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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot de opmaak van het RUP 
 
De opmaak van het RUP is een uitvoering van de bindende bepalingen 2.2 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hemiksem, ‘Actiegebieden 
van het gemeentelijk ruimtelijk beleid te Hemiksem’, waarbij de uitbouw 
van de abdijomgeving wordt vooropgesteld. 
 
Deze bindende bepaling vermeldt ondermeer het volgende: 
 
De gemeente maakt een RUP op voor de omgeving van de abdij waarbij 
natuur, cultuur, wonen, dienstverlening en recreatie in evenwicht met 
elkaar ontwikkeld worden. 
 
In deze omgeving selecteert de gemeente specifiek: 
• De omgeving van de abdij als structuurbepalend landschap. 
• De abdij en de monding van de Benedenvliet in de Schelde (momenteel 

afgescheiden) als baken. 
• De Benedenvliet/Bovenvliet als hydrografisch element op lokaal 

niveau. 
• De omgeving van de abdij als groengebied voor zover het niet in het 

VEN zal worden begrepen. 
• De abdij als toeristisch recreatief knooppunt. 
 

1.2 Afbakening van het plangebied 
 
Het plangebied wordt afgebakend ten noorden door de Nijverheidsstraat, 
ten oosten door de Sint Bernardsesteenweg, ten zuiden door de 
Benedenvliet en ten westen door de Schelde. 
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2 Ruimtelijke context

2.1 Situering binnen de gemeente 
 
Het plangebied is gelegen in het zuiden van de gemeente.  
 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de ruimtelijke structuur 
opgedeeld in 4 noord-zuid gerichte stroken: de Scheldestrook, de 
multifunctionele strook, de woonstrook en de groene strook. Het 
plangebied ligt in de multifunctionele strook.  
 
De multifunctionele strook grenst ten westen aan de Schelde en ten oosten 
aan de woonstrook.  
 

2.2 Situering binnen de onmiddellijke omgeving 
 
Het plangebied grenst in het noorden aan een industriezone, in het westen 
aan de Schelde, in het oosten aan de Sint Bernardsesteenweg en in het 
zuiden aan de Benedenvliet. De bebouwing ten oosten van het plangebied 
wordt gekenmerkt door wonen en voorzieningen aan de Sint 
Bernardsesteenweg, en woonstraten ten oosten van de Sint 
Bernardsesteenweg. 
 
Het plangebied wordt langs de noordelijke zijde ontsloten via de 
Nijverheidsstraat en via de oostelijke zijde langs de Depotstraat die een 
verbinding vormen met de Sint Bernardsesteenweg. 
De Benedenvliet ten zuiden vormt de administratieve grens tussen 
Hemiksem en Schelle. Ten zuiden van de Benedenvliet bevindt zich een 
open ruimte gebied enerzijds en woonwijken op het grondgebied van 
Schelle anderzijds. 
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Bedrijvigheid ten noorden De Nijverheidsstraat, de noordelijke grens en 

ontsluiting naar de Sint -Bernardsesteenweg. 
Sint Bernardsesteenweg de oostelijke grens 

  
De Depotstraat, ontsluiting naar de Sint 
Bernardsesteenweg 

De Benedenvliet de zuidelijke grens De Schelde ten westen 
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2.3 Beschrijving van het plangebied 
 
In het plangebied vinden we in essentie twee types ruimtelijke structuren: 
de Abdijsite en de vallei van de Benedenvliet enerzijds en de 
Kruishoevewijk en omgeving anderzijds. De Abdijsite en de vallei van de 
Benedenvliet zijn open ruimtegebieden en de Kruishoevewijk en omgeving 
is bebouwd gebied met woningen en enkele voorzieningen. Beide worden 
hierna meer in detail beschreven. 
 
2.3.1 Abdijsite en vallei van de Vliet 
 
De Abdijsite is bereikbaar via de Nijverheidsstraat ten noorden en de 
Depotstraat ten oosten. De Abdijsite omvat een park rondom de vroegere 
Sint Bernardusabdij. Het park bestaat voornamelijk uit open grasland met 
rijen lindedreven langsheen de wandelpaden die het geheel structureert. De 
zuidoost- en de westkant van de Abdijsite zijn bebost. Een gedeelte van de 
oude abdijmuren begrenzen nog steeds het abdijpark. Ten noordoosten van 
de abdij binnen de abdijmuren staat een leegstaande loods met 
aangrenzende verharde oppervlakten. Tussen het abdijpark en de Schelde 
zijn enkele bedrijfsgebouwen gelegen: Erinstone; verkoop van Ierse 
blauwe hardsteen en nv, Duracoat nv /Van Os nv; oppervlaktebehandeling, 
lakkerij, kunststofbekleding van metaal. 
 

Aan de zuidkant van het abdijpark ligt de vallei van de Benedenvliet. Het 
parklandschap gaat daar over naar een open vallei landschap. De dijk naast 
de Vliet vormt een zichtbare grens tussen de Abdijsite en de Vliet. De 
begroeiing langsheen de Vliet vormt een zichtbare grens van op de dijk 
naar het daarachterliggende valleilandschap. 
 
Sinds 1988 is de abdij eigendom van de gemeente. De westgevel en de 
toren van de abdij zijn ondertussen gerestaureerd en verschillende de 
gemeentediensten zijn in de gerestaureerde delen gevestigd. In een andere 
vleugel van de voormalige abdij zijn serviceflats ondergebracht. Andere 
gedeelten van de abdij wachten nog op restauratie en een nieuwe 
bestemming. In één van de abdijkamers is het Roelantsmuseum gevestigd, 
waar keramisch werk van Joseph Roelants ondergebracht is. 
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Abdij met park en lindedreven Zicht naar bebost gedeelte  ten zuidoosten Loods en verharding 

  
Bedrijvigheid tussen het park en de Schelde Dijk langsheen de Benedenvliet Vallei van de Benedenvliet 
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2.3.2 Kruishoevewijk en omgeving 
 
Het woongebied in het oostelijk gedeelte van het plangebied bevat 
enerzijds een woonwijk met dense bebouwing aan de Sint -
Bernardsesteenweg, de Kruishoevewijk en de Depotstraat. Tussen deze 
woningen bevindt zich een binnengebied verkaveld voor garageboxen. 
 
Anderzijds vinden we ten zuiden van de Depotstraat en langs de Sint 
Bernardsesteenweg een open en halfopen bebouwing terug met grote 
woningen evenals ruime tuinen. 
 
Centraal in de Kruishoevewijk ligt een buurt die zich kenmerkt door een 
sterke eenvormigheid. De woningen zijn gegroepeerd in blokken van 2 tot 
9 eengezinswoningen. Alle woningen hebben hetzelfde gabariet. Ondanks 
het feit dat sommige woningen in de loop der jaren verbouwd of gewijzigd 
zijn, heeft deze wijk nog een sterk eigen karakter. De meeste 
hoofdgebouwen zijn nog quasi identiek. Er is een uniform straatbeeld met 
aan elke woning een voortuintje. De variatie in de aanbouwen opzij en 
achteraan is groter, doch heeft de eenheid niet volledig teniet gedaan. 
 
Langs de Nijverheidsstraat, de Hoogstraat en de Depotstraat staan 
hoofdzakelijk eengezinswoningen in gesloten of gegroepeerde bebouwing. 
 
De bebouwing langs de Sint-Bernardsesteenweg kent een meer stedelijk 
karakter. Dit is ook het gevolg van de aanwezigheid van meer handel, 
diensten en horeca. 
 
De zone tussen de huizen langs de Sint-Bernardsesteenweg en de 
Kruishoevewijk is bijna volledig ingenomen door individuele 
garageboxen. Het geheel heeft een eerder chaotische indruk. Op een 
recente ontwikkeling na, zijn de meeste bouwwerken opgetrokken uit 
weinig kwalitatief en niet duurzaam materialen. De garages worden 
ontsloten via een stelsel van interne wegen. Hierop rusten verschillende 

erfdienstbaarheden. De aansluiting op de openbare wegenis gebeurt zowel 
via de Kruishoevewijk als de Sint-Bernardsesteenweg. 
 
Op het zuidelijk uiteinde van deze strook, langs de Depotstraat, staat een rij 
van 6 zeer kleine woningen. Deze eengezinswoningen beschikken niet over 
een tuin. 
 
Ten zuiden van de woningen aan de Depotstraat vinden we een heel ander 
beeld terug. De bebouwingsdichtheid is laag. De zone heeft nog een sterk 
groen karakter. 
 
Tussen de Depotstraat en de Molendreef, tegen de muur rondom de 
Abdijsite, bevindt zich een nieuw bouwproject, appartementsbouw in het 
groen. Het project omvat 30 appartementen verdeelt over 3 gebouwen en 8 
loften in de vroegere Sint Annaschool, die volledig wordt afgebroken, 
enkel 2 waardevolle gevels worden gerestaureerd. De appartementen zijn 
opgevat als “urban villa’s” en zijn ongeveer 4 bouwlagen hoog. Deze 
“urban villa’s zijn bereikbaar via de Molendreef die wordt ontsloten via de 
Sint-Bernardsesteenweg. 
 
Ten zuiden van de Molendreef staan de “Molens van Hemiksem”. Het 
gebouw is gedeeltelijk in gebruik als opslagplaats.  
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Kenmerkende bebouwing in de Kruishoevewijk Binnengebied verkaveld voor garageboxen Dense bebouwing aan de Sint -Bernardsesteenweg 

   
Appartementen in het groen Halfopen bebouwing Zicht op de Molens van Hemiksem 
 
 
 



 
 

247324_RUP Abdijsite_04_tn, Revisie a
Pagina 12 van 42

 

2.3.3 Beknopte geschiedenis van de Abdij 
 
De Sint Bernardusabdij is voor 1244 gebouwd. Ze is een dochterabdij van 
de Abdij van Villers la Ville en dankt haar ontstaan aan de bloeiperiode 
van de orde van de cisterciënzers. Men neemt aan dat de bernardijnen in 
Hemiksem een steenbakkerij opstartten en zo de baksteennijverheid terug 
in de streek introduceerden. Hoe de jonge abdij er precies uitzag weten we 
niet maar alle abdijen van de cisterciënzers beantwoorden aan hetzelfde 
schema dat in functie van de plaatselijke toestanden door de paters werd 
bijgestuurd. 
 

 
Bron: Boddaert, F., Lampo, J., Lombaerde, P., Meeuwis W., Van Reeth, I., 750 jaar Sint 
Bernardusabdij, Deurne, 1996, pg 9. 
 
