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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 van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan Hemiksem. Meer bepaald wordt uitvoering gegeven aan volgende ac-
ties: 
• Opmaak RUP en/of andere planinstrumenten voor het uitwerken van het stimuleringsgebied 

voor kleinhandel en horeca; het beleid voor het ontradingsgebied kan uitgewerkt worden 
binnen het RUP voor de strook tussen N148 en spoorweg 

• Het RUP geeft tevens een insteek voor de verkeerskundige en landschappelijke uitwerking 
van het centrumgebied aan de kerk 

  
Het RUP kan beschouwd worden als een ‘centrum’RUP. Het plangebied bevindt zich in het 
kerngebied wonen, met vrij veel aaneengesloten bebouwing. Het opzet van het RUP behelst 
het versterken van de kern met het verfijnen van de woningstructuur, het stimuleren van handel 
en horeca ter hoogte van de Lindelei en de Gemeenteplaats met aandacht voor voldoende be-
houd van groenstructuren. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door voorschriften aan te reiken die voldoende flexibel zijn om tot 
een kwalitatieve invulling van het gebied te komen 
 
1.2 Afbakening van het plangebied 
 
Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Notelaarstraat en in het oosten door de 
woningen en andere gebouwen, gelegen ten oosten van de Lindelei. In het zuiden grenst het 
plangebied aan de achtertuinstroken van de woningen langs de Eikenlaan en Rubenslaan, de 
woningen ter hoogte van het Rode Kruisplein en het sportterrein. In het westen vormt de spoor-
lijn van Antwerpen –Zuid naar Boom de grens van het plangebied. 
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2 RUIMTELIJKE CONTEXT 

2.1 Situering binnen de gemeente 
 

 
Figuur 1: situering plangebied op regionaal niveau 
Bron: NGI 
 
Het plangebied is quasi centraal gelegen binnen de gemeente Hemiksem, ten oosten van de 
spoorlijn Antwerpen-Zuid - Boom.  
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Figuur 2: situering plangebied binnen de gemeente Hemiksem 

 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de ruimtelijke structuur van Hemiksem opge-
deeld in 4 noord-zuid gerichte stroken: de Scheldestrook, de multifunctionele strook, de woon-
strook en de groene strook. Het plangebied ligt in de woonstrook.  
 
 
2.2 Situering binnen de onmiddellijke omgeving 
 
Het plangebied grenst in het zuidoosten aan het kasteel van Hemiksem dat een overgang vormt 
naar een gemengd open ruimte gebied dat een onderdeel vormt van de groene vinger ten zui-
den van Antwerpen.  
 
In het zuiden grenst het plangebied aan een gebied met 3 voetbalvelden en 1 tennisveld. Ten 
zuiden daarvan ligt een grote bedrijfszone. 
 
De spoorlijn vormt de westelijke grens van het plangebied. Het gebied tussen de spoorlijn en de 
N148 wordt gekenmerkt door een dense bebouwingsstructuur met hoofdzakelijk aaneengeslo-
ten bebouwing. 
 
Het woonweefsel ten noorden van het plangebied (Frans Huymanslaan, J. De Grooflaan, E. 
Van Nuffellaan) bestaat hoofdzakelijk uit appartementen. Het binnengebied ten noorden ervan 
zal worden verkaveld. 
 

  
Sportvelden ten zuiden van plangebied Kasteeldomein van Hemiksem 
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Figuur 3: situering op stratenplan  
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2.3 Beschrijving van het plangebied 
 
Lindelei- Assestraat 
 
De Assestraat – Lindelei is een historische verbindingsweg. Doorheen de tijd zijn op een vrij 
organische manier gebouwen opgetrokken op deze as. Hierdoor heeft de as een zeer divers 
karakter. Kenmerkend is de verspringende bouwlijn en de verschillende bouwtypologieën: 
• In de Assestraat staat een oude hoeve (beschermd monument) en een oude pastorie 
• Verder bestaat de Assestraat – Lindelei hoofdzakelijk uit aaneengesloten bebouwing 
• Op het gelijkvloers komen hier en daar winkels en diensten voor. 
 

  
Assestraat Beschermde hoeve in de Assestraat 

 
Oude pastorij in de Assestraat Lindelei 
  

  
Lindelei Lindelei 
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Omgeving Gemeenteplaats 
 
De Gemeenteplaats ligt aan de rand van de historische as. De kerk en het oude gemeentehuis 
sluiten ruimtelijk aan bij de bebouwing in de Assestraat – Lindelei. Rond de kerk liggen oude 
graven en aan de westzijde een gemeentelijk park met hoogstammen en een petanqueterrein. 
De noordelijke pleinwand is recent opgetrokken uit appartementen met kleinhandel op het ge-
lijkvloers. Aan de westzijde is de pleinwand niet afgewerkt: de bebouwingsstrook van de Kerk-
straat stopt er abrupt met een wachtgevel. De westelijke pleinwand wordt gecreëerd door een 
appartementsgebouw dat langs de U.N.O. Laan is ingeplant.  
 

  
Gemeenteplaats Hemiksem Park aan Gemeenteplaats Hemiksem 

  
Kerk op Gemeenteplaats Hemiksem Oud gemeentehuis op Gemeenteplaats Hemiksem 

  
Bebouwingswand U.N.O. Laan aan westzijde van park Hoek Gemeenteplaats - Lindelei 
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Omliggende woonstraten 
 
In de Ketinglei, Frans Blocklaan en Kerkstraat komen quasi enkel eengezinswoningen voor in 
gesloten bebouwing. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit 2 à 3  bouwlagen. De dakvorm is 
divers. Het enige, sterk afwijkende bouwvolume is het appartementsgebouw op de hoek van de 
Kerkstraat en de doorsteek naar de achterliggende volkstuintjes en sportterreinen. 
 
Het kerkhof ligt als een autonoom eiland in het bouwblok van de Kerkstraat – Ketinglei – Fr. 
Blocklaan. 
 
De Frans Blocklaan is een recente verkaveling met duidelijk herkenbare typologieën (belétage-
woningen, carportwoningen en split-levelwoningen). 
 
In de Eikenlaan vinden we ruime woningen in open bebouwing en op ruime kavels terug.  
 

  
Verkaveling Frans Blocklaan Ketinglei 

  
Begraafplaats Kerkstraat 

  
Volkstuintjes en garageboxen aan zuidzijde van plange-
bied 

Appartementsgebouw op hoek Kerkstraat en doorsteek 
naar volkstuintjes 



 
 

247324_03_ontwerp, Revisie_c
Pagina 14 van 35

 

3 PLANNINGSCONTEXT 

3.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 
 
De gemeente Hemiksem behoort volgens het RSV en de afbakening in uitvoering van het RSV 
volledig tot het grootstedelijke gebied Antwerpen (zie juridische context) en wordt aangeduid als 
economisch knooppunt. De Schelde is geselecteerd als hoofdwaterweg. 
 
Voor het grootstedelijke gebied zijn 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 woon-

dichtheid 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. 
 
