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1 Inleiding 

1.1 Structuurplanning, een proces van visie- en be-
leidsvorming 

Structuurplanning is de soort van ruimtelijke planning die momenteel 
gehanteerd wordt in Vlaanderen. Het wordt gezien als een middel om tot een 
goed ruimtelijk beleid te komen. 

In het document Structuurplanning: een handleiding voor de gemeenten 
(AROHM, Afdeling Ruimtelijke Planning, 1994) staat structuurplanning 
omschreven als ‘een dynamisch en continu proces van visie- en 
beleidsvorming met betrekking tot de kwaliteit van de ruimte en de realisatie 
ervan’. 

De structuurplanning situeert zich m.a.w. op het domein van de beleidsvoorbe-
reiding: ze is gericht op de voorbereiding van de beleidsdoelstellingen en op het 
onderzoek en de toetsing ervan aan de beschikbare middelen. 

 

1.2 Het ruimtelijk structuurplan als kader voor ruimte-
lijke ontwikkelingen 

Het ruimtelijk structuurplan is het resultaat van een structuurplannings-
proces. 

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening vormt de juridische basis voor de opmaak van ruimtelijke 
structuurplannen. Dit decreet is, in licht gewijzigde vorm, in werking getreden 
op 1 mei 2000. 

Artikel 18 van het decreet stelt het volgende: ‘Onder ruimtelijk structuurplan 
wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste 
ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te 
brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen 
die de ruimtelijke ordening aanbelangen.’ 

Het geheel van de ruimtelijke ordening wordt als volgt gekaderd (art. 4): ‘De 
ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, 
zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang 
gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar 
afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de 
gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische en sociale gevolgen. 
Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.’ 
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In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het ruimtelijk voorkomen een 
van de basisgegevens. Het volledige gemeentelijke structuurplanningsproces 
zal dan ook een sterk ruimtelijke invalshoek kennen. Het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan is bedoeld om het kader te creëren, waarbij een 
duidelijke ruimtelijke toekomstvisie bepaalt wat waar kan, zonder bepaalde 
sectoren te benadelen. 

Artikel 3 van het decreet bepaalt dat ‘de ruimtelijke ordening van het Vlaams 
Gewest, de provincies en de gemeenten wordt vastgelegd in ruimtelijke 
structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen. 

Het decreet bepaalt verder dat het structuurplan moet bestaan uit drie delen: 
• het informatief gedeelte, met de bestaande ruimtelijke structuur, de pro-

blemen en potenties, de trends en prognoses; 
• het richtinggevend gedeelte, met de gewenste ruimtelijke structuur; 
• het bindend gedeelte, dat het kader levert voor de uitvoerende maatrege-

len waarmee men de gewenste ruimtelijke structuur wil realiseren. 

Het ruimtelijk structuurplan is slechts bindend voor de overheid, maar nooit 
voor de bewoner. Structuurplannen kunnen geen beoordelingsgrond vormen 
voor bouw- en verkavelingsaanvragen of voor stedenbouwkundige attesten. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vastgelegd voor een termijn 
van vijf jaar, maar het blijft in ieder geval van kracht totdat het door een 
nieuw definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vervangen. 

 

1.3 Structuurplanning: een proces op drie sporen 

De omzendbrief RO 97/02 van 14 maart 1997 over het gemeentelijk 
structuurplanningsproces (B.S. 28.03.1997) geeft aan dat het ruimtelijk 
structuurplan niet een doel op zich is, maar slechts een van de producten in 
een continu proces voor een goed ruimtelijk beleid: ‘Het ruimtelijk beleid 
moet evenzeer gericht zijn op het procesmatige (het plannings- en 
besluitvormingsproces en de betrokkenheid van alle partners).’ 

In de aangehaalde Handleiding voor gemeenten wordt een aanpak voorgesteld 
waarbij gelijktijdig op drie sporen wordt gewerkt: 
• werken aan een lange termijnvisie op de gewenste ontwikkeling van de 

stad; 
• inpikken op dringende problemen en kansen; 
• creëren van een maatschappelijk draagvlak. 

Werken aan een langetermijnvisie is structureel bezig zijn vanuit een algeme-
ne visie op kwaliteit en duurzaamheid. Deze werkwijze, ook wel lineair plan-
ningsproces genoemd, wordt gekenmerkt door een analytische en geïnte-
greerde aanpak hetzij vanuit concrete problemen hetzij vanuit een veeleer 
abstracte benadering op basis van waarden en normen van de gewenste ruim-
telijke ontwikkeling. 
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Inpikken op dringende problemen en kansen is strategisch werken aan knel-
punten en mogelijkheden die zich voordoen en niet kunnen wachten tot de 
langetermijnvisie is uitgewerkt. Het spreekt vanzelf dat deze bottom-up be-
nadering moet gebaseerd zijn op de detectie van de aanwezige ruimtelijke 
kwaliteiten, en de intenties met betrekking tot een duurzame ontwikkeling 
niet mag hypothekeren. Op deze wijze zal het concreet werken aan knelpun-
ten en mogelijkheden ook de visie op lange termijn mee helpen tot stand 
brengen. Beide werkwijzen of sporen zijn derhalve als complementair te be-
schouwen.  

Het creëren van een maatschappelijk draagvlak - door te werken met de be-
volking - heeft als doel: 
• de plannen en voorstellen inhoudelijk te verbeteren en ze een hogere reali-

teitswaarde te geven omwille van het feit dat ze op die manier worden ge-
inspireerd en gedragen door de bevolking; 

• een draagvlak te creëren; 
• een bijdrage te leveren tot een meer democratische en open samenleving; 
• bevolkingsgroepen te sensibiliseren voor ruimtelijke kwaliteit en een ver-

antwoord ruimtelijk beleid; 
• een ‘contract’ tussen bevolking en overheid tot stand te brengen. 

