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1 Inleiding 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (verder afgekort tot GRS) Hemiksem bevat een duide-
lijke visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor Callebeek en omgeving. Om dit ge-
wenst beeld te realiseren, kan de gemeente één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen op-
maken die de gewenste visie voor Callebeek juridisch vertalen. De bindende bepalingen van het 
GRS leggen op dat dergelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten kaderen in een gedetail-
leerde gebiedsgerichte visie op de kern (van Callebeek) en zijn omgeving. 
 
Deze gebiedsgerichte visie bouwt verder op de bepalingen van het richtinggevend deel van het 
GRS. Ze worden verder uitgewerkt en getoetst op basis van een inventaris van de bestaande toe-
stand op het terrein. De ruimtelijk functionele ontwikkeling wordt teruggekoppeld met de juridi-
sche en beleidsmatige context.  
 
Een visie omvat een aantal concrete ruimtelijke beleidsdoelstellingen en principes voor een ge-
bied. Gebiedsgericht betekent dat principes die in beginsel algemeen kunnen toegepast worden 
nader uitgewerkt worden voor de specifieke situatie van het gebied. Het niveau van detaillering 
wordt bepaald door de schaal van de ruimte: de visie geldt voor Callebeek en omgeving. Dit 
betekent dat we ons beperken tot de elementen die structuurbepalend zijn op dat schaalniveau. 
De nadere detaillering en uitwerking gebeuren bij de opmaak van de RUP’s. 
 
Opdat het een geïntegreerde visie zou zijn, wordt de problematiek niet sectoraal benaderd. De 
verschillende onderwerpen worden samen bekeken en geëvalueerd. Daarbij moeten we opmer-
ken dat ‘geïntegreerd’ niet hetzelfde betekent als ‘integraal’. Met andere woorden, niet alle as-
pecten hoeven aan bod te komen, maar deze die bekeken worden moeten samen leiden tot een 
geïntegreerde visie.  
 
Daarom worden in eerste instantie de focuselementen gedetecteerd. Deze volgen uit de analyse 
van de ontwikkelingsperspectieven zoals opgenomen in het GRS. Voor deze focuselementen 
wordt de bestaande toestand geanalyseerd en de randvoorwaarden opgesomd. Vervolgens wor-
den de beleidsdoelstellingen geconcretiseerd en ruimtelijk vertaald. 
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2 Focusbepaling 

2.1 Ontwikkelingsperspectieven volgens het GRS 
 
De omgeving van Callebeek is in het GRS uitgewerkt als specifiek deelgebied. Bij de uitwer-
king van de omgeving rond Callebeek staan volgende doelstellingen voorop: 
• Verdere uitbouw van het oude gehucht (wijk) Callebeek, waarbij zowel wonen als horeca 

gestimuleerd wordt binnen de bestaande bebouwing.  Het historische karakter van het ge-
hucht dient hierbij bewaard en versterkt te worden (beschermd dorpsgezicht). Ten zuiden 
van het oude gehucht kan een woonproject gerealiseerd worden.  Belangrijk is dat deze 
woonomgeving de bestaande woonomgeving versterkt en aanvult.  Via een goed doordacht 
beleid zal voorzichtig moeten omgegaan worden met de realisatie van horeca.  Essentieel is 
tevens de gelijktijdige aanpak van het openbaar domein in de omgeving van de oude wijk en 
de goede aansluiting (zowel morfologisch als functioneel) van de nieuwe woonomgeving 
met Callebeek zodat het nieuwe project niet de verdere verloedering van Callebeek tot ge-
volg heeft. 

• Heraanleg van het openbaar domein als link tussen het historische gehucht en de Schelde.  
Naast mogelijkheden voor parkeren, wordt hier tevens de promenadefunctie uitgewerkt.  De 
aanlegsteiger van het veer vormt een essentieel onderdeel van dit herin te richten openbaar 
domein.  De plein / promenade functie kan in zuidelijke richting doorgetrokken worden, zo-
dat het nieuw te realiseren woonproject ten zuiden van Callebeek omvat kan worden.  Ook 
de aansluiting van het Callebeekpark en de omgeving rond de watertoren kan bij het open-
baar domein betrokken worden.  In een latere fase kan tevens gedacht worden aan de door-
trekking tot de abdij. 

• Een recreatief netwerk wordt uitgewerkt. Langsheen de Schelde wordt de route tussen 
Callebeek en de Abdij geoptimaliseerd. Aansluitend wordt het lokaal netwerk doorheen het 
park gerealiseerd. 

• De braakliggende gebieden rond Callebeek worden ingericht en beheerd als ecologische 
zones en geïntegreerd tot één Callebeekpark. De ecologische zones worden ingericht voor 
zacht recreatief medegebruik. Het betreft zowel de zone ten noorden van de Callebeekstraat, 
de zone tussen Callebeekstraat en Scheldestraat en een deel van het te herbestemmen gebied 
naar woon/parkgebied ten zuiden van de Scheldestraat. De visclub en de voetbalclub kun-
nen behouden worden. De verschillende noodwoningen en garages langs de Callebeekstraat 
en de Scheldestraat worden verwijderd. 

• Het vrachtverkeer doorheen Callebeek wordt gebannen. Hiertoe moet zone 5 doorheen of 
langsheen zone 6 aansluiting vinden met de N148. De Scheldestraat vormt de ontsluiting 
voor het gemotoriseerd vervoer, de Callebeekstraat wordt autoluw ingericht. Er wordt een 
beperkte parking te Callebeek zelf voorzien. Parkeermogelijkheid wordt eveneens voorzien 
op de reststrook aan de N148. Dit gebied wordt omgevormd tot een groene parking, die de 
toegang vormt tot het Callebeekpark. 
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2.2 Focus op structuurbepalende componenten voor het ruimtelijk beleid 
 
Uit bovenstaande leiden we af dat de visie op de gewenste ontwikkeling van Callebeek zich 
richt op 3 speerpunten: 

1. Wonen 
2. Toerisme en recreatie 
3. Natuur en groen 

 
Callebeek: een woongebied met vele gezichten. 
Het bestaande gehucht wordt opgewaardeerd door renovatie en herbouw van het woningbestand 
met respect voor het beschermde karakter van het gehucht. Aangrenzend onderscheidt de woon-
uitbreiding langs de Scheldeboord zich van het bestaande gehucht. Bijkomende bebouwing 
langs Schelleakker verbindt het groengebied achter de Scheldeboord met de bestaande dichte 
bebouwing langs de N148. 
 
Callebeek-veer in een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve context 
De toeristisch-recreatieve waarde van Callebeek wordt verhoogd door de context-gebonden 
kwaliteiten te benadrukken en niet door nieuwe omgevingsvreemde infrastructuren in te planten. 
Het historisch gehucht, de Schelde-oever, het veer en het groen zijn en blijven de aantrekkelijk-
heid van Callebeek garanderen. Het herwaarderen van de horeca is daarbij een belangrijke doel-
stelling. 
 
Callebeek omarmd door groen en water 
Aan alle zijden wordt Callebeek omringd door de natuur. De Schelde in het westen en de groen-
gebieden aan de andere zijden zijn niet alleen een troef voor toeristen en recreanten maar ook 
voor de bewoners en voor het natuurlijk milieu in de omgeving. Een recreatief medegebruik 
moet hand in hand gaan met een duurzaam en ecologisch verantwoord beheer van natuur en wa-
ter. 
 
Door in te zetten op deze 3 speerpunten van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling kan Calle-
beek zich terug opwerken tot een aangename en levendige plek, die zowel voor de bewoner als 
bezoeker aantrekkelijk is. 
 
De ruimtelijke speerpunten worden vertaald in verschillende componenten van de ruimtelijke 
structuur: 
• Het oude historische gehucht en beschermd dorpszicht 
• De omliggende wijken en buurten 
• Het openbaar domein 
• De parken en groengebieden 
• Het recreatief netwerk op lokaal en bovenlokaal niveau 
• De ontsluitingsinfrastructuur en het parkeren 
• Te herwaarderen en/of te saneren sites en gebouwen 
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3 Situering van het onderzoeksgebied 

3.1 Situering binnen Hemiksem 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
De kern van de bebouwing en de voorzieningen in Hemiksem situeert zich tussen de N148 en 
de spoorweg. Het centrum ligt ten oosten van de spoorweg. Hoewel Callebeek als enige woon-
concentratie langs de Schelde ligt, is de afstand tot zowel het centrum als het station beperkt. De 
afstanden van ruim één kilometer maken deze polen bereikbaar voor voetgangers en zeker voor 
fietsers.1 Ook de abdijsite valt binnen deze radius.  
 
 
 

                                                                  
1 Als vuistregel hanteert met dat alles wat binnen een straal van 800 à 1.000 meter ligt binnen de bereik-
baarheidszone voor wandelaars valt. Voor fietsers is deze afstand 3.000 meter.  
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3.2 Situering langs de Scheldeboord 
 

 
(figuur Architectenbureau Poponcini & Lootens) 

 
Een analyse van de landschappelijke structuur van de rechteroever van de Schelde toont aan dat 
het beeld van de oever gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van verschillende grootschalige 
gebouwen en infrastructuren. Deze zijn zeer uiteenlopend van aard: woonprojecten, bedrijfsge-
bouwen, historische gebouwen (de abdij van Hemiksem), windmolens, …  
 
Ondanks de grote verschillen in functie en aard van de gebouwen, zorgen ze voor een opvallend 
homogeen beeld van de Schelde-oever, waarbij de inplanting van grootschalige constructies op 
regelmatige afstand van elkaar in relatie staat tot het weidse zicht over de Schelde. 
 