 
3.2 Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) 
 
Volgens het RSPA behoort het plangebied tot de deelruimte grootstedelijk Antwerpen. Relevan-
te 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 aan-
geduid. 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 woonomgevin-
gen, 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 waar-
de 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 verbin-
ding 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. 
 
 
3.3 Relatie met gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de ruimtelijke structuur van Hemiksem opge-
deeld in 4 deelruimten: de Scheldestrook, de multifunctionele strook, de woonstrook en de groe-
ne strook. Het plangebied ligt in de deelruimte woonstrook en grenst in het zuiden aan de deel-
ruimte Groene strook die deel uitmaakt van een bovenlokale groene vinger. 
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De gemeente wenst aan de kerk en het oude gemeentehuis een centrumgebied uit te bouwen. 
Dit gebied, Hemiksem-Dorp, wordt als stimuleringsgebied voor kleinhandel aangeduid. De ont-
wikkeling van centrumondersteunende functies zoals kleinhandel, socio-culturele functies en 
maatschappelijke voorzieningen wordt dan ook op deze plek gebundeld. De omgeving van de 
Gemeenteplaats is tevens een toeristisch-recreatief knooppunt van gemeentelijk belang. 
 
Deelruimte Woonstrook 
Het volledige plangebied behoort tot het kerngebied wonen. In het kerngebied wonen wordt een 
beleid vooropgesteld dat aansluit bij de ligging in het stedelijk gebied (minimale dichtheid van 
25 woningen per ha). Er wordt gestreefd naar hoogwaardige woonomgevingen met voldoende 
openbare ruimte, zowel verharde als groene ruimten. 
 
De laatste binnengebieden worden ontwikkeld met de nodige publieke ruimte (speelpleintjes, 
parkjes,…) die het bindweefsel vormen tussen de verschillende wijken. De wijken rond de Be-
goniaweg en rond de Hoofdboslaan worden gescheiden van elkaar door de reservatiestrook. 
De reservatiestrook wordt ingevuld met een gedifferentieerde woningtypologie met groene cor-
ridor (zie RUP Varenvelden). 
 

  
Figuur 4: bestaande en gewenste nederzettingsstructuur 
Bron: GRS Hemiksem 
 
Het centrum van Hemiksem (omgeving Gemeenteplaats – kerk – Oud Gemeentehuis) kent 
geen echte centrumopbouw. Ook historisch was Hemiksem opgebouwd uit verschillende ge-
huchten en kastelen zodat van een echt centrumgebied geen sprake was. Dit gegeven bepaalt 
zeer sterk de huidige opbouw van Hemiksem. Beleidsmatig werd de omgeving van Gemeente-
plaats en kerk aangeduid als centrumgebied, temeer omdat recent in dit gebied een ruimtelijke 
dynamiek waarneembaar is. Met het inbreidingsproject aan de Gemeenteplaats, waar kleinhan-
del werd voorzien, is een eerste voorzichtige tendens van centrumcreatie aanwezig. De ge-
meente wenst deze tendens beleidsmatig te versterken door de verbetering van het openbaar 
domein en het voorzien van enkele inbreidingsprojecten. Daarnaast worden enkele randbepa-
lingen uitgewerkt die het centrumgebied mee zullen opwaarderen. De invalswegen tot het cen-
trum zullen ingericht worden als poort. Dit kan zowel door het wegdek anders in te richten als 
door de creatie van poorten op het kruispunt zelf (bv. bouwhoogte hier verhogen). 
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Een tweede luik richt zich op het stimuleren van de kleinhandel in een specifieke zone (Lindelei 
– Gemeenteplaats). Deze zone kan eventueel in de loop van de jaren uitgebreid worden. Buiten 
deze zone tracht de gemeente geen nieuwe kleinhandelszaken te stimuleren. Met de maatrege-
len die zich binnen het derde luik situeren, wordt de creatie van een verkeersluw gemeenteplein 
beoogd. Dit plein is enerzijds vlot bereikbaar voor bestemmingsverkeer (parking vanuit de 
U.N.O. Laan), anderzijds wordt doorgaand verkeer geweerd. De Gemeenteplaats op zich wordt 
hiertoe als weerstand ingericht (plein met verkeersremmende maatregelen zoals verhoogd 
wegdek, hindernissen,…). 
 
Gebied voor stimulering kleinhandel en horeca 
Het centrum van Hemiksem (omgeving Gemeenteplaats) wordt aangeduid als stimuleringsge-
bied voor horeca en kleinhandel. 
In de stimuleringsgebieden voor kleinhandel krijgt de herwaardering van het openbaar domein 
bijzondere aandacht. Bij nieuwbouw, herbouw of verbouwing wordt getracht zoveel mogelijk 
winkelruimte te realiseren. 
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Gebied voor ontrading kleinhandel 
Langsheen de invalswegen van de gemeente, de N148 en de Abdijstraat – Bouwerijstraat, Klei-
daallaan wordt een ontradingsbeleid door de gemeente naar de inrichting van nieuwe kleinhan-
delszaken gevoerd. In de zone tussen de Abdijstraat en de Bosstraat is dit beleid niet van toe-
passing. 
 
Gewenste nederzettingsstructuur 
Het plangebied ligt in het kerngebied voor wonen, maar is niet aangeduid als renovatiegebied.  
 
In het kerngebied wonen wordt een beleid vooropgesteld dat aansluit bij de ligging in het stede-
lijk gebied. Naast het aanbieden van een gedifferentieerde woonomgeving wordt een dichtheid 
van 25 woningen per ha vooropgesteld. In het kerngebied wonen wordt gestreefd naar hoog-
waardige woonomgevingen met voldoende openbare ruimte, zowel verharde als groen ruimten. 
 
Het binnengebied tussen het kerkhof, de Ketinglei, de F. Blocklaan en de K. de Backerstraat is 
niet aangeduid als strategisch woonproject. 
 
Deelruimte groene strook 
Een sterke groenstructuur is essentieel voor de leefbaarheid van het sterk verstedelijkte Hemik-
sem. Dit betekent dat naast het behoud en de versterking van natuurwaarden, voldoende aan-
dacht moet gegeven worden aan het recreatief medegebruik (toegankelijkheid) van groenge-
bieden. De woongebieden kunnen door middel van recreatieve routes op de groene strook die 
overgaat in de groene vinger tussen Hemiksem en Aartselaar aangesloten worden. De groene 
vinger is op het grondgebied van Hemiksem bijna volledig in private handen. 
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4 JURIDISCHE CONTEXT 

4.1 Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
De bestemmingen volgens het gewestplan zijn woongebieden, woongebieden met aanvullende 
voorschriften (gp 14: art.1, par.1 punt 5 (bruinomrand en Romeins cijfer II), woongebieden met 
cultureel, historische en/of esthetische waarde, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut en gebieden voor dagrecreatie.  
 