Dit spoor doet de inzichten in het ruimtelijk gebeuren, de invloed erop en de 
verantwoordelijkheid ervoor bij de verschillende groepen in de bevolking 
toenemen. In die zin kan men hier spreken van emancipatorisch werk. Maar 
tegelijk is dit spoor een politiek proces, dat de geloofwaardigheid van beleid 
en administratie kan versterken. 

 

1.4 Het proces 

Communicatie en overleg vormen, naast de eigenlijke planvorming, een fun-
damenteel onderdeel van het structuurplanningsproces. 

De betrokkenheid van alle geledingen van de bevolking bij het proces biedt 
een dubbel voordeel. Enerzijds draagt het onder de bevolking bij tot een gro-
tere kennis van en inzicht in de beleidskeuzes en tot een verruiming van het 
maatschappelijk draagvlak. Anderzijds kunnen op deze manier meer knel-
punten, visies en alternatieven aan bod komen, en bevordert deze betrokken-
heid het bewustzijn dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan en moet op-
nemen in het huidige en toekomstige ruimtegebruik. 

De communicatie rond het GRS van Hemiksem verloopt door het raadple-
gen van de ambtelijke werkgroep, de stuurgroep, de bevolking, de planolo-
gisch ambtenaar, het structureel overleg en de gemeenteraad. 

 

1.4.1 Werkgroep  

De werkgroep is belast met de inhoudelijke planvorming van het structuur-
plan. Het is de motor van het planningsproces en formuleert bevindingen, 
visies en concepten. 
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De werkgroep bestaat uit een kleine performante groep van ambtenaren van 
de gemeentelijke dienst voor ruimtelijke ordening, aangevuld met de schepen 
voor ruimtelijke ordening. Wanneer gewerkt wordt rond een specifiek thema 
wordt de werkgroep, indien nodig, uitgebreid met externe deskundigen. 

 

1.4.2 Stuurgroep  

De stuurgroep brengt advies uit over de visies, conceptelementen en 
voorstellen in de verschillende stappen van het planningsproces. Om de 
besluitvorming te optimaliseren worden aan de stuurgroep afgeronde 
plandocumenten en/of discussiedocumenten ter bespreking voorgelegd. De 
stuurgroep wordt in de loop van het proces diverse malen uitgenodigd op een 
vergadering en wordt dan verzocht om haar advies te geven over de 
voorgelegde documenten. 

De stuurgroep bestaat uit de ambtelijke werkgroep, het hoofd van de 
technische dienst, de gemeentesecretaris, het Schepencollege en de 
opdrachthouder. 

 

1.4.3 Bevolking  

Het overleg met de bevolking zorgt ervoor dat elke geïnteresseerde bewoner 
op de hoogte blijft van het structuurplanningsproces. De door de bevolking 
verstrekte informatie, ideeën en verwachtingen kunnen verwerkt worden in 
het structuurplan. 

De communicatie met de bevolking wordt op twee momenten gehouden. De 
eerste informatievergadering met de bevolking vindt plaats na het 
voorontwerp structuurplan in de informele procedure. Tijdens het openbaar 
onderzoek, na de voorlopige goedkeuring van het ontwerp structuurplan, 
wordt een info- en inspraakvergadering gehouden voor de bevolking, zoals 
voorzien in het decreet.  

 

1.4.4 Planologische ambtenaar  

De gemeente Hemiksem is vrijgesteld van de verplichting om een 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) op te richten. 
Volgens Art. 9. § 9 van het decreet ruimtelijke ordening worden de taken van 
de GECORO in Hemiksem dan waargenomen door de bevoegde 
planologische ambtenaar.  De taken van het secretariaat worden evenwel 
uitgeoefend door de gemeentelijk administratie.  

De planlogische ambtenaar wordt betrokken bij het structureel overleg.   
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1.4.5 Structureel overleg  

Het structureel overleg betreft het overleg met de hogere administraties en 
instanties.  Het heeft plaats vóór de beslissingsmomenten over afgewerkte 
documenten en heeft tot doel na te gaan of de gevolgde werkwijze conform is 
met het decreet op de ruimtelijke ordening.  Het structureel overleg moet te-
vens waken over de afstemming tussen het Ruimtelijk Structuurplan Hemik-
sem enerzijds en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het 
Ruimtelijk Structuurplan  provincie Antwerpen (RSPA) anderzijds. 

Er wordt structureel overleg voorzien op 2 momenten in de informele proce-
dure (cfr. omzendbrief RO 97/02 over het gemeentelijk structuurplannings-
proces): na de opmaak van de startnota en na de opmaak van het vooront-
werp.   

De plenaire vergadering geeft vóór de voorlopige vaststelling van het ontwerp 
structuurplan door de gemeenteraad de standpunten van de bovenlokale 
overheden weer. 

 

1.4.6 Gemeenteraad  

De gemeenteraad keurt formeel de opgemaakte documenten goed. 

Opdat de gemeenteraad ook het volledige structuurplanningsproces zou 
kunnen volgen, worden op regelmatige tijdstippen tussentijdse verslagen 
opgemaakt. 

 

1.4.7 Overzicht van het gevoerde proces 

 

 pr
oc

es
no

ta
 

st
ar

tn
ot

a 

vo
or

on
tw

er
p 

on
tw

er
p 

w
er

kg
ro

ep
 

st
uu

rg
ro

ep
 

C
ol

. v
an

 b
ur

g.
 e

n 
sc

he
p.

 

E
co

no
m

is
ch

 o
ve

rl
eg

 

St
ru

ct
ur

ee
l o

ve
rl

eg
 

P
la

nl
og

is
ch

e 
am

bt
en

aa
r 

be
vo

lk
in

g 

2002 okt       X       

2002 nov       X       

2002 dec              

              

2003 jan       X X      

2003 feb              

2003 ma              

2003 april              

2003 mei           X X  

2003 juni              

2003 juli              

2003 aug       X       

2003 sept      X       

2003 okt              
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2003 nov       X       

2003 dec       X       

              

2004 jan       X X      

2004 feb       X X      

2004 ma       X X  X    

2004 april        X      

2004 mei         X     

2004 juni       X       

2004 juli              

2004 aug              

2004 sept             

2004 okt           X X  

2004 nov              

2004 dec       X X     X 

        

2004 jan             

2004 feb      Plenaire verg. 