In de 14 de eeuw, tijdens de grote bloei van de cisterciënzerorde, besloot 
men een nieuwe en mooiere kerk te bouwen. De bloei bracht met zich mee 
dat de kloosters er minder sober gingen uitzien. In de 16de eeuwe liep de 
abdij verschillende keren grote schade op; eerst tijdens overstromingen in 

1552 en nadien had ze te lijden onder de Beeldenstorm die de abdij 
teisterde onder het radicale Calvinisme. In 1616 werd de abdij 
gerestaureerd onder Johannes Malderus, de 5de bisschop van Antwerpen. 
 
In 1664 was de westgevel klaar met een centrale ingebouwde toren. In 
1672 vernielde en beschadigde een brand groot deel van de gebouwen. De 
bibliotheek in het zuidelijk deel van de heropgebouwde westvleugel was af 
in 1701.  
 

 
Bron: Boddaert, F., Lampo, J., Lombaerde, P., Meeuwis W., Van Reeth, I., 750 jaar Sint 
Bernardusabdij, Deurne, 1996. 
 
Op bovenstaande plaat zijn de west- en nieuwe zuidvleugel duidelijk te 
zien. Een groot deel van deze gedeeltes zijn vandaag nog te herkennen. Op 
deze tekening is ook het, nu nog bestaande, dok tussen de Vliet en de abdij 
te zien. 



Ruimtelijke context 
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In 1777 werd de oostelijke middenvleugel gebouwd in rococostijl. Deze 
middenvleugel onderbracht de refter, de kapittelzaal en de cellen van de 
kloosterlingen. 
 

 
Bron: Boddaert, F., Lampo, J., Lombaerde, P., Meeuwis W., Van Reeth, I., 750 jaar Sint 
Bernardusabdij, Deurne, 1996, pg 
 
 

Tussen 1777 en 1790 kwam een nieuw infirmeriecomplex in classicistische 
stijl aan de noordoostkant van het domein. De ingang werd toen verplaats 
van de noordwestelijke gevel naar de oostgevel. De L-vormige zuid- en 
noord-vleugel aan weerszijden van de hoofdinkom droegen eraan bij dat de 
blik vanzelf naar de fraaie deur in de oostgevel gericht werd. 
 
In 1792 vielen Franse troepen de Zuidelijke Nederlanden binnen. De 
kloosters werden in beslag genomen. Tijdens de Franse periode werd de 
kerk gesloopt. In 1811 kregen de gebouwen een nieuwe bestemming als 
marinehospitaal. In 1816 besloot de overheid er een correctionele 
gevangenis van te maken. De Antwerpse stadsarchitect Pierre Bruno 
Bourla bouwde in 1823 de nieuwe oostvleugel met de hoofdingang van de 
inrichting. Op de zuidwestelijke binnenkoer trok Bourla in 1830 een 
overdekte eetzaal op. In 1867 werd de gevangenis afgeschaft. 
 
De gebouwen in het zuidelijke deel van de Abdijsite zijn na 1900 
verdwenen. Tussen deze panden en de vliet lagen er voordien twee vijvers 
en grachten van de oude linnenblekerij van de paters en een dok met een 
kleine sluis in verbinding stond met de Vliet. Enkel het dok bleef bewaard. 
Vandaag is dit geheel overwoekerd maar het zou terug opengemaakt 
kunnen worden. 
 
Tijdens de tweede wereldoorlog werden de gebouwen gebruikt door de 
Duitse bezetter. Na de bevrijding werden er gedetineerden ondergebracht. 
Eens de repressie voorbij keerde het leger terug naar de abdij. De abdij 
werd de thuishaven van een genie eenheid. Vanaf 1952 fungeerde ze 
tevens als Depot Kleding en uitrusting. In 1963 verdween dat alles en werd 
de plaats ingenomen door een transportcompagnie. Defensie was van plan 
Hemiksem te verlaten. 
 
In 1973 werd de abdij beschermd. De depot kleding en uitrusting verhuisde 
in 1972. De abdij fungeerde tot 1977-’78 nog als militaire opslagplaats. Op 
22 april 1988 kocht de gemeente Hemiksem de abdij. 
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3 Planningscontext 

3.1 Bovenlokale structuurplannen 
 
De gemeente Hemiksem behoort volgens het RSV geheel of gedeeltelijk 
tot het grootstedelijke gebied Antwerpen en wordt aangeduid als 
economisch knooppunt. De Schelde is geselecteerd als hoofdwaterweg. 
 
De afbakening van het grootstedelijke gebied gebeurt door het Vlaamse 
gewest in nauw overleg met de provincie Antwerpen en de betrokken 
gemeenten. Volgende ontwikkelingsperspectieven zijn van toepassing: 
• De gemeente Hemiksem zal een aanbodbeleid van nieuwe woningen 

moeten voeren. 
• Er wordt een woondichtheid opgelegd van minimum 25 woningen per 

hectare. De woondichtheid moet steeds in functie staan van een 
kwalitatieve woonomgeving. 

• Toeristisch-recreatieve voorzieningen moeten worden geoptimaliseerd. 
• Er moet extra aandacht worden besteed aan de zorg voor collectieve 

openbare ruimten. 
• Stedelijke natuurelementen moeten behouden en verder ontwikkeld 

worden. 
• Cultuurmaatschappelijke en historisch waardevolle elementen moeten 

behouden en verder ontwikkeld worden. 
Volgens het RSPA behoort het plangebied tot de deelruimte grootstedelijk 
Antwerpen. Relevante doelstellingen in dit verband zijn het vernieuwen 

van het grootstedelijk gebied, het uitbouwen van kwalitatieve 
woonomgevingen en het vrijwaren van de groene vingers. 
Woonomgevingen worden vernieuwd. Om bijkomende woningen te 
voorzien kunnen nieuwe locaties worden aangeduid. Omwille van de 
duidelijke behoeften en ter vrijwaring van het buitengebied kunnen op 
korte termijn grootschalige woningbouwprojecten worden gerealiseerd. 
Voor verschillende woonomgevingen wordt een gedifferentieerd beleid 
gevoerd. In meer perifere woonomgevingen, o.a. in Hemiksem, moet de 
morfologische en functionele dichtheid worden verhoogd tot een meer 
stedelijke dichtheid. Er is nood aan kleine woningen en de open 
bebouwing moet worden afgeremd. 
 
De open ruimte ten oosten van Hemiksem is geselecteerd als groene 
vinger. Naast haar waarde als open ruimte verbinding, maakt de groene 
vinger deel uit van de grootstedelijke groenstructuur. Binnen het 
grootstedelijk gebied staan de groene vingers met elkaar in verbinding via 
kleinschalige groenelementen (lokale bosjes, ingesloten open ruimten, …), 
verweven in of tussen de woonomgevingen. Tussen de verschillende 
onderdelen van deze groenstructuur worden langzaam 
verkeersverbindingen gerealiseerd. Recreatie heeft in de groene gordel een 
belangrijke functie. 
 
 



Planningscontext 
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3.2 Juridische context 
 
3.2.1 Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
De bestemmingen volgens het gewestplan zijn woongebied, parkgebied, 
natuurgebied, industriegebied en zone met cultuurhistorische waarde.  
 
De Vlaamse regering heeft op 5 september 2008 het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk Gebied Antwerpen voorlopig 
vastgesteld. Dit plan stelt een aantal aanpassingen voor aan de 
bestemmingen en de geldende stedenbouwkundige voorschriften in delen 
van de gemeenten Antwerpen, Aartselaar, Beveren, Boechout, Borsbeek, 
Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Kruibeke, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, 
Schelle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht. Met 
dit plan stelt de Vlaamse Regering twee zaken voor: 
1. een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van 

het Antwerpse in de toekomst kan gebeuren. 
2. aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften op 

verschillende locaties om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, 
werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk groen. 

 
Het plangebied van het RUP ligt binnen het grootstedelijk gebied 
Antwerpen volgens het gewestelijk RUP. Binnen de afbakening van het 
gemeentelijk RUP liggen geen zones waarvoor het gewestelijke RUP voor 
het grootstedelijk gebied Antwerpen een bestemmingswijziging voorziet. 
 
Binnen de gewenste ruimtelijke structuur maakt Hemiksem deel uit van het 
waterfront, dat zich van Antwerpen tot Willebroek uitstrekt langsheen de 
Schelde en de Rupel.  

3.2.2 Verkavelingen 
 
Er zijn geen goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen in het plangebied. 
 
 
3.2.3 Bouwovertredingen 
 
Er werden binnen het plangebied volgende stedenbouwkundige misdrijven 
vastgesteld: 
 
Adres: Sint-Bernardusabdij ZN 
Datum PV voor overtreding: 08 / 11 / 1984 
Aard overtreding: Uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder 
vergunning: kappen van hoogstammige bomen en struiken -afbraak van 
een gedeelte van de bestaande afsluiting  
 
Adres: Molendreef ZN 
Datum PV voor overtreding: 28 / 02 / 2007 
Aard overtreding: Uitvoeren van vergunningsplichtige werken in strijd met 
vergunning. Volgende voorwaarden werden niet nageleefd: afschermen 
bomen - stapelen van materiaal, of werfwagens, rijden onder bomen - 
bronbemaling met retourbemaling voor bomen - geen wortelbescherming - 
storten uitgegraven grond in natuurgebied 
 
Adres: Sint-Bernardsesteenweg 116/118 
Datum PV voor overtreding: 17/10/2008 
Aard overtreding: Uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder 
vergunning: omvormen van gedeelte industriegebouw tot woning 
 
Adres: Sint-Bernardsesteenweg 110 
Datum PV voor overtreding: 03/09/2008 
Aard overtreding: Uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder 
vergunning: omvormen van woning naar welnessruimte 
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3.2.4 Rooilijnplannen 
 
Voor de Kruishoevewijk en de Provinciale baan (N148) is een rooilijnplan 
van toepassing. 
 
 
3.2.5 Wegen en water 
 
De Schelde, bevaarbare waterloop (categorie 0) grenst ten westen aan het 
plangebied. De zuidelijke grens van het plangebied bevindt zich te midden 
van de Benedenvliet, eveneens een bevaarbare waterloop tot aan de 
Molens van Hemiksem. Vanaf de Molens is het een waterloop categorie 1. 
 
De Sint-Bernardsesteenweg (N148) is een provincieweg. Alle andere 
wegen binnen het plangebied zijn gemeentewegen. 
 
Volgens de atlas der buurt- en voetwegen loopt langsheen het plangebied 
buurtweg nr. 14, de huidige Nijverheidsstraat. Er lopen geen buurt- of 
voetwegen doorheen het plangebied. 
 
 
3.2.6 Beschermingen en klasseringen 
 
Het plangebied grenst aan het habitatrichtlijngebied; Schelde en 
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006). 
 
Op 350 m van het plangebied, aan de linkeroever van de Schelde bevindt 
zich het vogelrichtlijngebied; Burme en middenloop van de Schelde (BE 
2301235). Dit gebied is tevens VEN-gebied; de vallei van de Boven 
Zeeschelde van de Dender –tot de Rupelmonding. 
 
