken. Rondom de
Wullebeek bevindt zich een effectief overstromingsgevoelig gebied. Ook een deel van het
agrarisch gebied ten noorden van de Wullebeek is effectief overstromingsgevoelig.
Ook de vallei van de Maeyebeek is aangeduid als effectief overstromingsgevoelige gebied,
met uitlopers tot in het plangebied (recreatiezone Kapelstraat).
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De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden binnen het plangebied bevinden zich langs de
oevers van de Rupel.

Beoordeling
Het RUP is vooral gericht op het bieden van rechtszekerheid voor bestaande activiteiten en
behoud van de open ruimte. Voor zonevreemde gebouwen en activiteiten in ruimtelijk
kwetsbare gebieden blijven de mogelijkheden beperkt tot de bestaande gebouwen en maakt
het RUP enkel een verbreding van functies mogelijk. Voor zonevreemde gebouwen en
activiteiten

buiten

de

ruimtelijk

kwetsbare

gebieden

kunnen

beperkte

ontwikkelingsmogelijkheden toegelaten worden, naar bebouwing, parkeervoorzieningen of
toegelaten

functies.

In

het

polderlandschap

wordt

glastuinbouw

geweerd,

maar

grondgebonden landbouwbedrijven blijven mogelijk conform de huidige bestemming als
agrarisch gebied.
In het kader van een Landinrichtingsproject Schelde – Rupel fase 2 en vooral in het kader
van de herinvulling van de Electrabelsite (PRUP) worden maatregelen genomen om de
watergevoeligheid van deze zone te reduceren.
De impact van het RUP op de waterhuishouding is dan ook beperkt.
Het RUP maakt volgende ingrepen mogelijk die een impact kunnen hebben op de
waterhuishouding:
-

herschikken parking bij de kunstgalerij/feestzaal Bernart
Beoordeling: er wordt geen uitbreiding van bebouwing toegelaten, een herschikking
binnen dezelfde bebouwde oppervlakte is wel mogelijk. Bijkomende
parkeergelegenheid is mogelijk, op voorwaarde dat dit in waterdoorlatende
materialen gebeurt.

-

nieuwe parking ter hoogte van het Tolhuis
Beoordeling: beneden aan de dijk wordt de mogelijkheid voorzien om een nieuwe
parkeerzone aan te leggen indien dit noodzakelijk is om de parkeerdruk in deze
omgeving op te vangen. Indien dit technisch niet mogelijk blijft kan de parkeerzone
ook meer oostelijk, aan de rand van de polder voorzien worden. Aangezien deze
parkeerzone meer intensief gebruikt zal worden, kan voor de interne hoofdontsluiting
een meer robuuste, niet-waterdoorlatende verharding toegelaten kan worden. De
rest van de parkeerzone moet wel aangelegd worden in waterdoorlatende
materialen.

-

Zonevreemde woningen
De zonevreemde woningen beschikken reeds over basisrechten volgens de geldende
wetgeving en gebouwen met een waarde als bouwkundig erfgoed kunnen volgens
het uitvoeringsbesluit zonevreemde functiewijzigingen reeds andere functies
opnemen. Het RUP past deze rechten gebiedsgericht toe, maar dit heeft geen
significante impact op de bestaande toestand en geeft geen aanleiding tot
bijkomende bebouwing of verharding.
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-

agrarisch gebied en valleigebieden
Het RUP biedt geen bijkomende mogelijkheden ten opzichte van het gewestplan.
Landbouwactiviteiten blijven mogelijk, met uitzondering van serres (tenzij
kleinschalige constructies, enkel voor eigen verbruiksnoodwendigheden van bvb
horeca).

-

reorganisatie sportcluster Kapelstraat
Door de herlokalisatie van de sporthal wordt bijkomende bebouwing voorzien aan de
westelijke zijde van de bestaande sportvelden. De sporthal zal buiten het
overstromingsgevoelig gebied gebouwd kunnen worden.
De mogelijke impact wordt gecompenseerd door een planologische ruil met het
noordelijke deel van de recreatiezone, dat terug een open ruimtebestemming zal
krijgen. De herlokalisatie zal ook leiden tot een gedeeltelijke ontharding op de site
Scherpenstein aan de bestaande sporthal. Hier zal de parkeerzone en het gedeelte
buiten de recreatiezone volgens het gewestplan verwijderd worden en teruggegeven
worden aan de open ruimte. Ook op de site Kattenberg kan een herlokalisatie leiden
tot een gedeeltelijke ontharding binnen een nieuw verdichtingsproject.

Ook na de goedkeuring van het RUP blijft de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater van toepassing.

Besluit
Er worden geen significante negatieve effecten op de waterhuishouding verwacht.
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8. Alternatieven
8.1. Nulalternatief
Het nulalternatief houdt de mogelijkheid in om geen RUP op te maken waardoor de huidige
juridisch planologische situatie van het gebied gehandhaafd zou blijven. Dit heeft volgende
gevolgen:
-

voor de zonevreemde activiteiten blijven de basisrechten van toepassing. Voor de
functies in kwetsbaar gebied zijn deze basisrechten onvoldoende. Het betreft vaak
waardevolle historische gebouwen in een parkachtig domein, dat reeds aanwezig was
voor de opmaak van het gewestplan. Voor de functies in niet-kwetsbare gebieden
zijn de basisrechten ruimer, maar deze zijn ontoereikend om het toeristischrecreatieve ontwikkeling hier te kunnen ondersteunen. Voorschriften op maat zijn
hier aangewezen.

-

vernieuwing van de sportinfrastructuur door oprichting van een nieuwe sporthal aan
de sportcluster in de Kapelstraat is niet mogelijk.

-

een herlokalisatie van de sporthal Scherpenstein, met inbegrip van de planologische
compensatie, is niet mogelijk. Zo wordt ook de inperking van de bestaande site
Scherpenstein en de gedeeltelijke ontharding onmogelijk gemaakt.

-

een herlokalisatie van de sporthal Kattenberg is niet mogelijk. Zo is de realisatie van
een wooninbreidingsproject in het gebied Kattenberg, volgens het
beeldkwaliteitsplan, onmogelijk.

-

de bestaande parkeerdruk en verkeerssituatie aan de sportcluster Kapelstraat blijft
behouden.

-

in het landbouwgebied is de oprichting van serres mogelijk, met een negatieve
impact op het waardevolle polderlandschap.

-

er worden geen parkeeroplossingen geboden voor de parkeerdruk in de omgeving
van de Rupeldijk, die terugslaat tot op de Tolhuisstraat. Indien de parkeerdruk
toeneemt kan verwacht worden dat het aantal conflicten met zachte weggebruikers
ook zal toenemen.

-

aanpassingen aan de zonevreemde hoeve in de Laarhofstraat in functie van de
realisatie van een restaurant zijn niet mogelijk.

-

de overgedimensioneerde buffer rond Air Liquide blijft behouden, waardoor er geen
mogelijkheden voor landbouw ontstaan. Het geplande restaurant in de hoeve aan de
straatzijde wordt hierdoor beperkt in de ambities om met lokale, zelfgekweekte
producten te werken.

Het nulalternatief is dan ook geen volwaardig alternatief.

8.2. Redelijke alternatieven
Het RUP geeft uitvoering aan de beleidsopties die in het GRS worden beschreven voor het
gebied en heeft voornamelijk tot doel om de bestaande toestand van het gebied juridisch te
verankeren en rechtszekerheid te bieden.

Gemeente Schelle: RUP “Tolhuis” - dossier SHEZ002
Startnota – april 2022

75

Beperkte mogelijkheden worden geboden om het toeristisch-recreatief potentieel van het
plangebied te verhogen. Het betreft mogelijke functiewijzigingen en beperkte ingrepen om
deze mogelijk te maken.
De bestaande parking op de Rupeldijk kan behouden blijven, maar indien dit noodzakelijk is
voor de verkeersveiligheid of voor het dijkbeheer kan deze verwijderd worden. Op dat
moment of in geval van een stijgende parkeerdruk worden in het RUP alternatieven voorzien.
De eerste mogelijkheid is het realiseren van een parkeerzone beneden aan de dijk, in de
driehoek tussen de op- en afrit van de dijk. De aanwezigheid van leidingen en reliëfverschillen
maakt bijkomend onderzoek noodzakelijk en maakt een twee alternatief noodzakelijk indien
het technisch niet haalbaar zou blijken. In dat geval kan een parkeerzone gerealiseerd worden
ten oosten van de eerste zone, aan de rand van het poldergebied. In dit scenario is een goede
landschappelijke inpassing noodzakelijk door een streekeigen groenbuffer.
Voor de vernieuwing van de sportinfrastructuur in Schelle werden drie scenario’s
onderzocht:
1. Scenario Scherpenstein : vernieuwing en uitbreiding van de bestaande sporthal
Scherpenstein
2. Scenario Stijn Streuvelstraat – recreatiezone: oprichting nieuwe sporthal binnen het
bestaande RUP Recreatiezone Kapelstraat, aan de westzijde van de Stijn
Strevelstraat
3. Scenario Stijn Streuvelstraat – agrarische zone: oprichting van een nieuwe sporthal
De afweging van deze drie alternatieven is opgenomen in Bijlage 3: alternatievenonderzoek
sportcluster. Op basis van deze afweging wordt de locatie aan de westzijde van de bestaande
sportcluster Kapelstraat als voorkeurslocatie weerhouden. Uit het alternatievenonderzoek
kunnen volgende conclusies getrokken worden:
-

Binnen het bestaande RUP Recreatiezone Kapelstraat kan een beperkt programma
gerealiseerd worden aan de zijde van de Stijn Streuvelstraat. Deze locatie ligt dichter
bij de woonwijk, waardoor meer hinderaspecten niet uitgesloten kunnen worden.

-

Indien geopteerd wordt voor het vernieuwen van de sporthal Scherpenstein worden
voordelen van het clusteren van recreatieve voorzieningen gemist.

-

Op de site Scherpenstein is minder ruimte beschikbaar. Verschillende sporten en
andere functies (cafetaria) komen meer in conflict met elkaar en moeten ruimte
delen, met nadelige effecten op de sportieve werking van de verenigingen.

-

De site Scherpenstein biedt onvoldoende ruimte voor de noodzakelijke
parkeeroplossingen.

-

Het bouwen van een nieuwe sporthal is goedkoper dan renovatie en uitbreiding van
de sporthal Scherpenstein.

-

Een uitbreiding op de site Scherpenstein zou een grotere impact hebben op de
omgeving, gelet op de ligging in de Vlietvallei en de groenbestemmingen in de
omgeving. Op de site Kapelstraat wordt eveneens open ruimte aangesneden, maar is
de impact op het landschap beperkter en kunnen milderende maatregelen en
compensatie voorzien worden.
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Ook de Electrabelsite zou een alternatief kunnen vormen voor de bouw van een nieuwe
sporthal. Uit een afweging tussen beide sites kunnen volgende conclusies getrokken worden:
-

beide sites bieden voldoende ruimte voor een sporthal en op beide sites is een RUP
noodzakelijk om dit mogelijk te maken. De site Kapelstraat kan opgenomen worden
in het RUP Tolhuis, voor de Electrabelsite is een provinciaal RUP in opmaak.

-

In het provinciaal RUP (in opmaak) wordt momenteel enkel ruimte voorzien voor
laagdynamische recreatie, waardoor een sporthal voor de betrokken
sportverenigingen uitgesloten wordt.

-

Aan de Kapelstraat kan een clustering van sportvoorzieningen gerealiseerd worden,
waardoor opportuniteiten ontstaan voor gedeeld gebruik van voorzieningen.
Parkeerruimte en fietsenstallingen kunnen gedeeld worden en buitenterreinen
kunnen meervoudig gebruikt worden. Gemeenschappelijk afvalbeheer,
brandvoorzieningen, water- en groenbeheer behoren tot de mogelijkheden.

-

Op de site Kapelstraat worden recreatieve functies samengebracht, met gelijkaardige
effecten naar de omgeving die ook in de tijd samen valllen. Op de Electrabelsite
worden sportvoorzieningen nabij andere functies geplaatst (o.a. wonen,
verblijfsrecreatie…), met afwijkende effecten naar de omgeving en andere
tijdsverdeling. Hierdoor ontstaan mogelijke conflicten tussen de verschillende
gebruikers en ontstaan cumulatieve effecten.

-

In tegenstelling tot de Electrabelsite sluit de site Kapelstraat aan bij de woonkern,
met een positief effect op de mobiliteit. Er kan verwacht worden dat het aandeel
fietsers en voetgangers hoger zal liggen bij verplaatsingen naar de site Kapelstraat
dan naar de Electrabelsite.

Op basis van deze afweging gaat de voorkeur uit naar de site Kapelstraat.
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9. Onderzoek naar de plan-MER-plicht
9.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk
Met de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2017 waarin
de

inwerkingtreding

van

het

decreet

omtrent

‘integratie

plan-MER

bij

ruimtelijke

uitvoeringsplannen’ werd vastgelegd, worden de planmilieueffectrapportage en andere
effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd.
In de eerste fase, namelijk de startnota, wordt nagegaan of het plan of programma
aanzienlijke effecten kan hebben t.o.v. de bestaande situatie voor mens en milieu. In het
geval er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn en geen MER vereist is, volstaat een
onderbouwing en motivering in de startnota (een onderzoek tot MER). In het geval er wel
aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en een MER vereist is, wordt een beschrijving
van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen,
met inbegrip van de methodologie opgenomen in de startnota.

9.2. Plan-MER plicht van rechtswege
De plan-MER-plicht voor plannen of programma’s volgt uit het decreet van 27 april 2007
houdende de wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hiernavolgend DABM genoemd).
Er geldt enkel een plan-MER-plicht voor plannen of programma’s die significante
milieueffecten kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-plicht
moet er aan drie voorwaarden voldaan worden:
1. in de eerste plaats moet worden nagegaan of het voorgenomen plan of programma
onder de definitie valt van plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM.
2. daarna moet worden nagegaan of het betrokken plan of programma onder het
toepassingsgebied van het DABM valt.
3. tenslotte moet worden bepaald of het plan van rechtswege onder de plan-MER-plicht
valt.
Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan valt onder de definitie van plan of programma
zoals gedefinieerd in het DABM en het valt onder het toepassingsgebied ervan. Het RUP
voldoet dus aan de twee eerste voorwaarden.
Indien het plan of programma ook aan de derde voorwaarde voldoet, is er geen
milieuscreening vereist. Er is dan een plan-MER-plicht van rechtswege en er kan rechtstreeks
gestart worden met de opmaak van een plan-MER. Er worden twee groepen van dergelijke
plannen of programma’s onderscheiden:
1. Plannen of programma’s of de wijziging ervan die tegelijkertijd:
▪

een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor projecten die in de
bijlagen I, II of III van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004
opgesomd worden;
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▪

én niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine
wijziging inhouden;

▪

én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer,
afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening
of grondgebruik.