2004 ma      Advies Planologische ambtenaar (PA) 

2004 apr      Voorl. Vaststelling door gemeenteraad (30 D) 

2005 mei      
2005 juni       
2005 juli       

Openbaar onderzoek (90 D) 
Informatievergadering bevolking 
Toelichting in PROCORO (BGR) 

2005 aug       Advies bestendige deputatie (120 D) 

2005 sept      
2005 okt       

Bundeling A&B en advies PA (150-210) 
Ondersteuning  door BGR 

Herwerking van het doc door BGR (2) 
2005 nov       Def. vaststelling door gemeenteraad (210-270) 

2005 dec        

2005 jan      Goedkeuring deputatie (60D na ontvangst) 

 

 

1.5 Inhoud van de nota 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt opgebouwd uit een 
informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. 

Deel 1, het informatief gedeelte bevat informatie over de bestaande 
ruimtelijke structuur van de gemeente, over de toekomstige ruimtebehoeften 
en over de bestaande plannen voor het grondgebied van de gemeente. 

Deel 2, het richtinggevend gedeelte geeft de doelstelling en prioriteiten weer 
van de gemeente inzake ruimtelijke ordening en bevat een beschrijving van de 
gewenste ruimtelijke structuur en van de maatregelen, middelen, 
instrumenten en acties tot de uitvoering ervan.  De gemeente mag bij het 
nemen van beslissing niet afwijken van het richtinggevend gedeelte, tenzij 
omwille van onvoorzien ontwikkelingen van de ruimtelijke behoefte van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale, 
economische of budgettaire redenen. 

Deel 3, het bindend gedeelte bevat de onderdelen van het ruimtelijk 
structuurplan die bindend zijn voor de gemeente. 
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2 Situering 

Kaart 1, 2  en 3: Situering 

De gemeente Hemiksem is gelegen in de provincie Antwerpen, iets ten zuiden 
van de stad Antwerpen.  De Schelde scheidt de gemeente van de provincie 
Oost-Vlaanderen.   

Hemiksem is gelegen in het sterk verstedelijkte gebied tussen Antwerpen en 
Brussel.  In dit verstedelijkt landschap kan de gemeente naast Rumst, Boom, 
Niel en Schelle beschouwd worden als de laatste in de rij van de Rupelge-
meenten.  De Rupelgemeenten worden gekenmerkt door de kleiwinning.  Op 
de rechteroever van de Schelde en de Rupel, vormen deze dorpen een aanéén-
geschakeld lint  van woongebieden en (voormalige) kleiwinningsgebieden.   
De kernen van de Rupelgemeenten worden doorkruist door de steenweg 
N148, die de verbinding vormt tussen Antwerpen en Boom. Te Boom sluit de 
N148 aan op de A12, Antwerpen – Brussel.  Ook de spoorlijn L 52, Puurs – 
vertakking Antwerpen Zuid legt de verbinding Antwerpen – Hemiksem - 
Boom.  

In het noorden grenst de gemeente aan Hoboken (Antwerpen) en in het oos-
ten aan de gemeente Aartselaar.  In het zuiden vormt de Vliet de scheiding 
met de gemeente Schelle.  De westkant van de gemeente wordt volledig be-
grensd door de Schelde.  Aan de overkant van de Schelde zijn de uitgestrekte 
polders van de gemeente Kruibeke waarneembaar. 

 

Hemiksem cijfermatig 

Tabel 1: Kengetallen 

Oppervlakte  547 ha

Aantal inwoners (‘02) 9.112

Bevolkingsdichtheid (‘02) 1675 inw/km²

Aantal gezinnen (‘02) 3.895

Gemiddelde gezinsgrootte (‘02) 2,2

Aantal woningen (‘02) 4.175

Arbeid en tewerkstelling (‘01) 
 • Totaal aantal werkgelegenheidsplaatsen 2260
 • Werkloosheidsgraad 5 %
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3 Historische schets  

Kaart 4: Ferrariskaart 

De gemeente Hemiksem is als Rupelgemeente, sterk gekoppeld aan haar klei-
verleden.  De klei heeft het uitzicht van de gemeente in grote mate bepaald.  
De historische schets van de gemeente is dan ook opgebouwd rond dit klei-
verleden. 

Het kleiverleden begint in de Romeinse periode.  In de gehele Rupelstreek 
werd het kleibakken ingevoerd.  De val van het Romeinse Rijk betekende ook 
het einde van de baksteennijverheid in Hemiksem. 

In de vroege Middeleeuwen wordt de gemeente gekenmert door een aantal 
boerderijen in een uitgestrekt boslandschap.  Op een hoger stuk grond tussen 
de Vliet en de Schelde was waarschijnlijk Hamo gehuisvest in een bouwsel dat 
later zal uitgroeien tot het Hemiksemhof.  Het is vermoedelijk de woonst van 
Hamo of Hamingshem die het ontstaan gaf aan de benaming ‘Hemiksem’. 

In de 13de eeuw vestigen de Sint-Bernardusmonikken zich aan de Schelde in 
Hemiksem.   De kloosterlingen bouwden hun abdij met zelfgemaakte bakste-
nen.  Het materiaal dat nodig was voor de bouw van de Sint-Bernardusabdij 
werd te Hemiksem zelf gevonden.  De komst van de kloosterlingen betekende 
de start van de kleiwinning en steenbakkerij, die de streek wereldberoemd 
zouden maken.  Het landschap wordt vanaf dan bepaald door ontginnings-
putten in de nabijheid van de abdij.  Om de steenbakkerijen te voorzien van 
het nodige brandhout werden de omliggende bossen gerooid. 

In de daaropvolgende periode verandert het uitzicht van het dorp verder: de 
bossen worden verder ontgonnen voor de landbouw en de kleinijverheid.  
Ook de overtocht naar Kruibeke (Bazel) via het Callebeekveer wordt reeds in 
de late Middeleeuwen mogelijk gemaakt. 