 
Figuur 5: gewestplan 
Bron: NGI - AGIV 
 
Aanvullende voorschriften 
 
Artikel 1. - Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen (BVR 07/07/00). 
Artikel 1 van de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften die behoren bij het gewestplan 
Antwerpen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 oktober 1979 houdende vaststelling van het 
gewestplan Antwerpen, zoals meermaals gewijzigd, wordt vervangen door de volgende 
bepaling: 
 
"§ 1. Voor het optrekken van gebouwen gelegen in de volgende woongebieden, gelden de 
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hierna vermelde bijzondere voorschriften: 
 
5° in de woongebieden die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven 
bruinomrand en met het Romeinse cijfer II overdrukt zijn. 
In deze gebieden wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria: 
1° de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten; 
2° de eigen aard van de hierboven vermelde gebieden; 
3° de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein. 
 
De Vlaamse regering heeft op 19 juli 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
grootstedelijk Gebied Antwerpen definitief vastgesteld. Dit besluit werd op 4 september 2009 
gedeeltelijk ingetrokken voor wat betreft de clausules in de stedenbouwkundige voorschriften, 
respectievelijk de toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften, met betrekking tot mini-
male vloeroppervlakten van kleinhandelsconcentraties en kleinhandelszaken. 
 
Het RUP stelt een aantal aanpassingen voor aan de bestemmingen en de geldende steden-
bouwkundige 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 legt de Vlaam-
se Regering twee zaken vast: 
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 nieu-

we ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur stadsbossen en stedelijk 
groen. 

 
Het plangebied van het RUP ligt binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen 
volgens het gewestelijk RUP. Binnen de afbakening van het gemeentelijk RUP liggen geen zo-
nes waarvoor het gewestelijke RUP voor het grootstedelijk gebied Antwerpen een bestem-
mingswijziging voorziet. Bron: www.ruimtelijkeordening.be 

 
Figuur 6: afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 
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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.  
 
 
4.2 Bijzonder beschermde gebieden op vlak van natuur 
 
Op ongeveer 370 m ten zuiden van de uiterste grens van het plangebied bevindt zich het VEN-
gebied; ‘Het Kleidaal’ (vastgesteld op 18/07/2003 – nr. 336). Op linkeroever van de Schelde ligt 
op ruim 1 kilometer afstand het VEN-gebied ‘De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Den-
der- tot de Rupelmonding’ (26/02/2004  - nr. 321). 
Het meest nabij gelegen habitatrichtlijngebied is het ‘Schelde en Durmeëstuarium van de Ne-
derlandse grens tot Gent’ (BE2300006) en bevindt zich op ongeveer 700 meter ten westen van 
het plangebied.  
Eveneens ten westen van het plangebied, op linkeroever van de Schelde is het vogelrichtlijn-
gebied ‘Durme en de middenloop van de Schelde’ (BE2301235) gesitueerd, dit ligt op ruim 1 
kilometer afstand van het plangebied. 
De afbakeningen zijn aangegeven op onderstaande figuren. 
 

 

 

Figuur 7 : Speciale beschermingszones 
Bron: NGI - AGIV 

 

 

 

 

Figuur 8: aanduiding VEN 
Bron: NGI –  AGIV 
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4.3 Beschermd erfgoed 
 

 

Figuur 9: inventaris van het bouwkundig erfgoed  
Bron: NGI - AGIV - VIOE 

 

 
Volgende gebouwen uit de lijst inventaris bouwkundig erfgoed zijn bewaard en al dan niet de-
finitief vastgesteld*: 
ID 13102 – Hoekhuis, Assestraat 1* 
ID 13103 – Dorpswoning, Assestraat 2* 
ID 13105 – Dubbelhuis, Assestraat 5 
ID:13105 – Pastorie, Assestraat 8 * 
ID 13106 – Hoeve, Assestraat 19* (ook beschermd als monument) 
ID 13120 – Gemeentehuis eclectische stijl, Gemeenteplaats 1* 
ID 13122 – 2 woningen Gemeenteplaats 12, 13-14* 
ID 13123 – 3 woningen Gemeenteplaats 17, 18-19 (2 woningen zijn aangegeven als gesloopt)* 
ID 13118 – Parochiekerk Sint-Niklaas Gemeenteplaats* 
ID 13119 – Pomp Gemeenteplaats zonder nummer* 
ID 13130 – 4 arbeidswoningen K. de Backerstraat 2, 9, 31, 34-35, 37 (3 woningen zijn gesloopt) 
ID 13136 – Rijhuis, Kerkstraat 21* 
ID 13137 – Rest hoeve Lindelei 162* 
ID 13138 – Rest Boerenhuis Lindelei 190* 
ID 13139 – Dubbelhuis Lindelei 190* 
ID 13140 – Dubbelhuis Lindelei 192* 
ID 13141 – Woning Vermijlen gebouwd door Braem Lindelei 219* 
 
* definitief vastgesteld volgens een Besluit van de administrateur-generaal dd 20 september 
2010: voor deze gebouwen zijn er specifieke bepalingen m.b.t. slopen, energieprestatie en bin-
nenklimaat, sociale huisvesting en functiewijzigingen aan zonevreemde gebouwen. 
 
Volgende gebouwen uit de lijst inventaris bouwkundig erfgoed zijn gesloopt: 
ID 13130 - 3 van 4 arbeidswoningen in de K. de Backerstraat 2, 9, 31, 34-35, 37 
ID 13135 – Dubbelwoonst Kerkstraat Kerkstraat 4 
ID 13142 – Café ‘De zwarte leeuw’, Lindelei 241 
ID 13143 – Dubbelhuis – Lindelei 243 
ID 13121 – Café ‘De nieuwe rigo’, Gemeenteplaats 5 
ID 13104 – Dubbelhuis Assestraat 5 
ID 13123 – 2 woningen Gemeenteplaats 17, 18-19 
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Het beschermde dorpsgezicht (OA 
002359), ‘Het kasteelpark, de XVIII 
eeuwse bijgebouwen en het hoevecom-
plex’ overlapt gedeeltelijk met het plan-
gebied . 
 
 
Het beschermde landschap ‘Omgeving 
kasteel Cleydael’ (OA001095) bevindt 
zich op iets minder dan 1 km ten zuid-
oosten van het plangebied. 
Het orgel van de Sint Niklaaskerk 
(OA002360) en de hoeve in de As-
sestraat 19 (OA002361) (beide tevens 
opgenomen in de inventaris van bouw-
kundig erfgoed) zijn beschermd als mo-
nument. 
 
 

Figuur 10: beschermd dorpsgezicht 
Bron: NGI – AGIV VIOE 

 

 
4.4 Archeologisch erfgoed 
 
Uit de centrale archeologische inventaris (CAI) blijkt dat in het plangebied zones gelegen zijn 
waarbinnen archeologische objecten zijn gevonden. Indien tijdens bouwwerken toch zou blijken 
dat archeologisch erfgoed aanwezig is in de bodem, dan is de zorgplicht van de eigenaar en 
gebruiker (art 4 §2) en de vondstmeldplicht (art 8) van het archeologiedecreet van kracht. 
 