In het plangebied zijn volgende bouwwerken beschermd als monument: 

• De voormalige toegangspoort tot de Sint-Bernrdusabdij 
(dossiernummer: DA000790, BS 1993-09-02) aan de 
Nijverheidsstraat. 

• De Sint Bernardusabdij (dossiernummer DA 000298, BS 1974-02-09). 
 
Er bevindt zich verder geen beschermd landschap, geen beschermd stads- 
of dorpszicht, en geen beschermingszone voor grondwaterwinning. 
 
 
3.2.7 Recht van voorkoop 
 
Binnen geldt aan de Schelde een recht van voorkoop voor Waterwegen en 
Zeekanaal. 
 
 
3.2.8 Leegstand en verwaarlozing 
 
Depotstraat 29 (gelijkvloers): 13/10/2008: ongeschikt- en 
onbewoonbaarverklaring 
 
 
3.2.9 Eigendomsstructuur 
 
Binnen het plangebied liggen volgende openbare eigendommen: 
 

11018_C_0058_B_002_00 
DOMEIN VAN HET EXTERN VERZELFSTANDIGD 
AGENTSCHAP/WATERWEGEN EN ZEEKANAAL 

11018_C_0104_C_000_00 DOMEIN VAN DE GEMEENTE HEMIKSEM 
11018_C_0122_E_003_00 DOMEIN VAN IVEG/INTERCOMMUNALE VOOR ENERGIE 

11018_C_0193_E_000_00 
DOMEIN VAN HET EXTERN VERZELFSTANDIGD 
AGENTSCHAP/WATERWEGEN EN ZEEKANAAL 

11018_C_0217_F_000_00 DOMEIN VAN IVEG/INTERCOMMUNALE VOOR ENERGIE 
11018_C_0217_G_000_00 DOMEIN VAN DE GEMEENTE HEMIKSEM 
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11018_C_0299_A_003_00 
DOMEIN VAN HET EXTERN VERZELFSTANDIGD 
AGENTSCHAP/WATERWEGEN EN ZEEKANAAL 

11018_C_0299_T_002_00 
STAATSDOMEIN/FOD 
FINANCIEN/PATRIMONIUMDOCUMENTATIE/DOMEINEN 

11018_C_0299_V_002_00 
DOMEIN VAN HET EXTERN VERZELFSTANDIGD 
AGENTSCHAP/WATERWEGEN EN ZEEKANAAL 

11018_C_0299_Y_002_00 
DOMEIN VAN HET EXTERN VERZELFSTANDIGD 
AGENTSCHAP/WATERWEGEN EN ZEEKANAAL 

11018_C_0304_G_004_00 
DOMEIN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HEMIKSEM 

11018_C_0308_C_000_00 
DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST/ AGENTSCHAP 
VOOR NATUUR EN BOS 

11018_C_0317_A_000_00 DOMEIN VAN DE GEMEENTE HEMIKSEM 
11018_C_0317_A_000_00 DOMEIN VAN DE GEMEENTE HEMIKSEM 

11018_C_0317_A_000_00 
DOMEIN VAN DE GEMEENTE HEMIKSEM EN 
RECHTHEBBENDEN 

11018_C_0317_A_000_00 
DOMEIN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HEMIKSEM 

11018_C_0317_A_000_00 VENNOOTSCHAP/SERVICEFLATS INVEST 
11018_C_0317_A_000_00 VENNOOTSCHAP/SERVICEFLATS INVEST 
11018_C_0317_B_000_00 DOMEIN VAN DE GEMEENTE HEMIKSEM 

11018_C_0339_A_000_00 
DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST/ AGENTSCHAP 
VOOR NATUUR EN BOS 

11018_C_0368_A_000_00 
DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST/ AGENTSCHAP 
VOOR NATUUR EN BOS 

11018_C_0368_C_000_00 
STAATSDOMEIN/FOD 
FINANCIEN/PATRIMONIUMDOCUMENTATIE/DOMEINEN 

11018_C_0369_K_000_00 
DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST/ AGENTSCHAP 
VOOR NATUUR EN BOS 

11018_C_0369_V_000_00 
DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST/ AGENTSCHAP 
VOOR NATUUR EN BOS 

 

3.2.10 Exploitatievergunningen 
 
Volgende relevante exploitatievergunningen zijn te vermelden. 
 
Voor het Perceel 11018_C_0299_B_003_00 (NIJVERHEIDSSTR 30): 
• VLAREM 19892; vergunning afgeleverd door de Vlaamse 

Waterzuiveringsmaatschappij - lozingsvergunning afvalwater in 
Schelde; tot 01/09/2011 

• VLAREM 199333; verandering van een inrichting voor het bedekken 
van metalen voorwerpen; tot 01/09/2011 

• VLAREM 19935; aluminium en bronsgieterij; tot 27/04/2013 
• VLAREM 19951; 2 bovengrondse stookolietanks van resp. 1.500 en 

2.500 liter; tot 06/06/2011 
• VLAREM 199510; veranderen van een bedrijf voor het plastificeren of 

poederspuiten van metalen; tot 01/09/2011 
• VLAREM 199623; regularisatie opslag gevaarlijke stoffen + 

uitbreiding met bijkomende installaties; tot 01/09/2011 
• VLAREM 20025; de melding van de overname van een vergunde 

inrichting (poederspuiten van metalen voorwerpen); tot 11/10/2014 
• VLAREM 200413; uitbreiding met Fluor en Teflonafdeling; tot 

11/10/2014 
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3.3 Landschapsatlas 
 
figuur 1: landschapsatlas 
 

 
 
Bron: AGIV 
Het plangebied ligt in het traditioneel landschap ‘Scheldevallei 
stroomafwaarts Gent’ en in het traditioneel landschap ‘Land van Kontich 
Ranst’. 
 
De ankerplaats A40024 Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ligt 
ten westen van het plangebied op de linkeroever van de Schelde. 
 
De relictzone R10082 ‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en 
randgemeenten’ bevindt zich gedeeltelijk in het plangebied ter hoogte van 
het oostelijke deel van de Benedenvliet. De esthetische waarde bestaat de 
aanwezigheid van groene vlekken binnen verstedelijkte zone of aansluitend 
op een beekvallei. De vroegere omgeving van de kasteeldomeinen is 

nagenoeg volledig verloren gegaan, waardoor de binding met omgeving - 
op enkele uitzonderingen na - verstoord of onbestaande is. 
 
De relictzone R10083 ‘Polder van Hemiksem en Schelle’ bevindt zich voor 
een klein stuk in het plangebied langs de zuidelijke kant, ter hoogte van de 
monding van de Benedenvliet in de Schelde. Slechts kleine oppervlakten 
open ruimte met vaag herkenbare structuren uit verleden en enkele 
belangrijke 'groene' vlekken in verstedelijkte omgeving zijn waardevol. 
 
De Schelde en de Vliet zijn lijnrelicten. De voormalige Sint 
Bernardusabdij is aangeduid als puntrelict. 
 
 
3.4 Bouwkundig erfgoed 
 
Binnen het plangebied is de "St.-Bernardsabdij", abdijcomplex - (ID 
13117) en het voormalig kantoorgebouw keramiekfabriek - (ID 13155) 
opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed. 
 
 

 
 

"St.-Bernardsabdij". Voormalige 
cisterciënzerabdij. Rechth. abdijcomplex 
uit XVII-XX omringd door voormalige 
militaire gebouwen uit XIX-XX, gelegen 
binnen uitgestrekt ommuurd terrein 
begrensd door Benedenvliet (Z.) en 
Schelde (W.). Thans leidt een brede 
betonbaan in het verlengde van de 
Depotstraat naar de huidige ingang nl. O.-
vleugel. Tegen N. W. -zijde ommuring, 
aan Nijverheidsstraat, XVIII-
toegangspoort; thans één van de 
toegangen tot het metaalverwerkend 
bedrijf dat zich ten N. en W. van de abdij 
bevindt. 
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Voormalig kantoorgebouw van de 
keramiekfabriek, gelegen aan de grens met 
Schelle aan de Vliet.  
Georges Gilliot erde een steenbakkerij 
"Potteries mecaniques brevetees S.A." dat 
zich had gevestigd op de terreinen van de 
steenbakkerij Couvreux en Hersent. Deze 
kon echter niet concurreren met de 
steenbakkerijen uit de Rupelstreek.  
 

De steenbakkerij werd in 1896 uitgebreid door J. Aulit en G. Gilliot met een werkhuis voor het 
glazuren en brandschilderen, een pottenbakkerij, molens voor het breken van de porceleinaarde, ovens 
enz. De oprichting werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 27 november 1896, en kreeg de 
naam "Usines d'emaillage de produits en terres diverses". Ca. 1900 werd de techinische directie 
toevertrouwd aan John Salt. Na de dood van G. Gilliot zetten Georges en Leon Gilliot samen met hun 
schoonbroers Th. Moreau de Bellaing en P. Cardon de Lichtbuer het bedrijf verder. Bij goedkeuring op 
8 januari 1904 door de Bestendige Deputatie kon de onderneming uitgebreid worden met en bestendige 
steenbakkerij voor plateelwerk en geglazuurde voorwerpen, Een maand later kreeg de onderneming de 
toelating braakmolens, ovens, een atelier voor faiencetegels - porcelein en gres, alsook een atelier voor 
het herstel van machines, op te richten. Toen kreeg de onderneming de naam van "Gres emailles 
d'Hemixem, Gilliot Freres", met naast de produktie van muurtegels ook deze van vloertegels. Nieuwe 
ovens werden ondertussen gebouwd alsook nieuw materiaal aangeschaft, en in 1913 waren er reeds 
1000 arbeiders in dienst om het bedrijf met 46 ovens op steenkool te bedienen. Vloer- en muurtegels 
werden gefabriceerd en de jaarlijkse produktie omvatte een 300.000 m2 per jaar. Langzamerhand 
werden de gebouwen in de nabijheid van de "St.-Bernardsesteenweg verlaten en werden vnl. vanaf 
1910 gebouwen opgetrokken ten Z. van huidige G. Gilliotstraat d.i. meer in de O.-richting langs de 
Vliet. 
 
 

3.5 Programmatorische context 
 
3.5.1 Schelde-Landschapspark 
 
De projectorganisatie ProSes (Projectdirectie Ontwikkelingsschets 2010 
Schelde-estuarium), werd opgericht in maart 2003. Deze Vlaams-
Nederlandse projectdirectie had als opdracht de Ontwikkelingsschets 2010 
Schelde-estuarium op te maken in het kader van de Langetermijnvisie. Op 
11 maart 2005 hebben de Vlaamse en Nederlandse regering de 
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium vastgesteld. Deze 
Ontwikkelingsschets beschrijft de projecten die er voor moeten zorgen dat 
de Schelde in 2010 veiliger, toegankelijker en natuurlijker is. 
 