2. Plannen of programma’s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke
betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is.
Indien het plan of programma betrekking heeft op een klein gebied op lokaal niveau of een
kleine wijziging inhoudt is het niet van rechtswege plan-MER-plichtig.
Er dient derhalve nagegaan te worden of het plan tot één van deze twee groepen behoort.
Toetsing groep 1

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd
in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor een
project opgesomd in rubriek 10b stadontwikkelingsprojecten van bijlage III. Het RUP bepaalt
echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau, omwille van de volgende redenen:
-

de oppervlakte van het RUP is beperkt.

-

het RUP is voornamelijk gericht op het bieden van rechtszekerheid en beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande functies. Nieuwe ontwikkelingen zijn
beperkt tot de oprichting van een sporthal nabij de recreatiezone Kapelstraat en een
nieuwe parkeerzone beneden de dijk in de omgeving Tolhuis.

-

de inplanting van de sporthal aan de recreatiezone Kapelstraat wordt op volgende
manieren gecompenseerd:
o

herbestemming

van

het

noordelijke

deel

van

het

RUP

Recreatiezone

Kapelstraat naar een open ruimtebestemming
o

terugbrengen van bestaande sporthal Scherpenstein tot de recreatiezone
volgens het gewestplan en gedeeltelijke ontharding van de bestaande
parkeerzone

o

afbraak van de sporthal Kattenberg. Hier zal een dorpsontwikkelingsproject
gerealiseerd worden, wat gepaard zal gaan met een gedeeltelijke ontharding.

-

de oppervlakte van de parkeerzone beneden de dijk is beperkt. De hoofdweg zal vrij
intensief gebruikt worden en mag aangelegd worden in niet-waterdoolatende
materialen, maar de rest van de parkeerzone moet in waterdoorlatende materialen
aangelegd worden.

Er kan dan ook geconcludeerd worden dat het RUP screeningsgerechtigd is. Het RUP behoort
niet tot groep 1.
Toetsing groep 2
Hierbij wordt nagegaan of er mogelijke betekenisvolle effecten kunnen zijn op eventuele
speciale beschermingszones in of in de omgeving van het plangebied van het RUP.

Gemeente Schelle: RUP “Tolhuis” - dossier SHEZ002
Startnota – april 2022

79

Het plangebied van het RUP grenst aan de speciale beschermingszones habitatrichtlijngebied
“Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent” (gebiedscode BE230006)
en vogelrichtlijngebied “Durme en de middenloop van de Schelde” (gebiedscode BE2301235),
weergegeven op Figuur 23, hoofdstuk 5.9.
Conform de omzendbrief LNE/2007 dient voor plannen en programma’s die enkel onder groep
2 vallen, voorafgaand aan de eigenlijke plan-MER-procedure nagegaan te worden of een
passende beoordeling vereist is. Deze voortoets is opgenomen in bijlage bij deze
screeningsnota. Aangezien het uit de voortoets blijkt dat een passende beoordeling niet
vereist is, kan geoordeeld worden dat het RUP van rechtswege niet plan-MER-plichtig is.

Conclusie
Er kan gesteld worden dat er geen betekenisvolle effecten zullen zijn ten opzichte van het
habitat- en vogelrichtlijngebied. Het RUP is dus niet van rechtswege plan-MER-plichtig. Het
valt echter wel onder het toepassingsgebied van het DABM en er moet derhalve onderzocht
worden of er geen aanzienlijke milieueffecten zijn ten gevolge van het RUP. Dit onderzoek (=
milieuscreening) is te vinden in de hiernavolgende paragrafen.

9.3. Planonderdelen
Cruciaal voor het bepalen van de vereiste diepgang bij de milieubespreking is de mate waarin
het voorgenomen plan afwijkt van het geldende plan of van de bestaande toestand. Aangezien
het voorgenomen plan in de plaats komt van het gewestplan en het RUP Recreatiezone
Kapelstraat en er wijzigingen aan de fysische toestand kunnen optreden, dient derhalve de
vergelijking te worden gemaakt met de mogelijkheden die deze bestemmingsplannen bieden
of met de bestaande toestand binnen het plangebied.
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Figuur 37: Planonderdelen

De volgende mogelijke planonderdelen worden geselecteerd:
1. herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
2. herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied
3. herbestemmen van buffergebied naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen
4. zonevreemde woningen
5. bestendiging van bestaande activiteiten en mogelijkheden voor functiewijzigingen
6. indicatieve verbinding zwakke weggebruiker
7. Parkeerzone omgeving Tolhuis
8. Reorganisatie recreatiezone Kapelstraat
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9.3.1. Doorlichting van de planonderdelen
Elk planonderdeel wordt getoetst aan de volgende drie indicatoren:
-

Indicator 1: verschillen inzake activiteiten
Zijn er verschillen tussen de stedenbouwkundig vergunbare activiteiten uit het huidig
geldend plan (gewestplan) en de stedenbouwkundig vergunbare activiteiten uit het
voorgenomen plan?

-

Indicator 2: verschillen inzake bodemafdekking
Laat het voorgenomen plan ten opzichte van het geldend plan een wijziging toe van de
totale bodemafdekking binnen het planonderdeel?

-

Indicator 3: verschillen inzake bestaande toestand
Is het doel van het voorgenomen plan enkel de bestendiging van de huidige
stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte toestand?

1. herbestemmen industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
Activiteiten

Ten opzichte van de gewestplanbestemming industriegebied voorziet het RUP eerder een
inperking van de mogelijke activiteiten. De bestemming is gericht op de bestaande activiteiten
(feestzaal, kunstgalerij…) en toekomst zullen beperkte mogelijkheden voor functiewijzigingen
voorzien worden.
Ten oosten van de industriezone kan een beperkt deel van het terrein gebruikt worden voor
buitenactiviteiten in functie van de evenementen, conform de bestaande toestand.
Bodemafdekking

Bebouwing en verharding blijft enkel toegelaten binnen de begrenzing van de industriezone
van het gewestplan, met een beperkte correctie naar de huidige grens van de verharding.
Bestaande toestand

Het RUP is sterk gericht op de bestendiging van de bestaande toestand. De gebouwen zijn
vergund geacht, maar de aanwezige functies niet.
Conclusie

Dit planonderdeel wordt meegenomen in de merscreening.
2. Herbestemmen buffergebied naar agrarisch gebied
Activiteiten

Door de herbestemming naar agrarisch gebied zijn landbouwactiviteiten mogelijk. Beperkte
constructies kunnen toegelaten worden, zoals een kleinschalige serre. Deze herbestemming
ondersteunt het geplande restaurant in de hoeve door het kweken van eigen groenten
mogelijk te maken.
De herbestemming naar agrarisch gebied maakt het vellen van het spontaan opgeschoten
bosje mogelijk.
Bodemafdekking

De bodemafdekking van het plangebied wijzigt nagenoeg niet ten opzichte van het
gewestplan. Enkel kleine constructies in kader van (hobby-)landbouw zijn mogelijk.
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Bestaande toestand

Het RUP is sterk gericht op het bestendigen van de bestaande toestand. De zone is reeds in
eigendom van de eigenaars van de hoeve aan de straatzijde.
Conclusie

Dit planonderdeel wordt meegenomen in de merscreening.
3. herbestemmen van buffergebied naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen
Activiteiten

De herbestemming naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen wordt doorgevoerd in functie
van het behoud van de bestaande kapel. Het RUP is gericht op het behoud van de
erfgoedwaarden en het publiek karakter van de kapel.
Bodemafdekking

Gezien de reeds verharde toestand en het beschermd historisch karakter van de zone zijn
geen wijzigingen in de bodemafdekking te verwachten t.o.v. de huidige toestand.
Bestaande toestand

Het RUP houdt enkel een bestendiging in van de bestaande toestand van dit planonderdeel.
Conclusie

Dit planonderdeel wordt niet meegenomen in de merscreening.
4. Zonevreemde woningen
Activiteiten

Ten opzichte van het gewestplan (agrarisch gebied) wordt de woonfunctie bevestigd. De
woningen beschikken reeds over de basisrechten conform de VCRO.
Bodemafdekking

De bodemafdekking van het plangebied wijzigt niet ten gevolge van het RUP.
Bestaande toestand

Het RUP is sterk gericht op het behoud van de bestaande toestand.
Conclusie

Dit planonderdeel wordt niet meegenomen in de merscreening.
5. bestendiging van bestaande activiteiten en mogelijkheden voor
functiewijzigingen
Activiteiten

Ten opzichte van het gewestplan (agrarisch gebied en natuurgebied) worden mogelijkheden
geboden voor het behoud van bestaande functies (horeca, wijnhandel, seminaries) en worden
toekomstgericht functiewijzigingen mogelijk gemaakt.
Bodemafdekking

Ten opzichte van het gewestplan is een toename van bodemafdekking mogelijk.
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Bestaande toestand

Het RUP bestendigt de bestaande toestand en biedt toekomstperspectieven voor de
historische bebouwing door functiewijzigingen met beperkte ruimtelijke impact toe te laten.
De meeste gebouwen zijn vergund of vergund geacht, met uitzondering van een deel van een
feestzaal op de dijk. De aanwezige functies zijn vergund, met uitzondering van het
organiseren van seminaries.
Conclusie

Dit planonderdeel wordt meegenomen in de merscreening.
6. Indicatieve verbinding zwakke weggebruiker
Activiteiten

Ten opzichte van het gewestplan wordt een verbinding voor langzaam verkeer mogelijk
gemaakt.
De aanleg van een verbinding voor zwakke weggebruikers valt onder de categorie ‘werken
van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact’ en is als dusdanig zowel vergunbaar
in de huidige bestemming (buffergebied) als in de bestemming na realisatie van dit RUP
(agrarisch gebied).
Bodemafdekking

De mogelijke bodemafdekking neemt niet toe ten gevolge van het RUP.
Bestaande toestand

Het RUP houdt voor dit planonderdeel een wijziging van de bestaande toestand in.
Conclusie

Dit planonderdeel wordt meegenomen in de merscreening.
7. Parkeerzone omgeving Tolhuis
Activiteiten

Ten opzichte van het gewestplan (agrarisch gebied) wordt een parkeerzone mogelijk
gemaakt.
Bodemafdekking

Ten opzichte van het gewestplan is een toename van bodemafdekking mogelijk. De hoofdweg
kan in niet-waterdoorlatende materialen aangelegd worden, de rest van de parkeerzone in
waterdoorlatende materialen.
Bestaande toestand

Het RUP houdt voor dit planonderdeel een wijziging van de bestaande toestand in.
Conclusie

Dit planonderdeel wordt meegenomen in de merscreening.
8. Reorganisatie recreatiezone Kapelstraat
Activiteiten

Ten opzichte van het RUP Recreatiegebied Kapelstraat wordt een inplanting van een sporthal
mogelijk gemaakt, gecompenseerd door een herbestemming van het noordelijke deel van het
RUP naar een open ruimtebestemming.
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Bodemafdekking

De Ten opzichte van het bestaande RUP is een toename van bebouwing en verharding
mogelijk.
Bestaande toestand

Het RUP houdt voor dit planonderdeel een wijziging van de bestaande toestand in.
Conclusie

Dit planonderdeel wordt meegenomen in de merscreening.

9.3.2. Te screenen planonderdelen
De volgende planonderdelen worden gescreend op mogelijke milieueffecten:
1. herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
2. herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied
3. herbestemmen van buffergebied naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen
4. zonevreemde woningen
5. bestendiging van bestaande activiteiten en mogelijkheden voor functiewijzigingen
6. indicatieve verbinding zwakke weggebruiker
7. Parkeerzone omgeving Tolhuis
8. Reorganisatie recreatiezone Kapelstraat

9.4. Te screenen disciplines
In de hiernavolgende paragrafen worden de effecten van het RUP op de volgende disciplines
onderzocht:
1. bodem
2. water
3. verkeer en mobiliteit
4. geluid
5. licht
6. luchtkwaliteit en klimaat
7. biodiversiteit, fauna en flora
8. onroerend erfgoed en landschap
9. ruimtelijke ordening;
10. energie- en grondstoffenvoorraden
11. gezondheid en veiligheid van de mens
12. samenhang tussen de genoemde factoren
Werkwijze
Bij deze screening wordt steeds vergeleken met de referentiesituatie. Dit is in principe de
juridische toestand, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Deze juridische toestand wordt echter
aangevuld door de beschrijving van de bestaande toestand die eerst in beeld wordt gebracht,
voor zover dat nog niet is gebeurd in hoofdstuk 3. Indien wel, wordt hierop niet meer
teruggekomen, maar wordt naar deze paragraaf verwezen.
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Vervolgens worden de ingrepen op deze referentiesituatie besproken, samen met de
mogelijke effecten ervan. Daarbij wordt niet alleen de aard, maar ook de omvang van de
ingreep in beschouwing genomen. De mogelijke effecten worden eventueel gevolgd door
milderende maatregelen. Indien er leemten in de kennis zijn, worden deze vermeld.
Tot slot wordt in dit hoofdstuk ook nagegaan of het voorgenomen plan grensoverschrijdende
of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

9.5. Screening van de milieueffecten per discipline
9.5.1. Effecten inzake bodem
Bestaande toestand

Figuur 38: bodemkaart

In het plangebied komen volgende bodemtypes voor:
-

Kleigrond in de zone langs de Schelde,

-

Natte zandleembodems langs de Wullebeek, langs waterloop nr. 20, in de zone tussen
de Laardijk en de Tolhuisstraat en ten westen van de tuinwijk;

-

Een vochtige zandleembodem in het noordelijke gedeelte van de recreatiezone langs de
Kapelstraat;