Dit beeld staat in contrast met het kleinschalige maar dichtbebouwde weefsel van de dorpen en 
buurten langs de N148 en de spoorweg. Ook hier krijgen we een redelijk homogeen beeld dat 
refereert naar Randstedelijke gebieden met een hoge bouwdichtheid en weinig open en groen 
ruimtes. 
 
Het is in elk geval duidelijk dat de landschappelijke context van de oever van de Schelde sterk 
verschilt van deze van het bebouwde weefsel rond de N148 en de spoorweg. 
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4 Analyse 

4.1 Het historische gehucht Callebeek 
 
Callebeek vormde reeds vroeg een gehucht aan de Schelde bij het veer en de steenbakkerijen. 
Eerste vermelding van het veer staat in een schepenakte van 1334. Om schepen toe te laten ge-
makkelijker te lossen en te laden liet Jacobus Boey in 1791 een "emer" of hoofd tegen de Schel-
de plaatsen. In 1845 werd er een aanlegplaats aangebracht. De Callebeekstraat vormde samen 
met de huidige K. De Backerstraat de verbinding de dorpskern (Lindelei) en het veer. Tussen de 
Lindelei en het veer stonden er in 1679 een 30-tal huizen. In 1772 waren er 28 huizen en een 
drietal hoeven.2 Vandaag concentreert de bebouwing zich langs 3 straten: de Callebeekstraat, de 
Scheldeboord en de Scheldestraat. Er zijn slechts een twintigtal woningen. De wijk wordt ge-
kenmerkt door een zekere dualiteit. Enerzijds geeft ze een verwaarloosde indruk door de aanwe-
zigheid van leegstaande en verwaarloosde panden. Anderzijds merken we een zekere dynamiek, 
geïnitieerd door enkele renovatie- en nieuwbouwprojecten. In de Callebeekstraat staan nog en-
kele noodwoningen. Ze werden na de tweede wereldoorlog gebouwd als voorlopige huisvesting 
maar werden tot op heden nooit afgebroken. 
 
 
 

 
 

  

De bebouwing langs de Scheldestraat bestaat hoofdzakelijk uit gesloten bebouwing, met gemiddeld 3 
bouwlagen. Aan het oostelijke einde van de straat staan 4 noodwoningen 
 
 
 

 
 
 

  
De Scheldestraat heeft een klei-
ne zijstraat. Op het einde van 
deze straat staan twee woningen 
in tweede bouwlijn. 

                                                                  
2 Bron: http://paola.erfgoed.net 
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De Scheldeboord wordt gekenmerkt door een mix van opleving en verval. Woon- en renovatiepro-
jecten doen de Scheldboord heropleven. De bebouwing speelt in op de ligging aan het water. Ken-
merkend zijn de hogere bouwhoogtes, de panoramische ramen en de ruime terrassen die het uizicht 
over de Schelde valoriseren. De horecafunctie kan nog niet profiteren van deze revival van het wo-
nen. Leegstand en verkrotting zijn het gevolg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

In de Callebeekstraat komt het historische karakter van Callebeek het best tot uiting in het rijtje witte 
woningen aan de zuidkant van de straat. Het gaat om een reeks arbeiderswoningen met kern uit de 
18de eeuw, verbouwd in de 19de eeuw. Ook langs de Callebeekstraat staan nog enkele noodwoningen. 
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Binnen het gehucht Callebeek vinden we bijna 
enkel woonfuncties terug. Van de twee horecaza-
ken is er één die leegstaat. Voor winkels en dien-
sten zijn de inwoners van Callebeek aangewezen 
op andere plaatsen in Hemiksem. 
 
De leegstand concentreert zich op de hoek van de 
Scheldeboord en de Callebeekstraat. Naast de ta-
verne staan ook een tweetal woningen. Daarnaast 
staan er nog 16 noodwoningen te Callebeek. Voor 
de noodwoningen voert de gemeente een uitdoof-
beleid. 
 
Alle noodwoningen zijn bungalows met 1 bouw-
laag. De traditionele bebouwing in Callebeek is 
groter en heeft over het algemeen 2 tot 3 bouwla-
gen. Recentere projecten aan de Scheldeboord 
hebben meer dan 3 bouwlagen. Hierdoor evolueert 
de bebouwing langs de Schelde naar een meer 
robuuste bebouwingswand. 
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4.2 De omliggende wijken en buurten 
 

 
 
 
Zowel in Callebeek als in de omliggende buurt is het wonen de hoofdfunctie. Ook langs de 
N148 is het aandeel aan andere functies beperkt. Er is een beperkt aanbod aan horeca en win-
kels. Belangrijke voorzieningen zijn de bibliotheek, het parochiaal centrum, de muziekacademie 
en een school. Er is een beperkte concentratie van diensten en voorzieningen ter hoogte van het 
kruispunt van de N148 met de Callebeekstraat. 
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Qua bouwhoogtes is er in de omgeving een zeer grote eenheid. De bebouwing bestaat nagenoeg 
uitsluitend uit gebouwen met 2 à 3 bouwlagen. De enkele hogere gebouwen vinden we langs de 
Scheldeboord te Callebeek. Het gaat zowel om woongebouwen tot 4 bouwlagen als om de be-
drijfsgebouwen, met het equivalent van 3 tot 5 bouwlagen. 
 
De bouwhoogte hangt samen met de gebouwtypologie. We vinden slechts één typologie terug: 
deze van de gegroepeerde of gesloten bebouwing. Tussen Schelleakker en de N148 en tussen de 
N148 en de spoorweg vormen de gebouwen gesloten bouwblokken. Ten noorden van de Schel-
destraat vormt de bebouwing één rij woningen langs de N148. 
 
Een derde morfologisch element is de korrelgrootte. De industrieterreinen hebben een zeer grote 
korrelgrootte. De andere functies vormen een zeer fijnkorrelige structuur. Het merendeel van de 
woningen is klein en staat op kleine percelen. Tussen Schelleakker en de N148 zijn zelfs de 
bouwblokken zeer klein. De meer grootschalige bebouwing vinden we opnieuw te Callebeek, 
langs Scheldeboord en aan de zuidzijde van de Scheldestraat. 
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4.3 Het openbaar domein en de groengebieden 
 

 
 
Alle niet-bebouwde ruimte die publiek toegankelijk is, vormt samen het openbaar domein. In 
een stedelijke omgeving bestaat het openbaar domein uit straten, pleinen en parken. In het plan-
gebied ontbreken pleinen. Daarentegen zijn er twee belangrijke toegankelijke groengebieden. 
Het stratennetwerk is fijnmazig ten oosten van Schelleakker en de N148 maar grofmazig tussen 
deze as en de Schelde. De Scheldedijk vormt een belangrijk element binnen het openbaar do-
mein. Langs de N148 en de Callebeekstraat zijn grote parkings. Aan de Scheldeboord bevindt 
zich een kleine parking.  
Tussen de bebouwing langs de N148 en de Schelde liggen drie opeenvolgende groengebieden. 
Qua schaal zijn de groengebieden vergelijkbaar met de industriegebieden langs de Schelde. Het 
meest zuidelijke groengebied is niet toegankelijk en heeft geen maatschappelijke meerwaarde 
voor de buurt. Het is een barrière tussen de woongebieden en de Schelde. Kleinschalig groen 
bestaat uit de tuinen en bomenrijen in de straten. De grote oppervlaktes groen grenzend aan de 
Schelde staan in schril contrast met een bijna totale afwezigheid van groen in de strook tussen 
Schelleakker / N148 en de spoorlijn. Ten gevolge van de bouwblokkenstructuur zijn ook de tui-
nen er zeer klein.  
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4.4 Het recreatief netwerk 
 

 
 
 
De hoek van de Scheldeboord en de Callebeekstraat is een belangrijk knooppunt in het recrea-
tieve netwerk en het functionele fietsroutenetwerk. Hier komen het veer, de functionele fietsrou-
te, de LF-stedenroute en het jaagpad op de Scheldedijk samen. Het bovenlokale netwerk is aan-
gevuld met een fijnmazig netwerk doorheen 2 van de 3 groengebieden rondom Callebeek. 
 
Het aantal fietsers en voetgangers dat gebruik maakt van het veer te Callebeek bedroeg in 2004 
229.993. Hierbij moet opgemerkt worden dat een groot aantal mensen het veer gebruikt in het 
kader van woon-werk verplaatsingen.3 

                                                                  
3 Cijfers Waterwegen en Zeekanaal, 2004 
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4.5 Te herwaarderen sites en gebouwen 
 
Wat betreft sanering en/of herwaardering van sites en gebouwen dient een onderscheid gemaakt 
te worden tussen de terreinen tussen Schelleakker, Scheldestraat  en Scheldeboord, waar zich 
een problematiek van bodemverontreiniging stelt, en de noodwoningen. 
 