Het project "Schelde-Landschapspark" werd opgenomen in de 
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Deze schets werd door de 
Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 december 2004. 
 
Om invulling te geven aan de samenwerking is op 1 december 2004 het 
zogenaamde “Scheldecharter” ondertekend door 25 gemeenten 
ondersteund door de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en het 
Vlaams Gewest. Via het Schelde-Landschapspark zullen, naast het 
opzetten van projecten, de ingrepen die vanuit het Vlaamse Gewest 
gepland worden ook op een gestructureerde manier kunnen besproken 
worden. Het Schelde-Landschapspark wil alle gemeentelijke en stedelijke 
projecten in het Schelde-estuarium bundelen. Lokale besturen worden zo 
partners in het project. 
 
De basisdoelstelling van het Schelde-Landschapspark is het opbouwen van 
een verzameling diverse projecten: toerisme, stedenbouwkundige (wonen, 
werken), particuliere en publieke moderne bouwwerken, natuurinrichting, 
waterzuivering, veiligheid tegen overstromen, infrastructuur, openbaar 
vervoer, cultuur, landbouw, …. onder één noemer geplaatst en ten opzichte 
van elkaar grondig afgewogen. Het toetskader voor het Schelde-
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Landschapspark zijn de gemeentelijke en provinciale ruimtelijke 
structuurplannen. Er zal een globale planologische visie ontwikkeld 
worden waarin de diverse projecten van verschillende partners, zullen 
kaderen. Ze kunnen van privé en openbaar karakter zijn. 
 
 
3.5.2 Sigmaplan 
 
Ter hoogte van het plangebied hebben de dijken een hoogte van + 8,20 
TAW. Volgens het Sigmaplan moet dit verhoogd worden tot + 8,35 TAW.  
 
3.6 Intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek + 

Aartselaar 
 
Het oorspronkelijke intergemeentelijk mobiliteitsplan van de Rupelstreek 
en Aartselaar werd conform verklaard van 24 februari 2000 tot 1 juli 2009. 
Bij evaluatie met de sneltoets is beslist om het intergemeentelijk 
mobiliteitsplan te verbreden en verdiepen. De uitwerkingsnota van dit 
nieuwe intergemeentelijk mobilteitsplan is in opmaak. Het vat het 
uitvoerend verkeersonderzoek samen en stelt een aangepast 
mobiliteitsscenario voor. Het intergemeentelijk mobiliteitsplan is nog niet 
conform verklaard.  
 
In het uitvoerend onderzoek worden een aantal knelpunten in beeld 
gebracht in kader van de huidige wegencategorisering. Daarnaast worden 
een aantal ruimtelijke ontwikkelingen en geplande infrastructurele 
ingrepen met een belangrijke impact op de wegencategorisering in kaart 
gebracht. Het uitvoerend onderzoek leidde tot een voorkeursscenario voor 
mobiliteit en wegencategorisering: ‘het duurzaam mobiliteitsscenario’. Om 
dit voorkeursscenario te implementeren zijn een aantal aanpassingen en 
ingrepen nodig.  
 

° Kamstructuur voor autoverkeer: Om bovenlokaal 
sluipverkeer/doorgaand verkeer tegen te gaan, wordt in het 
intergemeentelijk mobiliteitsplan van de Rupelstreek een gewenste 
ontsluitingsstructuur voorgesteld onder de vorm van een dubbele 
kamstructuur: enerzijds rond de N177/A12, anderzijds vanuit de 
E19. De nog te realiseren doortrekking van de N171 zal beide 
kamstructuren met elkaar verbinden.  
De vooropgestelde kamstructuur vereist enerzijds de doortrekking 
van de N171. Anderzijds is ook een upgrading van de A12 (primaire 
weg type I) noodzakelijk om een goede doorstroming te kunnen 
garanderen. Hiervoor wordt voorgesteld alle gelijkgrondse 
kruispunten af te schaffen en drie conflictvrije kruisingen te 
realiseren met aansluiting op de A12. Tevens zijn ingrepen op de 
N148 en de as Boom – Terhagen – Rumst nodig om de kamstructuur 
te implementeren.  

° Kamstructuur voor vrachtverkeer. De vooropgestelde kamstructuur 
voor zwaar verkeer is grotendeels afgestemd op de kamstructuur 
voor personenwagens. Ook hier is het doel doorgaand verkeer te 
vermijden op bepaalde plaatsen te vermijden en de vrachtwagens zo 
lang mogelijk op de E19 en de A12 te houden. De uitwisseling 
tussen beide structuren moet zoveel mogelijk gebeuren ter hoogte 
van de R11 (op korte termijn) en de doorgetrokken N171 (op lange 
termijn). Om deze routes af te dwingen wordt een filtersysteem 
voorgesteld (gebaseerd op kentekenherkenning) of inrichting met 
hoge weerstanden die het de doorgang van vrachtwagens fysisch 
onmogelijk maken. Naast deze gewenste vrachtroutes worden in het 
intergemeentelijk mobiliteitsplan eveneens een aantal zones 
aangeduid waar het vrachtverkeer moet vermeden/verboden worden: 
− Zones op N148, tussen de ontsluitingsassen 
− Zones op as Boom – Terhagen – Rumst 
− Bepaalde zones tussen A12 en E19 om hier doorgaand verkeer te 

vermijden 
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In een aparte intergemeentelijke studie wordt de exacte locatie van 
de filters en het soort filter bekeken. 

° Downgrading N148. De N148 zorgt voor de verbinding tussen 
Antwerpen en Boom, en loopt langs-/doorheen verschillende 
woonkernen aan de noordelijk zijde van de Rupel (o.a. Hemiksem, 
Schelle, Niel). Uit tellingen bleek dat de N148 hoge intensiteiten 
kent (vooral in het noordelijk deel). In het zuidelijk deel (ter hoogte 
van Boom en Niel) liggen de intensiteiten van wagens en fietsers 
lager maar het aantal vrachtwagens is hoger. De grote 
verkeersstromen zorgen voor leefbaarheidproblemen en 
verkeersonveiligheid in de omliggende woongebieden. De 
toekomstvisie op de N148 moet in relatie worden gezien met 
voornoemde kamstructuur. Deze kamstructuur vereist een 
downgrading van de N148 om doorgaand verkeer te vermijden. 
Filters en weerstanden moeten worden ingericht op de delen van de 
N148 tussen de takken van de kamstructuur. 

 
° Fietsroutes.  
− De Sint-Bernardsesteenweg blijft geselecteerd als hoofdfietsas; 
− Langs de Schelde wordt een bijkomende fietsroute geselecteerd: 

deze route kan ter hoogte van het plangebied best de 
bedieningsweg die via de Armenpoort loopt volgen; na het 
verdwijnen van de bedrijvigheid kan deze fietsroute op een nieuw 
jaagpad langs de Schelde gelegd worden; 

− Aan de zuidzijde van de Vliet wordt ook een bijkomende 
fietsroute geselecteerd die aantakt op de route langs de Schelde; 
via de voorgestelde fiets- en voetgangersbruggen kan je vanaf 
deze route het Abdijpark bereiken 
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4 Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

4.1 Visie en de concepten 
 
De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling beschrijft Hemiksem als 
een herkenbare, unieke gemeente binnen het stedelijk gebied Antwerpen. 
Het uitbouwen van een attractieve woongemeente is een essentiële 
doelstelling. Bij het versterken van het stedelijke karakter moet er 
tegelijkertijd over gewaakt worden dat Hemiksem een groene gemeente 
blijft. 
 
Binnen de verdere ontwikkeling van Hemiksem als woongemeente gaat de 
aandacht zowel naar kernversterking als naar verdere ontwikkeling van de 
omringende gebieden. De gemeente streeft naar een opwaardering van de 
verouderde woonomgeving. Nieuwe typologieën worden geïntroduceerd. 
 
Een attractieve publieke ruimte functioneert als bindmiddel binnen de 
gemeente als geheel. Groengebieden en parken worden ingericht en met 
elkaar verbonden. Het groen is een essentieel element in de verdere 
uitbouw van Hemiksem als woon- en werkgemeente. De groengebieden 
dragen tevens bij tot het toeristisch-recreatieve imago van de gemeente. 
 
 
 

4.2 Ontwikkelingsperspectieven voor de deelruimten 
 
Het plangebied situeert zich in 2 deelruimtes: de Scheldestrook en de 
groene strook. 
 
De doelstelling voor de Scheldestrook is dan ook een revitalisatie door de 
evenwichtige combinatie van wonen, werken, recreëren en 
natuurontwikkeling. De Scheldeboord op zich ontwikkelt zich hierbij 
tweeledig. Enerzijds kan de oever van de Schelde (de ruimte tussen de 
bebouwing en de rivier) zich ontwikkelen als een smalle groenstrook 
(oevervegetatie). Anderzijds dient de oever van de Schelde plaats te bieden 
aan recreatie. De gemeente wenst flexibel om te gaan met verlaten 
industrieterreinen, waarbij telkens wordt gezocht naar de invulling met 
nieuwe dynamische functies. Zowel nieuwe bedrijvigheid als 
mogelijkheden voor wonen, recreatie of groeninvulling worden 
onderzocht. De abdijsite is binnen deze deelruimte aangeduid als 
toeristisch knooppunt. zowel langs de Schelde als langs de Vliet wordt een 
toeristisch)recreatieve route voorzien. 
 
De functie van de Vliet als natuurverbindingsgebied moet opgewaardeerd 
worden. Naast een streven naar natuurwaarden, gaat aandacht naar het 
recreatief medegebruik. De woongebieden kunnen door middel van 
recreatieve routes op de groene strook aangesloten worden. 
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figuur 2: gewenste ruimtelijke structuur Scheldestrook 

 
 
Bron: GRS Hemiksem 

figuur 3: gewenste ruimtelijke structuur groene strook 

 
 
Bron: GRS Hemiksem 
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4.3 Ontwikkelingsperspectieven voor de deelstructuren 
 
4.3.1 De gewenste nederzettingsstructuur 
 
De Kruishoevewijk ligt in het kerngebied voor wonen, doch buiten het 
renovatiegebied voor wonen. De Molen van Hemiksem zijn aangeduid als 
zonevreemde woningen met ontwikkelingsperspectieven. De abdij is een 
ontwikkelingsgebied voor wonen (gebied H) 
 
In het kerngebied wonen wordt een beleid vooropgesteld dat aansluit bij de 
ligging in het stedelijk gebied. Naast het aanbieden van een 
gedifferentieerde woonomgeving wordt een dichtheid van 25 woningen per 
ha vooropgesteld. In het kerngebied wonen wordt gestreefd naar 
hoogwaardige woonomgevingen met voldoende openbare ruimte, zowel 
verharde als groene ruimten. 
 