-

Vochtige zandbodems in het overige gedeelte van het plangebied.
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De bebouwde zones worden gekarteerd als kunstmatige gronden, hetgeen in feite duidt op
een leemte in de kennis over de bodemgesteldheid van deze gedeeltes van het plangebied.
Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft geen effect op de bodem. De bestaande bestemming als
industriegebied volgens het gewestplan laat reeds bebouwing en verharding toe. De
bestaande gebouwen zijn vergund en de parking blijft beperkt tot de bestaande toestand. In
de voorschriften wordt opgelegd dat enkel waterdoorlatende verhardingen toegelaten zijn.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) kan een
beperkte bijkomende verharding tot gevolg hebben. Het grootste deel van het gebied zal
onbebouwd en onverhard blijven, maar er worden kleinschalige constructies in functie van
(hobby)landbouw toegelaten. De zone is nu reeds in gebruik in functie van het geplande
restaurant voor het kweken van eigen groenten en fruit. De oprichting van een kleinschalige
serre (ca. 1.500m²) is mogelijk.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal zonevreemde gebouwen en het
bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen (planonderdeel 5) zal geen effect op de
bodem hebben. Het RUP is gericht op het behoud van de bestaande toestand. De gebouwen
in natuurgebied krijgen geen uitbreidingsmogelijkheden en bijkomende verhardingen zijn
niet toegestaan. Dit komt overeen met de vergunde of vergund geachte toestand. Voor de
horecavoorzieningen aan de dijk in agrarisch gebied wordt het behoud van de bestaande
bebouwing en verhardingen vooropgesteld. Deze zijn niet allemaal vergund, maar kunnen
door de goede ligging op een toeristisch-recreatief knooppunt wel aanvaard worden.
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
zal geen effect hebben op de bodem. Deze verbinding valt samen met een voormalige
spoorlijn, maar het RUP laat ook een verlegging in functie van een efficiënt grondgebruik
toe. Zowel een omvorming van de bestaande bedding als een verlegging zou gepaard
kunnen gaan met een beperkte verbreding, maar deze is beperkt ten opzichte van de
fundering van de voormalige spoorlijn.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft
een toename van de verharde oppervlakte tot gevolg. Aangezien deze parkeerzone meer
intensief gebruikt zal worden, kan voor de interne hoofdontsluiting een meer robuuste, nietwaterdoorlatende verharding toegelaten kan worden. De rest van de parkeerzone moet wel
aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. In een minimaal scenario met beperkte
parkeerdruk volstaat een oppervlakte van ca. 750m². In geval de parkeerdruk toeneemt
door recreatieve opwaardering van de omgeving wordt een maximaal scenario van 2.000m²
voorzien. Dit komt overeen met de oppervlakte van de driehoek tussen op- en afrit van de
dijk.
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De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal, waarbij een deel van de activiteiten van
Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht worden.
Hiervoor worden bijkomende bouwmogelijkheden voorzien aan de westelijke zijde van de
bestaande sportvelden. Het betreft een oppervlakte van max. 4.500 m² voor het gebouw
met parkeerzone onder het gebouw (mogelijk slechts deels ingegraven). De mogelijke
impact wordt gecompenseerd door een planologische ruil met het noordelijke deel van de
recreatiezone, dat terug een open ruimtebestemming zal krijgen. De herlokalisatie zal ook
leiden tot een gedeeltelijke ontharding op de site Scherpenstein aan de bestaande sporthal.
Hier zal het gedeelte buiten de recreatiezone volgens het gewestplan verwijderd worden en
teruggegeven worden aan de open ruimte en kan een deel van de bestaande parking
onthard worden. Ook op de site Kattenberg kan een herlokalisatie leiden tot een
gedeeltelijke ontharding binnen een nieuw verdichtingsproject.

Conclusie
Er zijn geen significante negatieve effecten op de bodem te verwachten.
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9.5.2. Effecten inzake water
Bestaande toestand
Overstromingsgevoeligheid
Voor de bestaande toestand inzake overstromingsgevoeligheid wordt verwezen naar 7.2.
Infiltratiegevoeligheid
Het merendeel van het plangebied heeft een infiltratiegevoelige bodem, met uitzondering van
de onmiddellijke omgeving van de waterlopen in het plangebied, de zone langs de Rupel en
het gebied tussen de kunstgalerij en het Laarhof.
Grondwaterstromingsgevoeligheid
De Rupel en haar oevers en het noordelijke gedeelte van de tuinwijk zijn zeer gevoelig voor
grondwaterstroming. De oostelijke helft van het plangebied is weinig gevoelig voor
grondwaterstroming. Het overige gedeelte van het plangebied is matig gevoelig voor
grondwaterstroming.
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Zoneringsplan

Figuur 39: zoneringsplan

Volgende delen van het plangebied zijn gelegen in centraal gebied (oranje arcering):
-

de woningen ten westen van de Laarhofstraat;

-

de woningen langs de Tolhuisstraat die aanleunen tegen de kern van Schelle;

-

de woningen langs de Kapelstraat;

-

de tuinwijk Interescautlaan.

In deze delen van het plangebied is afvalwaterriolering aanwezig, waarop aangesloten dient
te worden.
De overige woningen / gebouwen bevinden zich in collectief te optimaliseren buitengebied.
Dit houdt in dat er op het ogenblik nog geen afvalwaterriolering aanwezig is, maar dat de
aanleg ervan op termijn wel gepland wordt. In afwachting dienen de bewoners zelf in te staan
voor de zuivering van hun afvalwaters door middel van een IBA.

Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft geen effect op de waterhuishouding. Het planonderdeel ligt niet in
overstromingsgevoelig gebied. De bestaande bestemming als industriegebied volgens het
gewestplan laat reeds bebouwing en verharding toe. De bestaande gebouwen zijn vergund
en de parking blijft beperkt tot de bestaande toestand. In de voorschriften wordt opgelegd
dat enkel waterdoorlatende verhardingen toegelaten zijn.
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Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) kan een
beperkte bijkomende verharding tot gevolg hebben. Het grootste deel van het gebied zal
onbebouwd en onverhard blijven, maar er worden kleinschalige constructies in functie van
(hobby)landbouw toegelaten. De zone is nu reeds in gebruik in functie van het geplande
restaurant voor het kweken van eigen groenten en fruit. De oprichting van een kleinschalige
serre (ca. 1.500m²) is mogelijk. Het planonderdeel is niet gelegen in overstromingsgevoelig
gebied.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal zonevreemde gebouwen en het
bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen (planonderdeel 5) zal geen effect op de
bodem hebben. Een aantal gebouwen aan de Rupeldijk zijn gelegen in mogelijk
overstromingsgevoelig gebied, er liggen geen gebouwen in effectief overstromingsgevoelig
gebied. Het RUP is gericht op het behoud van de bestaande toestand. De gebouwen in
natuurgebied krijgen geen uitbreidingsmogelijkheden en bijkomende verhardingen zijn niet
toegestaan. Dit komt overeen met de vergunde of vergund geachte toestand. Voor de
horecavoorzieningen aan de dijk in agrarisch gebied wordt het behoud van de bestaande
bebouwing en verhardingen vooropgesteld. Deze zijn niet allemaal vergund, maar kunnen
door de goede ligging op een toeristisch-recreatief knooppunt wel aanvaard worden. Bij de
hoeve aan de Laarhofstraat wordt de aanleg van een beperkt aantal parkeerplaatsen (max.
15) toegelaten, verplicht aan te leggen in waterdoorlatende verharding.
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
zal geen effect hebben op de bodem. Deze verbinding valt samen met een voormalige
spoorlijn, maar het RUP laat ook een verlegging in functie van een efficiënt grondgebruik
toe. Zowel een omvorming van de bestaande bedding als een verlegging zou gepaard
kunnen gaan met een beperkte verbreding, maar deze is beperkt ten opzichte van de
fundering van de voormalige spoorlijn.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft
een toename van de verharde oppervlakte tot gevolg. Aangezien deze parkeerzone meer
intensief gebruikt zal worden, kan voor de interne hoofdontsluiting een meer robuuste, nietwaterdoorlatende verharding toegelaten kan worden. De rest van de parkeerzone moet wel
aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. Richtinggevend kan gesteld worden dat
in een minimaal scenario met beperkte parkeerdruk een oppervlakte van ca. 750m²
volstaat. In geval de parkeerdruk toeneemt door recreatieve opwaardering van de
omgeving wordt een maximaal scenario van 2.000m² voorzien. Dit komt overeen met de
oppervlakte van de driehoek tussen op- en afrit van de dijk.
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De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal, waarbij een deel van de activiteiten van
Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht worden.
Hiervoor worden bijkomende bouwmogelijkheden voorzien aan de westelijke zijde van de
bestaande sportvelden. Het betreft een oppervlakte van max. 4.500 m² voor het gebouw
met parkeerzone onder het gebouw (mogelijk slechts deels ingegraven). De mogelijke
impact wordt gecompenseerd door een planologische ruil met het noordelijke deel van de
recreatiezone, dat terug een open ruimtebestemming zal krijgen. De herlokalisatie zal ook
leiden tot een gedeeltelijke ontharding op de site Scherpenstein aan de bestaande sporthal.
Hier zal het gedeelte buiten de recreatiezone volgens het gewestplan verwijderd worden en
teruggegeven worden aan de open ruimte en kan een deel van de bestaande parking
onthard worden. Ook op de site Kattenberg kan een herlokalisatie leiden tot een
gedeeltelijke ontharding binnen een nieuw verdichtingsproject.
Ook na de goedkeuring van het RUP blijft de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater van toepassing.
Conclusie
Globaal gezien heeft de realisatie van het RUP geen significante negatieve effecten op de
waterhuishouding.

9.5.3. Effecten inzake verkeer en mobiliteit
Bestaande toestand
De bestaande mobiliteitsstructuur wordt omschreven in hoofdstuk 3.2.7.
Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft geen effect op de mobiliteit. De bestaande bestemming als
industriegebied volgens het gewestplan laat reeds verkeersgenererende functies, waarbij
ook zwaar verkeer mogelijk is. De bestaande activiteiten en de mogelijkheden die het RUP
biedt zijn eerder gericht op autoverkeer en langzaam verkeer. Ten opzichte van de
bestaande toestand wordt geen bijkomend verkeer verwacht, aangezien er reeds een
feestzaal, kunstgalerij en winterbar uitgebaat wordt. De ca. 50 parkeerplaatsen volstaan
voor een groot deel van de activiteiten, maar bij piekbelastingen wordt ook op het openbaar
domein geparkeerd. Om parkeerdruk op openbaar domein te verminderen kan binnen het
planonderdeel bijkomende parkeercapaciteit gecreëerd worden door een interne
reorganisatie binnen de bestaande begrenzing. Een feestzaal heeft reeds een zekere
verkeersproductie tot gevolg, De bestaande gebouwen zijn vergund en de parking blijft
beperkt tot de bestaande toestand.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) heeft geen
effect op de mobiliteit.
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Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal zonevreemde gebouwen en het
bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen (planonderdeel 5) zal geen aanleiding
geven tot significante effecten met betrekking tot verkeer en mobiliteit. Het RUP is sterk
gericht op het behoud van de bestaande toestand. Voor de gebouwen in natuurgebied
worden enkel laagdynamische functies toegelaten binnen de bestaande vergunde en
vergund geachte gebouwen. Hierbij kan gedacht worden aan een atelier, logies, beperkte
handel…. Ten opzichte van de reeds aanwezige functies (wijnhandel, seminaries) wordt
geen bijkomende impact verwacht. De horecavoorzieningen aan de dijk kunnen hun
bestaande activiteiten behouden. Hier zijn reeds een feestzaal, een bistro en een café
gevestigd, die reeds verkeer genereren. Op piekmomenten volstaat de parking op de dijk
niet en wordt in de Tolhuisstraat geparkeerd. Indien de parkeerdruk verder zou stijgen
voorziet het RUP dat beneden aan de dijk een parking aangelegd kan worden om dit op te
vangen. Ten opzichte van de bestaande functies zal een functiewijziging eerder een daling
van het verkeer tot gevolg hebben. In de hoeve aan de Laarhofstraat kan een restaurant
gerealiseerd worden, maar kunnen ook andere laagdynamische functies toegelaten worden
(logies…). Hiervoor wordt een beperkt aantal parkeerplaatsen toegelaten (max. 15
plaatsen).
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
zal een positief effect hebben op de mobiliteit door het stimuleren van fietsmobiliteit. Deze
schakel kan bijdragen aan een goede bereikbaarheid van de Electrabelsite voor langzaam
verkeer.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft
geen toename van verkeer tot gevolg, maar wordt voorzien om een mogelijke toenemende
parkeerdruk op te vangen of als alternatief indien de parking op de dijk zou moeten
verdwijnen. De ligging beneden aan de dijk vormt een voordeel naar verkeersveiligheid
omdat er minder conflicten verwacht worden met langzaam verkeer op de dijk en omdat
zoekverkeer op de dijk vermeden wordt.
De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal (max. 4.500 m²), waarbij het grootste deel van de
activiteiten van sporthal Scherpenstein en de activiteiten van sporthal Kattenberg naar deze
locatie gebracht worden. Dit zal een verschuiving van verkeersstromen tot gevolg hebben
van de locaties Scherpenstein en Kattenberg naar de sportzone Kapelstraat. Om het
toenemend aantal bezoekers op te vangen zal bijkomende parkeercapaciteit gerealiseerd
moeten worden. In geval van sportclustering zal een ruimere parkeercapaciteit voorzien
worden dan nodig voor de herlokalisatie van de sporthallen met als doel om de parkeerdruk
aan de Kapelstraat te reduceren en mee op te laden in de ondergrondse parkeervoorziening
van de sporthal.
Op basis van een bevraging bij de betrokken sportverenigingen werden de
bezoekersaantallen onderzocht, opgenomen in bijlage. Hieruit kunnen de volgende
conclusies getrokken worden.
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-

Op weekavonden varieert het aantal bezoekers rond 480 à 530 personen, op
vrijdagavond ca. 615 personen. Overdag kan de sporthal mogelijk gebruikt worden door
scholen, maar is het gebruik door sportverenigingen beperkt. Alleen op
woensdagnamiddag is er een intensiever gebruik door voornamelijk jeugdsporten en
worden ca. 190 personen verwacht.

-

De piekbelasting wordt verwacht in het weekend op zaterdagvoormiddag, met ca. 795
bezoekers, gespreid over 4u. Zaterdagnamiddag daalt dit naar ca. 640 bezoekers,
gespreid over 6u, en ’s avonds ca. 330 bezoekers over een periode van 5u. Het totaal
aantal bezoekers op zaterdag bedraagt dus ca. 1.765 personen.
Op zondag liggen de intensiteiten lager, met ca. 390 bezoekers in de voormiddag, 230 in
de namiddag.