In het plangebied bevinden zich een aantal woningen langs Schelleakker, Scheldestraat en 
Callebeekstraat. In sommige gevallen zijn deze noodwoningen opgericht op gronden in eigen-
dom van de gemeente (Schelleakker) in andere gevallen staan zij op grond in private eigendom. 
In beide gevallen wordt ernaar gestreefd om deze laag kwalitatieve woningen uit het patrimoni-
um te nemen en te vervangen door volwaardige woningen. Dit gebeurt via een uitfasering waar-
bij de huidige bewoners in de woning kunnen blijven, maar dat er geen nieuwe bewoners de 
woningen kunnen betrekken. 
 
De belangrijkste uitdaging op het vlak van herwaardering en sanering ligt uiteraard op het ter-
rein tussen Schelleakker, Scheldestraat  en Scheldeboord. Op deze gronden hebben in de loop 
van de geschiedenis tal van activiteiten plaats gevonden: 
• Klei-ontginning  en steenbakkerijen; 
• Industrieel stort van de voormalige fabriek van Union Chimique Belge; 
• Voormalige scheepswerf (zone langs de Scheldeboord); 
• Gemeentelijk huishoudelijk stort van de gemeente Hemiksem; 
• Uitbreidingsterrein voor de fabriek Bekaert–Tinsley Hemiksem (toen nog Bekaert-Cockerill) 

met aanleg toegangsweg tot bedrijfsterrein van Bekaert Hemiksem en tijdelijk storten van 
bedrijfsafval; 

• Terrein van Bekaert NV, echter nooit gebruikt door het bedrijf. 
 
De ontginningsputten werden deels aangewend als stortplaats voor huishoudelijk afval en indu-
strieel afval. De site is bezaaid met fysisch afval (gasflessen, oude vaten, piepschuim, beton, 
bouwafval, …). Bovenop het afval is een spontane begroeiing ontstaan van struikgewas en bo-
men. De ontginningsputten die niet werden opgevuld, zijn als vijver temidden van het plange-
bied gelegen. Op basis van het verkennend bodemonderzoek kan gesteld worden dat: 
• op het onderzoeksterrein historische verontreinigingen worden vastgesteld met zware meta-

len en minerale olie; 
• de percelen moeten worden opgenomen in het register van verontreinigde gronden; 
• voor al de onderzochte percelen er een ernstige aanwijzing is voor een ernstige bedreiging; 
• er vijf zones kunnen onderscheiden worden; de verschillende zones (i.h.b. historische stor-

ten) worden als één verdachte risicolocaties aanzien. 
 

Tekening: ERM, resultaten haalbaarheidsstudie Hemiksem-land, 
voorstelling Vooruitzicht juni 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone 1: oude steenbakkerijen 
Zone 2: voormalig gemeentelijk huishoudelijk stort 
Zone 3: voormalige scheepswerf 
Zone 4: vijver 
Zone 5: voormalig industrieel stort 
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Op basis van de Vlier-Humaan risico-evaluatie kan per zone het volgende gesteld worden: 
• Zone 1 (vroegere steenbakkerijen): Gegeven een bestemmingstype III (woongebied) worden 

de bodemsaneringsnormen overschreden voor arseen, minerale olie, fenanthreen en ben-
zo(a)pyreen. Voor fenanthreen wordt in tegenstelling tot bestemmingstype IV een bijko-
mende overschrijding van de bodemsaneringsnorm vastgesteld (locatie P107). Er is een risi-
co aanwezig naar drinkwater gebruik toe. Rekening houdend met het feit dat er geen grond-
water zal aangewend worden als drinkwater (gebruiksbeperking) kan gesteld worden dat dit 
actueel humaan risico klein is. 

• Zone 2 (oud gemeentelijk stort): Voor deze zone geven de verschillende risico-indices de 
aanwezigheid van een humaan ecotoxicologisch risico aan arseen, benzo(a)antraceen en 
benzo(a)pyreen; 

• Zone 3 (Vroegere scheepswerf ‘De Wachter’): Geen van de risico-indices geeft de aanwe-
zigheid van een humaan ecotoxicologisch risico aan; 

• Zone 4 (Waterpartijen): Geen van de risico-indices geeft de aanwezigheid van een humaan 
ecotoxicologisch risico aan; 

• Zone 5 (vroeger industrieel stort): Ook hier geven verschillende risico-indices de aanwezig-
heid van een humaan-ecotoxicologisch risico aan arseen, lood en benzo(a)pyreen. 

 
 
Een bijkomende zone (6) ligt tussen het hierboven beschreven gebied en Schelleakker. De per-
celen zijn ingenomen door de noodwoningen en het voetbalveld langs Schelleakker. Vooronder-
zoek op deze percelen heeft uitgewezen dat een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is.  
 
 



 
 

189801_visie Callebeek, revisie d
 Pagina 18 van 41

 

5 Beleidsmatige en juridische context 

5.1 Onderdeel van het stedelijk gebied 
 
In mei 2005 was het voorstel van afbakeningslijn en actieprogramma van gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen voor het grootstedelijk gebied Antwerpen klaar4. Op basis van deze studie zal 
de Vlaamse Overheid een gewestelijk RUP opmaken om uitvoering te geven aan het actiepro-
gramma. Het plangebied is opgenomen binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het be-
hoort echter niet tot de gebieden waarvan wordt gesuggereerd ze op te nemen in het gewestelijk 
RUP voor het grootstedelijk gebied. Binnen de gewenste ruimtelijke structuur maakt Hemiksem 
deel uit van het waterfront, dat zich van Antwerpen tot Willebroek uitstrekt langsheen de Schel-
de en de Rupel. Binnen het stedelijk gebied voorzien woonprojecten in een dichtheid van mini-
mum 25 woningen per hectare. 
 
De Scheldeoever wordt in het provinciaal structuurplan beschouwd als een ‘nieuwe’ band van 
stedelijkheid aan het water met wonen, natuur en groen, dienstverleningen en voorzieningen. De 
bebouwde strook langsheen de N148 wordt beschouwd als grootstedelijke as. Landschappelijk 
is de rechteroever van de Scheldevallei van belang als open ruimte verbinding. Het belang van 
de Schelde uit zich tevens door het versterken van de ruimtelijke relatie tussen rivier en stad. 
Het stedelijke gebied moet niet langer met de rug naar de Schelde georiënteerd worden maar 
moet zich oriënteren naar de Schelde. 
 
 
5.2 Onderdeel van de toeristische ruimte Steden en Stromen 
 
De Schelde wordt ook beschouwd als onderdeel van het gebundeld toeristisch – recreatief net-
werk binnen de toeristische ruimte Steden en Stromen. Langsheen de Schelde wordt een route 
voorzien voor lange afstandsbewegingen die onderdeel maakt van een grootschalig netwerk. Het 
gebundelde netwerk kan aanleiding geven tot de vorming van transferia. Dit is een knooppunt 
waar verschillende toeristisch-recreatieve onderdelen van het gebundelde netwerk samenkomen 
en waar specifieke netwerkondersteunende infrastructuur aan kan worden gekoppeld: horeca, 
aanlegsteigers, parkeerplaatsen, etc. 
 
 

                                                                  
4 Het afbakeningsvoorstel voor het grootstedelijk gebied Antwerpen, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
A.R.O.H.M., afdeling ruimtelijke planning opgemaakt door de tijdelijke vereniging Studiegroep Omgeving - Buck Consultants. 
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5.3 Bestemmingsplannen 
 
Het studiegebied behoort tot het gewestplan Antwerpen zoals goedgekeurd bij KB van 
03.10.1979. 
 

 
 
 
Het gebied ten zuiden van Callebeek, de voormalige bedrijfssite Bekaert is op het gewestplan 
ingekleurd als industriegebied. Het BPA nr. 5, Schelleakker I, verfijnt de bestemming naar ge-
bied voor de vestiging van milieubelastende industrieën met bufferzone. De bestemming indu-
striegebied werd nooit gerealiseerd. 
 
Ten oosten van het BPA nr 5, situeert zich het zuidelijk deel van het BPA nr. 6 (deelplan zuid). 
Het woongebied binnen dit deelplan wordt verfijnd naar stroken voor wonen en stroken voor 
binnenplaatsen en tuinen (bevestiging bestaande toestand). Het recreatiegebied wordt verfijnd 
naar groenzone met actieve recreatie. 
 
Ten noorden van het BPA nr 5 situeert zich het noordelijk deel van het BPA nr. 6 (deelplan 
noord). Dit BPA verfijnt de bestemming woongebied voor het gehucht Callebeek. Woonstroken 
en zones voor binnenplaatsen en tuinen worden gedetailleerd vastgelegd. Langsheen de Schelde 
is een erfdienstbaarheid voor openbare voetweg aangeduid, alsook een achteruitbouwstrook. 
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5.4 Beschermd dorpszicht 
 
De nederzetting Callebeek is beschermd als dorpsgezicht (BS 09/06/1994). 
 

 
 
 
5.5 Beheersplan Callebeek-Terlocht 
 
In 2003 werd door het PIH een beheersplan voor het park Callebeek - Terlocht opgemaakt. 
Sindsdien werden al maatregelen genomen om dit plan uit te voeren. Voorbeelden zijn het aan-
leggen van paden doorheen het gebied en het plaatsen van een aantal infopanelen aan de ingan-
gen van het park. De zone tussen de Callebeekstraat en de Scheldestraat wordt doorkruist door 
een fijnmazig padennetwerk. In het gebied ten noorden van de Callebeekstraat wordt het deel 
aansluitend aan de Schelde ingericht en beheerd als ecologische zone rond een vogelplas. De 
oostelijke vijver is een visvijver, waarrond een wandelpad loopt. 
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6 Naar een gebiedsgerichte visie 

6.1 Beleidsdoelstellingen 
 
De kernpunten van de visie worden vertaald in beleidsdoelstellingen voor Callebeek en omge-
ving. Deze beleidsdoelstellingen bouwen uiteraard voort op de ontwikkelingsperspectieven die 
het GRS vooropstelt. De nadere analyse van de bestaande toestand en van de juridische en be-
leidsmatige context stelt hierbij randvoorwaarden. 
 