De serviceflats voor bejaarden zijn reeds gerealiseerd. Aansluitend met de 
abdij kan in beperkte mate verharde ruimte gerealiseerd worden in functie 
van bijvoorbeeld parkeerplaatsen.  
 
De Molens van Hemiksem, in het zuiden van de gemeente, op de grens met 
Schelle, wordt bestendigd. Het gebouw kan gesitueerd worden in 
woongebied. Het behoud van de historische waarde en de creatie van een 
relatie tot de Vliet zijn aandachtspunten. 
 
 
De gewenste ruimtelijke economische structuur 
 
De zone tussen de abdij en de Schelde wordt aangeduid als zone voor uit te 
doven bedrijvigheid. Het uitdoofbeleid wordt uitgewerkt bij de opmaak 
van het RUP rond de Sint-Bernardusabdij. 
 
 

4.3.2 Gewenste ruimtelijke structuur voor de kleinhandel 
 
Langsheen de invalswegen van de gemeente, de N148 en  de Abdijstraat – 
Bouwerijstraat, Kleidaallaan wordt een ontradingsbeleid door de gemeente 
naar de inrichting van nieuwe kleinhandelszaken gevoerd. In de zone 
tussen de Abdijstraat/Nijverheidsstraat en de Bosstraat/Depotstraat is dit 
beleid niet van toepassing. 
 
 
4.3.3 De gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
 
De gewenste toeristisch-recreatieve structuur steunt op 3 peilers: stedelijke 
recreatie, groene recreatie en waterrrecreatie. 
 
De ligging aan de Schelde en de unieke relatie die de gemeente kent met de 
polders van Bazel aan de overzijde van de Schelde, bieden tal van 
mogelijkheden voor de opvang van een deel van de stedelijke recreatie. 
Hemiksem zal meer gericht worden op de Schelde: de Schelde is niet 
langer een achterliggende waterloop, maar wordt het beeldbepalende 
waterfront van Hemiksem. De gemeente beschouwt stedelijke recreatie als 
complementair met de woonomgeving. Een dynamisch cultureel 
Hemiksem langsheen het waterfront kan op lange termijn het eerder 
industrieel imago van de gemeente ombuigen. De abdij van Hemiksem 
vormt hierbij een belangrijk knooppunt.  De interactie tussen het 
knooppunt Callebeek en het knooppunt Abdij kan een interessante 
dynamiek aan de gemeente verlenen. 
 
Groene recreatie richt zich op het visualiseren van de natuur in de 
gemeente. Hiertoe wordt voornamelijk het aanwezige groen tussen de 
Schelde en de N148 gevisualiseerd. Toegangen tot de groenparken worden 
omgevormd van restgebied tot attractieve parkingang met parkeerplaatsen 
en veilige oversteekplaatsen. Knooppunten van waaruit actief kan gewerkt 
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worden bij de toegang tot en de visualisatie van het groen zijn de Abdij en 
Callebeek. 
 
Hemiksem wenst de opportuniteit van de ligging aan de Schelde naar 
waterrecreatie toe uit te bouwen. In samenwerking met de gemeente 
Schelle kan mogelijk de monding van de Vliet (tot kil aan de abdij van 
Hemiksem) voor waterrecreatie uitgebouwd worden. Concreet kan de 
heropening van de Vliet naar de Schelde toe onderzocht worden en kan in 
een later stadium een kleine jachthaven voorzien worden.  
 
Het deel van Hemiksem dat hoort bij het grootstedelijk gebied Antwerpen, 
wordt geselecteerd als gebied van primair toeristisch –recreatief belang. In 
deze gebieden kan nieuwe toeristisch-recreatieve infrastructuur voorzien 
worden. 
 
Toerisme moet complementair zijn aan de woongebieden. Tevens dient 
bijkomende toeristisch-recreatieve structuur te kaderen binnen het te 
ontwikkelen stedelijk karakter van Hemiksem. Dit betekent dat aan 
toerisme in het gebied voor primair toeristisch recreatief belang een aantal 
voorwaarden wordt verbonden: 
Bijkomende infrastructuur kan niet geluidshinderlijk zijn. 
Toeristische infrastructuren waarvoor de autobereikbaarheid zeer 
belangrijk is worden uitgesloten. 
Toeristische initiatieven die eerder kaderen binnen een cultureel kader 
worden aangemoedigd. 
De uitbouw van bovenlokale sportieve infrastructuur is mogelijk. In deze 
context kan zeker het niet-lawaaihinderlijk watertoerisme aangemoedigd 
worden. 
 
De Schelde wordt aangeduid als onderdeel van het toeristisch-recreatief 
gebundeld netwerk. Het gebundeld netwerk moet in eerste instantie plaats 
bieden voor het recreatief lange afstandsverkeer. De bovenlokale route 

wordt aangevuld met 3 lokale routes. De derde route1 volgt de vallei van 
de Vliet en zal eerder gerealiseerd worden als natuurpad, een onverhard 
pad dat gericht is op natuurbeleving, waarbij de toegankelijkheid bewust 
op een lager schaalniveau wordt gehouden dan de overige toeristisch-
recreatieve routes. 
 
Toeristisch recreatieve knooppunten worden aangeduid met als doel 
duidelijk te stellen waar bijkomende toeristische recreatieve infrastructuren 
kunnen ingepland worden. 
 
De Sint-Bernardusabdij en omgeving kan ontwikkeld worden als cultureel 
– toeristisch knooppunt van strategisch belang bij de uitbouw van de 
passieve recreatie. In de gebouwen van de voormalige abdij kunnen 
culturele functies ondergebracht worden. Een parking kan in de 
onmiddellijke nabijheid van de abdij gerealiseerd worden. Aansluitend bij 
de bebouwde omgeving langsheen de N148 (ter hoogte van het oude 
gemeentemagazijn), kunnen indien de behoefte zich voordoet, bijkomende 
functies gerealiseerd worden. Voor de hoofdingang van de abdij kan een 
feestweide voorzien worden. 
 
De monding van de Vliet kan uitgebouwd worden ten behoeve van 
waterrecreatie. Een kleine jachthaven kan voorzien worden in de 
aanwezige kil (voormalig dok van de abdij). 
 
 

                                                                 
1 De andere twee routes situeren zich respectievelijk doorheen de reservatiestrook 
voor leidingen in het noorden van de gemeente en tussen Callebeek en Hemiksem-
dorp centraal in de gemeente. 
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4.3.4 De gewenste verkeers- en vervoersstructuur 
 
De N148 wordt geselecteerd als lokale weg type 1. Een lokale weg type 1 
is een interlokale verbindingsweg. De hoofdfunctie bestaat uit het 
verbinding geven van Hemiksem met de omringende gemeenten en met het 
hoofdwegennet. Doorstroming op de weg is belangrijk, echter de 
verkeersleefbaarheid primeert. Gelet op het sterk bebouwde karakter van 
de wegen, wordt voornamelijk een doortochtinrichting op deze wegen 
gehanteerd. 
 
De andere wegen in het plangebied zijn lokale wegen type 3. Deze wegen 
hebben een specifiek verblijfskarakter. De wegen hebben als doel toegang 
te verlenen aan de aanpalende percelen (erffunctie). 
 
Ter hoogte van de Vliet loopt de N148 door een groene zone. Dit zijn 
zones met een groene uitstraling. Volgende inrichtingsprincipes worden 
gehanteerd: 
• Profiel aangepast aan zwaar verkeer 
• Vrijliggende wandel- en fietspaden aan de westzijde. 
• Groen als structuurbepalend element ( bomen en groenberm) 
• Relatie leggen met het open ruimtegebied waar mogelijk. 
• Geen parkeerplaatsen of zeer beperkt. 
 
Tussen de Vliet en de Nijverheidsstraat loopt de N148 door een 
overgangszone. Dergelijke zone maakt de overgang tussen het eigenlijke 
centrum en de groene zone. Volgende inrichtingsprincipes worden 
gehanteerd: 
• Vrijliggende wandel- en fietspaden ter hoogte van de parkeerplaatsen 

anders aanliggend verhoogde fietspaden. 
• Groen als structuurbepalend element ( bomen en groenberm) 
• Parkeerplaatsen 
 
 

4.3.5 De gewenste landschappelijke structuur 
 
De visie op de landschappelijke structuur in de Scheldestrook is gericht op 
de herwaardering van de aanwezige Schelde in de gemeente. In de groene 
strook is het landschapsbeleid gericht op behoud en versterking van de 
landschapskarakteristieke eigenschappen van het gebied.  
 
De gemeente stelt voor dat de valleirand van de Schelde kan 
geherwaardeerd worden door de herinrichting van de dijken, het 
verwijderen van keermuren en het aanleggen van groene overgangsstroken 
en dit in combinatie met de organisatie van langzaam vervoer langsheen de 
Schelde. Er worden zoveel mogelijk doorzichten naar de Schelde behouden 
of gecreëerd en de toegankelijkheid wordt bevorderd. 
 
De omgeving van de abdij is geselecteerd als structuurbepalend landschap. 
Het beleid is erop gericht de landschappelijke structuur te behouden en te 
versterken. De relatie met de polder van Schelle wordt versterkt. 
 
De N148 en omgeving wordt geselecteerd als structuurbepalend 
weglandschap. Het landschappelijk beleid is gericht op het differentiëren 
van het wegbeeld in relatie met de verschillende delen van de gemeente. 
De verschillende toegangen naar lokale en bovenlokale voorzieningen 
moeten geaccentueerd worden. 
 
Binnen het plangebied zijn de abdij en de monding van de Vliet 
geselecteerd als bakens. Het beleid dat voor de bakens wordt uitgewerkt 
heeft tot doel de landschappelijke waarde voor het specifieke punt in de 
gemeente te versterken, door het creëren van zichten op het baken en door 
het verbeteren van de inrichting van het baken zelf en de onmiddellijke 
omgeving. 
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De verbinding tussen de abdij van Hemiksem en de Schelde wordt 
aangeduid als open ruimte verbinding. Tussen de abdij en de Schelde krijgt 
de bestaande bedrijvigheid een uitdovend karakter; 
 
 
4.3.6 De gewenste natuurlijke structuur 
 
De omgeving rond de Sint-Bernardusabdij wordt aangeduid als 
groengebied. In groengebieden kunnen naast de natuurfunctie ook andere 
functies voorkomen. Binnen het gebied moet er een samenhang en 
evenwicht gezocht worden tussen de natuurfunctie en dienstverlenings- en 
recreatieve functie van het gebied. Het beleid vanuit natuuroogpunt in het 
gebied is voornamelijk gericht op het behoud en de verdere ontwikkeling 
van de kleine landschapselementen, bosje, poelen, enz. Eveneens dient in 
het gebied bijzondere aandacht gegeven te worden aan het verlenen van 
ruimte voor de vernatuurlijking van de Vliet. 
 