-

Het grootste aandeel van de bezoekers komt van de bestaande activiteiten (voetbal,
tennis, padel). Dit betekent dat ook het bestaande verkeer het grootste deel van het
toekomstige verkeer zal blijven uitmaken. Tijdens het piekmoment op
zaterdagvoormiddag vertegenwoordigen de bestaande activiteiten 645 van de 795
bezoekers, of 81%. De toename van het aantal bezoekers ten gevolge van de
herlokalisatie van de sporthal kan dus aanleiding geven tot een toename van ca. 20%
van het aantal bezoekers op dit piekmoment. De verklaring hiervoor is dat de sporten
die geherlokaliseerd worden (basket, volley, badminton…) kleinschaliger zijn, met
minder deelnemers en supporters dan de bestaande voetbalvereniging.

Voor de studie van de verkeerseffecten wordt de piekbelasting op zaterdagvoormiddag als
referentie genomen. De piekbelasting wordt aanzien als het worst case scenario, aangezien
de effecten op alle andere momenten in de week beperkter zullen zijn dan op dit
piekmoment.
Uit het aantal bezoekers kan het aantal verkeersbewegingen ingeschat worden. Er zijn geen
specifieke gegevens over de modal split van de bestaande sportverenigingen gekend, dus er
wordt gebruik gemaakt van kencijfers.
Uit onderzoek van CROW naar het mobiliteitsprofiel van sporthallen blijkt dat 51% van de
bezoekers autobestuurder is. Over de hele dag betekent dit dat er op zaterdag ca. 900
motorvoertuigen verwacht kunnen worden, waarvan het grootste deel vandaag reeds
aanwezig is ten gevolge van de activiteiten van de bestaande sportverenigingen. De
verwachte toename bedraagt ca. 180 motorvoertuigen over een hele dag.
Om de parkeerbehoefte te kennen moet rekening gehouden worden met het aantal
personen dat tegelijk aanwezig zal zijn. Tijdens de piekbelasting op zaterdagvoormiddag
zijn de 795 bezoekers gespreid aanwezig van 8u tot 12u, of een periode van 4u. Volgens de
kengetallen van de CROW verblijft ca. 60% van de bezoekers 1 à 2 uur op de site en ca.
40% van de bezoekers 2 à 3u. Dit betekent dat tijdens de drukste uren ca. 389 personen
aanwezig zullen zijn op de sportsite. Uit onderzoek van CROW naar het mobiliteitsprofiel
van sporthallen blijkt dat 51% van de bezoekers autobestuurder is. Voor het piekmoment
op zaterdagvoormiddag betekent dit ca. 199 personenwagens. , waarvan ca. 162 (85%)
van de bestaande activiteiten.
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Hieruit volgt dat de maximale parkeerbehoefte op het piekmoment zaterdagvoormiddag ca.
200 wagens bedraagt. Voor de sportsite zijn momenteel ca. 80 parkeerplaatsen
beschikbaar. Uit ontwerpend onderzoek blijkt dat onder de geplande sporthal ruimte
beschikbaar is voor de realisatie van 160 tot 180 parkeerplaatsen. Er kan dus potentieel een
aanbod van 240 tot 260 parkeerplaatsen gerealiseerd worden, wat ruim volstaat om de
parkeerbehoefte op te vangen, ook op piekmomenten op zaterdagvoormiddag. De plaatsen
onder de nieuwe sporthal zullen beschikbaar gesteld worden voor alle sportverenigingen.
Alleen bij grotere evenementen is het mogelijk dat de parkeercapaciteit niet zal volstaan.
Net zoals vandaag kan dan gebruik gemaakt worden van een overloopparking, zoals in de
Laardijk.
Om de betrouwbaarheid van de cijfergegevens na te gaan werd een sensitiviteitstoets
uitgevoerd. Op basis van terreinonderzoek en tellingen ter plaatse werd nagegaan of de
berekende piekbelasting in werkelijkheid als een worst case scenario aanzien kan worden.
Uit de analyse van de cijfers blijkt namelijk dat de bestaande sportactiviteiten reeds nood
hebben aan 162 parkeerplaatsen op zaterdagvoormiddag, terwijl er maar ca. 80
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Ter plaatse werden de volgende waarnemingen gedaan:
Datum

Waarneming

dinsdag 8.02.2022 - 18u45

53 parkeerplaatsen bezet en 3 wagens aan recyclagepark

woensdag 9.02.2022 - 18u00

58 parkeerplaatsen bezet en 6 wagens aan recyclagepark

vrijdag 11.02.2022 - 18u00

62 parkeerplaatsen bezet en 12 wagens aan recyclagepark

Zondag 13.02.2022 - 10u30

Alle parkeerplaatsen volzet en 21 wagens aan recyclagepark

vrijdag 25.02.2022 - 19u45

25 parkeerplaatsen volzet (55 parkeerplaatsen vrij) en geen wagens aan
recyclagepark

zaterdag 26.02.2022 - 15u00

37 parkeerplaatsen vrij en geen wagens aan recyclagepark. Suyslaan volzet

zondag 27.02.2022 - 14u45

35 parkeerplaatsen vrij en enkele plaatsen vrij aan recyclagepark

maandag 28.02.2022 – 19u15

28 parkeerplaatsen vrij en geen geparkeerde wagens aan recyclagepark

zaterdag 5.03.2022 – 12u00

29 parkeerplaatsen vrij en aan recyclagepark

zaterdag 5.03.2022 – 15u00

23 parkeerplaatsen vrij en aan recyclagepark

maandag 7.03.2022 – 14u00

25 parkeerplaatsen bezet, met nauwelijks sportactiviteiten, dus vermoedelijk
buurtparkeren

donderdag 10.03.2022 – 18u10

49 parkeerplaatsen vrij en aan recyclagepark

vrijdag 11.03.2022 – 14u25

18 parkeerplaatsen bezet, geen sportbeoefening

vrijdag 11.03.2022 – 19u45

39 vrije parkeerplaatsen en zone recyclagepark

zondag 13.03.2022 - 15u45

Nog 19 parkeerplaatsen beschikbaar. Inrit recyclagepark wel vol geparkeerd.

Uit de waarnemingen op het terrein kunnen een aantal zaken afgeleid worden:
-

Het betreft een beperkt onderzoek waarin geen effecten zoals seizoenen of het weer in
rekening werden genomen. Het onderzoek kan beschouwd worden als een steekproef
om de inschattingen te toetsen aan de realiteit.
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-

De berekende piekbelasting lijkt een overschatting van het werkelijke aantal bezoekers
te zijn en kan dus als een worst case scenario beschouwd worden. De werkelijke
verkeersgeneratie en parkeerbehoefte zal lager liggen dan de eerder berekende
piekbelastingen, met uitzondering van een aantal evenementen (die vandaag ook reeds
doorgaan).

-

Een aantal parkeerplaatsen worden ingenomen door bewoners of andere gebruikers dan
bezoekers van de sportzone. Uit vaststellingen op momenten wanneer er geen sport
doorgaat blijkt dat 15 à 20 ingenomen parkeerplaatsen een realistische inschatting is.

Samengevat kunnen de volgende effecten verwacht worden ten gevolge van de
herlokalisatie van de sporthal naar de recreatiecluster Kapelstraat:
-

De herlocalisatie van de sporthal leidt niet zozeer tot bijkomend verkeer, maar
voornamelijk tot een verplaatsing van reeds bestaande verkeersstromen. Alle
activiteiten die voorzien worden vinden nu elders in de gemeente plaats. Er kan dan ook
een toename van verkeer naar de sportcluster Kapelstraat en een afname van het
verkeer in de omgeving van de bestaande sporthallen Scherpenstein en Kattenberg
verwacht worden.

-

Uit de bezoekerscijfers van de sportverenigingen blijkt dat het grootste deel van het
verkeer en de parkeerbehoefte afkomstig zal zijn van de reeds aanwezige
sportvoorzieningen (voetbal, tennis, padel).

-

De bestaande parkeerplaatsen en de ruimte onder het geplande gebouw volstaan om
piekbelastingen in een worst case scenario op te vangen. In de werkelijkheid kan
verwacht worden dat de verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte lager zal liggen.

-

Bij de herlokalisatie van de sporthal bestaat de mogelijkheid om meer parkeerplaatsen
te voorzien dan strikt noodzakelijk voor de gebruikers van de sporthal, zodat deze
meegebruikt kunnen worden door de bestaande sportverenigingen. Dit kan zorgen voor
een daling van de parkeerdruk rondom de sportcluster en een verhoging van de
verkeersveiligheid.

-

tijdens evenementen (tornooien, festiviteiten…) zal de parkeercapaciteit occasioneel niet
volstaan. Op dat moment kan de Laardijk als overloopparking gebruikt worden, zoals
vandaag reeds gebeurt.

Conclusie
Er worden geen significante negatieve effecten verwacht ten gevolge van het RUP.
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9.5.4. Effecten inzake geluid
Bestaande toestand

Figuur 40: geluidsbelasting wegverkeer

Er zijn geen specifieke knelpunten aanwezig met betrekking tot geluid. Uit de geluidskaarten
voor wegverkeer blijkt dat vooral de centrumassen van de gemeente veel verkeer verwerken
en dat de Tolhuisstraat naar de Interescautlaan ook een verkeersas vormt voor het westelijke
deel van Schelle.
Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft geen effect op geluid. De bestaande bestemming als
industriegebied volgens het gewestplan laat reeds geluidsproducerende activiteiten toe,
waarbij ook zwaar verkeer mogelijk is. Ten opzichte van de bestaande toestand wordt geen
toename van geluidsniveau verwacht, aangezien er reeds een feestzaal, kunstgalerij en
winterbar uitgebaat wordt. Eventuele bijkomende parkeergelegenheid dient gerealiseerd te
worden binnen de bestaande site.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) heeft geen
effect op geluid.
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Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal zonevreemde gebouwen en het
bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen (planonderdeel 5) zal geen aanleiding
geven tot toename van geluid. Het RUP is sterk gericht op het behoud van de bestaande
toestand. Voor de gebouwen in natuurgebied worden enkel laagdynamische functies
toegelaten binnen de bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen. Hierbij kan
gedacht worden aan een atelier, logies, beperkte handel…. Ten opzichte van de reeds
aanwezige functies (wijnhandel, seminaries) wordt geen bijkomende impact verwacht. De
horecavoorzieningen aan de dijk kunnen hun bestaande activiteiten behouden. Hier zijn
reeds een feestzaal, een bistro en een café gevestigd. Ten opzichte van de bestaande
functies zal een functiewijziging eerder een afname van geluid tot gevolg hebben. In de
hoeve aan de Laarhofstraat kan een restaurant gerealiseerd worden, maar kunnen ook
andere laagdynamische functies toegelaten worden (logies…). Het geluidsniveau van
dergelijke activiteiten is beperkt.
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
zal nauwelijks effect hebben op het geluidsniveau in de omgeving. Het stimuleren van
fietsgebruik kan gemotoriseerd verkeer ontmoedigen, met een positief gevolg voor geluid.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft
een beperkte verhoging van het geluidsniveau tot gevolg, maar dit verkeer parkeert nu ook
reeds op de dijk en langs de Tolhuisstraat.
De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal (max. 4.500 m²), waarbij een deel van de
activiteiten van Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht
worden. Dit zal een toename van geluid aan de sportcluster tot gevolg hebben, maar dit
sluit aan bij de reeds bestaande voetbal-, tennis- en padelvelden die reeds een hoger
geluidsniveau hebben omdat ze in open lucht doorgaan. De indoor sporten in de sporthal
zullen nauwelijks geluid veroorzaken, met uitzondering van het verkeer naar de sporthal.
Ook het recyclagepark vormt vandaag reeds een bron van geluid die hoger ligt dan die van
de sporthal.
Conclusie
Er zijn geen significante effecten inzake geluid te verwachten naar aanleiding van het RUP.

9.5.5. Effecten inzake licht
Bestaande toestand
Er zijn geen specifieke knelpunten inzake licht gekend.
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft geen effect op licht. De bestaande bestemming als industriegebied
volgens het gewestplan laat reeds harde activiteiten toe. Ten opzichte van de bestaande
toestand wordt geen toename van verlichting verwacht, aangezien er reeds een feestzaal,
kunstgalerij en winterbar uitgebaat wordt. Eventuele bijkomende parkeergelegenheid dient
gerealiseerd te worden binnen de bestaande site.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) heeft geen
effect op licht.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal zonevreemde gebouwen en het
bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen (planonderdeel 5) zal geen aanleiding
geven tot toename van verlichting. Het RUP is sterk gericht op het behoud van de
bestaande toestand. Voor de gebouwen in natuurgebied worden enkel laagdynamische
functies toegelaten binnen de bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen. Hierbij
kan gedacht worden aan een atelier, logies, beperkte handel…. Ten opzichte van de reeds
aanwezige functies (wijnhandel, seminaries) wordt geen bijkomende impact verwacht. De
horecavoorzieningen aan de dijk kunnen hun bestaande activiteiten behouden. Hier zijn
reeds een feestzaal, een bistro en een café gevestigd. Ten opzichte van de bestaande
functies zal een functiewijziging eerder een afname van verlichting tot gevolg hebben. In de
hoeve aan de Laarhofstraat kan een restaurant gerealiseerd worden, maar kunnen ook
andere laagdynamische functies toegelaten worden (logies…). De hoeveelheid verlichting
van dergelijke functies is beperkt.
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
kan een beperkt effect hebben door verlichting langs het fietspad. Het betreft een normaal
verlichtingsniveau, vergelijkbaar met de straatverlichting.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) vormt
een nieuwe bron van verlichting in functie van veiligheid en oriëntatie. De parkeerzone sluit
aan bij de openbare weg waar reeds vergelijkbare verlichting aanwezig is. Er kan
onderzocht worden of permanente verlichting vermeden kan worden.
De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal (max. 4.500 m²), waarbij een deel van de
activiteiten van Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht
worden. Dit zal een toename van verlichting tot gevolg hebben, maar beperkt tot de
noodzakelijke buitenverlichting voor veiligheid en oriëntatie. De openluchtactiviteiten van de
sportcluster (voetbal, tennis, padel) en het recyclagepark genereren meer verlichting dan
de geplande sporthal. De parkeerplaatsen zullen eveneens verlicht worden in functie van
verkeersveiligheid en oriëntatie, vergelijkbaar met de straatverlichting die reeds aanwezig
is.
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Conclusie
Er zijn geen significante negatieve effecten inzake lichthinder te verwachten.