4.5 Bouwovertredingen 
 
Dossiernr Perceelnr omschrijving 
11018_2005_37 Afdeling 1, Sectie B, Perceel-

nummer 0009S 011 
bouwen tuinhuisje op terras zonder vergunning 

11018_2005_24 Afdeling 1, Sectie A, Perceel-
nummer 0085M 

bouwen autobergplaats zonder vergunning 

11018_2007_3809 Afdeling 1, Sectie B, Perceel-
nummer 0033D 

15 garages zonder stedenbouwkundige ver-
gunning, regularisatie werd geweigerd 

11018_2007_3808 Afdeling 1, Sectie B, Perceel-
nummer 0087D 

vellen 2 bomen zonder vergunning 

 
4.6 Rooilijn- en onteigeningsplannen 
 
type plan goedkeuring opmerking 
Rooilijnplan wijk Hoofdbos KB 1/9/1955 
Onteigeningsplan wijk Hoofdbos KB 14/9/1955 

verbinding tussen Monnikenhof-
laan en Assestraat: realisatie niet 
wenselijk omwille van aanwezig-
heid beschermd monument: af te 
schaffen 

Bouwlijnplan Kerkstraat en Ke-
tinglei 

KB 12/11/1930 Kerkstraat: gerealiseerd 
Ketinglei: deels niet gerealiseerd 

Rooilijnplan Assestraat KB 6/11/1956 
Rooilijnplan Gemeenteplaats KB 16/6/1926 

KB 12/11/1930 
KB 6/11/1956 

Gebouw  op hoek Gemeente-
plaats x Assestraat staat voor 
rooilijn 

OA002361 
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5 VISIE OP HET PLANGEBIED 

5.1 Visie en doelstellingen van het RUP 
 
De hoofddoelstellingen van het RUP kunnen als volgt samengevat worden: 
• het stimuleren van kleinhandel en horeca rond de Gemeenteplaats en de Lindelei; 
• het vrijwaren van de kwaliteit en samenhang van het bestaand woonweefsel; 
• het stimuleren van een kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte rond de Gemeente-

plaats in relatie met de omliggende bebouwing. 
 
Het grootste deel van het gebied is momenteel reeds bebouwd. Voor de bestaande woningen 
blijft de hoofdbestemming wonen. De middelbare school en de lokalen van buurtfuncties (chiro, 
…) in de Lindelei worden bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, evenals het kerkhof. Ook 
voor de Gemeenteplaats en de Sint-Niklaaskerk wordt een afzonderlijke bestemming voorzien, 
in functie van een samenhangende inrichting van het publiek domein.  
 
Er is omwille van de dense bebouwingsstructuur en de recente en geplande inbreidingsprojec-
ten (b.v. verkaveling Frans Blocklaan, verkavelingen in de omgeving van de Emiel Creadolaan, 
…)  steeds minder groen in het centrum. Daarom wordt ervoor geopteerd om de nog aanwezige 
groene binnengebieden groen te houden en de bebouwingsmogelijkheden ervan te beperken.  
 
Zo wenst de gemeente het binnengebied tussen kerkhof en K. De Backerstraat als een groen 
hart te behouden. Het gebied is niet ontwikkelbaar voor woningbouw omdat het niet op een 
kwalitatieve manier kan ontsloten worden. Het gebied heeft omwille van haar centrale ligging en 
omvang (met slechts 1 eigenaar) de potentie om uit te groeien tot een collectief groengebied 
(b.v. volktuintjes, buurtpark met lokale speelvoorzieningen,…).  Voorwaarde is dat de toeganke-
lijkheid van het gebied wordt verbeterd. Dit kan enerzijds vanuit de zuidzijde door een koppeling 
te maken met het kerkhof: verder onderzoek is nodig om te bepalen hoe dit best gebeurt (b.v. 
kerkhof meer inrichten als hof/park met continue groen- en voetgangersassen die het binnen-
gebied verbinden met de Kerkstraat / creëren van voetgangersverbinding aan de oostzijde van 
het kerkhof,…). Vanuit de noordzijde kan het gebied toegankelijk gemaakt worden vanaf de 
Frans Blocklaan en de zone voor garages. Er worden randvoorwaarden gesteld aan de inrich-
ting van de zone met garages om de kwaliteit van deze route te verzekeren. 
 
Andere groene binnengebieden (b.v. tussen U.N.O. Laan en Rode Kruisplein en tussen Lindelei 
en Frans Blocklaan) hebben een sterk versnipperde eigendomsstructuur en worden bestemd 
als (private) tuinzone.  
 
De voorschriften voor het wonen zijn een verfijning van het gewestplan (woongebied).  
 
Zowel voor de woningen als de gemeenschapsvoorzieningen en de andere bestemmingen 
worden gebiedsspecifieke inrichtingsvoorschriften bepaald in het RUP.  
 
5.2 Visie mobiliteit en parkeren 
 
De Gemeenteplaats wordt als een autoluwe publieke ruimte ingericht: de U.N.O. Laan en Ge-
meenteplaats hebben plaatselijk nog wel een beperkte verkeersfunctie, maar deze is onderge-
schikt aan de verblijfsfunctie van de publieke ruimte. De publieke ruimte wordt niet als een klas-
siek (volledig verhard) dorpsplein opgevat, maar als een multifunctioneel park-plein (met zowel 
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park als plein, mogelijkheden voor markt en evenementen, …). Er worden hoge eisen gesteld 
aan de kwaliteit van de inrichting omdat deze beeldbepalend is voor gans de gemeente. 
 
Het kernwinkelgebied wordt via een netwerk van fietspaden en fietssuggestiestroken met de 
omliggende wijken en andere belangrijke attractiepolen in de gemeente (station, Abdij,…) ver-
bonden. 
 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een groot aantal rijwoningen (zonder eigen garage). 
Daardoor is er in het centrum ook een grote nood aan parkeervoorzieningen wat zich vertaald in 
een groot aantal garageboxen. Omdat deze beantwoorden aan een reële vraag is de aanpak 
vooral kwalitatief: voor de aanwezig garages worden specifieke inrichtingsvoorschriften uitge-
werkt met de bedoeling om de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden te verbeteren. Indien een 
bestaande woning wordt opgesplitst of vervangen wordt door een appartementsgebouw moet 
de parkeerbehoefte volgens de parkeerverordening binnen het project opgelost worden. Om te 
kunnen voldoen aan de toekomstige behoefte (toenemend wagenbezit,…) worden beperkte 
mogelijkheden geboden om bijkomende garages te voorzien. Meer bepaald aansluitend bij de 
bestaande zone aan de K. De Backerstraat en de bestaande zone tussen de Kerkstraat en het 
Rode Kruisplein). 
 
 
5.3 Visie erfgoed 
 
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het behouden en integreren van het bestaande bouw-
kundig erfgoed in de toekomstige stedenbouwkundige structuur. Op een aantal plaatsen is de 
typologie van het erfgoed niet verzoenbaar met de gewenste bebouwingsstructuur en is het 
omwille van het streven naar kernverdichting en het verbeteren van de woonkwaliteit aanvaard-
baar om het erfgoed te vervangen / om te bouwen. (al dan niet met behoud van bepaalde 
bouwkundige erfgoedelementen). Verbouwen binnen het bestaand volume is echter steeds 
mogelijk. 
 