4.4 Specifieke ontwikkelingsperspectieven voor de omgeving 

van de abdij 
 
De abdij zal het centrum zijn voor tal van culturele en dienstverlenende 
activiteiten. Het nog te restaureren deel van de abdij kan op termijn 
ingevuld worden met verschillende functies die te situeren zijn binnen de 
dienstverlening, het wonen en het cultureel-recreatief gebeuren. 
 
De groenaanleg en het netwerk van paden in het park rondom de abdij kan 
nog geoptimaliseerd worden. Een kleinschalige parking kan in de 
onmiddellijke nabijheid van de abdij. Tussen de Schelde en de abdij wordt 
een zone voor evenementen voorzien. 
 
Het voormalige gemeentemagazijn kan omgevormd worden ten behoeve 
van dienstverlenende en/of recreatieve functies. Het bedrijventerrein dat 
zich tussen de Schelde en de abdij bevindt, zal op termijn verdwijnen. De 

gemeente zal een termijn vastleggen voor het herlokaliseren van de 
bedrijvigheid. 
 
Langs de Vliet is er plaats voor waterrecreatie. Een kleine jachthaven kan 
voorzien worden aan de aanwezige kil in de onmiddellijke nabijheid van 
de abdij. 
 
 
figuur 4: ontwikkelingsperspectief voor de abdij en omgeving 

 
Bron: GRS Hemiksem 
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4.5 Bindende bepalingen 
 
In de omgeving van de abdij selecteert de gemeente specifiek: 
• De omgeving van de abdij als structuurbepalend landschap. 
• De abdij en de monding van de Benedenvliet in de Schelde 

(momenteel afgescheiden) als baken. 
• De Benedenvliet/Bovenvliet als hydrografisch element op lokaal 

niveau. 
• De omgeving van de abdij als groengebied voor zover het niet in het 

VEN zal worden begrepen. 
• De abdij als toeristisch recreatief knooppunt. 
 
De gemeente maakt een RUP op voor de omgeving van de abdij waarbij 
natuur, cultuur, wonen, dienstverlening en recreatie in evenwicht met 
elkaar ontwikkeld worden. 
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5 Visie op de het plangebied

5.1 Visie en doelstellingen van het RUP 
 
De hoofddoelstellingen van het RUP kunnen als volgt samengevat worden: 
• Het nuttig aanwenden van de gebouwen van de abdij, de vroegere 

gemeenteloods en de Molens van Hemiksem. 
• Het juridisch vastleggen van het uitdovingsprincipe voor de 

bedrijvigheid tussen de abdij en de Schelde 
• Het ruimtelijk vertalen van de selectie van de omgeving als toeristisch-

recreatief knooppunt. 
• Het vrijwaren van het park rond de abdij en de beekvallei van de Vliet 
• Het differentiëren van de bebouwingsmogelijkheden in de 

aangrenzende woongebieden. 
 
5.1.1 Globale visie op het plangebied 
 
Binnen het plangebied kunnen drie deelzones onderscheiden worden: 
1. De abdij en het park rond de abdij 
2. De woonzone tussen het abdijpark en de N148 
3. De vallei van de Vliet 
 
De relaties tussen deze 3 deelgebieden zijn divers en uiteenlopend. 
 

Op sommige momenten is er sprake van een sterke scheiding tussen 
deelzones; bijvoorbeeld daar waar de muur rondom het abdijpark een 
fysieke en ondoordringbare scheiding betekent tussen het park en de 
Kruishoevewijk.  
 
Anderzijds is de Vliet een continu lineair element van west naar oost 
binnen het plangebied. Deze continuïteit wordt aangegrepen om 
verschillende gebieden landschappelijk en functioneel met elkaar te 
verbinden. De beekvallei is een groene corridor vanaf de Schelde tot aan 
de N148. Twee kenmerkende gebieden markeren het begin- en eindpunt: 
de monding van de Vliet in de Schelde in het westen en de Molens van 
Hemiksem in het oosten. Zo ontstaat een landschappelijke en ecologische 
relatie tussen de Schelde en het achterliggende gebied. Het behoud van de 
molens als een cultuurhistorische referentie naar de vroegere economische 
functie van de Vliet is een fundamenteel uitgangspunt. 
 
De aangrenzende woonzone behoudt zijn sterk groen karakter. Ze maakt de 
overgang naar de dicht bebouwde Kruishoevewijk. Tevens zorgt ze voor 
een groen accent langs de Sint-Bernardsesteenweg. Dit evoceert de 
aanwezigheid van een belangrijk achterliggend groengebied. 
 
Functioneel wordt de verbindende functie van de vallei van de Vliet 
geaccentueerd door haar rol in de recreatieve structuur te versterken. De 
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bestaande dijk wordt behouden als recreatief wandelpad. Via een 
verbinding naar de Molendreef krijgen de woonbuurten langs de N148 een 
sterkere binding met het abdijpark en de Schelde. 
 
Op deze oost-west verbindingen worden op strategische plaatsen 
aantakkingen voorzien. Ze leggen de relatie tussen het abdijpark ten 
noorden van de Vliet en de riviervallei op grondgebied Schelle ten zuiden 
van de Vliet. Dit kadert in de bredere doelstelling om deze omgeving op 
toeristisch-recreatief gebied verder uit te bouwen. De zone voor 
watergebonden recreatie tussen de abdij en de Vliet (rondom de bestaande 
kil) en de geplande jachthaven ter hoogte van de voormalige scheepswerf 
in Schelle zijn hierbij belangrijke projectzones. Dit past zowel in de opties 
op gemeentelijk als op bovengemeentelijk niveau, verwoord in 
respectievelijk het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Hemiksem en 
het project voor het Schelde Landschapspark. 
 
 
5.1.2 Ruimtelijke concepten 
 
Markante gebouwen in abdijpark 
 
Het park wordt opgevat als een landschappelijke eenheid waarin een 
beperkt aantal grote markante gebouwen sterk beeldbepalend zijn. Het gaat 
om de bestaande abdij en de (te verbouwen) loods. Door het aantal 
gebouwen te beperken wordt het park niet versnipperd en kan de relatie 
met de Schelde en de Vliet versterkt worden. 
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Herstel van zichtrelatie tussen abdij en Schelde 
 
De westelijke gevel van de abdij met ingewerkte toren was vroeger 
beeldbepalend vanaf de Schelde. De zichtrelatie tussen de abdij en de 
Schelde wordt hersteld. Randvoorwaarde is het verdwijnen van de 
bestaande industriezone.  
 
 
 
 
 
Vallei van de Vliet als ruimtelijke en landschappelijke corridor 
 
Enkel ter hoogte van de Vliet laat de afwezigheid van de abdijmuur toe om 
een continue verbinding te maken tussen de oevers van de Schelde en de 
Sint-Bernardsesteenweg. De vallei van de Vliet fungeert als 
landschappelijke corridor die het groen van het abdijpark tot bijna tegen de 
steenweg brengt. Een functionele en recreatieve verbinding wordt hieraan 
gekoppeld. Op enkele strategisch gelegen knooppunten worden 
verbindingen gelegd in noordelijke en zuidelijke richting. Zo wordt de 
abdij en het park vlot toegankelijk vanuit Schelle. 
 
 
Watergebonden recreatie gekoppeld aan de rivieren 
 
De aard van de recreatieve activiteiten is steeds gekoppeld aan de 
aanwezigheid van het water. De ontwikkelingen staan in relatie met zowel 
de Schelde als de Vliet.  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



Visie op de het plangebied 
 

247324_RUP Abdijsite_04_tn, Revisie a
Pagina 32 van 42

 

Natuurverbinding tussen het abdijpark en de molens 
 
Het bestaande natuurgebiedje wordt geherwaardeerd. De groencorridor 
verbindt het abdijpark met de omgeving van de Sint-Bernardsesteenweg. 
Het betekent ook een versterking van de ecologische waarde van de vallei 
van de Vliet. De Molens van Hemiksem vormen ruimtelijk en ook 
historisch een onderbreking van deze groene verbinding. De ecologische 
verbinding loopt ten oosten van de Sint-Bernardsesteenweg verder langs de 
Vliet en verbindt op die manier de Schelde met het VEN-gebied ‘Het 
Kleidaal’.. 
 
 
 
 
Gedifferentieerde bebouwingstypologie 
 
De Molens van Hemiksem vormen tegelijk het eindpunt van de 
groencorridor langs de Vliet en het beginpunt van de bebouwing langs de 
N148. Onmiddellijke ten noorden van de molens maakt een zone met lage 
bebouwingsdichtheid de overgang naar de dicht bebouwde 
Kruishoevewijk. Het groen van de abdij wordt ruimtelijk gecontinueerd tot 
tegen de Sint-Bernardsesteenweg. De muur blijft evenwel behouden. 
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5.1.3 Visie ontsluiting en parkeren 
 
De Nijverheidsstraat is voor gemotoriseerd verkeer de hoofdtoegangsweg 
tot de abdijsite. Bezoekers van de activiteiten in de abdij, het park en/of de 
gemeentelijke loods worden aan de noordzijde van het park opgevangen. 
Hiervoor wordt een randparking aan de gemeentelijke loodsen uitgebouwd 
(op de bestaande verharde zone) en na het verdwijnen van de bedrijvigheid 
een nieuwe overloopparking (ong. 70 PP).  
 
Aan de abdij zelf wordt een beperkt aantal parkeerplaatsen (23 PP) 
voorzien, gereserveerd voor specifiek gebruik (politievoertuigen, 
leveringen, mindervaliden,…). Aan de oostzijde van de abdij wordt een 
kleine doelgroepparking voorzien voor de serviceflats. De omvang van de 
parking wordt bepaald op basis van de specifieke behoefte (met een 
maximum van 40 PP). De ontsluiting gebeurt via de Depotstraat en wordt 
volledig losgekoppeld van de ontsluiting van de abdij om sluipverkeer 
door het park te vermijden. 
 

 
visie ontsluiting gemotoriseerd verkeer 

 
visie netwerk langzaam verkeer 
Figuur 5: visie ontsluiting gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer 
 
Bij occasionele grote evenementen wordt de parkeer- en 
bereikbaarheidsproblematiek op regionaal niveau aangepakt. 
 
Er wordt sterk ingezet op de verdere uitbouw van het langzaam 
verkeernetwerk. Langs de Schelde wordt een hoogwaardige langzaam 
verkeerroute voorzien. De autoluwe Depotstraat vormt vanaf de Sint-
Bernardsesteenweg een directe en snelle fiets- en voetgangersverbinding 
met de abdij en de Schelde. Langs de Nijverheidsstraat is de aanleg van 
veilige fietsvoorzieningen aangewezen. Twee nieuwe fiets- en 
voetgangersbruggen over de Vliet maken het park goed bereikbaar vanuit 
Schelle waardoor de invloedssfeer van het park wordt vergroot: de bruggen 
zorgen voor een directe verbinding met respectievelijk de woonwijk 
Maaienhoek en de kern van Schelle.  
 