9.5.6. Effecten inzake klimaat en lucht
Bestaande toestand
Er zijn geen knelpunten inzake klimaat en lucht gekend met betrekking tot het plangebied.
Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft een positief effect op klimaat en lucht door de bestendiging van de
bestaande toestand en het uitsluiten van mogelijk hinderlijke industriële activiteiten, waarbij
ook zwaar verkeer mogelijk is. Ten opzichte van de bestaande toestand wordt geen
toename van geluidsniveau verwacht, aangezien er reeds een feestzaal, kunstgalerij en
winterbar uitgebaat wordt.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) heeft een
negatief effect op klimaat en lucht, aangezien dit deel van de bufferzone niet bebost zal
worden in de toekomst. Ten opzichte van de bestaande toestand betreft het hoofdzakelijk
een bestendiging van de bestaande toestand. Een negatief effect kan mogelijk wel verwacht
worden indien de bestaande bosopslag in de hoek Laarhofstraat – Tolhuisstraat omgezet
wordt. Aangezien het bestaande bos geen volwaardig bos van voldoende leeftijd betreft zal
een boscompensatie volstaan om het effect op klimaat en lucht te compenseren.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal zonevreemde gebouwen en het
bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen (planonderdeel 5) zal geen aanleiding
geven tot effecten op klimaat en lucht. Het RUP maakt beperkte regularisaties ten opzichte
van de vergunde toestand mogelijk, maar is sterk gericht op het behoud van de bestaande
en vergunde toestand.
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
heeft eerder een positief effect op klimaat en lucht. Het stimuleren van fietsgebruik kan
gemotoriseerd verkeer ontmoedigen.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft
een beperkte impact door het aanleggen van verharding. Anderzijds wordt zoekverkeer naar
de dijk vermeden. Door een groene inrichting en het gebruik van waterdoorlatende
materialen kan het effect op klimaat beperkt worden.
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De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal (max. 4.500 m²), waarbij een deel van de
activiteiten van Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht
worden. Dit zal een toename van bebouwing en verharding aan de sportcluster tot gevolg
hebben. Het parkeren zal echter onder het gebouw georganiseerd worden, zodat de
ruimteinname tot een minimum beperkt blijft. Er wordt comensatie voorzien door het
noordelijke deel van de recreatiezone te herbestemmen naar open ruimte en door een deel
van de bestaande site Scherpenstein te ontharden.

Conclusie
Er zijn geen significante negatieve effecten inzake atmosfeer en klimatologische factoren te
verwachten.

9.5.7. Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora
Bestaande toestand
De biologische waarderingskaart wordt weergegeven op Figuur 6, zie 3.3.
De afbakening van de VEN-gebieden wordt weergeven in hoofdstuk 4.2.
De afbakening van de speciale beschermingszones wordt weergegeven in hoofdstuk 5.9.
Omwille van de ligging in vogel- en habitatrichtlijngebied bevat hoofdstuk 12 een toetsing
naar de noodzaak tot passende beoordeling.
Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft geen effect op enige natuurwaarden.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) heeft een
negatief effect op biodiversiteit, fauna en flora, aangezien dit deel van de bufferzone niet
bebost zal worden in de toekomst. Ten opzichte van de bestaande toestand betreft het
hoofdzakelijk een bestendiging van de bestaande toestand. Een negatief effect kan wel
verwacht worden indien de bestaande bosopslag in de hoek Laarhofstraat – Tolhuisstraat
omgezet wordt. Aangezien het bestaande bos geen volwaardig bos van voldoende leeftijd
betreft zal een boscompensatie volstaan om de verloren natuurwaarden te compenseren.
Het perceel is opgenomen op de biologische waarderingskaart als opslag van allerlei aard,
gekarteerd op basis van orthofoto’s.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal zonevreemde gebouwen en het
bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen (planonderdeel 5) zal geen aanleiding
geven tot effecten op biodiversiteit, fauna en flora. Het RUP maakt beperkte regularisaties
ten opzichte van de vergunde toestand mogelijk, maar is sterk gericht op het behoud van
de bestaande en vergunde toestand. In de zone afgebakend als VEN-gebied worden geen
uitbreidingen van gebouwen of verhardingen toegelaten. Ook aan de dijk worden geen
wijzigingen voorzien ten opzichte van de bestaande toestand, waardoor geen effecten naar
de speciale beschermingszones verwacht worden.
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Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
heeft geen effect op enige natuurwaarden.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft
afhankelijk van de grootte en de locatiekeuze een beperkte ontbossing tot gevolg, die
gecompenseerd zal worden conform de geldende wetgeving. Een deel van de bomen kan
behouden worden als groenelementen binnen de parkeerzone. Het RUP laat ook toe om de
parkeerzone op de rand van het landbouwgebied te voorzien, waardoor ontbossing
vermeden zou kunnen worden.
De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal (max. 4.500 m²), waarbij een deel van de
activiteiten van Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht
worden. Dit zal een toename van bebouwing en verharding aan de sportcluster tot gevolg
hebben, maar ook een gedeeltelijke ontharding van de site Scherpenstein. Door de
aanwezigheid van een pijpleiding moet de sporthal vrij zuidelijk opgericht worden, waardoor
het vellen van een aantal bomen niet vermeden kan worden. Het betreft een deel van een
kleinschalige bosopslag, die zal gecompenseerd worden conform de geldende wetgeving. In
het RUP wordt een planologische compensatie voorzien door het noordelijke deel van de
recreatiezone en de zone tussen Laarhofstraat en Ait Liquide te herbestemmen naar
landbouwgebied.

Conclusie
Er zijn geen significante negatieve effecten op de biodiversiteit, fauna en flora te verwachten.

9.5.8. Effecten inzake onroerend erfgoed en landschap
Bestaande toestand
Beschermde monumenten en inventaris onroerend erfgoed
Voor de bestaande toestand inzake monumenten en onroerend erfgoed wordt verwezen naar
hoofdstuk 5.11.
Beschermde landschappen en dorpsgezichten
Er bevinden zich geen beschermde landschappen of dorpsgezichten in en in de onmiddellijke
omgeving van het plangebied.
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Centrale Archeologische Inventaris

Figuur 41: centrale archeologische inventaris

Langs de Laardijk (archeologienota ID 10394) werd naar aanleiding van de aanleg van een
ondergrondse hoogspanningsverbinding een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek bracht sporen aan het licht uit de metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen.
De waarneming langs de Laarhofstraat (ID 157677) betreft een vondstmeldingen van metalen
uit de 17e – 18e eeuw. De waarneming ten zuiden van de Tolhuisstraat (ID 105651) betreft
een vondstmelding van aardewerk.
De Laarkapel (ID 103220) en het Laarhof (of Hagelsteen of het Kasteel van Ravenstijn) (ID
103224) zijn opgenomen als archeologische objecten. De zone aan de Tolhuisstraat (ID
105358) is opgenomen als Kasteel “Ten Essche” en een 16 e eeuwse schans.
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Provinciale landschapskaart

Figuur 42: provinciale landschapskaart
bron: geoloket landschapskaart – Provincie Antwerpen

Op de landschapskaart wordt de vallei van de Rupel als dusdanig aangeduid (paarse zone).
De slikken en schorren op de oevers van de Rupel worden aangeduid in bruin.
De zone tussen de Schelde en de Laardijk (de Electrabelsite en omgeving) wordt aangeduid
als industriegebied. De tuinwijk langs de Interescautlaan, het Laarhof en een gedeelte van
het natuurgebied langs Rupel en Schelde worden eveneens als industriegebied gemarkeerd.
De lijninfrastructuren in het plangebied die op de provinciale landschapskaart worden
aangeduid, zijn:
-

de Rupel, de Wullebeek en waterloop nr. 2, respectievelijk als rivier, beek en kleine
beek;

-

de dijk langs de Rupel, die volgens de landschapskaart dateert van vóór 1775;

-

de verschillende hoogspanningsleidingen die in het plangebied lopen.

Volgende puntobjecten worden aangeduid op de provinciale landschapskaart:
-

De hoeve aan de Rupeldijk (vroeger "Lobbesveer" of "Tolhuisveer") en het Laarhof, als
hoeve;
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-

De Laarkapel, als kapel;

-

Het Tolhuis;

-

De windturbines op de Electrabelsite.

Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft een positief effect op het landschap door het uitsluiten van
industriële activiteiten. Het bestendigen van de bestaande activiteiten en de mogelijkheden
voor interne reorganisatie maken een goede landschappelijke inpassing mogelijk. Ten
opzichte van de bestaande toestand legt het RUP reeds de verplichting op om
parkeervoorzieningen af te schermen, bvb door hagen, of om deze inpandig of op de plaats
van de bestaande bebouwing te organiseren. Voor de toegelaten buitenactiviteiten kunnen
enkel kleinschalige en tijdelijke buitenconstructies gebruikt worden. Het noordelijk deel van
de bestaande industriezone krijgt een open ruimtebestemming.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) heeft een
neutraal effect op onroerend erfgoed en landschap. Met uitzondering van een versmalde
buffer naar Air Liquide zal er geen bos aangeplant worden, maar het RUP voorziet wel het
behoud van de open ruimte als landbouwgebied, eventueel in functie van het restaurant dat
in de hoeve gevestigd wordt. Ten opzichte van de bestaande toestand betreft het
hoofdzakelijk een bestendiging van de huidige vergunde en geplande activiteiten.
Indien de bestaande bosopslag in de hoek Laarhofstraat – Tolhuisstraat terug omgezet
wordt naar landbouwgebied heeft dit niet noodzakelijk een negatief effect op het landschap.
De bestaande bosopslag is geen volwaardig bos van voldoende leeftijd en een herstel van
de open ruimte met voldoende aandacht voor kleine landschapselementen draagt ook bij tot
de landschappelijke kwaliteiten van deze polder.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal gebouwen opgenomen op de lijst
van bouwkundig erfgoed en het bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen
(planonderdeel 5) heeft een positief effect hebben op onroerend erfgoed. Door een
toekomstperspectief en een economische waarde te geven aan deze gebouwen wordt het
behoud op lange termijn verzekerd en wordt er geïnvesteerd in de gebouwen. Het behoud
van deze gebouwen draagt ook bij aan dit polderlandschap. Ingrepen dienen steeds
getoetst te worden aan de erfgoedwaarde van de gebouwen.
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
heeft een positief effect op onroerend erfgoed en landschap. De oude spoorwegbedding
krijgt een nieuwe functie en fietsers krijgen een sterkere beleving van het omliggende
polderlandschap.
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De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft
afhankelijk van de grootte en de locatiekeuze een mogelijk impact op het landschap. Indien
geopteerd voor de zone tussen de bestaande wegen is een beperkte ontbossing
noodzakelijk. Een deel van de bomen kan behouden worden als groenelementen binnen de
parkeerzone. Het RUP laat ook toe om de parkeerzone op de rand van het landbouwgebied
te voorzien, waardoor ontbossing vermeden zou kunnen worden. In dit geval is een goede
landschappelijke inpassing door middel van groenelementen noodzakelijk.
Door het autoverkeer weg te houden van de dijk ontstaat hier een positief effect op het
aanwezige erfgoed en de beleving van het rivierenlandschap.
De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal (max. 4.500 m²), waarbij een deel van de
activiteiten van Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht
worden. Dit zal een toename van bebouwing en verharding aan de sportcluster tot gevolg
hebben, maar deze sluit aan bij een bestaande sportcluster waar reeds bebouwing,
sportvelden en een recylcagepark aanwezig zijn. Door de ligging nabij de vallei van de
Maeyebeek moet ingezet worden op een goede landschappelijke inpassing met aandacht
voor de waterhuishouding van het gebied.
De ruimteinname voor de sporthal wordt gecompenseerd door een gedeeltelijke ontharding
van de site Scherpenstein en door een herbestemming van het noordelijke deel van de
bestaande recreatiezone naar een open ruimtebestemming.
Met betrekking tot de discipline archeologie dient vermeld dat het decreet van 30 juni 1993
houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreten van 18
mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011, van
toepassing is. Bij het aantreffen van archeologisch erfgoed geldt steeds de zorg- en
vondstmeldingsplicht, zoals beschreven in artikel 4 en artikel 8 van bovenvermeld decreet.
Bovendien wordt de adviesvraag bij Onroerend Erfgoed en de verplichting tot het uitvoeren
van

een

archeologische

prospectie

bij

vergunningsaanvragen

bepaald

via

dit

archeologiedecreet en via het uitvoeringsbesluit van 5 juni 2009 m.b.t. adviesinstanties bij
vergunningsaanvragen.

Conclusie
Er zijn geen significante negatieve effecten inzake onroerend erfgoed en landschap te
verwachten.

9.5.9. Effecten inzake ruimtelijke ordening
Bestaande toestand
De bestaande ruimtelijke toestand wordt beschreven in hoofdstuk 3.
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft een positief effect op de ruimtelijke ordening. Deze locatie is niet
geschikt voor nieuwe industriële ontwikkelingen. De bestendiging van de bestaande
activiteiten en andere functies die verenigbaar zijn met de omgeving en het herbestemmen
van het noordelijke gedeelte naar een open ruimtebestemming hebben een positief effect
op de ruimtelijke ordening.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) heeft een
neutraal effect op ruimtelijke ordening. Er blijft een voldoende brede buffer van 10m
behouden naar het bedrijf Air Liquide, de rest van de bufferzone blijft behouden als een
landbouwzone. Ten opzichte van de bestaande toestand betreft het hoofdzakelijk een
bestendiging van de huidige vergunde en geplande activiteiten.
Indien de bestaande bosopslag in de hoek Laarhofstraat – Tolhuisstraat terug omgezet
wordt naar landbouwgebied heeft dit niet noodzakelijk een negatief effect op ruimtelijke
ordening. De bestaande bosopslag is geen volwaardig bos van voldoende ouderdom en
vormt een geïsoleerd fragment in een polderlandschap. Een herstel van de open ruimte met
voldoende aandacht voor kleine landschapselementen draagt meer bij tot de
landschappelijke kwaliteiten van deze polder en een compensatie van het bosgebied volgens
de geldende wetgeving kan hier volstaan.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal gebouwen opgenomen op de lijst
van bouwkundig erfgoed en het bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen
(planonderdeel 5) heeft een positief effect hebben op de ruimtelijke ordening. Door het
bieden van rechtszekerheid en een economische waarde te geven aan deze gebouwen wordt
het behoud op lange termijn verzekerd en wordt er geïnvesteerd in de gebouwen.
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
heeft een positief effect op ruimtelijke ordening door het herwaarderen van een oude
spoorwegbedding, het stimuleren van langzaam verkeer en een sterkere beleving van het
omliggende polderlandschap.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) biedt
vooral oplossingen indien de parkeerdruk verder zou stijgen en/of het parkeren op de dijk
opgeheven zou moeten worden, bijvoorbeeld door nieuwe initiatieven rond personenvervoer
over water of toenemend fietsverkeer na herinrichting van de Electrabelsite. Het RUP biedt
mogelijkheden voor alternatieve parkeeroplossingen, aangezien een dergelijke strategische
toeristisch-recreatieve locatie steeds enige parkeerdruk zal meenemen. De keuze voor de
beboste zone tussen de bestaande toegangswegen of een locatie op de rand met de open
ruimte dient op projectniveau verder onderzocht en beslist te worden.
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De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal (max. 4.500 m²), waarbij een deel van de
activiteiten van Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht
worden. Het betreft een clustering van sportvoorzieningen bij een bestaande sportsite,
gelegen aan de rand van de woonkern en goed bereikbaar voor langzaam verkeer. De
ruimteinname voor de sporthal wordt gecompenseerd door een gedeeltelijke ontharding van
de site Scherpenstein en door een herbestemming van het noordelijke deel van de
bestaande recreatiezone naar een open ruimtebestemming.