De grote doorbraak van de baksteenindustrie komt er na de brand van de 
stad Antwerpen in 1546.  De mensen wilden vanaf dan onbrandbare stenen 
voor hun huizen in plaats van houten huizen.  De baksteennijverheid kent 
vervolgens een bloeiperiode, die een aantal eeuwen zal duren en een grote 
werkgelegenheid in de streek tot gevolg heeft.   

Deze intensieve baksteenindustrie verandert het landschap.  Vanaf de Schel-
de- en Rupelboorden wordt de cuestahelling progressief afgegraven voor 
kleiwinning.  Enkel de bestaande wegen en bebouwing wordt gespaard.  Zo 
ontstaan de typische "dijkwegen".  De cuesta wordt afgegraven tot op onge-
veer het niveau van de gemiddelde laagwaterstand.  De kleilagen die echter 
nog veel dieper liggen, geven aanleiding tot het graven van verdiepputten.  
Dit typische landschap situeerde zich in de strook tussen Schelde en de N148 
en is vandaag nog sterk zichtbaar rond de wijk Callebeek.  

De verschillende kleiwinningsgebieden worden met elkaar verbonden door 
wegenis.  De latere N148 is geboren. 
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Naast de intensieve kleinijverheidsstrook langsheen de Schelde bestond de 
gemeente Hemiksem tot in het begin van de 20ste eeuw, uit niet meer dan een 
paar gehuchten, waarvan Hemiksem de grootste was (zie ook de Ferraris-
kaart, Kaart 4). Ook wordt aangenomen dat het kasteel Hemiksemhof rond 
1380 reeds de vorm heeft van een landbouwuitbating met landerijen, weiden 
en bossen.  In de late middeleeuwen wordt het Hemikshof omgevormd tot een 
kasteel. 

In de loop van de 17de  eeuw waren vele van de steenbakkerijbedrijfjes in He-
miksem niet langer rendabel; in de gemeente Hemiksem was immers geen 
mogelijkheid voor het aansnijden van grootschalige nieuwe gronden. Het 
teloorgaan van de steenbakkerijbedrijven, bood aan rijke Antwerpenaars de 
kans om zich voor weinig geld een riant stuk grond te kopen met zicht op de 
Schelde en bovendien met een natuurlijk sterk verval door de kleiuitgravin-
gen, ideaal voor het inrichten van de speelhoven.  De landgoederen Hoog-
Poorte, Brackegem, Heemsdaal en Terlocht ontstonden op deze wijze aan de 
rand van de Schelde.1   

In 1879 kreeg Hemiksem een station op de pas aangelegde lijn Antwerpen-
Doornik.  De gemeente Hemiksem wordt vanaf nu ontsloten met Antwerpen 
en Boom door spoorweginfrastructuur.  Iets later wordt ook de verbinding 
Boom – Brussel gerealiseerd.2 

Vanaf het midden van de 19 de eeuw begint een woelige periode voor Hemik-
sem waarbij de verschillende grondeigenaars trachten om opnieuw de klei-
winning op te starten, maar uiteindelijk kiezen ze voor industriële activiteiten.  
Zo komt er in eerste fase achtereenvolgens een zoutziederij, een oliefabriek, 
een kaarsenmakerij, een luciferfabriek en een koperfabriek op de gronden 
van het domein Terlocht (ten noorden van de wijk Callebeek).  De koperfa-
briek zal zich meer en meer toeleggen op allerlei afgeleide chemische produc-
ten en was extreem milieubelastend.  De hinder op de nabijgelegen lusthoven 
is enorm; één voor één worden de gronden dan ook verkocht voor industriële 
bedrijvigheid.   

                                                         

1  Callebeek en Terlocht: ontwerpversie – Provinciaal instituut voor hygiëne – 
augustus 2002 

2   Bronnen: DE SCHEPPER, L.; “Heymissen”, 1974, Antwerpen.  Ferraris-
kaart (1771-1778).  http://users.compaqnet.be/rupelstreek/geschiedenis.htm, 
http://users.skynet.be/marcverlinden/tenboome1/paginas/geschiedenis_spoo
rwegverkeer_boom.htm, 
http://www.spreekbeurten.info/steenbakkerij.html, 
http://www.kontich.be/cultuur-historisch.htm, 
http://www.willebroek.be/main/static_main_1_28_NDL.htm, 
http://www.kalfort.be/  (12-11-2002),  
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Op het einde van de 19 de eeuw onstond aan de monding van de Beneden-
Vliet een keramiekbedrijf.  De Karamiekfabriek werd echter al snel overge-
plaatst naar de terreinen van het huidige industriepark ’De Cluyse’.  De ge-
bouwen aan de beneden-Vliet werden opgekuist.  In 1913 waren in de fabriek 
reeds 1000 werklieden tewerkgesteld en in 1919 besloeg de fabriek 36 ha en 
waren er 1585 werknemers.  In 1977 werden de laatste tegels in Hemiksem 
gebakken en daarmee werd een belangrijke industriële vestiging voor Hemik-
sem gesloten.  Slechts een kleine fabriek met filterpapier werd op de terreinen 
‘De Cluyse’ behouden.  

In 1904 besluiten 2 maatschappijen om opnieuw een steenbakkerij op te star-
ten.  De heropleving van de baksteennijverheid in Hemiksem is van korte 
duur.  Reeds halfweg de jaren 1920 sluit de laatste steenbakkerij in Hemik-
sem.  De uitbreidingsmogelijkheden voor de steenbakkerijen zijn onmogelijk 
daar de reservatiegebieden naar het oosten toe op dat ogenblik reeds waren 
omgezet in bouwgronden.  In het begin van de 20ste eeuw kent de gemeente 
immers een enorme bevolkingaangroei.   In 1890 werden nog slechts 3679 
inwoners geteld, in 1900 waren dit er reeds 5003 en in 1930 telde Hemiksem 
reeds 9312 inwoners!3  De enorme toename van de bevolking is grotendeels te 
wijten aan inwijking: veel werkmensen uit Wallonië volgden de Waalse fa-
brieken die zich in Hemiksem vestigden rond die periode.  De bevolkingsex-
plosie leidde tot het invullen van de woongebieden die zich in een breed lint 
van noord naar zuid langsheen de N 148 situeren. 