De bouw van (al dan) niet overdekte fietsenstallingen aan de abdij en de 
gemeentelijke loods wordt gestimuleerd. Bij appartementsgebouwen moet 
de nodige afgesloten bergruimte worden voorzien zodat o.a. fietsen veilig 
gestald kunnen worden. 
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5.2 Nadere uitwerking per deelzone 
 
5.2.1 De abdij en het park rond de abdij 
 
De abdij bekleedt een centrale rol in het park. Tegelijk met de verdere 
restauratie van het gebouw stelt zich de vraag naar het duurzaam gebruik 
ervan. Er wordt een gemengde invulling voorgesteld, waarin zowel 
gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele functies, niet-hinderlijke 
horeca als serviceflats een plaats krijgen. Om een publieke en culturele 
uitstraling te garanderen wordt een minimaal aandeel aan 
gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele functies vastgelegd in de 
voorschriften. Hinderlijke horeca die b.v. voor lawaaihinder zorgt (zoals 
een discotheek), is niet gewenst. In functie van de draagkracht van de 
omgeving wordt de oppervlakte van sterk verkeersaantrekkende functies 
als een restaurant/café en grootschalige congresfaciliteiten beperkt. Dit 
geldt niet voor een hotelfunctie of serviceflats omdat deze een beperkter 
verkeersaantrekkend profiel hebben. 
 
Deze functies kunnen geïntegreerd worden binnen het bestaande gebouw, 
uitbreidingen kunnen enkel worden toegestaan als zij noodzakelijk zijn 
voor de toegankelijkheid of de veiligheid. Aansluitend krijgt ook de 
vroegere loods van de technische dienst een nieuwe bestemming. Dit zal 
gepaard gaan met een ingrijpende verbouwing. Ten opzichte van de 
bestaande toestand wordt de bebouwbare grondoppervlakte iets uitgebreid 
om de toegangen tot het gebouw te kunnen aanpassen voor de nieuwe 
publieke functies. Tenslotte wordt een beperkte mogelijkheid geboden om 
op de plaats van de huidige industrie een nieuwbouw op te richten met een 
recreatieve bestemming. De bouwmogelijkheden moeten er voor zorgen 
dat de abdij en omgeving het centrum zal worden voor tal van culturele en 
dienstverlenende activiteiten. 
 
Voor het park rondom de abdij legt het RUP geen gedetailleerde 
inrichtings of beheersprincipes vast. Hiervoor bestaan andere meer 

geschikte instrumenten. Bijkomende infrastructuren worden beperkt tot 
enkele welomschreven zones. 
 
Rondom de voormalige loods wordt een ruime parking voorzien. Het gaat 
om bestaande reeds verharde oppervlakte. De parking wordt ontsloten via 
de bestaande in- en uitrit aan de Nijverheidsstraat. Ten oosten van de abdij 
kan een bijkomende kleine parking worden gerealiseerd ten behoeve van 
de bewoners van de serviceflats. De parking moet een sterk groen karakter 
hebben om optimaal in de omgeving geïntegreerd te kunnen worden. Vóór 
de westgevel van de abdij wordt een evenementenweide voorzien. Ter 
bescherming van het groen mag voor de aanleg van deze zone de techniek 
van het gewapend gras gebruikt worden.2 Rond de restanten van het 
bestaande dok komt een zone voor watergebonden recreatie. Het RUP 
geeft zo de mogelijkheid om op termijn deze functie te herstellen en uit te 
bouwen. Hierdoor kan de historische relatie tussen de abdij en de Vliet 
hersteld worden. 
 
In de onmiddellijke omgeving van de abdij mag een rondweg worden 
voorzien. Ook dit is een bevestiging van de bestaande situatie, zij het dat 
het RUP meer vrijheid heeft voor het eventueel hertraceren van deze weg. 
De rondweg is nodig voor de brandveiligheid en de bereikbaarheid van de 
verschillende functies in de abdij (b.v. voor leveringen). Het aantal 
parkeerplaatsen dat aan de rondweg wordt gekoppeld is beperkt. Dit moet 
er voor zorgen dat nog de biologische waarde van het gebied nog de 
visuele kwaliteit van de abdij worden aangetast. De parkings worden 
enkele aan de noordzijde van de abdij toegelaten omdat daar de impact het 

                                                                 
2 Gewapend gras bestaat uit een onderlaag van kalksteenstag en een 
bovenlaag van lava en teelaarde. In de bovenlaag wordt gras ingezaaid. Via 
deze techniek kan een stevige ondergrond gerealiseerd worden waarbij 
toch het uitzicht van een gewoon grasveld blijft behouden. 
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kleinst is en omdat de zone rechtstreeks aansluit om de vastgelegde 
toegangen naar de Nijverheidsstraat en de Depotstraat. 
 
Twee verbindingen sluiten de rondweg aan op de openbare wegenis. De 
eerste loopt van de noordelijke zijde naar de Nijverheidsstraat; de tweede 
van de oostelijke zijde naar de Depotstraat. Bedoeling is om het park zo 
weinig mogelijk met wegenis te doorsnijden. De armenpoort wordt 
voorbehouden voor de toegang voor langzaam verkeer en diensten.  
 
Buiten deze zones zijn bijkomende bebouwing en verharding verboden, 
met uitzondering van kleinschalige gebouwen ten behoeve van het 
parkbeheer. Omwille van het archeologisch belang van de site wordt vóór 
de aanvang van werkzaamheden best de nodige aandacht besteed aan 
bestaande (en eventueel bijkomende gegevens) met betrekking tot 
potentieel waardevolle zones. Dit kan in overleg met de respectievelijke 
Erfgoed-diensten van de provincie en het Vlaams gewest gebeuren. 
 
Het park grenst zowel aan de Schelde als aan de Vliet. Waterbeheer(sing) 
is daarom een nevengeschikte functie. Waterbeheersingswerken zijn 
toegelaten zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw 
gehanteerd worden. 
 
Het RUP wijzigt de bestemming van de industriezone tussen de abdij en de 
Schelde. Er wordt een overgangsbepaling voorzien waar bij de huidige 
bedrijvigheid kan worden verder gezet tot eind 2032. 
 
 
5.2.2 De vallei van de Vliet en de Molens van Hemiksem 
 
De Vliet stroomt praktisch over het volledige tracé binnen het plangebied 
van dit RUP door groene zone, zijnde parkgebied of natuurgebied. De 
bestaande dijk in het park kan als wandelpad behouden blijven. In het 

natuurgebied wordt van dit tracé afgeweken om in de Molenstraat aan te 
sluiten op het bestaande netwerk van openbare wegenis. 
De Vliet speelt een belangrijke natuurverbindende rol. Bij werken in de 
rivier- en beekvalleien moet de natuurverbindende functie maximaal 
worden gevrijwaard en waar mogelijk worden versterkt. 
 
Langs de N148 liggen de Molens van Hemiksem langs de Vliet. Dit 
gebouw is zelfs gedeeltelijk over de rivier gebouwd. Dit gebouw wordt 
beschouwd als waardevol erfgoed. Het is ook een baken langs de N148. De 
structuur van het gebouw maakt het uitermate geschikt om het te 
verbouwen tot woningen. Op het gelijkvloers wordt als complementaire 
nevenfunctie een kantoor- en opslagfunctie toegelaten.  
 
De herbestemming van de molens is een afweging tussen de kwetsbaarheid 
van de vallei enerzijds en de waarde van het gebouw anderzijds. Een 
continuering van de beekvallei met behoud van de bebouwing is fysiek 
onmogelijk. Er wordt geopteerd voor behoud en herbestemming van het 
bestaande gebouw. Zowel de kantoorfunctie als de woonfunctie wordt 
beperkt, rekening houdend met de draagkracht van het gebied. Om de 
binding met de Vliet te versterken krijgt het gelijkvloers ter hoogte van de 
Vliet een socio-culturele functie die publiek toegankelijk is. 
 
De Vliet kan uitgebouwd worden in functie van waterrecreatie. Hiertoe 
moet onderzocht worden of een bevaarbare verbinding van de Vliet met de 
Schelde kan gerealiseerd worden. in functie van deze mogelijkheid is de 
aanwezige kil (voormalig dok horende bij de abdij) een potentiële locatie 
voor watergebonden of –gerelateerde recreatie, bovendien gesitueerd in de 
onmiddellijke nabijheid van de abdij. 
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5.2.3 De woonzone tussen het abdijpark en de N148 
 
Tussen de oostelijke abdijmuur en de N148 ligt een woonwijk. Het 
gedeelte van de wijk tussen de Depotstraat en de Nijverheidsstraat staat 
bekend onder de naam ‘Kruishoevewijk’. Deze zone is bijna volledig 
bebouwd. Het RUP voorziet in een verfijning van de bestemming 
‘woonzone’ volgens het gewestplan. De verfijning gebeurt op basis van de 
typische kenmerken en kwaliteiten van deze wijk. 
 
5.2.3.1 Depotstraat – Nijverheidsstraat 
 
Beperkte mogelijkheden voor meergezinswoningen 
 
De wijk heeft een kleinschalig karakter en een hoge bouwdichtheid. 
Daarnaast kampt de wijk met een tekort aan parkeerplaatsen. Een sterke 
verdichting is daarom niet gewenst. Verdichting op deze plek zou ook niet 
leiden tot de gewenste kernversterking binnen de gemeente. 
 
Langs de Sint-Bernardsesteenweg (N 148) heeft de bebouwing een meer 
stedelijk karakter. Het gaat hoofdzakelijk om gesloten bebouwing, met 
zowel een- als meergezinswoningen. Een verder evolutie naar 
kleinschalige meergezinswoningen is mogelijk. Een te sterke verdichting 
wordt vermeden door de bouwhoogte te beperken. 
 
Buiten de zone langs de steenweg, worden meergezinswoningen toegelaten 
op 2 plaatsen. 
 
De bouw van kleinschalige appartementen moet de bestaande toestand op 
de hoek van de Kruishoevewijk en de Depotstraat saneren. Deze zone 
wordt ingenomen door garageboxen langs de Kruishoevewijk en zeer 
kleine woningen, zonder tuin, langs de Depotstraat. Een ontwikkeling met 
individuele eengezinswoningen is niet afgestemd op de perceelsstructuur. 
Een duurzame ontwikkeling kan enkel bereikt worden door op 

samengevoegde percelen nieuwbouwprojecten te ontwikkelen. De 
haalbaarheid hiervan wordt vergroot door kleine appartementsgebouwen 
toe te laten. 
 