Het bestaande gehucht wordt zowel kwantitatief als kwalitatief opgewaardeerd. Een kwantita-
tieve opwaardering betekent het voorzien van een relevant aantal bijkomende woningen. Hier-
door moet een voldoende groot sociaal-maatschappelijk draagvlak ontstaan voor een wijk met 
een volwaardig sociaal leven en een aangepast aanbod aan woonondersteunende voorzieningen. 
De ‘kritische massa’ voor het aanbod aan diensten, handel en horeca zal bestaan uit de optelsom 
van bewoners, pendelaars (van het veer) en toeristen en bezoekers. Hiervoor moeten drie aspec-
ten uitgebouwd worden: de woonomgeving en het woningaanbod, het openbaar domein en de 
verkeersinfrastructuur en tenslotte het groen, de historiek en het landschap. Hierbij vallen we 
terug op de 3 speerpunten van het ruimtelijk beleid, zoals ze ook werden afgeleid uit het GRS: 

1. Wonen 
2. Toerisme en recreatie 
3. Natuur en groen 

 
 
Callebeek: een woongebied met vele gezichten. 
 
Het beleid voor het wonen richt zich op renovatie en inbreiding van het bestaande gehucht ener-
zijds en uitbreiding anderzijds. 
 
Het historisch gehucht biedt weinig potenties tot uitbreiding en differentiatie van het woning-
aanbod. De nadruk ligt op het opwaarderen van de bestaande bebouwing met respect voor het 
historische karakter van een gedeelte van Callebeek. De historische waarde situeert zich hoofd-
zakelijk in de aanwezigheid van oude woningen in de Callebeekstraat. Het historische erfgoed 
wordt bewaard. De woonfunctie is hiermee verenigbaar. Deze doelstelling is reeds gedeeltelijk 
verankerd door de bescherming als dorpszicht. 
 
In de andere delen van het bestaande gehucht zijn renovatie en inbreiding de sleutelwoorden. 
Aan de Scheldeboord wordt de trend naar woonprojecten die maximaal inspelen op de ligging 
aan de oever van de Schelde verder gezet. De gelijkvloerse verdiepingen krijgen bij voorkeur 
horecafuncties, profiterend van de ligging aan het veer. 
 
Vanuit deze optiek is het logisch de gewenste uitbreiding van het woningaanbod in zuidelijke 
richting te voorzien. Het betekent een voortzetting van de bouwtrends langs de Scheldeboord, 
aansluitend bij de grotere bouwvolumes langs de Scheldestraat en het verst verwijderd van de 
historische context van het erfgoed langs de Callebeekstraat. Omdat de horecafuncties voorzien 
worden in het bestaande gehucht, kan kleinhandel worden ondergebracht in de uitbreiding. Om-
dat winkels bij voorkeur centraal gelegen zijn, is de omgeving van het kruispunt van de Schel-
deboord met de Scheldestraat de aangewezen locatie. 
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De aantrekkelijke omgeving wordt maximaal uitgespeeld bij het differentiëren van woonmili-
eus. Wonen in het historisch dorp, wonen aan het water en wonen aan het groen zijn thema’s die 
locatiegebonden worden uitwerkt. Middels een uitbreiding van de bebouwing in zuidelijke rich-
ting wordt een bijkomend woningaanbod gecreëerd. Het structuurplan voorziet in de realisatie 
van gestapelde meergezinswoningen. Het GRS voorziet eveneens bijkomende bebouwing langs 
Schelleakker. Hier sluiten eengezinswoningen het best aan bij de bestaande typologie. De 
schikking van de gebouwen zal maximaal inspelen op de ligging aan het groen en het contrast 
maken met de bestaande dichte bebouwing. De gewenste inrichting verbindt het groengebied 
achter de Scheldeboord met de bestaande dichte bebouwing tussen Schelleakker en de N148. 
 
 
Callebeek-veer in een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve context 
 
De toeristisch-recreatieve waarde van Callebeek wordt verhoogd door de context-gebonden 
kwaliteiten te benadrukken en niet door nieuwe omgevingsvreemde infrastructuren in te planten. 
De historische kern, de Schelde-oever, het veer en het groen zijn en blijven de aantrekkelijkheid 
van Callebeek garanderen. Het herwaarderen van de horeca is daarbij een belangrijke doelstel-
ling. 
 
De Scheldeboord is een kwalitatief openbaar domein langs de Schelde, aan de rand van het ge-
hucht en gekoppeld aan de bovenlokale recreatieve structuur. Door de bestaande parking aan het 
veer te herlokaliseren, kan de omgeving van de aanlegsteiger ingericht worden als qualitatief 
waterfront. Van hieruit vertrekken langzaam verkeer routes, richting Abdij via de Scheldedijk 
en Hemiksem-centrum via de verkeersluwe Callebeekstraat. 
 
Het veer wordt behouden als functionele verbinding en als toeristisch-recreatieve attractie. De 
toeristen en recreanten vormen het publiek voor een vernieuwde horeca-activiteit in Callebeek. 
Horecazaken worden geïntegreerd in het historisch deel van het gehucht. De schaal en de dyna-
miek van de voorzieningen moeten daarom beperkt zijn. 
 
 
Callebeek omarmd door groen en water 
 
Aan alle zijden wordt Callebeek omringd door de natuur. De Schelde in het westen en de groen-
gebieden aan de andere zijden zijn niet alleen een troef voor toeristen en recreanten maar ook 
voor de bewoners en voor het natuurlijk milieu in de omgeving. De groengebieden worden 
ruimtelijke aaneen geschakeld in een continue natuurlijke structuur. Deze reikt van de Heems-
daalstraat in het noorden tot de actieve bedrijvenzone van de firma Bekaert in het zuiden. De 
Scheldestraat en de Callebeekstraat doorsnijden deze zone. Bebouwing langs deze straten wordt 
vermeden om de continuïteit van de groenzone te vrijwaren. Fysiek zorgt een continue structuur 
van wandelpaden doorheen deze gebieden voor een onderlinge samenhang. 
 
Een recreatief medegebruik moet hand in hand gaan met een duurzaam en ecologisch verant-
woord beheer van natuur en water. Een aangepaste inrichting en goed beheer van de omringen-
de groengebieden heeft aandacht voor het recreatief medegebruik. Net zoals bij het wonen 
wordt een differentiatie in de groengebieden aangebracht. De noordoostelijke vijver wordt ge-
bruikt als visvijver. Een wandelpad loopt er om heen. Het westelijke deel van het groengebied 
ten noorden van de Callebeekstraat krijgt een meer natuurlijke functie en maakt een ecologische 
verbinding met de Schelde. De vijver in dit gedeelte wordt ingericht als vogelplas. Het centrale 
groengebied heeft een belangrijke wandelfunctie. Na sanering zal in het zuidelijk groengebied 
de ecologische waarde hersteld worden. Doorheen het groengebied zal een padennetwerk lopen. 
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6.2 Ruimtelijke principes 
 
 
 

Dubbelkern met contrast tussen 
het historisch kleinschalig 

gehucht en een hedendaags 
randstedelijk woonmilieu 

 

 
 

 

  

 
 

Wonen gericht naar de Schelde 
en naar de natuur 

Differentiatie van het wonen, in-
spelen op specifieke kenmerken 

en potenties van de omgeving 

 

 
 

 

 

 

 
 

Continue groene gordel omheen 
Callebeek 
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De groengebieden krijgen een 
gedifferentieerde invulling waarbij 
het recreatief medegebruik en het 

ecologisch beheer de variabelen 
zijn. 

 

 
 

 

  

 
 

Behoud van het water en water-
elementen inschakelen in land-
schappelijke, ecologische, water-
huishoudkundige en functionele 
structuur 

Callebeek-veer als middelpunt 
van toeristisch-recreatieve  
ontwikkelingen en horeca 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fijnmazig recreatief en functio-
neel netwerk doorheen de groen-
gebieden vult bovenlokale 
structuur voor langzaam verkeer 
aan. 

Buffers tussen bedrijvigheid en 
andere functies maken integraal 

deel uit van de groene gordel 
omheen Callebeek 
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6.3 Mobiliteitsconcept 
 
 
Een aangepaste verkeers- en vervoersstructuur is een belangrijke flankerende maatregel. In de 
hierboven geschetste visie wordt Callebeek afgeschermd van de grootschalige industrie langs de 
Schelde. Deze afscherming moet zich vertalen op alle niveaus: direct en indirect, visueel en 
functioneel. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat vrachtverkeer uit Callebeek geweerd 
wordt. Voor andere functies wordt daarentegen net aansluiting gezocht bij de omgeving. Lokale 
verkeersinfrastructuren maken verbindingen voor bewoners, toeristen en recreanten. Binnen de 
totaalbenadering mag het verkeer geen overlast veroorzaken in het kleinschalige gehucht. Het 
verkeer moet zo goed mogelijk gestuurd worden, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van 
bestaande infrastructuren. Voor langzaam verkeer worden alternatieve routes opgewaardeerd of 
nieuw aangelegd. Het openbaar domein vormt een rijgsnoer die diverse elementen verbindt, zo-
wel binnen Callebeek als tussen Callebeek en de omgeving. 
 