Conclusie
Er kan gesteld worden dat er geen significante negatieve effecten inzake ruimtelijke ordening
zijn.

9.5.10. Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraad
Bestaande toestand
Er zijn geen specifieke knelpunten inzake energie- en grondstoffenvoorraad gekend.
Mogelijke effecten en milderende maatregelen
De werken, handelingen en wijzigingen die mogelijk worden na de goedkeuring van het RUP
zijn niet van die aard dat er effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraden te verwachten
zijn.
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) betreft een bestendiging van de bestaande en vergunde toestand. Er
wordt geen inname van landbouwgebied voorzien.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) zorgt voor
een toename van landbouwareaal. De gronden behoren bij de voorliggende
hoeve/restaurant en zullen gebruikt worden voor eigen teelt van groenten en fruit.
De bestaande bosopslag in de hoek Laarhofstraat – Tolhuisstraat kan terug omgezet wordt
naar landbouwgebied, mits compensatie conform de geldende wetgeving.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal gebouwen opgenomen op de lijst
van bouwkundig erfgoed en het bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen
(planonderdeel 5) betreft een bestendiging van de bestaande toestand en bestaande
rechten volgens de geldende wetgeving.
Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
betreft een herinvulling van een bestaande infrastructuur en heeft, met uitzondering van
een mogelijke beperkte verbreding, geen effect naar energie of grondstoffenvoorraad.
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De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft,
afhankelijk van de locatiekeuze, mogelijk een beperkte impact op het landbouwgebied.
Indien de parking gesitueerd wordt in de driehoek tussen de bestaande toegangswegen is er
geen inname van landbouwgronden. Indien de parking meer westelijk gesitueerd zou
worden is er een beperkte inname van landbouwgrond mogelijk.
De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) voorziet ruimte voor
de oprichting van een nieuwe sporthal (max. 4.500 m²), waarbij een deel van de
activiteiten van Scherpenstein en de activiteiten van Kattenberg naar deze locatie gebracht
worden. Het betreft een clustering van sportvoorzieningen bij een bestaande sportsite,
waarvoor een inname van landbouwgrond noodzakelijk is. De ruimteinname voor de
sporthal wordt gecompenseerd door een gedeeltelijke ontharding van de site Scherpenstein
en door een herbestemming van het noordelijke deel van de bestaande recreatiezone naar
een open ruimtebestemming.
Conclusie
Er kan gesteld worden dat er geen significante negatieve effecten inzake ruimtelijke ordening
zijn.

9.5.11. Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens
Bestaande toestand
De Electrabelsite ten noorden van het plangebied krijgt een nieuwe invulling. Ten noorden
van het plangebied bevindt zich de Electrabelsite. Het is echter onduidelijk wat de toekomstige
invulling van deze industriezone zal zijn.
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Figuur 43: situering plangebied t.o.v. Seveso-inrichtingen
Bron: LNE

Er bevinden zich geen Seveso-inrichtingen in het plangebied. Ten oosten van het plangebied
bevindt zich langs de Tolhuisstraat de lagedrempelinrichting Air Liquide Medical. De Sevesoinrichting Proviron Industries in Hemikskem bevindt zich ten noordoosten van het plangebied
op ca. 1500 m afstand, DHL Supply Chain in Bornem bevindt zich ten zuiden van het
plangebied op ca. 1700 m afstand. Het betreft in beide gevallen een lagedrempelinrichting.

Mogelijke effecten en milderende maatregelen
In hoofdstuk 11 Bijlage 2: onderzoek van de effecten op mens-veiligheid is een onderzoek
naar mogelijke effecten van het plan op Air Liquide Medical opgenomen.
Het herbestemmen van industriegebied naar zone voor multifunctionele infrastructuur
(planonderdeel 1) heeft geen effect op gezondheid of veiligheid.
Het herbestemmen van buffergebied naar agrarisch gebied (planonderdeel 2) heeft geen
effect op gezondheid of veiligheid.
Het bestendigen van bestaande activiteiten in een aantal gebouwen opgenomen op de lijst
van bouwkundig erfgoed en het bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen
(planonderdeel 5) heeft geen effect op gezondheid of veiligheid..
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Het aanduiden van een indicatieve verbinding voor zwakke weggebruikers (planonderdeel 6)
heeft positief effect op de gezondheid van de mens door het stimuleren van fietsgebruik.
De aanleg van een nieuwe parkeerzone ter hoogte van het Tolhuis (planonderdeel 7) heeft
een positief effect op de veiligheid door het weren van zoekverkeer op de dijk en conflicten
met fietsers en wandelaars.
De reorganisatie van de recreatiezone Kapelstraat (planonderdeel 8) heeft een positief
effect op gezondheid door het optimaliseren en uitbreiden van sportvoorzieningen.

Conclusie
Er zijn geen significante negatieve effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens te
verwachten.
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9.5.12. Effecten door de samenhang tussen de disciplines of door
interactie met de omgeving
Hierna wordt onderzocht in hoeverre er cumulatieve effecten optreden door ofwel de
combinatie van verschillende planonderdelen, ofwel door de samenhang tussen de disciplines
en het samengaan van het RUP met andere plannen of ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij
worden

voorgaande analyses geëvalueerd, rekening houdend met de voorgestelde

Geheel

8 Reorganisatie
recreatiezone
Kapelstraat

7 Parkeerzone
omgeving Tolhuis

6 Indicatieve
verbinding zwakke
weggebruiker

5 bestendiging
activiteiten en
functiewijzigingen

Discipline

2 Buffergebied naar
agrarisch gebied

Planonderdeel

1 Multifunctionele
infrastructuur

milderende maatregelen.

bodem
0
0
0
0
water
0
0
0
0
verkeer en mobiliteit
0
0
0
+
+
0
+
geluid
0
0
0
0
0
0
0
licht
0
0
0
0
0
0
0
klimaat en lucht
0
0
0
0
0
0
0
biodiversiteit, fauna en
0
0
0
0
flora
onroerend erfgoed en
0
0
+
+
0
landschap
ruimtelijke ordening
0
0
+
+
0
+
+
energie- en
0
0
0
0
0
0
0
grondstoffenvoorraden
gezondheid en veiligheid
0
0
0
0
+
+
+
van de mens
Samenhang tussen de
0
0
+
+
0
0
0
disciplines
Legende:
/
Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande
toestand
0
Er is geen effect of een zeer minimaal effect voor deze discipline
+, ++
Er is een positief of een significant positief effect voor deze discipline
-, -Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline
Besluit
Er zijn geen significante cumulatieve effecten te verwachten.

9.6. Beoordeling van grensoverschrijdende aanzienlijke
milieueffecten
Volgende overwegingen leiden tot het besluit dat er vermoedelijk geen grensoverschrijdende
effecten zullen voorkomen:
-

het plangebied ligt ver van de lands- en gewestgrenzen;
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-

het plangebied grenst in het zuiden aan de gemeente Niel. Aan de overzijde van de
Schelde ligt de gemeente Bornem.

-

Aangezien het RUP voornamelijk een verfijning van de gewestplanbestemmingen
inhoudt en er geen significante effecten optreden ten gevolge van het RUP kan
geoordeeld worden dat het RUP geen gemeentegrensoverschrijdende effecten zal
hebben.

9.7. Besluit
Vermits:
−

dit gemeentelijk RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig is volgens het besluit van de
Vlaamse regering van 10.12.2004;

−

dit gemeentelijk RUP ook geen betekenisvolle effecten genereert ten opzichte van een
speciale beschermingszone, zodat een passende beoordeling niet vereist is
(overeenkomstig art. 4.2.1 van DABM);

−

er in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat de effecten van het voorliggende plan
op de verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de mens niet
significant zullen zijn;

voldoet dit RUP meerdere malen niet aan de voorwaarden voor plan-MER-plicht.
De opmaak van een plan-MER is dus niet noodzakelijk.
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10. Bijlage 1: toetsing aan de noodzaak tot
passende beoordeling
10.1. Bedoeling en inhoud van deze bijlage
Volgens de omzendbrief LNE/2007 moet voor plannen die gelegen zijn in een speciale
beschermingszone of er invloed op kunnen uitoefenen voorafgaand aan de screening van de
milieueffecten onderzocht worden of een passende beoordeling vereist is. Het plangebied van
voorliggend RUP is gedeeltelijk gelegen in het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en in het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de
middenloop van de Schelde’. In deze bijlage wordt het plan getoetst aan de mogelijke effecten
op deze speciale beschermingszones.
Eerst wordt een korte omschrijving gegeven van de kenmerken en soorten binnen de
respectievelijke beschermingszones waarna op basis van de methodiek, omschreven in de
omzendbrief LNE/2007, het onderzoek naar de noodzaak tot passende beoordeling wordt
neergeschreven.

10.2. Omschrijving van de soorten en kenmerken in de
speciale beschermingszones
10.2.1. Wettelijk kader
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. Een dergelijk gebied is van belang voor de overleving van bepaalde vogelsoorten
in

Europa.

Ten

opzichte

van

de

bijzonder

te

beschermen

vogels

moeten

de

beschermingsmaatregelen tot doel hebben dat deze soorten kunnen voortbestaan en zich
kunnen voortplanten, daar waar ze nu voorkomen. Voor de trekvogels moet rekening
gehouden

worden

met

het

gebied

van

bescherming

t.o.v.

hun

broed-,

rui-

en

overwinteringsgebieden en rustplaatsen in hun trekzones. Bijzondere aandacht moet hierbij
uitgaan naar de watergebieden van internationale betekenis.

10.2.2. Soorten en kenmerken habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’
Omschrijving
Dit gebied valt voor een groot deel samen met het Vogelrichtlijngebied “Durme en middenloop
van de Schelde” en gedeeltelijk met het Vogelrichtlijngebied “Schorren en polders van de
Beneden-Schelde”, en omvat eveneens enkele bijkomende buiten- en binnendijkse gebieden
(bv. Moer, Schouselbroek, Damvallei) en enkele kleinere gebieden (bv. Orchis). Het gebied
sluit aan bij het Nederlandse Westerscheldegebied (bv. Saeftinge). Zowel brak- als
zoetwatergetijdengebieden werden aangeduid.
Oppervlakte
6006 ha
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Habitats
−

1130 Estuaria

−

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

−

1310 Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en
andere zoutminnende planten

−

1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion)

−

1330 Atlantische schorren (Glauco-Pucciniellietalia maritimae)

−

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten

−

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

−

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrochariotion

−

4030 Droge heide (alle subtypen)

−

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)

−

6430 Voedselrijke ruigten

−

6510 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

−

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Vissen
−

1149 Cobitis taenia (kleine modderkruiper)

−

1099 Lampetra fluviatilis (Rivierprik)

Amfibieën
−

1166 Triturus cristatus (Kamsalamander)
Het teken “*” geeft aan dat het een prioritaire habitat of soort betreft.

10.2.3. Soorten en kenmerken vogelrichtlijngebied ‘Durme en
middenloop van de Schelde’
Omschrijving
Oppervlakte: 4190 ha
Soorten
In het vogelrichtlijngebied ‘Durme en middenloop van de Schelde’ komen volgende soorten
voor:
Soorten

Populatiegrootte
Min

Max

Aalscholver

3

Bergeend
Blauwborst

Seizoen

630
60

Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger

Niet broedend Annex I
Wintergast of doortrekker niet Annex I

70

Broedvogel Annex I

10

Niet broedend Annex I

100

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Bosruiter

5

10

Niet broedend Annex I

Bruine Kiekendief

3

5 (1 bp)

Niet broedend Annex I

Dodaars

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Gemeente Schelle: RUP “Tolhuis” - dossier SHEZ002
Startnota – april 2022

115

Fuut
Grutto
Ijsvogel
Kemphaan

45

Wintergast of doortrekker niet Annex I

150

Wintergast of doortrekker niet Annex I

5

10

Broedvogel Annex I

40

50

Niet broedend Annex I

4

Niet broedend Annex I

Kleine Zwaan
Knobbelzwaan

10

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Krakeend

20

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Kuifeend

70

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Meerkoet

1250

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Nonnetje

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Pijlstaart

90

Porseleinhoen

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I

Purperreiger
Roerdomp

4

5

Niet broedend Annex I

5 (1 bp)

Niet broedend Annex I

Slobeend

800

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Smient

180

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Tafeleend

300

Wintergast of doortrekker niet Annex I

Velduil

2

Visdief
Wilde Eend

3

Niet broedend Annex I

10

Niet broedend Annex I

7100

Wilde Zwaan

10

Wintertaling

1500

Witoogeend

Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I
Wintergast of doortrekker niet Annex I
Niet broedend Annex I

Woudaap

2

Zwarte Stern

10

Zwarte Wouw

1

Broedvogel Annex I
Niet broedend Annex I
Broedvogel Annex I

Binnen het vogelrichtlijngebied “De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld” zijn de
heiden, vennen en moerassen beschermd. Dit is vooral belangrijk voor het plaatselijk
overleven van de Bruine Kiekendief, de Porseleinhoen en de Nachtzwaluw.
Kenmerken
Volgende habitats komen voor in het vogelrichtlijngebied:
−

artificiële landschappen;

−

gemengd bos;

−

getijdenrivieren;

−

moerasgebieden;

−

stilstaand zoetwater;

−

wouden en bossen.