Hemiksem bleef na het definitief stopzetten van de kleiwinning achter met 
een aantal verlaten kleiputten.  In de jaren 1970 werd de put aan de Callebeek 
opgevuld met vliegas van de elektriciteitscentrale van Schelle.  Na afdekking 
werd het terrein ongemoeid gelaten, zodat het spontaan begroeid werd.  On-
dertussen is er een Wilgenbos ontstaan en wordt het terrein recreatief ge-
bruikt.  De kleiwinningsputten aan Terlocht blijven tot op vandaag bestaan; 
op de bodem van de groeve bevinden zich twee grote plassen. Eén van de put-
ten wordt momenteel als visvijver gebruikt. 

De industrieterreinen te Hemiksem worden in de loop van de 20ste eeuw ver-
der ingevuld met chemische activiteiten die enorm vervuilend zijn.  Stilaan 
worden de chemische activiteiten vervangen door metaalverwerking, met 
name opslag en distributie van metaalwaren.  Op de terreinen aan de Schelde 
en het terrein Cluyse vestigen zich o.a. de firma Bekaert, Caldic, BTS,…  

Opmerkelijk is de wijk Kerkeneinde, vroeger het belangrijkste gehucht van 
Hemiksem.  Hier stond de kern van het dorp.  Het gehucht blijft echter na het 
verdwijnen van de kerk (in de 16de eeuw) een uithoek.  Pas in de 20ste eeuw 
wordt Kerkeneinde bebouwd. 

 

 

                                                         

3  DE SCHEPPER, L.; “Heymissen”, 1974, Antwerpen.  Ferrariskaart (1771-
1778), p 349. 
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4 Planningscontext 

4.1 Ruimtelijke plannen 

4.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen4 

Met het decreet van 24 juli 1996 werd de juridische basis gelegd voor struc-
tuurplanning op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit decreet 
legt eveneens vast dat een structuurplan dient te bestaan uit een informatief, 
een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het ruimtelijke structuurplan 
Vlaanderen (RSV) doet uitspraak over de ruimtelijke ontwikkeling van 
Vlaanderen, met de duurzame ruimtelijke ontwikkeling als uitgangspunt.  
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt ruimtelijk ge-
concretiseerd door vier ruimtelijke principes: gedeconcentreerde bundeling, 
poorten als motor voor ontwikkeling, infrastructuren als bindteken en basis 
voor locatie van activiteiten en het fysisch systeem ruimtelijk structurerend. 

Op basis van deze vier ruimtelijke principes wordt de gewenste ruimtelijke 
structuur uitgewerkt voor de vier structuurbepalende componenten; de stede-
lijke gebieden en de stedelijke netwerken, het buitengebied, de gebieden voor 
economische activiteiten en de lijninfrastructuur.  

 
Figuur 1 Ruimtelijke visie op Vlaanderen (Bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 
23 september 1997) 

 

                                                         

4   Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, integrale versie conform het besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 september 1997, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap 
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4.1.1.1 Hemiksem, een gemeente die geheel of gedeeltelijk behoort tot het 
grootstedelijk gebied Antwerpen. 

De gemeente Hemiksem behoort geheel of gedeeltelijk tot het grootstedelijk 
gebied Antwerpen.  De grens van het stedelijk gebied komt daarom  niet per 
sé overeen met de administratieve grens van de gemeente.  De afbakening van 
het grootstedelijk gebied gebeurt door het Vlaams gewest in nauw overleg 
met de provincie en de betrokken gemeenten en is in 2003 opgestart. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke gebieden die mogelijk van 
toepassing zijn op de gemeente Hemiksem zijn: 
• Minimaal 60 % van de bijkomende woongelegenheden moet gerealiseerd 

worden in de stedelijke gebieden.  Voor Hemiksem betekent dit dat een 
aanbodsbeleid met betrekking tot nieuwe woningen zal moeten gevoerd 
worden. 

• In de stedelijke gebieden dient een minimale woningdichtheid georgani-
seerd te worden van 25 woningen per ha.  De woningdichtheid moet ech-
ter steeds in functie van een kwaliteitsvolle woonomgeving worden be-
schouwd. 

• De woningvoorraad te Hemiksem moet zoveel mogelijk verbeterd en vol-
doende gedifferentieerd worden. 

• De multifunctionaliteit moet versterkt worden. 
• De voorzieningen dienen zoveel mogelijk afgestemd te worden op het 

belang van het stedelijk gebied. 
• De kleinhandel dient gebundeld te worden. 
• De toeristische en recreatieve voorzieningen dienen geoptimaliseerd te 

worden.   
• Er moet extra aandacht worden besteed aan de zorg voor collectieve en 

openbare ruimten. 
• Stedelijke natuurelementen dienen behouden en verder ontwikkeld te 

worden. 
• Cultuurmaatschappelijke en historisch waardevolle elementen dienen 

behouden en verder ontwikkeld te worden. 
• Het mobiliteitsprofiel van bedrijven en voorzieningen moet afgestemd 

worden op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie. 

 

4.1.1.2 Hemiksem mogelijk geheel of gedeeltelijk behorend tot  het buiten-
gebied 

Mogelijk behoren kleine delen van de gemeente (de randen, bv. het Kasteel 
van Hemiksem) tot het buitengebied. 
 