Ter voorbereiding van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de toekomstige ont-
wikkeling van Callebeek, werd een mobiliteitsstudie opgemaakt. In deze studie werden 2 scena-
rio’s onderzocht: 
• 236 bijkomende woningen + 40 parkeerplaatsen voor toeristen in de omgeving van Schelde-

boord met behoud van het huidige voetbalveld aan Schelleakker; 
• 236 bijkomende woningen + 40 parkeerplaatsen voor toeristen in de omgeving van Schelde-

boord en 110 bijkomende woningen langs Schelleakker, waarbij het voetbalveld verdwijnt. 
 
Beide scenario’s genereren ongeveer dezelfde verkeersintensiteiten. In de Scheldestraat blijven 
de geraamde intensiteiten ruim onder de maximale capaciteit (geraamde maximale intensiteit 
200 pae/u, capaciteit minimum 500 pae/u). Ook op de N148 worden de maximale capaciteiten 
niet overschreden (geraamde maximale intensiteit 550 pae/u per richting, capaciteit minimum 
600 à 800 pae/u per richting). Tevens werd de capaciteit van het bestaande kruispunt van de 
Scheldestraat met de N148 onderzocht. Hieruit blijkt dat het bestaande voorrangskruispunt be-
houden kan blijven. Vanuit verkeersveiligheid en het verminderen van de wachttijden is een 
linksafslagstrook wenselijk doch niet noodzakelijk. 
 
Rekening houdend met de mobiliteitsstudie, vertaalt de visie zich in volgende principes: 
• Het autoverkeer van bewoners, toeristen en recreanten wordt via de Scheldestraat van en 

naar de N148 geleid. De bereikbaarheid van de woonzones en parkings gebeurt via een 
boomstructuur. Vanuit de stam (de Scheldestraat) vertrekken verschillende takken (o.a. 
Schelleakker) die op hun beurt weer verder kunnen vertakken om de woongebouwen te ont-
sluiten. Deze boomstructuur moet vermijden dat er alternatieve wegen evenwijdig met de 
N148 zouden ontstaan. Dit zou sluipverkeer door Callebeek kunnen veroorzaken. 

• De Callebeekstraat vormt een alternatieve verbinding tussen de N148 en de Scheldestraat. 
Het vormt de ideale verbinding voor fietsers naar het Callebeekveer. Het vrachtverkeer 
wordt geweerd uit de Callebeekstraat. De straat wordt autovrij of autoluw. 

• De ontsluiting van de bedrijvenzones ten noorden en ten zuiden van Callebeek wordt zo ver 
mogelijk van het gehucht verwijderd en gebeurt gebundeld en rechtstreeks naar de N148. In-
dividuele bereikbaarheid van de bedrijven wordt gegarandeerd via interne circulatie op het 
bedrijventerrein zelf. Concreet betekent dit dat de industriezone ten noorden van Callebeek 
wordt ontsloten via de Heemsdaalstraat, deze ten zuiden via de Nijverheidsstraat. 

• Doorheen de groengebieden worden recreatieve routes voor wandelaars en/of fietsers aange-
legd. Deze routes verbinden de groengebieden onderling en verbinden de woonstrook van 
Hemiksem met de Schelde-oever. 

• De Scheldeboord wordt ingericht als promenade langs de rivier. Voor Callebeek betekent de 
Scheldeboord letterlijk de rand van het gehucht aan de rivier. Maar de Scheldeboord ver-
bindt ook Callebeek met de abdijsite. Uiteraard heeft de Scheldeboord ook toeristische po-
tenties. Ter hoogte van het veer wordt een ‘plateau’ uitgebouwd. 
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• Parkings dienen tegelijk voor de bezoekers van de Schelde en het veer en voor de bezoekers 
van de parkengordel. Deze parkings worden gesitueerd tussen de N148 en het gehucht zelf. 
Aldus vermijdt men bezoekersverkeer in het gehucht. 

 
 

 
 
Uitgaande van een programma van ongeveer 350 bijkomende woningen, en met inbegrip van 
een bezoekersparking voor ongeveer 40 wagens, is er geen reden om bijkomende verkeersinfra-
structuur aan te leggen, noch om de bestaande verkeersinfrastructuren aan te passen. Er is zelfs 
nog een behoorlijk ruime marge op de N148 en zeker in de Scheldestraat. 
 
 
6.4 Saneringsconcept 
 
Voor de bespreking van de saneringsaanpak is dezelfde onderverdeling in zones gehanteerd als 
paragraaf 4.7. Per zone werd daar de saneringsnoodzaak besproken. Hierbij werd rekening ge-
houden met het toekomstig gebruik van de zone 1 en 3 als woongebied. Voor de zones 2, 4 en 5 
wordt recreatiegebied als nabestemming genomen. Bij de uitvoering van de risico-evalutie is het 
scenario dagrecreatie gebruikt, wat een intensief gebruik van het terrein inhoudt. De meest re-
cente inzichten over de ontwikkeling van deze zone gaan eerder de richting uit van een meer 
extensief recreatief gebruik, binnen een (her)beboste zone, die vooral een ecologische bestem-
ming krijgt. Indien er een saneringsnoodzaak is worden verschillende saneringsvarianten aan de 
hand van een BATNEEC analyse ten opzichte van elkaar afgewogen.  
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Op het terrein bevinden zich twee voormalige stortplaatsen (zone 2 en zone 5). De Europese 
richtlijn van 1999 omtrent stortplaatsen geeft aan dat voor voormalige stortplaatsen dient toege-
zien worden dat ze de omgeving niet nadelig beïnvloeden. De stortplaatsen mogen geen risico 
inhouden voor mens en leefmilieu. Indien er een risico uitgaat van het gestorte materiaal, dient 
het risico te worden geëlimineerd. Controle van de beïnvloeding door de aanwezige stortplaat-
sen impliceert een jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van het grondwater. Deze grondwater-
monitoring wordt mee in rekening genomen. 
 
6.4.1 Zone 1 – vroegere steenbakkerijen 
 
De volgende saneringstechniek voor deze zone is weerhouden: het uitgraven over een diepte 
van 0,5 meter en het aanbrengen van een verharding (beton/klinkers) of een geotextiel en leef-
laag van 0,5 à 1 meter (variant 2b). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat al de uitgegraven grond 
dient verwerkt te worden. De kosten voor de fysico-chemische verwerking van de uitgegraven 
grond zijn sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging, maar lopen in elk geval hoog op.  
 
Combinatie van beide gegevens maakt dat het in deze zone zinvol is om een bouwproject te rea-
liseren: 
• Dat geen ondergrondse delen heeft, geen kelders, geen ondergrondse parkeergarage; 
• Dat zo weinig mogelijk grondverzet veroorzaakt, ook in de funderingstechniek;  
• Dat redelijk uitgestrekt is om een zo groot mogelijk oppervlak te bestrijken; 
• Dat veel verharde oppervlakken bevat; 
 
Het inrichtingsvoorstel voor deze zone beantwoordt aan deze uitgangsvoorwaarden. Parkeren 
wordt georganiseerd in 1 bovengrondse bouwlaag. Op deze manier wordt bijna 50% van de op-
pervlakte van deze zone verhard. De bovenkant van deze bouwlaag wordt afgewerkt als een 
toegankelijke publieke of semi-publieke ruimte: het ‘dek’ (zoals het dek van een schip). Deze 
oppervlakte wordt niet als een aansluitend volume opgebouwd maar wordt onderbroken door 
patio’s, die daglicht brengen in de parking en die toelaten dat de groene ruimte van het park 
doorgetrokken worden in het woonproject. 
 
6.4.2 Zone 2 – voormalig huishoudelijk stort 
 
De oppervlakte van het oud gemeentelijk stort wordt geraamd op 3,75ha. De maximale diepte 
van stort wordt op basis van de boringen ingeschat op 12 meter. Het ontgraven en opnieuw stor-
ten van het stortmateriaal wordt omwille van technische en financiële aspecten als niet realis-
tisch aanzien. De risico-evaluatie geeft aan dat het afdekken van de verontreiniging met een 
halve meter propere grond het risico dat uitgaat van de verontreiniging elimineert. De volgende 
saneringsvarianten zijn weerhouden: 
• Variant 1: Verwijderen van de huidige vegetatie, egaliseren van het oppervlak en aanbrengen 

van een leeflaag van 0.5 tot 1 m-mv; 
• Variant 2: Verwijderen van de huidige vegetatie, verwijderen van een beperkte hoeveelheid 

afval omwille van het visuele aspect (ingeschat op een gemiddelde dikte van 0,1 meter over 
het volledige terrein), egaliseren van het terrein en aanbrengen vaan een leeflaag.  Voor het 
storten van het afval wordt een gereduceerd milieuheffingstarief bekomen; en 

• Variant 3: Verwijderen van de huidige vegetatie, verwijderen van een beperkte hoeveelheid 
afval omwille van het visuele aspect (ingeschat op een gemiddelde dikte van 0,1 meter over 
het volledige terrein), egaliseren van het terrein en aanbrengen vaan een leeflaag.  Voor de 
verwerking van de afval wordt geen gereduceerd milieuheffingstarief bekomen. 