Volgend landgebruik is typerend voor het vogelrichtlijngebied:
−

landbouw;

−

onderzoek en behoud;

−

toerisme / recreatie
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Mogelijke bedreigingen voor dit vogelrichtlijngebied zijn:
−

bouw en impact van dijken en stuwen (zeer belangrijk);

−

infrastructuur algemeen (belangrijk);

−

landbouwintensificatie (belangrijk).

10.3. Onderzoek naar de noodzaak tot passende
beoordeling
In deze paragraaf wordt de screening naar de eventuele betekenisvolle effecten op
bovenvermelde speciale beschermingszones uitgevoerd. Dit onderzoek dient te gebeuren voor
de habitats en de soorten waarvoor de speciale beschermingszone werd afgebakend. Het
onderzoek naar de al of niet vereiste opmaak van een passende beoordeling omvat vijf
hoofdvragen, met name;
1.

Heeft het plan een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats
van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit?

2.

Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de verspreiding en
densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel?

3.

Heeft het plan een potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert als
ecosysteem?

4.

Heeft het plan een potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur en
functie van de SBZ bepalen?

5.

Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat van
instandhouding voor de betreffende SBZ?

Om op deze vragen te beantwoorden dient een analyse te gebeuren van de relevante
effectgroepen per vraag. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de
effectgroepen en de mogelijke verstoringsfactoren die kunnen optreden naar aanleiding van
het plan.
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Effectgroep
1. Oppervlakte gebonden
1a.
Fysisch
ruimtebeslag

Verstoringsfactoren

(oppervlaktegebonden wijzigingen)

gedeelte van het plangebied dat zich in of nabij

−

de speciale beschermingszones bevindt. De

−

wijziging van de oppervlakte van een
habitat;
wijziging van het voorkomen van de
soort of verlies aan leefgebied van
een soort.

Het RUP bestendigt de natuurwaarde van het

zonevreemde
kunnen

gebouwen

volgens

de

functiewijzigingen

in

dit

bestaande

ondergaan.

gedeelte
wetgeving
Het

RUP

behoudt deze mogelijkheden en bepaalt de
verdere toelaatbare werken aan het gebouw.
De bestemmingen van het RUP in de SBZ
hebben m.a.w. geen invloed op de oppervlakte
van de in de SBZ voorkomende soorten,
aangezien het een bestendiging betreft van de
bestaande

toestand.

De

bestemmingen

/

wijzigingen ten gevolge van het RUP in het
gedeelte van het plangebied dat zich buiten de
SBZ bevindt, zijn niet van die aard dat een
fysisch

ruimtebeslag

aanwezige
bestendigt

soorten

in

optreedt

van

de

de

Het

RUP

voornamelijk

SBZ.
de

bestaande

toestand van het gebied.
1b. Verandering in de kwaliteit van een
habitat door fysische processen
−

verstoring/vernietiging van habitat
ten gevolge van mechanische
effecten, vergraving,
bodemverstoring…;
− wijziging substraten (door
aanbrengen nieuwe substraten);
− wijzigen van dynamiek (verstuiving,
zandafzetting, erosie);
− wijziging leefgebied van de soorten
tengevolge van fysische processen.
1c. Verandering in de kwaliteit van een

Het RUP bestendigt de natuurwaarde van het
habitat- en vogelrichtlijngebied en houdt voor
het overige voornamelijk een bestendiging van
de

bestaande

toestand

in.

De

beperkte

wijzigingen die worden toegelaten houden
geen fysische processen in die van die aard zijn
dat er veranderingen kunnen optreden in de
kwaliteit

van de habitats in de speciale

beschermingszones.
Het landgebruik van het plangebied wijzigt niet

habitat of het leefgebied van een soort

ten gevolge van het RUP. Er zijn geen

door wijziging in het landgebruik, het

veranderingen in de kwaliteit van de habitats

beheer of de functie

te verwachten.

2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties
2a.
Verdroging/vernatting
via Het RUP laat geen ondergrondse constructies
grondwaterrelaties,
kwelgebieden

inclusief

en

grondwaterkwaliteit

wijziging

impact
door

op

wijziging

of andere wijzigingen toe die een gevolg
zouden

kunnen

hebben

op

de

grondwaterrelaties in en rond de SBZ. Uit de

hoeveelheden

watertoets

grondwater/oppervlaktewater

nadelige effecten te verwachten zijn.

blijkt

eveneens
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Effectgroep
2b. Verandering van het leefgebied van de

Verstoringsfactoren

soort tengevolge van wijziging leefgebied
door verdroging/vernatting
3. Verandering in kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties
3a.
Verandering
in Het RUP bestendigt de bestaande waterlopen
oppervlaktewaterpeilen
3b.

in het plangebied, die deels door de SBZ
in

stromen. Het RUP bevestigt de bestaande

dynamiek,

toestand van de zones waardoor de waterlopen

Verandering

overstromingsfrequentie,
stroomsnelheden

stromen

3c. Verandering van de structuur van

voorwaarden op in functie van het behoud en

waterlopen, wijzigingen in morfologische
processen van erosie en sedimentatie

en

legt

bovendien

bijkomende

de al of niet toegelaten werken aan deze
waterlopen. Er zijn m.a.w. geen veranderingen
in de oppervlaktewaterrelaties te verwachten
naar aanleiding van het RUP. Dit blijkt ook uit
de watertoets.

4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen
4a. Verandering in de barrièrewerking Er worden ten gevolge van het RUP geen
(infrastructuur

op

wegen,

waterlopen,

bijkomende infrastructuren toegelaten die een

toename bebouwde oppervlakte,…)

invloed zouden kunnen hebben op de SBZ. De

4b. Versnippering (uiteenvallen van een

bestaande gebouwen in en grenzend aan de

leefgebied

SBZ kunnen niet uitbreiden. De aanleg van een

in

kleinere

gescheiden

parking beneden aan de dijk en het toelaten

leefgebieden)

van meer bebouwing

nabij de sportzone

Kapelstraat (op meer dan 1 km afstand van de
SBZ) zijn gezien hun beperkte impact van geen
invloed op de SBZ.
5. Verstoring
5a. Verstoring van soorten (door geluid,

Langs de Schelde bevinden zich in en grenzend

licht, trillingen, geur) – kwaliteitsverlies

aan het habitat- en vogelrichtlijngebied een

5b. Verstoring van soorten door beweging

veer, het Tolhuis, een café en een restaurant.

(machines, mensen, golfslag,…)

Dit zijn functies die wel enige verstoring
kunnen

veroorzaken.

Het

betreft

echter

functies die reeds lang aanwezig zijn en door
hun beperkte schaalgrootte geen verstoring
van

de

soorten

in

de

SBZ

met

zich

meebrengen.
5c.

Verandering

(luchtwervelingen,

in

de

mortaliteit

Niet van toepassing op het RUP.

verkeersslachtoffers,

slachtoffers van waterturbines…)
6. Verandering in de kwaliteit van een habitat: chemische processen
6a. Toevoer van voedingsstoffen/toxische Niet van toepassing op het RUP.
stoffen via luchtrelaties, stof en depositie
(atmosferische depositie)
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Effectgroep
Verstoringsfactoren
7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysicochemische wijzigingen in
waterrelaties
7a. Toevoer van nutriënten etc. via
emissies in oppervlaktewater/grondwater
7b. Toevoer van toxische stoffen (zware
metalen…)

in

Niet van toepassing op het RUP.

oppervlaktewater/grondwater
7c. Ecotoxicologische effecten soorten
Uit bovenstaande ingreep-effectenanalyse kan geconcludeerd worden dat op de vijf
onderzoeksvragen een negatief antwoord kan gegeven worden.
1.

Het plan heeft geen potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats
van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit.

2.

Het plan heeft geen potentiële impact op het evenwicht tussen de verspreiding en
densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel.

3.

Het plan heeft geen impact op de vitale factoren die het functioneren van het
vogelrichtlijngebied als ecosysteem beïnvloeden.

4.

Het plan heeft geen potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur en
functie van het vogelrichtlijngebied bepalen.

5.

Het plan heeft geen potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat van
instandhouding van het betreffende vogelrichtlijngebied.

Bijgevolg is de opmaak van een passende beoordeling niet noodzakelijk.
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11. Bijlage 2: onderzoek van de effecten op mensveiligheid
11.1. Bedoeling en inhoud van deze bijlage
In deze bijlage wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke effecten op externe mensveiligheid ten gevolge het RUP Tolhuis op de lagedrempel Seveso-inrichting Air Liquide
Medical, dat zich ten oosten van het plangebied bevindt.

11.2. Referentiesituatie
11.2.1. Situering Air Liquide
Air Liquide Medical is gelegen langs de Tolhuisstraat, net ten oosten van het plangebied, op
ca. 220 m afstand van de Laarhofstraat en op ca. 100 m afstand van de Kapelstraat . Aan de
overzijde van de Tolhuisstraat bevinden zich ter hoogte van het bedrijf voornamelijk
vrijstaande woningen. De bedrijfssite wordt in het noorden door een ca. 50m breed open
ruimte gebied gescheiden van de woningen langs de Kapelstraat. Ten oosten en westen wordt
het terrein eveneens gescheiden van de omliggende woningen door open ruimte gebied.
Vooraan de bedrijfssite bevindt zich een parking. De eigenlijke bedrijfsgebouwen bevinden
zich op ca. 45 m afstand van de Tolhuisstraat.

Figuur 44: situering Air Liquide t.o.v. het plangebied van het RUP ‘Tolhuis’
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11.2.2. Gewestplan
De bedrijfssite van Air Liquide Medical is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan
(zie hoofdstuk 5.2). Aan de noord-, oost- en westzijde wordt het terrein omgeven door een
brede groenzone, die gedeeltelijk in het plangebied van het RUP ‘Tolhuis’ valt.
Ten zuiden grenst het industriegebied aan een gerealiseerd woonuitbreidingsgebied.

11.2.3. Bedrijfsactiviteiten
Air Liquide Medical is een onderdeel van de Air Liquide Groep, die hoofdzakelijk instaat voor
het leveren van gassen voor industrie, gezondheid en milieu. Air Liquide Medical in Schelle
heeft als hoofdactiviteit het afvullen van diverse gassen, het opslaan van gassen
(hoofdzakelijk zuurstof en in mindere mate koolmonoxide, butaan, isobuteen, ethaan en
lachgas) zowel in vaste houders als verplaatsbare recipiënten, de opslag van lege gasflessen,
de herkeuring van gasflessen en de controle van de kwaliteit van gassen en gasmengsels in
een laboratorium.

Gemeente Schelle: RUP “Tolhuis” - dossier SHEZ002
Startnota – april 2022

122

11.2.4. Vergunningshistoriek
Air Liquide beschikt over de nodige milieuvergunningen klasse 1 voor de exploitatie van het
bedrijf. De vergunningen zijn allen geldig tot 15.05.2017.
geldigheidsduur
vergunning
15.05.1997 –
15.05.2017

onderwerp vergunning

Vlaremrubrieken

verder exploiteren en veranderen van een
gasopslagplaats

28.07.2001 –
15.05.2017

verandering van een gasopslagplaats

06.01.2003 –
15.05.2017
01.12.2003 –
15.05.2017

verandering van een gasopslagplaats

3.2, 3.5.2,
5.1.1, 16.2,
16.3.2.3,
16.4.1,16.4.2
,
16.7.3,
16.8.3,
17.2.2, 24.4
3.2, 3.5.2,
12.2.1,
16.7.3,
16.8.3,
17.3.6.1.b,
17.3.9.1,
53.8.2
16.8.3

29.09.2005 –
29.09.2007
06.09.2007 –
15.05.2017

verandering van een gasopslagplaats door:
− uitbreiding met:
− opslag van vloeibaar gemaakte zuurstof in een
tank met waterinhoud van 53.260 l
− 2 cyrogene pompen met een totaal vermogen
van 20,5 kW
− een buffer met een waterinhoud van 1.350 l
− opslag van 16.500 l koolstof monoxide tot een
totaal van 38.500 l
− wijziging door:
− vermindering van de opslag van butaan,
isobutaan, isobuteen en ethaan met 26.500 l tot
een totaal van 25.000 l
− vermindering van de opslag van N2O met
19.500 l tot een totaal van 6.500 l
− verplaatsing van de opslag medische gassen
hernieuwing en wijziging van de vergunning m.b.t. tot
een grondwaterwinning bij een gasopslagplaats
verandering van een gasopslagplaats door:
− uitbreiding met:
− het vermogen van inrichtingen voor het fysisch
behandelen van gassen tot een totale drijfkracht
van 638,96 kW
− een bijkomende vulinstallatie
− de opslag van 88.400 l samengeperste,
vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden
gassen in verplaatsbare recipiënten tot een
totale opslag van 956.920 l
Gemeente Schelle: RUP “Tolhuis” - dossier SHEZ002
Startnota – april 2022

16.3.2.2,
16.7.3,
16.8.3
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29.05.2008 –
15.05.2017

− de opslag van 13.890 l samengeperste,
vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden
gassen in vaste reservoirs tot een totale opslag
van 161.963 l
− wijziging door het schrappen uit de vergunning
van het lozen van koelwater
melding van volgende klasse 3-inrichtingen:
− - het buiten gebruik stellen van de verdeelslang
voor gasolie
− het buiten gebruik stellen van de opslag van
2.500 l gasolie in een bovengrondse tank
− inrichtingen voor het fysisch behandelen van
metalen of voorwerpen uit metaal en stralen met
zand met een geïnstalleerde totale drijfkracht van
10 kW
verandering en wijziging van een klasse 1 inrichting

23.10.2008 –
15.05.2017

melding van de overname van een vergunde inrichting

08.12.2011 –
15.05.2017

verandering door uitbreiding door het vergroten van
de capaciteit

15.1.1,
16.4.2,
16.7.3,
17.3.1.1.a,
16.3.1.1,16.8
.3
3.2, 12.2.1,
15.1.1,
16.4.2,
16.7.3,
17.3.4.1.a,
16.3.1.1,
16.8.3, 24.4,
29.5.4.1,
29.5.4.1,
16.3.2.2
12.2.1,
15.1.2,
16.3.2.1,
16.7.3,
16.8.3,
17.2.1,
17.3.4.1.a

11.3. Mogelijke effecten inzake externe veiligheid
11.3.1. Effecten van Air Liquide op de omgeving
Bij de beoordeling van de milieuvergunningen die door Air Liquide Medical werden
aangevraagd, werd advies gevraagd aan onder andere de gemeente Schelle, de Dienst
Milieuvergunningen van het Departement LNE en Departement Omgeving (het toenmalige
AROHM).
Volgende elementen uit de uitgebrachte adviezen zijn relevant voor de beoordeling van
mogelijke effecten inzake externe mensveiligheid op de omgeving ten gevolge van Air Liquide:
−

het bedrijf is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan en principieel in
overeenstemming met de geldende bestemming.
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−

er is een voldoende brede buffering en er wordt voldoende afstand tot de woonzone
gehouden.