Voor elk gebouw dat opgenomen is in de lijst van definitief vastgesteld bouwkundig erfgoed, 
wordt hieronder de visie gegeven: 
 
Bouwkundig erfgoed Zone  Visie  
ID 13102 – Hoekhuis, As-
sestraat 1 

Art 2 Behoud typologie (2 bouwlagen + zadeldak) 
mogelijk als onderdeel van kleinhandelslint 

ID 13103 – Dorpswoning, 
Assestraat 2 

Art 3.2 Behoud kenmerkend hekwerk wenselijk (in-
planting vrij); typologie (1 bouwlaag + zadel-
dak) niet verzoenbaar met gewenste typologie 
(3 bouwlagen) 

ID:13105 – Pastorie, As-
sestraat 8 

Art 3.2 Typologie (2 bouwlagen + zadeldak) inpas-
baar in gewenste bebouwingsstructuur; inplan-
ting vrij 

ID 13106 – Hoeve, As-
sestraat 19 (ook beschermd 
als monument) 

Art 3.2 Verbouwen en uitbreiden (+20%) mogelijk 
mits positief advies van Onroerend Erfgoed 

ID 13120 – Gemeentehuis 
eclectische stijl, Gemeente-
plaats 1 

Art 2 (speci-
fieke aandui-
ding) 

Gebouw is beeldbepalend: daarom zijn aan 
het voorste deel enkel interne verbouwingen 
toegestaan; enkel recentere aanbouw achter-
aan kan herbouwd worden 

ID 13122 – 2 woningen Ge-
meenteplaats 12, 13-14 

Art 3.1 typologie (1 bouwlaag + zadeldak) niet ver-
zoenbaar met gewenste typologie (min. 2 
bouwlagen met zadeldak) 

ID 13123 – 3 woningen Ge-
meenteplaats 17, 18-19 (2 
woningen zijn aangegeven 
als gesloopt) 

Art 3.1 typologie (1 bouwlaag + zadeldak) niet ver-
zoenbaar met gewenste typologie (min. 2 
bouwlagen met zadeldak) 
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ID 13118 – Parochiekerk 
Sint-Niklaas Gemeenteplaats 

Art 4 Op een kwalitatieve manier te integreren in de 
aanleg van het publiek domein (projectzone) 

ID 13119 – Pomp Gemeente-
plaats zonder nummer 

Art 4  

ID 13136 – Rijhuis, Kerkstraat 
21 

  

ID 13137 – Rest hoeve Linde-
lei 162 

Art 2 typologie (1 bouwlaag + zadeldak) niet ver-
zoenbaar met gewenste typologie (min. 2 
bouwlagen met zadeldak) 

ID 13138 – Rest Boerenhuis 
Lindelei 190  
+ ID 13139 – Dubbelhuis Lin-
delei 190 

Art 2 + 7 Afbraak opgelegd als voorwaarde voor bouw 
woning in 2de orde 

ID 13140 – Dubbelhuis Linde-
lei 192 

Art 2 Typologie (2 bouwlagen + zadeldak) inpas-
baar in gewenste bebouwingsstructuur: inge-
plant op gewenste voorgevelbouwlijn 

ID 13141 – Woning Braem 
Lindelei 219 

Art 2 Typologie (3 bouwlagen met plat dak) inpas-
baar in gewenste bebouwingsstructuur; plaat-
selijk afwijkende voorbouwlijn voorzien in func-
tie van behoud ruimtelijk accent 

 
 
5.4 Nadere uitwerking per deelzone 
 
5.4.1 Stimulering kleinhandel in Lindelei en Gemeenteplaats (zone 2) 
 
Om de ontwikkeling van kleinhandel t.h.v. de Lindelei en de Gemeenteplaats te stimuleren, 
wordt een grotere bouwdiepte op het gelijkvloers toegelaten.  
 
De gewenste voorbouwlijn komt meestal overeen met de bestaande grens van het openbaar 
domein. De achteruitspringende bebouwing ter hoogte van de doorsteek naar de E. Van Nuffel-
laan zorgt voor plaatselijke verbreding en groen karakter en wordt daarom behouden. 
 
Het aantal bouwlagen wordt in de Lindelei beperkt tot 3. Enkel ter hoogte van de Gemeente-
plaats kan de bebouwing omwille van de ligging aan een plein tot 4 bouwlagen bevatten. 
 
Omdat de tuin die grenst aan de Frans Blocklaan verdere versnippering en bebouwing van het 
binnengebied tussen de Kerkstraat, de U.N.O. Laan en het Rode Kruisplein te vermijden, 
 
5.4.2 Gesloten bebouwing in K. De Backerestraat, Lindelei, Notelaarstraat, Ketinglei, 

Kerkstraat en Gemeenteplaats (zone 3.1 en zone 5) 
 
De gesloten bebouwingstypologie is kenmerkend voor deze straten en wordt behouden en ver-
sterkt. In functie van de ruimtelijke samenhang wordt een duidelijke voorbouwlijn bepaald: deze 
valt voor de meeste straten samen met de grens van het openbaar domein. In de Ketinglei en 
de U.N.O. Laan wordt een terugliggende voorbouwlijn op het plan aangeduid om de bestaande 
en gewenste voortuinstroken te vrijwaren. 
 
Om de parkeerproblematiek op te lossen voor de aanwezige een- en meergezinswoningen 
worden nabij de zones met gesloten bebouwing, zones voor garages aangeduid.  
 
De woningen in de Kerkstraat waarvan de tuin tot aan de parking aan de sportterreinen reikt 
(zone 6.2), kunnen achteraan op de achterste perceelsgrens een garage of carport bouwen die 
via de parking ontsloten wordt. 
 
Het gebied tussen de Kerkstraat en de zuidelijke plangrens (Rode Kruisplein) krijgt een gediffe-
rentieerde invulling. Voor de zuidelijke tak van de Kerkstraat die (onder andere) voor de ontslui-
ting zorgt van de achtergelegen publieke parking (zone 6.2), wordt een stedenbouwkundige 
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afwerking voorzien (afwerken bebouwingswand aan de oostzijde). De bestaande garageboxen 
voldoen aan een reële vraag en worden daarom als dusdanig bestemd (weliswaar gekoppeld 
aan kwalitatieve inrichtingseisen). De garages moeten zowel richting Kerkstraat als richting Ro-
de Kruisplein ontsloten blijven: om dat te garanderen wordt de gewenste ontsluitingsweg aan-
sluitend op de bestaande zuidelijke perceelgrens van de woningen in de Kerkstraat aangeduid. 
Om verdere versnippering en bebouwing van de aanwezige groene binnengebieden te vermij-
den, worden deze als tuinzone aangeduid: ze kunnen ingericht worden als private tuin en/of als 
volkstuintjes. Er worden specifieke bepalingen opgenomen m.b.t. het plaatsen van woningbij-
gebouwen. 
 