 
 
4.1.1.3 Hemiksem geselecteerd als economisch knooppunt 

Elke gemeente, behorend tot het grootstedelijk gebied Antwerpen, wordt 
beschouwd als economisch knooppunt.  In de economische knooppunten 
worden de bedrijventerreinen geconcentreerd.  De bedrijventerreinen worden 
door het Vlaams Gewest aangeduid binnen het afbakeningsproces van het 
grootstedelijk gebied Antwerpen. 
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4.1.1.4 Belangrijke lijninfrastructuren op grondgebied van Hemiksem 

Het versterken van alternatieven voor het autoverkeer, het optimaliseren van 
het wegennet en een mobiliteitsbeleid gericht op het beheer van het verkeer 
zijn de mobiliteitsdoelstellingen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  

Er zijn geen wegen van Vlaams niveau geselecteerd op het grondgebied He-
miksem.  Ook de spoorweginfrastructuur te Hemiksem is niet geselecteerd in 
het RSV. 

De Schelde wordt geselecteerd als hoofdwaterweg. 

 

4.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan is sinds 28  augustus 2001 van 
kracht. Het plan vormt een verfijning van het RSV en vormt naast het RSV 
het ruimtelijk beleidskader voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. 

Figuur 2: Gewenste ruimtelijke structuur5 (RSPA, 2001) 

 

De gewenste ruimtelijke structuur wordt in het RSPA beschreven vanuit  
deelruimten en deelstructuren.  Hieronder wordt een samenvatting van de 
belangrijkste elementen uit het RSPA voor de gemeente Hemiksem weerge-
geven.  

                                                         

5    Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen, integrale versie, 2001, Pro-
vincie Antwerpen 

 

Hemiksem
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Hoewel de Schelde in het grootstedelijk gebied Antwerpen, waartoe Hemik-
sem vermoedelijk behoort, beschouwd wordt als een rivier met cultuurlijke 
elementen, dient niettemin de natuurverbindingsfunctie vervuld te worden 
tussen Antwerpen Linkeroever en de valleien van de Schelde en de Rupel.  De 
Scheldeoever dient dan ook te worden beschouwd als een ‘nieuwe’ gemengde 
groene en gemengde stedelijke vinger van het grootstedelijk gebied.  Een 
nieuwe band van stedelijkheid aan het water met wonen, natuur en groen, 
dienstverlening en voorzieningen vervangt daarbij de vroegere en huidige 
bedrijvigheid.  Ook landschappelijk is de rechteroever van de Scheldevallei 
van belang als open ruimte verbinding. 

De Schelde wordt tevens beschouwd als onderdeel van het gebundeld toeris-
tisch recreatief netwerk binnen de toeristische ruimte Steden en Stromen.  
Langsheen de Schelde wordt een route voorzien voor lange afstandsbewegin-
gen (autorijden, fietsen, wandelen, paardrijden,...) die onderdeel maakt van 
een grootschalig netwerk.  De infrastructuur hoeft niet noodzakelijk direct 
langs de waterweg te lopen.   

Het gebundeld netwerk kan aanleiding geven tot de vorming van transferia.  
Dit is een knooppunt waar verschillende toeristisch-recreatieve onderdelen 
van het gebundeld netwerk samenkomen en waar specifieke netwerkonder-
steunende infrastructuur aan kan worden gekoppeld: horeca, kleinschalige 
verblijfsvormen, stallingen, aanlegsteiger, sanitaire voorzieningen, infodien-
sten, parkeerplaatsen of bijvoorbeeld aanknopingspunten voor openbaar 
vervoer.  De aanwezigheid van rivieren en waterplassen kan de aanleiding 
vormen voor actieve waterrecreatie.  Bijkomende infrastructuur is mogelijk, 
alsook geluidsintensieve recreatie aan de waterplassen.  Het belang van de 
Schelde op toeristisch vlak uit zich tevens door het versterken van de ruimte-
lijke relatie tussen water en stad.  Het stedelijk gebied moet niet langer met de 
rug naar de Schelde georiënteerd worden.  De gemeente Hemiksem moet zich 
oriënteren naar het water. 

De bebouwde strook langsheen de N148, over Hemiksem, Schelle, Niel tot in 
Boom, wordt beschouwd als grootstedelijke as.  De gemeente Hemiksem 
wordt geselecteerd als hoofddorp type II.  Dit is echter alleen relevant als de 
gemeente Hemiksem geheel of voor een groot deel buiten het stedelijk gebied 
zou liggen. 

Belangrijk is tevens dat de verschillende woonomgevingen worden verbonden 
door hoogwaardig openbaar vervoer. In de aanzet tot voorstedelijk vervoers-
net rond Antwerpen wordt dan ook een stamlijn tot in Hemiksem doorge-
trokken. Zowel een verbinding van niveau B (verbindend provinciaal niveau), 
als van niveau C (verbindend intergemeentelijk en voorstedelijk vervoer), 
doorkruist de gemeente.  Alleen de lijn Antwerpen – Mechelen, niveau C 
heeft echter een stopplaats in de gemeente (Hemiksem en Hemiksem werk-
plaatsen).  Hemiksem werkplaats wordt geselecteerd als ingebed knooppunt 
van intergemeentelijk en voorstedelijk niveau.  
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Naast de groene vinger van de Schelde, wordt ook de open ruimte ten oosten 
van Hemiksem beschouwd als groene vinger.  Het kasteel van Hemiksem 
vormt een belangrijk baken binnen deze vinger.  Naast de waarde die de vin-
ger heeft als openruimteverbinding, moet de groene vinger beschouwd wor-
den als onderdeel van een grootstedelijke groenstructuur.  De groene vinger 
wordt beschermd en zoveel mogelijk vergroot.  Tussen de verschillende on-
derdelen van de groenstructuur, of groene gordel rond Antwerpen, worden 
langzame verkeersverbindingen gerealiseerd.  Recreatie heeft in de groene 
gordel een hoofdfunctie.   

De Grote Struisbeek of de Vliet vormt de natuurlijke verbinding tussen het 
openruimtegebied en de natuurverbinding langsheen de Schelde. 