In het noorden van het plangebied ligt een driehoekig bouwblok gevormd 
door de Hoogstraat, de Nijverheidsstraat en de N148. Een deel ervan wordt 
ingenomen door gesloten bebouwing langs de steenweg; het overige 
gedeelte door garages, een klein appartementsgebouw en een bedrijf. De 
bestendiging van de bedrijvigheid op lange termijn is niet wenselijk. 
Gezien de onregelmatige vorm van het bouwblok en de percelen is het 
bijna onmogelijk om individuele private tuinen op het maaiveld te 
realiseren. Een verdere ontwikkeling met individuele eengezinswoningen 
is hierdoor niet haalbaar. Kleine appartementsbouwprojecten waarin 
flexibeler kan worden omgesprongen met private buitenruimtes en 
parkeerplaatsen zijn wel haalbaar. Zo kan ook het bestaande 
appartementsgebouw in het geheel geïntegreerd worden. De typologie van 
het kleinschalig appartement visualiseert ook het concept van de 
‘binnenpoort’ uit het structuurplan.  
 
Commerciële functie van de Sint-Bernardsesteenweg 
 
Dit gedeelte van de N148 heeft nog een belangrijke handels- en 
dienstenfunctie. Deze functies worden verder toegelaten, verweven met het 
wonen. 
 
 
Kenmerkende bebouwing langs de Kruishoevewijk 
 
Rond het centraal pleintje en langs de straat tussen het pleintje en de 
Nijverheidsstraat vertoont de bebouwing een grote eenvormigheid. De 
woningen zijn gegroepeerd gebouwd. Door middel van het RUP wenst de 
gemeente het typische karakter van deze straten te behouden. Enkel 
eengezinswoningen worden toegelaten. 
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Centrale zone voor garages 
 
Het grootste deel van het binnengebied tussen de Kruishoevewijk en de 
Sint-Bernardsesteenweg is bebouwd met individuele garageboxen. Ze 
worden een ontsloten via erfdienstbaarheden. Deze ontwikkeling illustreert 
de grote vraag naar parkeergelegenheid in de buurt. Bij gebrek aan 
alternatieve mogelijkheden wordt geopteerd voor een behoud en 
optimalisatie van de bestaande situatie. Vooral de voorschriften naar 
materiaal gebruik zullen strikt moeten nageleefd worden. 
 
 
5.2.3.2 Depotstraat – Molendreef 
 
Vanaf de gesloten bebouwing achter de Depotstraat wordt een zone voor 
wonen in het groen vastgelegd. Gegroepeerde bebouwing in lage dichtheid 
en in een groene omgeving maakt de overgang tussen de dicht bebouwde 
Kruishoevewijk en de vallei van de Vliet. Tevens wordt op deze manier het 
groen van het abdijpark gecontinueerd over de abdijmuur heen tot tegen de 
steenweg. 
 
Er wordt geopteerd voor de typologie van de losse bouwvolumes in de 
open ruimte. Dit betekent een verder zetting van de recente ontwikkelingen 
in het gebied. Tegelijk kunnen ook de bestaande waardevolle villa’s in de 
zone behouden worden. 
 
Per bouwblok wordt het minimum en het maximum aantal wooneenheden 
vastgelegd en bijkomend worden nog eens de globale minima en maxima 
bepaald. Enerzijds kan zo de realisatie van een voldoende hoge dichtheid 
(27-48 woningen per ha) gegarandeerd worden. Anderzijds wil de 
gemeente uitsluiten dat er in één bouwblok een groot aantal kleine studio’s 
worden gemaakt. Toch wordt een zekere variatie in het aanbod mogelijk en 
voorziet het RUP een zekere flexibiliteit. 
 

Om de kwaliteit van het groen te garanderen, zijn ondergrondse parkings 
verplicht. Bovengronds wordt een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien 
voor bezoekers en leveranciers. Het principe is dat bewoners ondergronds 
parkeren en bezoekers bovengronds. 
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6 Decretale bepalingen 

6.1 Watertoets 
 
De Schelde grenst aan het plangebied en is gecategoriseerd als bevaarbare 
waterlopen. De zuidelijke grens van het plangebied loopt te midden van de 
Benedenvliet. 
 
Het volledige parkgebied rond de abdij en tevens het gedeelte van het 
plangebied tussen de Molendreef en de Vliet is gecategoriseerd als 
mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De effectief 
overstromingsgevoelige gebieden beperken zich tot een smalle strook langs 
de Vliet. De bestaande industriezone en de woongebieden ten noorden van 
de Molendreef liggen buiten de overstromingsgevoelige gebieden. 
 
Het gaat om niet infiltratiegevoelig bodems. Het plangebied ligt volledig 
buiten de winterbedding van de Schelde. 
 
De gronden zijn zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1). 
Aangezien nieuwbouw en uitbreidingen beperkt zijn, wordt er geen effect 
op het grondwaterstromingspatroon verwacht. Indien dit bij een 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wel het geval blijkt te zijn, 
kunnen er bijkomende maatregelen worden opgelegd. 
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Het RUP voorziet niet in een significante uitbreiding van de bebouwde of 
verharde oppervlakte. Met het op termijn verdwijnen van de bedrijvigheid 
tussen de abdij en de Schelde zal het aandeel bebouwing en verharding 
afnemen. 
 
De bebouwingsmogelijkheden in het park zijn beperkt tot kleinschalige 
gebouwen en constructies met een oppervlakte van ten hoogste 60 m². Het 
RUP voorziet niet in bijkomende verharding in het park t.b.v. 
gemotoriseerd verkeer. De bestaande verbindingen naar de 
Nijverheidsstraat en de Depotstraat en de bestaande weg rondom de abdij 
worden behouden, eventueel met gewijzigd tracé. Behalve bovenvermelde 
wegen, mogen in het park enkel niet verharde paden worden aangelegd. 
 
In de zone voor rondweg zijn er mogelijkheden voor parking en terrassen. 
Het aantal parking is beperkt tot 23. De zone tussen de rondweg en het 
abdijgebouw mag slechts voor 20% verhard worden t.b.v. toegangen en 
terrassen. 
 
De zone voor parking zoals gedefinieerd in Art 4.2 betreft een bestaande 
verharding. 
In de bestemmingszone ‘Molens van Hemiksem’ wordt de bebouwde en 
verharde oppervlakte beperkt tot de bestaande toestand. 
 
De Kruishoevewijk is volledig bebouwd. Het RUP voorziet enkel in een 
differentiatie van de bebouwingsmogelijkheden. Inbreiding is beperkt tot 
zone volgens Art 18 (projectzone). 
 
Bovendien zijn in het RUP volgende bepalingen opgenomen: 
• Materialen die gebruikt worden voor verhardingen zullen maximaal 

waterdoorlatend zijn. 
• Indien er geen gebruik van waterdoorlatende materialen is, zullen er 

specifieke maatregelen tot buffering en afvoer van regenwater 
genomen worden. 

• In de parkzone en in het natuurgebied zijn werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor: 
° Het behoud en het herstel van het waterbergend vermogen van 

rivier- en beekvalleien. 
° Het behoud en het herstel van de structuurkenmerken, de 

waterkwaliteit en de verbindingsfunctie van rivier- en beekvalleien. 
° Het beheersen van overstromingen en het voorkomen van 

wateroverlast in voor bebouwing bestemde zones, zowel in als 
buiten het plangebied van het RUP. 

° Het beveiligen van gebouwen en constructies tegen overstromingen 
en wateroverlast. 

• Binnen de zone voor waterlopen zijn alle werkzaamheden toegelaten in 
functie van de instandhouding en van het onderhoud van de bestaande 
waterlopen. 

• In de meeste woonzones is het aanbrengen van verhardingen voor 
toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de 
toegang tot het gebouw. 

 
Er kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect van 
het plan conform de bepalingen inzake integraal waterbeheer beperkt is. 
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6.2 Onderzoek tot m.e.r. 
 
Door de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 
april 2008 dient in het planproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) formeel rekening gehouden te worden met het onderzoek van 
milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen in dit RUP kunnen 
teweegbrengen. 
In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP minimaal een ‘onderzoek tot 
m.e.r (milieueffectrapportage)’ dient uitgevoerd te worden. Hierbij gaat 
men na of het plan of programma aanzienlijke effecten kan hebben ten 
opzichte van de bestaande situatie voor mens en milieu. Dit onderzoek 
houdt een beoordeling in aan de hand van de in bijlage I opgesomde 
criteria van het Decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid (DABM). 
 
De resultaten van het ‘onderzoek tot m.e.r.’ geven aan of de opmaak van 
een plan-MER al dan niet noodzakelijk is. Bijkomend worden de resultaten 
aangewend om de ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt worden 
inhoudelijk te versterken en te onderbouwen.  
 
Volgende instanties werden aangeschreven en brachten advies uit: 
• Provinciebestuur Antwerpen, Departement Ruimtelijke Ordening en 

Mobiliteit, Dienst Ruimtelijke Planning 
• Agentschap R-O Antwerpen, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
• Agentschap R-O, Onroerend Erfgoed Antwerpen 
• Agentschap Natuur en Bos Antwerpen 
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
• Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde 
• VVM, afdeling Operationeel Waterbeheer 
 
 
 
 

6.3 Op te heffen bepalingen 
 
Door middel van dit RUP worden volgende voorschriften opgeheven: 
• Gewestplan nr. 14 Antwerpen, KB van 03-10-1979 Artikel 5 § 1.0 

Woongebieden 
• Gewestplan nr. 14 Antwerpen, KB van 03-10-1979 Artikel 7 § 2 

Industriegebieden 
• Gewestplan nr. 14 Antwerpen, KB van 03-10-1979 Artikel 13 § 4.3.1 

Natuurgebieden 
• Gewestplan nr. 14 Antwerpen, KB van 03-10-1979 Artikel 14 § 4.4 

Parkgebieden 
• Aanvullende voorschriften gewestplannummer 14 Art 1 Bijzondere 

voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen, § 2, (BVR 
07/07/00) 

• Aanvullende voorschriften gewestplannummer 14 Art 18 Zone met 
cultuurhistorische waarde (BVR 28/10/98) 

 
6.4 Planbaten en planschade 
 
Register van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt door-
gevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een 
planbatenheffing of een compensatie cf. het grond en pandenbeleid: 
 
(deel van) 
perceel 

Gebiedscat. 
gewestplan- 

Gebiedscat. 
RUP 

Plan-
schade 

Plan-
baten 

Com-
pensatie 

373H Natuurgebied Wonen (art15)  X  

299A3 
299T2 
299V2 
299B3 

Bedrijvigheid Overig groen: 
(art 4) 

X   

 