In het binnengebied tussen de Frans Blocklaan, de Ketinglei, het kerkhof en de K. De Backer-
straat ligt centraal een omvangrijk groengebied dat momenteel gebruikt wordt als private tuin. 
Het behouden van een aaneengesloten groene zone in het sterk verstedelijkte centrum van 
Hemiksem is belangrijk: de zone wordt daarom bestemd als tuinzone. Een voorkooprecht laat 
toe dat de gemeente het groengebied op termijn een publiek karakter kan geven. Om verdere 
versnippering en bebouwing van het groene binnengebied te vermijden, wordt een functionele 
en visuele opsplitsing van het perceel niet toegelaten en wordt de toegelaten bebouwing be-
perkt (max. 3 gebouwen met gezamenlijke oppervlakte van 120 m²).  
 
 
 
5.4.3 Gesloten, halfopen en open bebouwing in de Assestraat, E. Van Nuffellaan, Frans 

Huysmanslaan (zone 3.2) 
 
De heterogene bebouwingstypologie kenmerkt deze straten (of delen ervan) en kan bijgevolg 
behouden blijven, mits er in de dimensionering en dakvorm voldoende afstemming is op de 
aangrenzende percelen (harmonieregel). In deze zone is zowel open, halfopen als gesloten 
bebouwing toegelaten.  
 
 
5.4.4 Woonwijk Frans Blocklaan (zone 3.3, 3.4 en 3.5) 
 
Het gebied is verkaveld vanaf 2001. In de verkaveling zijn drie verschillende type woningen 
voorzien: 
• Split-level woningen (zone 2.3): 

° 6 m voortuinstrook 
° Gesloten bebouwing; bij kopgebouwen breedte 6,0 m mits bouwvrije zijdelingse strook 

van min. 3 m 
° Max. bouwhoogte: 8,50 m, afgestemd op de bestaande, ermee gekoppelde, woning 
° Platte daken 
° Bouwdiepte: max. 12 m (+ 2m voor niet orthogonale percelen) 

• Carport / patiowoningen (zone 2.4) 
° 14 m voortuinstrook met hierin een zone voor carport en berging vanaf 2 m tot 8 m achter 

de rooilijn 
° Halfopen bebouwing; bouwvrije zijdelingse strook van min. 3 m 
° Max. bouwhoogte hoofdgebouw: 8,50 m, afgestemd op de bestaande, ermee gekoppel-

de, woning 
° Max. bouwhoogte carport: 2,80 m 
° Platte daken 
° Bouwdiepte: max. 12 m 

• Bel-etage woningen (zone 2.5) 
° 6 m voortuinstrook 
° Gesloten bebouwing; bij kopgebouwen bouwvrije zijdelingse strook van min. 3 m 
° Max. bouwhoogte: 8,50 m, afgestemd op de bestaande, ermee gekoppelde, woning 
° Platte daken 
° Bouwdiepte: max. 12 m 
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Algemene principes inrichting niet bebouwde ruimte 
• De niet bebouwde ruimte is bestemd als tuin 
• Afsluitingen uit levende hagen, al dan niet versterkt met paal en draad, op de perceelsgrens 

tot max. 1,80 m zijn toegelaten 
• In de voortuinstrook is max. 30% te verharden 
 
 
5.4.5 Zone voor meergezinswoningen in groen kader in de U.N.O. Laan (zone 3.6) 
 
In functie van een duurzame invulling van de nog onbebouwde zone aan de U.N.O. Laan ten 
zuiden van het gemeentepark wordt gekozen voor een typologie met kleinschalige apparte-
mentsgebouwen waardoor er een belangrijk aandeel groene ruimte overblijft. Principes: 
• Max. 2 appartementsgebouwen met een grondoppervlakte van max. 400 m², op min. 15 m 

van elkaar 
• 3 à 4 bouwlagen met plat dak (ingericht als groendak) 
• Min. 9 en max. 12 wooneenheden per bouwvolume 
• Parkeren voor bewoners ondergronds; bovengronds beperkt aantal bezoekersparkings 
• Private tuinen en terrassen beperkt in omvang 
• Toepassen duurzame technieken op vlak van energie, materialen en natuurlijke entiteiten 
 
 
5.4.6 Projectzone gemeenteplaats (zone 4) 
 
In functie van de herwaardering van het centrum en het centrale plein wordt een groot deel van 
de Gemeenteplaats, de Sint. Niklaaskerk en omgeving, het gemeentepark en de U.N.O. Laan 
ter hoogte van het park opgenomen in een projectzone. 
 
Het is de bedoeling om de inrichting van het openbaar domein af te stemmen op de inplanting 
en verschijningsvorm van de bebouwing en vice versa. Bestaande gebouwen en constructies 
kunnen indien nodig verplaatst worden indien het bouwvolume niet toeneemt. Er mag echter 
geen bijkomende bebouwing worden voorzien die hier niet aan voldoet. Het vrijwaren van de 
openbare ruimte maakt immers een meer kwalitatieve invulling van het centrum mogelijk, de 
Gemeenteplaats en het bijhorende park mogelijk. 
 
Het groene karakter is een fundamentele kwaliteit van het publiek domein. De bestaande om-
vang van het park (ong. 5.000 m²) moet behouden blijven: in functie van de verdere inrichting 
kunnen delen enkel verdwijnen op voorwaarde dat ze gecompenseerd worden en het park een 
aaneengesloten geheel blijven vormen. 
 
Met betrekking tot het parkeeraanbod wordt een stand still voorzien (70 PP). Dit aantal is nood-
zakelijk om de parkeerbehoefte van zowel de bestaande als de toekomstige kleinhandel op te 
vangen.  
Momenteel is de parkeerdruk op drukke momenten zoals vrijdagavond en op zaterdag reeds 
hoog. Uit een telling uitgevoerd op donderdag 8 december 2011 om 14u00 blijkt dat er gemid-
deld 50 parkeerplaatsen benut werden. Op vrijdag 9 december 2011 werd er rond 9u00 gedu-
rende een tijdspanne van 30 minuten gemiddeld 79 parkeerbewegingen genoteerd. Het gaat 
voornamelijk over kortparkeren van 15 à 30 minuten. 
Voor toekomstige handelszaken en uitbreidingen is in Hemiksem een gemeentelijke steden-
bouwkundige verordening inzake de aanleg van parkeerplaatsen en fietsenstallingen van 
kracht. Het principe is dat de parkeerbehoefte op het eigen perceel wordt opgevangen. Han-
delszaken rondom de Gemeenteplaats kunnen echter onmogelijk parkeerplaatsen realiseren op 
hun eigen perceel, maar tegelijk is het wenselijk om het kleinhandelsapparaat verder te verster-
ken, Daarom moet het mogelijk zijn om voor de realisatie van handelszaken aan de Gemeente-
plaats een afwijking toe te staan (wat de verordening ook toelaat). Dit betekent dat er voldoende 
publieke parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn zodat er geen hinder voor omwonenden ont-
staat. Door een parkeerbeleid waarbij rond de Gemeenteplaats ingezet wordt op kortparkeren, 
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kan een stijgende parkeerbehoefte opgevangen worden op eenzelfde aantal parkeerplaatsen 
(meerdere kortgeparkeerde auto’s op één en dezelfde parkeerplaats). 
 