 

4.1.3 Ruimtelijke Structuurplannen van de buurgemeenten 

4.1.3.1 Antwerpen 

Onderzoeksnota: geen direct relevante elementen voor Hemiksem.  Met be-
trekking tot de ontsluiting van de bedrijvigheid werd met het district Hobo-
ken en Wilrijk overlegd. 

 

4.1.3.2 Aartselaar 

Volgende elementen uit het ontwerp GRS zijn van belang voor de gemeente 
Hemiksem: 
• Aartselaar ondersteunt de verdere ecologische uitwerking van de Struis-

beek (Vliet).  Hiertoe wordt de natuurlijke en landschappelijke inrichting 
van de Struisbeek vallei / Vliet verhoogd.  Het herstel van de meandering 
wordt vooropgesteld.  Ter hoogte van het kasteel Cleydael, aan de grens 
met Hemiksem kunnen natuurlijke overstromingsgebieden ingericht wor-
den.   

• De gemeente Aartselaar voorziet een lokaal fiets- en wandeltraject in aan-
sluiting met de gemeente Hemiksem ter hoogte van de Vliet.  

• De gemeente Aartselaar stelt voor het golfterrein een beleid van behoud 
van het terrein voorop, waarbij wordt getracht de ecologische waarden te 
behouden of indien mogelijk te versterken. 

• De gemeente Aartselaar ondersteunt het concept voor de uitwerking van 
een toeristisch recreatief netwerk in de groene vingers (landschapsbouw 
door bebossing e.a.). De Struisbeek kan een onderdeel zijn van dit recrea-
tief netwerk.  Kasteel Cleydael wordt beschouwd als een recreatieve pool 
die gekoppeld kan worden aan het recreatief netwerk.   

• De Cleydaellaan wordt als lokale weg type 1 geselecteerd. 

 

4.1.3.3 Schelle 

Volgende elementen uit het voorontwerp GRS zijn van belang voor de ge-
meente Hemiksem: 
• Behoud open ruimte ten zuiden van de abdij (landbouwactiviteiten). 
• Schelle voorziet ter hoogte van de Vliet een poort die de vernieuwde 

dorpskern visueel inleidt. 
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• Het gebied Kerkeneinde wordt op grondgebied van Schelle verbonden 
met verder uit te bouwen natuurgebieden. 

• Vliet als aanknooppunt voor natuurontwikkeling. Vliet als natuurverbin-
ding. 

• De windmolens die ook vanuit de abdij van Hemiksem goed zichtbaar 
zijn, worden aangeduid als baken. 

• Uitbouw toeristisch en recreatief netwerk langsheen de Schelde en de Ru-
pel. 

• Schelle ondersteunt tevens de idee van de jachthaven op de Benedenvliet. 

 

4.2 Juridische plannen 

4.2.1 Het gewestplan 

Kaart 5: Gewestplan 

De gemeente Hemiksem is volgens juridische bestemming bij benadering op 
te delen in 3 hoofdbestemmingen.  Een deel industrie in een strook aan de 
Schelde gelegen, een deel wonen in een lint langsheen de N148 gelegen en een 
deel natuur dat zich in het oostelijk deel van de gemeente bevindt. 

Opvallend is het verschil in bestemming langs de oostkant en de westkant 
(gemeente Kruibeke) van de Schelde.  De gehele overzijde van de Schelde is 
op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied of als agrarisch gebied met 
ecologische waarde, dit in schril contrast met de industriële rechteroever.   

De oostzijde van de Schelde, de zone tussen Schelde en woongebied, is op 
grondgebied van de gemeente Hemiksem dicht bebouwd en wordt bepaald 
door de bestemming industrie met tussenin zones voor natuur en recreatie.  
De grootste tussenzone is die in de omgeving van de wijk Callebeek.  In deze 
strook is de invulling van natuur (of parkgebied) en recreatie op het gewest-
plan in feitelijke toestand dikwijls omgewisseld.  Grote delen van de parkge-
bieden, worden ingenomen door noodwoningen, garageboxen, visvijver en 
sportterreinen.  De parkgebieden worden dus grotendeels ingevuld met harde 
recreatieve functies.  Tevens worden de drie aangeduide recreatiedomeinen 
voor grote delen ook onbebouwd gelaten en functioneren feitelijk eerder als 
parkgebied.  De wijk Callebeek, dat als woongebied met cultureel-historische 
en/of esthetische waarde wordt aangeduid, positioneert zich aan de Schelde.  

De noordelijke tussenzone bestaat uit groengebied met een overdruk van 
reservatiestrook.  De reservatiestrook die naar het oosten toe over woonge-
bied loopt, was oorspronkelijk aangeduid voor de realisatie van de Grote 
Ring rond Antwerpen, maar is vandaag bestemd als een strook voor leidin-
gen. 

De zuidelijke tussenzone wordt gevormd door de omgeving van de abdij van 
Sint-Bernardus en bestaat uit parkgebied en zone voor cultuurhistorische 
waarde. 

De industrieterreinen in deze strook zijn volgens juridische normen volledig 
bezet.  De gronden zijn ook bijna volledig ingevuld; alleen op de terreinen 
Bekaert in het zuidwesten van de gemeente, kan aansluitende met de wijk 
Callebeek nog een 10 ha ontdekt worden die nog niet ingevuld zijn. 
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De middenstrook van de gemeente is bijna in zijn geheel als woongebied be-
stemd en voor het overgrote deel ook zo ingevuld.  De omgeving rond de kerk 
wordt aangeduid als woongebied met cultureel-historisch en/of esthetische 
waarde.  Nog een beperkt aantal open binnengebieden zijn waar te nemen: 
tussen Wijngelagweg en Heiligstraat in het noordoosten van de gemeente en 
tussen de Bosstraat , spoorweg en de N148 in het zuiden van de gemeente.  
Het enige woonuitbreidingsgebied dat de gemeente ter beschikking heeft, is 
recentelijk ingevuld. 

In de middenstrook situeren zich ook 2 zones voor recreatie.  De noordelijke 
zone is ingevuld met voetbalterreinen.  De zuidelijke zone maakt plaats voor 
het zwembad en diverse sportvelden. 