 
Bij de uitvoering van de kostenraming is rekening gehouden met de kostprijs voor het rooien 
van de bomen die zich als natuurlijke vegetatie ontwikkeld hebben op de voormalige stortplaats. 
Volgens een geraadpleegde boomdeskundige is het niet realistisch de huidige vegetatie te be-
houden. Dit onder andere omwille van het slecht ontwikkelde wortelstel. In het kader van de 
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herontwikkeling zal het terrein bijna volledig dienen ontbost te worden. Op enkele locaties zou 
de huidige vegetatie kunnen behouden blijven (vb. ter hoogte van de Scheldestraat). 
 
Het inrichtingsvoorstel voor deze zone vertrekt onder meer van deze uitgangspunten. Na de sa-
nering wordt de zone ingericht als een publiek toegankelijk ecologisch bospark. De publieke 
toegang wordt gedoseerd, onder meer door bepaalde zones meer en andere minder toegankelijk 
te maken, omwille van ecologische redenen. Het saneringsproject kan dus nog afgestemd wor-
den op het definitieve inrichtingsplan, dit wil zeggen dat afhankelijk van de specifieke situatie 
een van bovenstaande varianten zal worden toegepast. 
 
6.4.3 Zone 3 – voormalige scheepswerf 
 
De voor deze zone beschikbare analyseresultaten en de resultaten van de risico-evaluatie (para-
graaf 9.3) geven aan dat voor deze zone geen actieve sanering noodzakelijk is, ongeacht of het 
terrein al of niet verhard wordt. Dit geldt zowel voor het gebruik van de site als industrie, recre-
atie en woongebied. Vermits de grond niet voldoet aan criteria voor vrij hergebruik in het kader 
van het grondverzet, dient het volume grondverzet uiteraard tot een minimum beperkt te wor-
den. 
 
6.4.4 Zone 4 – waterpartijen 
 
De analyseresultaten van de oppervlaktewaterstalen en van de vaste fractie van het slib afkom-
stig van de waterpartijen geven aan dat er geen actieve sanering van de waterpartijen noodzake-
lijk is. 
Wel dient rekening gehouden te worden met het verwijderen van het stortafval dat zich in en 
rond de vijvers bevindt. 
Volgens de huidige herontwikkelingsplannen zullen de waterpartijen dan ook behouden blijven. 
 
6.4.5 Zone 5 – voormalig industrieel stort 
 
Dit is de zwaarst verontreinigde zone. De uitgevoerde risico-evaluatie geeft aan dat er een po-
tentieel risico uitgaat van de vastgestelde verontreiniging voor zowel het gebruik van de site als 
industrie, recreatie- en woongebied. De volgende saneringstechniek is weerhouden:  
• horizontale isolatie door afdekken van de stortplaats conform de VLAREM II richtlijnen en  
• verticale isolatie door het aanbrengen van bentonietwanden tot op de Boomse Klei.  
 
Deze zone wordt ingericht als bufferzone. Dit wil zeggen dat het gehele terrein wordt opge-
hoogd (berm) en met een dichte beplanting wordt aangeplant. Beide ingrepen maken zin vanuit 
het standpunt van de bodemverontreiniging. De dichte beplanting zal de toegankelijkheid van de 
zone beperken en de opgehoogde berm zorgt tezelfdertijd voor afscherming van het zuidelijk 
gelegen industrieterrein en de onderliggende bodemverontreiniging. 
 
6.4.6 Zone 6: voetbalveld en percelen Schelleakker 
 
Hoewel er voor deze zone nog bijkomend onderzoek dient te gebeuren, kan nu reeds worden 
gesteld dat het aangewezen is om het grondverzet binnen deze zone tot het absolute minimum te 
beperken. Dit wil, ook in deze zone, zeggen dat het zinvol is om een bouwproject te realiseren: 
• Dat geen ondergrondse delen heeft, geen kelders, geen ondergrondse parkeergarage; 
• Dat zo weinig mogelijk grondverzet veroorzaakt, ook in de funderingstechniek;  
 
Het inrichtingsplan voorziet binnen deze zone een woonproject dat in zijn concept voorziet in 
grondgebonden woningen op een relatief klein perceel en een zeer groot aandeel publieke ruim-
te (56%), als uitloper van het grote park. Beide kenmerken hebben zin vanuit het standpunt bo-
demverontreiniging. 
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7 Geïntegreerde totaalvisie 

7.1 Geïntegreerde gebiedsgerichte visie 
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Het historische gehucht blijft de kern van Callebeek. In de kern worden wonen en horeca met 
elkaar verweven. De horeca speelt in op de aanwezige toeristisch-recreatieve attracties: de 
Schelde met de weidse zichten, het veer over de Schelde en de groengebieden rondom Calle-
beek. De renovatie en opwaardering van de bestaande bebouwing is noodzakelijk. In de Calle-
beekstraat primeert het historische karakter.  
 
Opdat Callebeek zou kunnen functioneren als een volwaardige nederzetting, moet het woning-
aanbod voldoende groot en gevarieerd zijn. Zo ontstaat een voldoende groot maatschappelijk 
draagvlak voor buurtgebonden sociale en economische activiteiten. Een randstedelijk woonpro-
ject ten zuiden van het bestaande gehucht betekent een substantiële aanvulling van het woning-
aanbod in Callebeek. Deze woningen onderscheiden zich qua vorm en type van de bestaande 
woningen en spelen optimaal in op de zichten over de Schelde en op de groengebieden. De be-
bouwingswijze volgt tevens uit de saneringsconcepten voor de vervuilde gronden. Aan de rand 
van de groengebieden rondom Callebeek wordt de woonfunctie versterkt door nieuwe woningen 
te richten naar het groen. De bebouwing langs Schelleakker maakt de overgang van de Schelde-
boord naar de kern van Hemiksem, via de het park ten zuiden van de Scheldestraat. Ten noorden 
van de Scheldestraat kan de oostelijke rand van de kern van Callebeek worden afgewerkt met 
een 10-tal woningen, ter vervanging van de noodwoningen aan de Scheldestraat en de Calle-
beekstraat. 
 
Het behoud van het veer is een belangrijke randvoorwaarde. De aanlegplaats vormt het startpunt 
van een hoogwaardige promenade langs de Schelde. Ze verbindt Callebeek met de abdij van 
Hemiksem. Voor Callebeek zelf vormt de Scheldeboord de schakel tussen het gehucht en de 
rivier. Een kwalitatieve inrichting van het openbare domein, prioritair gericht op voetgangers, is 
essentieel. De horeca wordt gekoppeld aan de Scheldepromenade. Tegelijk vormt ze een kataly-
sator voor de herwaardering van de woonfunctie en het gebouwenbestand in het Callebeek. 
 
De groengebieden omringen het gehucht aan 3 zijden. Ten westen van Callebeek stroomt de 
Schelde. Hierdoor is het gehucht volledig omringd door een unieke ecologische structuur. Van 
noord naar zuid mag het groen niet onderbroken worden. Daarom wordt geen continue bebou-
wing toegelaten langs de Scheldestraat en de Callebeekstraat. Van west naar oost continueren 
groene vingers de natuur richting N148. Een aangepaste inrichting en een verantwoord beheer 
van de groengebieden staat voorop. Hierbij wordt gestreefd naar een herstel van bossen en van 
natuurlijke ecotopen gekoppeld aan de vallei van de Schelde. 
 
Recreatief medegebruik wordt toegestaan en zelfs gefaciliteerd in het kader van de toeristisch-
recreatieve uitbouw van Callebeek. Daarom krijgen de groengebieden de status van ‘ecologisch 
park’. Een natuurvriendelijke inrichting en een ecologisch verantwoord beheer staan voorop, 
doch delen van de bossen en groengebieden zullen worden ingericht in functie van recreatief en 
sociaal medegebruik. De vijvers worden behouden en kunnen ingeschakeld worden in zowel de 
natuurlijke omgeving, de recreatieve structuur als in de waterhuishouding in het gebied. 
 
Waar nodig worden vervuilde gronden gesaneerd. Sanering moet hier in zijn breedste vorm ge-
interpreteerd worden. Het gaat niet alleen over de technische sanering van de bodemverontrei-
niging maar ook over een landschappelijke, visuele sanering die toelaat het terrein aantrekkelijk, 
toegankelijk, bruikbaar en ecologisch waardevol te maken. Nieuwe woonprojecten moeten hel-
pen de noodzakelijke saneringen te financieren en uit te voeren. Hierbij wordt het principe ge-
hanteerd dat de opbrengst van de woningen gedeeltelijk wordt geïnvesteerd in de sanering van 
de gronden en in het herstellen van de natuur. Dit vereist rendabele projecten waarbij het aantal 
woongelegenheden in relatie staat tot de saneringskosten. Indien nodig worden aan de hand van 
artikel 19 van het decreet op de ruimtelijke ordening afwijkingen ten opzichte van het gemeen-
telijk ruimtelijk structuurplan gemotiveerd. Verder bodemonderzoek moet definitief uitsluitsel 
geven over de aard en de omvang van de bodemvervuiling. Nu reeds staat vast dat de gronden 
tussen Scheldeboord, de Scheldestraat, Schelleakker en het bedrijventerrein van Bekaert ver-
vuild zijn. 
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De herstelde groen- en bosgebieden betekenen op hun beurt een bijkomende troef voor het aan-
trekken van toeristen en recreanten, die op hun beurt de horeca beter doen draaien. Dit is een 
proces dat verschillende malen kan herhaald worden, waardoor stap na stap het gehucht kan 
worden opgewaardeerd tot een aantrekkelijke plek voor bewoners, toeristen en recreanten, om-
ringd door een unieke gordel van groengebieden in relatie tot de Schelde. 
 