 
5.4.7 Wegenis (zone 6) en randparking (zone 6.2) 
 
Aan de zuidwestzijde van het plangebied wordt de parking grenzend aan de voetbalvelden van 
verbroedering Hemiksem bestemd als randparking voor het centrum. Deze heeft een functie als 
overloopparking zodat bij evenementen op de gemeenteplaats (b.v. de wekelijkse markt, …) of 
de aangrenzend recreatiegebied de parkeerbehoefte kan opgevangen worden zonder overlast 
te veroorzaken in de omliggende woonstraten. 
 
 
5.4.8 Begraafplaats (zone 7.1) 
 
Het bestaande kerkhof is voldoende groot en wordt bestemd voor gemeenschapsvoorzienin-
gen. Er wordt een mogelijkheid voorzien om één of meerdere fiets- en voetgangersverbindingen 
aan te leggen om het achterliggend groengebied (zone 6) toegankelijk te kunnen maken,  
 
 
5.4.9 Vrije basisschool en omgeving (zone 7.2) 
 
Tussen de Lindelei en de Frans Huymanslaan ligt een vrije basisschool en verschillende ge-
meenschapsvoorzieningen. Omdat deze functies belangrijk zijn voor het functioneren van het 
centrum wordt het gebied bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen. 
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6 DECRETALE BEPALINGEN 

6.1 Onderzoek tot m.e.r. 
 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan vormt het kader voor het toekennen van stedenbouwkundige ver-
gunningen. Het RUP valt dus onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd 
in het Decreet houdende de Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM). 
 
De project-m.e.r.-plicht wordt afgetoetst op basis van het besluit van de Vlaamse regering hou-
dende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapporta-
ge, meer bepaald de bijlagen 1 en 2 aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 decem-
ber 2004. De activiteiten die binnen het planologisch kader van het RUP zullen kunnen gereali-
seerd worden vallen hier niet onder. 
 
Op het grondgebied van de gemeente Hemiksem zijn geen speciale beschermingszones aan-
wezig. In het onderzoek tot m.e.r. werd aangetoond dat de realisatie van het plan geen beteke-
nisvolle effecten zal hebben op de speciale beschermingszone waardoor een passende beoor-
deling niet nodig is 
 
Hieruit concluderen we dat het plan niet ‘van rechtswege’ plan-MER plichtig is. Het RUP komt 
dus in aanmerking voor een onderzoek tot de milieueffectenrapportage. Overeenkomstig artikel 
4.2.6 §1 van het planMER-decreet werd een onderzoek tot m.e.r. of ‘screening’ ingediend ten-
einde de dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de opmaak van een planMER. 
 
Het screeningsdossier bevat informatie over het voorgenomen plan en bespreekt de relevante 
milieudisciplines. Er kan in het algemeen gesteld worden dat het realiseren van de doelstellin-
gen van het RUP geen aanzienlijke milieueffecten zal teweeg brengen. 
 
De Dienst MER concludeert dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen 
en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De beslissing van de Dienst MER is gevoegd 
in bijlage. 
 
 
6.2 Watertoets 
 
Onderstaande tabel geeft de situering van het plangebied weer voor alle watertoetskaarten 
(bron: www.agiv.be ):  
 
Type kaart Conclusie 
Hellingenkaart Hoofdzakelijk 0,5 – 5 % 
Erosiegevoelige gebieden Niet erosiegevoelig 
Winterbed  Niet gelegen in omgeving van winterbedding  
Overstromingsgevoelige gebieden Niet overstromingsgevoelig gebied 
Infiltratiegevoelige bodems Infiltratiegevoelig 
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Weinig gevoelig (type 3) 
Tabel 1: samenvatting watertoetskaarten 
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Legende 

 

 

 

 
 

Figuur 11: Situering waterlopen en overstromingsgevoelige gebieden (watertoetskaart) 
 
De gemeente is gelegen in het Beneden-Scheldebekken. Effectief overstromingsgevoelige ge-
bieden zijn voornamelijk gelegen in de vallei van de Benedenvliet/Bovenvliet. De Schelde en 
linkeroever van de Schelde is eveneens aangegeven als effectief overstromingsgevoelig. De 
mogelijk overstromingsgevoelige gebieden situeren zich voornamelijk in het westelijk deel van 
de gemeente, ten westen van de N 148, waar verschillende gebieden zijn aangegeven.  
 
Het plangebied is infiltratiegevoelig In de infiltratiegevoelige gebieden kan geïnfiltreerd worden 
bvb. door het voorzien van waterdoorlatende verharding. 
 
Het RUP voorziet niet in een significante uitbreiding van de bebouwde of verharde oppervlakte. 
De zone voor randparking (art 6.2) betreft een bestaande verharding. Het behoud van bestaan-
de groene zones in binnengebieden en aan de Gemeenteplaats wordt juridisch verankerd.  
Volgende planelementen kunnen leiden tot een gewijzigde afstroomhoeveelheid: 
• de ontwikkeling van ‘meergezinswoningen in een groen kader’ (art. 2.5) ten oosten van de 

U.N.O. Laan. In de onbebouwde zone worden maximale bebouwbare oppervlakte opgelegd 
en wordt het aan het percentage van aan te leggen verharde oppervlakte tot een minimum 
beperkt. Bovendien wordt het gebruik van groendaken opgelegd; 

• ter hoogte van de school aan de Lindelei wordt een maximum percentage voorzien voor ver-
harding en gebouwen 

• in de Lindelei kan de bebouwing in functie van kleinhandel tot 70% van de perceelsopper-
vlakte uitgebreid worden, op voorwaarde dat er een voldoende tuinzone (min 10 m) wordt 
gevrijwaard; ondiepe percelen met beperktere tuin (min 5 m) moeten als compensatie platte 
daken inrichten als groendak. 
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Op korte termijn is een toename van de verharde en bebouwde oppervlakte mogelijk: door het 
toepassen van de nodige milderende maatregelen (toepassen van waterdoorlatende verhardin-
gen) is de impact hiervan echter zeer gering. Tevens blijft de stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwater onverminderd van kracht.  
Bovendien zijn volgende bepalingen verordenend opgenomen: 
• Hemelwater moet in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt worden. Het resterend deel moet maxi-

maal kunnen infiltreren in de ondergrond, hetzij door het gebruik van waterdoorlatende materialen, 
hetzij door afleiding van hemelwater van verharde delen naar de onverharde delen, hetzij door aflei-
ding naar daartoe voorziene constructies om het water te bufferen gekoppeld aan vertraagde afvoer. 

• Materialen die gebruikt worden voor verhardingen van wegenis, toegangen, parkings, terrassen, e.d. 
zullen maximaal waterdoorlatend zijn. Indien er geen gebruik van waterdoorlatende materialen is, zul-
len er specifieke maatregelen tot buffering en afvoer van regenwater genomen worden. 