−

geluid ontstaat enkel bij het laden en lossen van vrachtwagens en door de werking van
de cyrogene pompen. Er is een voldoende afstand tot de woningen van derden waardoor
de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

−

er worden diverse maatregelen getroffen om de risico’s van het behandelen en opslaan
van gassen te beperken. Bij in dienst name worden de tanks beproefd, de tanks worden
gekeurd volgens de bepalingen van Vlarem II en de maximale toegestane vullingsgraad
wordt gerespecteerd. De pompen zijn voorzien van beveiligingen, waardoor de pomp
uitgeschakeld wordt bij een te hoge druk, een te hoge temperatuur of een te groot
opgenomen vermogen. De Vlarem II afstandsregels worden nageleefd.

−

de risico’s voor externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de
gevraagde verandering (vergunning van 06.09.2007) kan mits naleving van de
opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Uit het voorgaande kan geoordeeld worden dat de impact van de activiteiten van Air Liquide
voldoende onderzocht werd bij de procedure tot aanvraag van milieuvergunningen en dat
geoordeeld kan worden dat het bedrijf geen aanzienlijke effecten op de externe mensveiligheid veroorzaakt. Er is een voldoende brede buffer aanwezig aan de oost- en de
westzijde van het bedrijf en er worden maatregelen genomen om de risico’s ten gevolge van
de bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk te beperken.

11.3.2. Effecten ten gevolge van het RUP
In het RUP Tolhuis komen een aantal aandachtsgebieden voor (namelijk woongebied,
recreatiegebied en natuurgebied). Er lopen meerdere hoogspanningsleidingen door het
plangebied, waarvan één over het terrein van Air Liquide.
Het RUP bestendigt in grote mate de geldende gewestplanbestemmingen en er wordt
rechtszekerheid geboden aan verschillende bestaande zonevreemde woningen activiteiten in
het plangebied, die nu reeds basisrechten hebben volgens de geldende wetgeving. Er wordt
geen woongebied gecreëerd voor de bouw van nieuwe woningen. De recreatiecluster wordt
wel gereorganiseerd in functie van de bouw van een nieuwe sporthal, met compensatie door
herbestemming van het noordelijk deel van de recreatiezone en de zone tussen Laarhofstraat
en Air Liquide naar landbouwgebied.
De groene buffer rondom Air Liquide behoort gedeeltelijk tot het plangebied van het RUP
Tolhuis. De bufferzone werd tot op heden niet gerealiseerd en is op het gewesplan ingetekend
op percelen die niet tot het bedrijf behoren. Hier wordt geopteerd om een deel van de
bufferzone volgens het gewestplan te behouden als groenbuffer en het overige deel om te
zetten naar agrarisch gebied. De groenbuffer behoudt een breedte van 10m die effectief
aangeplant moet worden en het landbouwgebied blijft bouwvrij, met uitzondering van
kleinschalige constructies zoals een serre. Er worden geen woningen of andere kwetsbare
functies dichter bij het bedrijf toegelaten dan vandaag reeds het geval is
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11.4. Conclusie
Het RUP is in hoofdzaak gericht op het bestendigen van de bestaande toestand. De wijzigingen
zijn beperkt en geven geen aanleiding tot een gewijzigde mogelijke impact op de lage drempel
Seveso-inrichtingen in de omgeving van het plangebied.
Er zijn geen effecten inzake externe mens-veiligheid te verwachten ten gevolge van het
RUP.
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12. Bijlage 3: alternatievenonderzoek sportcluster
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Afwegingskader alternatieven BBC / sportfaciliteiten
Scenario Scherpenstein

Scenario Stijn Streuvelstraat - recreatiezone

Scenario Stijn Streuvelstraat - agrarische zone

Programmatische aspecten
BBC + volleybal

2 volleybalvelden + 1 basketveld - gezamenlijk te gebruiken (2 100 m²)

Voetbal
Tennis + Paddel
Overige sporten
Horeca

2 volleybalvelden + 1 basketveld - gezamenlijk te gebruiken (2 275 m²)
recreatiezone biedt ook ruimte voor het bouwen ( 2 975 m² sportvelden) zie agrarische zone

2 volleybalvelden + 2 basketvelden ( 2 975 m²)
agrarische zone ook geschikt voor kleinere sportinfra ( 2 275 m²) zie recreatiezone

andere sporten in lagere sporthal + kleedkamers (gestapeld)
enkel sportcafetaria / geen ruimte voor concept 'k Eethuis

overige sporten maken gebruik van multifunctionele zaal
sportkantine (gemeenschappelijk gebruik) mogelijkheid 2de cafetaria

overige sporten maken gebruik van multifunctionele zaal
sportkantine (gemeenschappelijk gebruik) mogelijkheid 2de cafetaria

Stedenbouwkundige aspecten
inpasbaarheid BBC

inpassing heeft veel effect op andere functies (o.a. cafetaria)

1 eigen veld + 1 veld gemeenschappelijk gebruik (geschikt voor competitie)

basket en volleybal elk eigen velden (geschikt voor competitie)

ruimtelijke kwaliteit locatie als geheel

grote impact op ruimtelijke kwaliteit (volume)

impact bouwvolume op site + aandacht beperkte afstand tot de woningen

wel impact bouwvolume op site, maar ruimere afstand tot de woningen

toegevoegde waarde voor de omgeving

functie sport sluit niet aan op omgeving (natuur, wonen)

sluit aan op bestaande functie 'sport' (aandacht nabije woonzone)

sluit aan op bestaande functie 'sport' (logische herschikking recreatiezone)

cafetaris's

1 cafetaria noodzakelijk (ruimtelijke beperkingen)

evt. 2 cafetaria's ruimtelijk haalbaar

evt. 2 cafetaria's ruimtelijk haalbaar

Mobiliteitsaspecten
verkeersbewegingen

spreiding van verkeersbewegingen

concentratie verkeersbewegingen RUP Tolhuis

concentratie verkeersbewegingen RUP Tolhuis

parkeren: behoeften en oplossingen regulier

beperkt inpasbaar door inname parkeren naast de vliet

uitbreiding huidige parkeeraanbod van de voetbal

uitbreiding huidige parkeeraanbod van de voetbal

parkeren: behoeften en oplossingen pieken

belastend voor het centrum - Kerkplein

overloopparking later te voorzien op verharde recyclageparksite

overloopparking later te voorzien op verharde recyclageparksite

milderende maatregelen

parkeren op waterdoorlatende grasdallen

parkeren op waterdoorlatende grasdallen + evt. ondergronds parkeren

parkeren op waterdoorlatende grasdallen + evt. ondergronds parkeren

Bij renovatie + aanbouw: 6,3 mln. euro
Opp. sportvelden 2 100 m² - gemeenschapplijk gebruik

Nieuwbouw - ca. 5,4 mln. Euro
Opp. sportvelden 2 275 m² - gemeenschapplijk gebruik

ca. 6,5 mln. euro
Opp. sportvelden 2 975 m² - enkel gemeenschappelijk overige sporten

grondverwerving

bijkomende grondverwerving/omzetting (parkgebied)

partiële erfpachtoverdracht voetbalvereniging

grondverwerving Cardoen/grondruil

aanleg bijkomende parkeerplaatsen

aanleg bijkomende parkeerplaatsen

aanleg bijkomende parkeerplaatsen

aanleg bijkomende parkeerplaatsen

overige kosten en opbrengsten

kost tijdelijke sportinfra tijdens renovatiewerken

opbrengst Scherpenstein

opbrengst Scherpenstein

efficientie beheer

minder efficient gebouwbeheer mogelijk wegens spreiding sportinfra

Efficiënt gebouwbeheer mogelijk wegens sportclustering

Efficient gebouwbeheer mogelijk wegens sportclustering

opmaak RUP wegens momenteel niet geheel binnen recreatieve zone ?

Verhoging toegestane verharding voor gebouwen (>7%) binnen huidig RUP

Aanpassing binnen huidige PRUP-procedure + compensatie agrarische zone
dmv recreatiezone (voetbal)

nieuwbouw / verhuizing BBC

neen, 3de zaal in aanbouw van sporthal Scherpenstein

ja

ja, onder voorbehoud van tijdige aanvaarding compensatie agrarische zone

planologische aanpassingstraject

bestemmingszone 'parkgebied' onmogelijk omzetbaar tot recreatiezone

geen

ja, compensatie bestemmingszone

nieuwbouw / verhuizing overige sporten

ja (gestapeld boven kleedkamers)

ja

ja

uitbreidbaarheid in de toekomst

neen

ja (maar hierdoor verkleint de afstand tot de woningen tenzij enkel BBC)

ja (hindert geen omwonenden of voetbal)

Financiele aspecten
investeringsvolume gemeente

Juridisch-planologische aspecten
bestemmingswijziging nodig?

Timing aspecten

Risico's
Mogelijke impact op omwonenden

vergroting volume en extra mobiliteit

groot gebouw nabij woonwijk en extra mobiliteit

extra mobiliteit

Landschappelijke impact

grotere impact in Vlietvallei met omliggende groenbestemmingen

ligging in open ruimte ten westen van woonkern

betere clustering bij bestaande sportvoorzieningen en recyclagepark

planologische compensatie

n.v.t.

n.v.t.

compensatie mogelijk door herziening RUP recreatiecluster Kapelstraat

samenbrengen sportverenigingen

afstemming v/d zaalbezetting tssn volleybal en basket

afstemming v/d zaalbezetting tssn volleybal en basket

van voetbal gescheiden door weg + geen afstemming zaalbezetting tssn
volleybal en basket nodig

Overige elementen
effecten op andere locaties

minder ruimtelijk en mobiliteitsdruk op site recyclagepark

kwalitatieve herinvulbaarheid Schepenstein mogelijk

kwalitatieve herinvulbaarheid Schepenstein mogelijk

clustering versus spreiding

spreiding van sportvoorzieningen

clustering van sportvoorzieningen

clustering van sportvoorzieningen

ligging binnen verzorgingsgebied

nabij dorpskern

rand dorpskern

rand dorpskern

Eindconclusie

SCHERPENSTEIN

RECREATIEZONE

AGRARISCHE ZONE

PLANOLOGISCH ONOPLOSBAAR
groot
deel v/h bouwvolume in zonevreemde recreatie (parkgebied) - geen
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit waardoor onmogelijk omzetting
parkgebied naar recreatiezone

PLANOLOGISCH HAALBAAR
bestemming recreatiezone en binnen toegestane percentuele verharding
voor gebouwen, aandacht inplanting t.a.v. bewoning Stijn Steuvelstraat,
aanvullend parkeren te voorzien

PLANOLOGISCH HAALBAAR
ruil recreatiezone met agrarische zone (geen fundamentale bezwaren
vanuit de Provincie) - navraag bij ANB en VLM, ruime afstand tot de
bewoning, aanvullend parkeren te voorzien

PROGRAMMA
beperkt tot concept sportcafetaria
geen uitbreidingsmogelijkheden
onmogelijk voldoende parkeeraanbod te creeëren voor sportcluster

PROGRAMMA
uitbreidingsmogelijkheden
parkeren te voorzien op de site + milderende e.a. flankerende maatregelen

PROGRAMMA
uitbreidingsmogelijkheden
parkeren te voorzien op de site + milderende e.a. flankerende maatregelen

FINANCIEEL
duurste oplossing + kost voor tijdelijke herlokalisatie Scherpenstein

FINANCIEEL
opbrengstpotentieel Scherpenstein

FINANCIEEL
opbrengstpotentieel Scherpenstein

TIJD
mogelijke knelpunten rond impact op landschap en mobiliteitseffecten

TIJD
haalbaar

TIJD
haalbaar

13. Bijlage 4: inschatting bezoekersaantallen
sportcluster Kapelstraat

Gemeente Schelle: RUP “Tolhuis” - dossier SHEZ002
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TOTAAL AANTAL BEZOEKERS SPORTCLUSTER KAPELSTRAAT
Maandag
Voormiddag 08.00u - 12.00u
Namiddag 12.00u - 18.00u
Avond 18.00u - 23.00u

Scherpenstein K Schelle Sport
0
3
34
6
99
342

Schelle BBC
1
0
41

Totaal
4
40
482

Dinsdag
Voormiddag 08.00u - 12.00u
Namiddag 12.00u - 18.00u
Avond 18.00u - 23.00u

Scherpenstein K Schelle Sport
25
3
40
6
90
342

Schelle BBC
1
0
73

Totaal
29
46
505

Woensdag
Voormiddag 08.00u - 12.00u
Namiddag 12.00u - 18.00u
Avond 18.00u - 23.00u

Scherpenstein K Schelle Sport
4
3
64
88,5
162
342

Schelle BBC
1
37
32

Totaal
8
190
536

Donderdag
Voormiddag 08.00u - 12.00u
Namiddag 12.00u - 18.00u
Avond 18.00u - 23.00u

Scherpenstein K Schelle Sport
44
3
30
6
104
348

Schelle BBC
1
0
73

Totaal
48
36
525

Vrijdag
Voormiddag 08.00u - 12.00u
Namiddag 12.00u - 18.00u
Avond 18.00u - 23.00u

Scherpenstein K Schelle Sport
0
3
30
6
128
402

Schelle BBC
1
0
83

Totaal
4
36
613

Zaterdag
Voormiddag 08.00u - 12.00u
Namiddag 12.00u - 18.00u
Avond 18.00u - 23.00u

Scherpenstein K Schelle Sport
45
647
30
509
118
152

Schelle BBC
103
103
58

Totaal
795
642
328

Zondag
Voormiddag 08.00u - 12.00u
Namiddag 12.00u - 18.00u
Avond 18.00u - 23.00u

Scherpenstein K Schelle Sport
29
256
0
178
0
9

Schelle BBC
102
52
0

Totaal
387
230
9