 
7.2 Wonen en voorzieningen te Callebeek 
 

 
 
De kwaliteiten van de omgeving vormen het uitgangspunt voor het creëren van een mix aan 
woonomgevingen. De differentiatie van woonmilieus volgt uit de ruimtelijke context: wonen in 
het historisch gehucht, wonen aan het water, wonen aan het groen, wonen langs de N148. Deze 
differentiatie uit zich in een het combineren van diverse woningtypes, gegroepeerd in duidelijk 
gedefinieerde zones. Een netwerk van functionele verbindingen, assen en doorzichten verbindt 
de verschillende woninggroepen. 
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Wonen in het historisch gehucht 
 
 
Het historisch gehucht biedt weinig potenties tot uitbreiding, 
noch tot differentiatie van het woningaanbod. Er wordt geopteerd 
voor het afwerken van het gehucht tot een kleine kern met 4 
volwaardige randen: de dijk aan de Schelde, de Callebeekstraat, 
de Scheldestraat en de rand aan het groengebied. 
 
De bebouwing aan de Schelde vormt aan volwaardig front ge-
richt naar het water en gelegen aan een openbaar plein aan de 
rand van de rivier. De bestaande bebouwing wordt verder opge-
waardeerd en onbebouwde percelen ingevuld. Een horecafront 
benut optimaal de ligging aan de aanlegplaats van Callebeek 
veer. Daartoe worden de gelijkvloerse verdiepingen gereserveerd 
voor horeca. 
 
Zowel langs de Scheldestraat als langs de Callebeekstraat vormt 
de bebouwing een volwaardige en kwalitatieve straatgevel tussen 
de Schelde en de groengebieden. Op het uiteinde moet de be-
bouwingslijn worden afgewerkt met volwaardige hoekgebouwen. 
De historische bebouwing langs de Callebeekstraat wordt ge-
vrijwaard en behoud haar woonfunctie. 
 
De historische kern van het gehucht wordt afgewerkt met een 
vierde wand gericht naar het park van Callebeek-Terlocht. 
 

 

 
 

 
Wonen aan het water 
 
Deze nieuwe woonzone wordt aan twee zijden begrensd door het 
water. Aan de ene kant door de Schelde, aan de andere kant door 
de bestaande vijver in het park. De structuur en inplanting van de 
bouwvolumes speelt optimaal in op de waardevolle uitzichten. 
Woningen worden gestapeld in verschillende losstaande bouw-
volumes met doorzichten van en naar de Schelde en van en naar 
het park. Het groen van het park dringt tussen de bouwvolumes 
door richting Schelde. 
 
Omwille van saneringstechnische redenen worden de gebouwen 
op een dek geplaatst. Dit dek creëert een nieuw maaiveld. Onder 
het maaiveld wordt het bewonersparkeren geïntegreerd. Hierdoor 
moet geen ruimte worden opgeofferd aan uitgestrekte parkings. 
Op het dek ontstaat een nieuwe (semi-) publieke ruimte die een 
versterking betekent van het openbaar domein aan de Schelde. 
 
In deze zone tussen het gehucht Callebeek en de grote bedrijfs-
gebouwen van Bekaert, is een algemene bouwhoogte tot 5 bouw-
lagen te verantwoorden. 
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(figuur Architectenbureau Poponcini & Lootens) 

 
 
 

 
 
 

 
 
Wonen aan het groen 
 
Door de sanering van de site van Bekaert en de inrichting van 
een ecologisch park, ontstaan potenties voor het introduceren van 
een nieuw type woningen, het woonerf in en aan het groen. In de 
lijn van de bestaande bebouwing wordt overgegaan van bouw-
blokken naar lijnbebouwing. Deze typologie bestaat uit stroken, 
afwisselend met woningen, tuinen, straten en openbaar groen. 
 
Door de stroken loodrecht op de rand van het park te oriënteren, 
kan het groen de wijk dooraderen. Dit effect wordt niet bereikt 
met rijwoningen langs het park en tuinen aan de achterzijde 
grenzend aan het park. 
 
De groene dooradering komt niet alleen het woonerf zelf ten 
goede, maar komt via brede groene vingers tot tegen de kleine en 
dicht bebouwde blokken tussen Schelleakker en de N148. Hier-
door krijgen de woningen langs Schelleakker een kwalitatief 
front en ontstaat een basis voor opwaardering van de woningen 
langs deze straat. 
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 Via een oordeelkundige inplanting van de gebouwen ontstaan 

zelfs doorzichten tot op de N148. Hierdoor ontstaat een visuele 
verbinding tussen de N148, het park en de Schelde. Concreet 
worden de nieuwe straten en de woningen zo gepositioneerd dat 
er doorzichten ontstaan ter hoogte van de bestaande straten tus-
sen Schelleakker en de N148: de Oxfordstraat, de Akkerstraat en 
de Advokaatstraat. 
 
De groene vingers, die uitlopers zijn van het park, worden ge-
koppeld aan deze doorzichten. Deze groene vingers markeren 
tevens de toegangen tot het park. in totaal zijn er 3 groene vin-
gers en een bufferstrook aan de zuidelijke rand. Dit garandeert 
ook dat er bij een gefaseerde ontwikkeling (site van de noodwo-
ningen en site van het voetbalveld) in elke fase minstens één 
groene vinger wordt gerealiseerd. 
 
In Hemiksem zijn er 3 actieve recreatiezones: aan de watertoren, 
‘Verbroedering’ Hemiksem en de Saunierlei. De voetbalclub 
verhuist op termijn naar de zone aan de watertoren. 
 
 
 

  

 
(figuur Architectenbureau Poponcini & Lootens) 
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Wonen langs de N148 
 
Langs het noordelijk deel van de N148 bestaat de bebouwing uit 
1 rij woningen,, gericht naar de weg, met diepe achtertuinen aan-
sluitend op het groengebied. Ter hoogte van de hoeken staat er 
over korte afstand ook bebouwing langs de Scheldestraat en de 
Callebeekstraat. De bestaande bebouwingsstructuur belemmert 
het creëren van doorzichten van de N148 naar de achterliggende 
groengebieden, tenzij er drastische maatregelen zouden genomen 
worden. Het beleid focust dan ook op het kwalitatief afwerken 
van de achterzijde van het lint. Een groenstrook maakt de over-
gang tussen het publieke park en de private tuinen. Functioneel 
worden de woningen op de N148 gericht. Landschappelijk en 
visueel is de relatie met het groen een meerwaarde voor de 
woonkwaliteit. 
 
 
 
 
 
Ten zuiden van de Scheldestraat bevinden zich 5 kleine en dicht 
bebouwde blokken tussen Schelleakker en de N148. Drie smalle 
straten loodrecht op de N148 creëren potenties voor het verbin-
den van het groen met de steenweg. Dit is een bijkomende reden 
om niet te operen voor een rij gesloten bebouwing langs de wes-
telijke zijde van Schellakker maar om de bestaande doorbrekin-
gen in de bebouwing tussen de N148 en Schelleakker gradueel te 
verbreden richting park. Omdat de bouwblokken zeer klein zijn, 
wordt niet geopteerd voor een verbreding van de dwarsstraatjes. 
Herwaardering van de bebouwing moet leiden tot bouwblokken 
met elk 4 volwaardige en kwalitatieve straatgevels. Het bestaan-
de BPA geeft hiervoor het planologisch kader. De ontwikkeling 
van een nieuw woonerf en het openstellen van een groot park 
langs Schelleakker zal hopelijk een sociaal-maatschappelijk ka-
der creëren voor de verdere opwaardering van de bouwblokken. 
Enkel voor het meest zuidelijke bouwblok voorziet het bestaande 
BPA niet in een volwaardige afwerking van de straatgevels. Het 
bouwblok kenmerkt zich door leegstand en verval. Een achterge-
legen restruimte wordt gebruikt als parking. Deze wordt frequent 
gebruikt door bezoekers van de nabij gelegen bibliotheek. Hier 
wordt geopteerd voor het verbreden van de bestaande dwarsstraat 
(de Steenbakkerijstraat) en het afwerken van de Steenbakkerij-
straat met een volwaardig bouwvolume. Hierdoor ontstaat een 
4de kwalitatieve verbinding tussen de N148 en de groenzone tus-
sen Schelleakker en de Scheldeboord. 
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7.3 Toerisme en recreatie te Callebeek 
 

 
 
De toeristisch recreatieve voorzieningen zijn geconcentreerd langs de Schelde ter hoogte van het 
veer. De aanleg van een kwalitatieve open ruimte langs de Schelde ter hoogte van het veer bete-
kent ook een meerwaarde voor de herwaardering van het gehucht Callebeek. De bestaande par-
king wordt vervangen door een nieuwe bezoekersparking langs de Scheldestraat. Hierdoor wor-
den auto’s langs de Scheldedijk zo veel mogelijk geweerd. Een verkeersvrij Scheldeplateau 
geeft toegang tot het veer en sluit aan bij het horecafront. Bezoekers die in de groengebieden 
komen recreëren, kunnen hun auto parkeren op een randparking langs de N148. 
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Scheldeplateau en horecafront 
 
Een kwalitatieve openbare ruimte langs de Schelde is cruciaal 
binnen de opwaardering en uitbreiding van Callebeek. Het 
Scheldeplateau is een multifunctionele verkeers-arme openbare 
ruimte langs de Schelde. Ze geeft toegang tot het veer, biedt uit-
zicht over de Schelde en biedt plaats aan de horeca van Calle-
beek. Binnen de bebouwing van Callebeek wordt langs de 
Scheldeboord de exploitatie van horeca gestimuleerd. Het hore-
cafront is een onderdeel van de versterkte multifunctionaliteit 
van Callebeek. Het stimuleren van horeca kan bijvoorbeeld door 
er voor te zorgen dat bij verbouwingen of nieuwbouw de gelijk-
vloerse verdieping ingericht wordt of kan worden voor horeca. 
 