 
Deze maatregelen hebben een gunstig effect op de waterkwantiteit. 
 
Voor wat de maatregelen naar waterkwaliteit (aansluitingen afvalwater) betreft kan verwezen 
worden naar het zoneringsplan (geoloket.vmm.be). Hier wordt voor het volledige grondgebied 
van Hemiksem aangeduid welke woningen behoren tot het centraal gebied, welke woningen 
deel uitmaken van het collectief te optimaliseren of geoptimaliseerd buitengebied en welke wo-
ningen een individuele behandeling van afvalwater (IBA) dienen te voorzien. 
Woningen die deel uitmaken van het centraal gebied zijn reeds aangesloten op een rioolwater-
zuiveringsinstallatie (via bestaande rioleringen). 
 

 
Figuur 12:: zoneringsplan VMM 
Bron: geoloket.vmm.be  
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De woningen die deel uitmaken van het collectief te optimaliseren gebied zullen op termijn aan-
sluiten op de riolering zodat het afvalwater kan doorgevoerd worden naar de waterzuiveringsin-
stallatie. Geïsoleerde woningen zullen op termijn een IBA moeten voorzien. Het grootste deel 
van het plangebied behoort tot het centraal gebied. Net ten oosten van de Lindelei maakt een 
gebied deel uit van het collectief te optimaliseren buitengebied. 
 
 
Er kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect van het plan conform de 
bepalingen inzake integraal waterbeheer beperkt is. 
 
6.3 Op te heffen bepalingen 
 
6.3.1 Gewestplanvoorschriften 
 
Volgende voorschriften voor woongebieden en parkgebieden, vastgelegd bij koninklijk besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen worden in het plangebied opgeheven: 

 Art. 5. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverle-
ning, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezon-
derd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoor-
zieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan 
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

 Art. 6 Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden 
gegeven 
de woongebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waar-
de. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan 
bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.  

 Art. 16. De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en 
toeristische accomodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccomodatie. In deze 
gebieden kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten 
einde het recreatief karakter van de gebieden te bewaren.  
De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische acco-
modatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccomodatie.  

 Art. 17. De gebieden bestemd voor ander grondgebruik: 
de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 

 
Tevens worden volgende aanvullende voorschriften van gewestplan nr 14 betreffende de hoog-
te van de gebouwen (BVR 07/07/00) opgeheven.  

 Art. 1 Bijzondere voorschriften betreffende de hoogte van de gebouwen  
Voor het optrekken van gebouwen gelegen in de volgende woongebieden, gelden de 
hierna vermelde bijzondere voorschriften: 
5° in de woongebieden die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven 
bruinomrand en met het Romeinse cijfer II overdrukt zijn. In deze gebieden wordt de 
maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria: 

o 1° de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten; 
o 2° de eigen aard van de hierboven vermelde gebieden; 
o 3° de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein. 
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6.3.2 Verkavelingsvoorschriften 
 
Na goedkeuring van voorliggend RUP worden binnen het plangebied de voorschriften van vol-
gende verkavelingen opgeheven: 

- VK 1964/4 
- VK 1967/1 
- VK 1971/1 
- VK 1972/1 
- VK 2000/2 
- VK 2010/2 

 
6.3.3 Onteigenings- en rooilijnplan 
 
Het gemeentebestuur wenst het goedgekeurde onteigenings- en rooilijnplan tussen de As-
sestraat en Hoofboslaan op te heffen. 
 
 
6.4 Register van planbaten, planschade en gebruikerscompensatie 
 
Het “register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of 
gebruikersschade op van toepassing kan zijn” (kortweg “grafisch register”) is in essentie het 
resultaat van een geografische overlay tussen de bestaande juridische toestand en het nieuwe 
plan. 
 
Bestemmingen worden opgedeeld in categorieën van gebiedsaanduiding. Deze categorieën 
worden dan ook gebruikt voor het grafisch register. 
  
Planbaten zijn ten laste van de eigenaar indien de bestemmingscategorie wordt gewijzigd. 
Er bestaat een overzicht van overgangen tussen categorieën / subcategorieën die aanleiding 
geven tot planbaten (cfr. art. 2.6.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 
 
• Niet van toepassing vermits enkel gebieden die momenteel een bestemming hebben als 

woongebied (=bestemmingscatogorie wonen) in het RUP een bestemmingscatogorie wonen 
krijgen. 

 
Voor planschade bestaat er geen exacte oplijsting. De rechter doet hierover uitspraak. 
Planschade ten laste van de gemeente (opsteller RUP) kan opgelegd worden indien het niet 
meer mogelijk om een perceel te bebouwen of verkavelen en indien voldaan is aan volgende 
criteria 
• Gelegen langs uitgeruste weg 
• Perceel is vanuit stedenbouwkundig en bouwtechnisch oogpunt geschikt om te bebouwen 
• Momenteel bebouwbaar volgend vigerend bestemmingsplan 
• Enkel eerste 50 m vanaf rooilijn komt in aanmerking 
 
Hieronder staat een indicatief register van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt 
doorgevoerd die mogelijk aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbaten-
heffing of een compensatie cf. het grond en pandenbeleid: 
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(deel v.) 
perceel 

Bestaande  
bestemming 

Nieuwe  
bestemming 

Plan-
schade 

Plan-
baten 

Com-
pensatie 

opmerking 

B  18 G Woongebied 
(cat wonen) 

Zone voor wegenis 
en publiek domein 
(cat lijninfrastructuur) 

Wellicht 
niet 

/ / Perceel blijft nog 
deels bebouwbaar; 

afbraak stal als 
voorwaarde opge-
legd bij bouw van 

woning in 2de 
bouwlijn 

B  31 S 3 Woongebied 
(cat wonen) 

Zone voor groen (cat. 
overig groen) 

Wellicht 
niet 

/ / Niet langs uitgerus-
te weg gelegen 

B  73 T 

B  82 E 

B  73 R  

B  75 B 

B  80 M 

Woongebied 
(cat wonen) 

Projectzone gemeen-
teplaats (cat. wonen) 

Wellicht 
niet 

/ / Bebouwings-% 
mag in deze zone 
niet toenemen (be-
halve voor kopge-
bouw), voor be-

staande gebouwen 
wel verbouwing en 
herbouw op zelfde 
of andere plaats 
mogelijk; onbe-

bouwde percelen 
zijn eigendom van 

gemeente  

B  73 S Woongebied 
(cat wonen) 

Projectzone gemeen-
teplaats (cat. wonen) 

Wellicht 
niet 

/ / Te klein om te be-
bouwen 

B  83 E Woongebied 
(cat wonen) 

Projectzone gemeen-
teplaats (cat. wonen) 

Wellicht 
niet 

/ / Niet langs uitgerus-
te weg gelegen 

B  63 A5* Gebied voor 
dagrecreatie 
(cat recreatie) 

Zone voor wegenis 
en publiek domein 
(cat lijninfrastructuur) 

Wellicht 
niet 

/ / Eigendom van ge-
meente  
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