 

 

 
Scheldedijk en dek 
 
Het Scheldeplateau aan het veer is het eindpunt van een wandel- 
en fietspromenade langs de Schelde die ondermeer de Abdijsite 
van Hemiksem verbindt met Callebeek en het veer. Het woon-
project Scheldeboord creëert een tweede (semi-) publieke ruimte 
aansluitend aan de Scheldedijk. Deze ruimte volgt uit het geko-
zen saneringsconcept voor de zone waarbij de bouwvolumes op 
een sokkel worden geplaatst die zorgt voor een afscherming van 
de vervuilde ondergrond. Hierdoor ontstaat een kunstmatig 
maaiveld of ‘dek’. Dit dek verbindt de Scheldedijk met het ach-
terliggend park. Over en onder het dek worden verbindingen 
gemaakt tussen het park en de Schelde. Deze verbindingen zijn 
zowel visueel, in de vorm van doorzichten, als functioneel in de 
vorm van verbindingen voor voetgangers en fietsers. Deze ver-
bindingen worden gecontinueerd door het park heen en bereiken 
via groene vingers de Schelleakker. Dit versterkt de relatie tus-
sen de zone Schelleakker – N148 en de Schelde. 
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Uitgangspunt hierbij is dat de 
breedte van de bestaande gevel 
langs de Scheldeboord, tussen de 
Callebeekstraat en de Schel-
destraat maatgevend is voor de 
breedte van de bebouwingswan-
den van het nieuwbouwproject 
langs Scheldeboord. Dit moet 
vermijden dat een aaneengesloten 
bouwwand enkel het uizicht over 
de Schelde valoriseert en de ach-
terliggende gebieden zowel visu-
eel als functioneel van de Schelde 
worden afgesloten. 
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 Zowel het Scheldeplateau als het dek introduceren het element 
‘plein’ in de omgeving. Dit onderdeel van de openbare ruimte 
ontbrak tot nu toe in deze buurt. De pleinen valoriseren de lig-
ging aan de Schelde en betekenen een meerwaarde voor bewo-
ners, recreanten en bezoekers. 
 
 

 

 

 
Bezoekersparking 
 
Om een kwalitatief Scheldeplateau te kunnen maken, moet de 
bestaande parking aan de Scheldeboord verhuizen. De locatie 
van de nieuwe parking langs de Scheldestraat is centraal gelegen 
zowel voor de bezoekers van Callebeek en het veer, van het park 
ten zuiden van de Scheldestraat als van de woningen langs 
Scheldeboord. Deze parking is niet bestemd voor bewonerspar-
keren. 
 
 
 

 

 
 

 
Randparking 
 
Deze parking ligt langs de N148 en dient als randparking voor 
de bezoekers van Callebeek en de recreanten in de groengebie-
den rondom Callebeek. Door de parking langs de N148 te leg-
gen, wordt het verkeer uit de Callebeekstraat en de Scheldestraat 
gehouden. De parking heeft rechtstreeks toegang tot het aan-
grenzende groengebied. Van daaruit zijn ook de andere parken 
en groengebieden, het gehucht Callebeek en de Scheldedijk vlot 
en veilig bereikbaar. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Historische bebouwing 
 
Het historisch karakter van Callebeek komt tot uiting in de aan-
wezigheid van een rij oude arbeiderswoningen langs de Calle-
beekstraat. Dit interessant erfgoed sluit onmiddellijk aan bij het 
toeristisch-recreatieve knooppunt aan het Scheldeplateau. De 
nieuwbouwprojecten zijn ver verwijderd van dit erfgoed. De 
contextwaarde wordt niet aangetast. 
 
Het autoluw maken van de Callebeekstraat levert een meer-
waarde voor de historische en landschappelijke context van de 
oude woningen. 
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7.4 Groen en natuur te Callebeek 
 

 
 
 
Het groen vormt samen met de Schelde een continue ecologische gordel rondom Callebeek. Te-
gelijk functioneren de groengebieden als verbindend element tussen de verschillende woonzo-
nes in de omgeving. Binnen de groengebieden wordt een differentiatie aangebracht waarbij de 
natuurlijke waarde en het recreatief medegebruik telkens in een andere verhouding tot elkaar 
staan. 
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Park Callebeek - Terlocht 
 
Het beheersplan voor het park Callebeek-Terlocht voorziet reeds 
in een differentiatie van het groen. De meest westelijke vijver 
zal worden ingericht en beheerd als vogelplas. De zone er om 
heen krijgt een ecologische functie en wordt niet toegankelijk 
voor recreanten.  
 
De bestaande visvijver blijft zijn functie behouden. De randpar-
king langs de N148 sluit hierbij aan. Rondom de visvijver ligt 
een wandelpad dat verbonden is met de randparking en met de 
wandelzone ten zuiden van de Callebeekstraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de groenzone tussen de Scheldestraat en de Callebeekstraat 
wordt een fijnmazige structuur van wandelpaden ter beschikking 
gesteld van de wandelaar. Het gebied wordt zowel in noordelijke 
als in zuidelijke richting ontsloten waardoor de 3 groengebieden 
rondom Callebeek aan een sluiten.  

 

 

 
Na sanering wordt de voormalige bedrijvenzone opnieuw aan-
geplant. Ze zal beheerd worden als een ecologisch park. dit be-
tekent dat de ecologische en de sociale functie hand in hand 
gaan. Een netwerk van paden doorheen het park verbindt de 
woonzone Scheldeboord met de woonomgeving van Schelleak-
ker en de N148. Hiervoor worden continue verbindingen in oost-
west richting gemaakt die de woonzone Scheldboord doorsnij-
den en aansluiten op de Scheldedijk. In noordelijke richting 
wordt het ecologisch park verbonden met het bestaande park 
Callebeek-Terlocht. Het inrichten van grote delen van het park 
als ecologische zone zal de bestaande natuurwaarden herstellen 
en in stand houden op lange termijn. 
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Groene vingers 
 
Het ecologisch park wordt letterlijk en figuurlijk doorgetrokken 
tot aan Schelleakker en de N148. Dit gebeurt op twee manieren. 
Groene vingers lopen tussen het park en de straat Schelleakker. 
Groene vingers zijn breed gedimensioneerde publieke groene 
ruimtes die qua inrichting en beheer deel uitmaken van het park. 
Bijkomend wordt de volledige woonzone ingericht als een 
woonerf waarbij het openbaar domein meer dan de helft van de 
totale oppervlakte inneemt. Door deze groene vingers te situeren 
ter hoogte van de bestaande straten tussen Schelleakker en de 
N148, respectievelijk de Akkerstraat, Oxfordstraat en Advokaat-
straat, wordt het groen visueel doorgetrokken tot aan de steen-
weg. Er ontstaat zo een sterkere relatie tussen het park en de 
dicht bebouwde buurten rondom de N148. 
 

 

 

 
Buffer  
 
Een continue en massieve groenbuffer wordt opgetrokken tussen 
de bestaande bedrijvenzone ten zuiden van Callebeek en de 
woon- en parkzones. De buffer zorgt voor fysieke en visuele 
afscherming. Ze maakt een natuurverbinding tussen het ecolo-
gisch park en de oever van de Schelde. Doorheen de buffer kan 
een pad worden aangelegd met een langzaam verkeersverbin-
ding tussen de Scheldedijk en het park. De breedte en inrichting 
van de buffer moet er voor zorgen dat ze al deze functies tegelijk 
kan vervullen. 

 

 

 
Ecologische verbinding 
 
Ten noorden van de bestaande bebouwing van Callebeek wordt 
een ecologische verbinding voorzien die de groenzones rondom 
Callebeek in relatie brengen met de Schelde. De ecologische 
verbinding wordt gesitueerd ter hoogte van het ecologisch meest 
waardevolle gedeelte van de groenzone, de omgeving van de 
vogelplas. 
 
Deze ecologische verbinding moet een echte natuurcorridor van 
en naar de Schelde worden. storende functies mogen deze corri-
dor niet doorsnijden. Dit impliceert onder meer het weghalen 
van het verkeer op dit deel van de Scheldeboord. Dit is eveneens 
een reden om het nieuw woonproject voor Callebeek ten zuiden 
van de bestaande bebouwing te voorzien en niet ten noorden. 

 