Een groot gedeelte van de middenstrook wordt tevens met industrie ingevuld.  
De noordelijkste zone is omringd door een bufferstrook ten opzichte van het 
aanliggende woongebied.  De zuidelijke zone grenst aan de vallei van de Bo-
venvliet.  Beide zones zijn volledig ingevuld.  De nijverheidszone grenst aan 
de zuidelijke zone voor industrie. 

De gemeentelijke begraafplaats kan te midden van het woongebied, in de 
nabijheid van de kerk teruggevonden worden.  In het noorden situeert zich 
een tweede zone voor gemeenschappelijk nut die vandaag als restruimte langs 
de spoorweg ligt.   De zone is ooit aangeduid in functie van de spoorwegen en 
wordt voorlopig ook gereserveerd in voor deze functie6.   

Het enige stukje agrarisch gebied ligt ingesloten in woongebied en wordt 
doorkruist door de reservatiestrook voor leidingen.  Het agrarische gebied is 
verdeeld over verschillende eigenaars en is ingevuld met hobbylandbouw.  In 
het woongebied met de overdruk reservatiestrook, worden de gronden ook 
feitelijk ingericht voor agrarisch gebruik.  Ook een deel van het woongebied is 
niet ingevuld en wordt voor landbouwdoeleinden gebruikt. 

Het oosten van de gemeente wordt praktisch in zijn geheel ingenomen door 
het kasteeldomein van Hemiksem dat volledig als parkgebied op het gewest-
plan ingekleurd wordt.  Het parkbos rond het Hemiksemhof wordt gedeelte-
lijk gebruikt als landbouwgebied en voor een belangrijk deel als recreatiezone 
(golfterrein van het kasteel Kleidaal, Aartselaar). 

In het uiterste zuiden van de gemeente worden de vallei van de Bovenvliet en 
een oude ontginningsput (omgeving Kerkeneinde) ingekleurd als natuurge-
bied. 

 

4.2.2 Bijzondere plannen van aanleg 

Kaart 6: Situering van de BPA's 

De gemeente heeft 4 BPA’s opgemaakt in de loop der jaren.  Onderstaande 
lijst, geeft een overzicht van de goedgekeurde BPA’s. 

                                                         

6  De ruimte wordt gereserveerd in functie van nieuw te realiseren infrastruc-
tuur bij het opnieuw in gebruik nemen van de spoorweg (draaicirkel momen-
teel niet optimaaal). 
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BPA nr. 1, Varevelden, KB van 14-10-1963 

Dit BPA verfijnt de bestemming woonzone tot zone voor ééngezinswoningen 
(vrijstaand en gekoppeld).  De zone werd ingericht door de Kleine Landei-
gendom.  Het BPA is deels vervallen ter hoogte van de reservatiestrook.   

BPA nr. 4 bis, Bosstraat-Zuid, KB van 24-05-1984 

Dit BPA verfijnt de bestemming woongebied.  Het BPA is uitgevoerd langs 
de Bosstraat en de Steenweg; de ontwikkeling van het binnengebied liet echter 
op zich wachten.  Doch onlangs werd er een nieuwe interesse voor het gebied 
vertoond; de verkavelingsvergunning werd in de maand oktober 2002 dan 
toch afgeleverd.  Ook in dit BPA is een gebied voor kleinschalige nijverheid 
terug te vinden. 

BPA nr. 5, Schelleakker, KB van 24-10-1980 

BPA Schellakker verfijnt de bestemming industrieterrein van het gewestplan.  
Het BPA werd echter nooit uitgevoerd. 

BPA nr. 6, Callebeek, KB van 24-05-1984 

Het BPA verfijnt de bestemming woongebied en parkgebied van het gewest-
plan.  De gronden van de bestemming parkgebied zijn vanaf dan gemeentelij-
ke eigendom.  Opmerkelijk is vandaag de aanwezigheid van garages en 
noodwoningen in het gebied.  De gemeente heeft in het gebied steeds een ge-
doogbeleid toegelaten.  Als besluit kan dan ook gesteld worden dat het BPA 
slecht van belang is als verfijning van het woongebied: voor de parkfunctie is 
het BPA van weinig of geen betekenis 

Tevens zet het BPA een zone van recreatie om naar kleinnijverheid voor het 
onderbrengen van het gemeentemagazijn.  Vandaag zijn de gemeentemaga-
zijnen verhuist naar het terrein ‘De Cluyse’. 

BPA Keerlus 

Dit BPA werd opgemaakt om het draaien van de tram aan de grens Hoboken 
/ Hemiksem mogelijk te maken.  Het BPA situeert zich op grondgebied Ho-
boken (Antwerpen).  

 

4.2.3 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

4.2.3.1 Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 

Het voorontwerp voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwer-
pen wordt momenteel opgemaakt.  Hemiksem wordt in het afbakeningspro-
ces aangeduid als stedelijke gebied aan de stroom.  De Schelde vormt de eco-
logische drager.  De verlengde tramlijn wordt aangeduid als structurerend 
element. De Scheldeboord is aangeduid als gebied voor verder onderzoek. 
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4.2.3.2 VEN 

Binnen de gemeente Hemiksem is het gebied Kerkeneinde en het gebied ten 
zuiden van het kasteel van Hemiksem opgenomen in het VEN. 

Figuur 3: Situering RUP's Grote Eenheid Natuur 

 

Een deel van het industriegebied ten noorden van de watertoren, het groen-
gebied t.h.v. de reservatiestrook leidingenstraat en de gedempte put van indu-
striezone 7 zijn voorlopig opgenomen als gewenst IVON (verwevingsgebied 
op Vlaams niveau).  Op termijn bestaat de kans dat voor deze gebieden ge-
westelijke RUP’s worden opgemaakt. 

 

4.2.3.3 Golfterrein 

Het Vlaamse Golfmemorandum (B.Vl.R. 20/06/03) voorziet een gewestelijk 
planningsinitiatief voor het golfterrein Cleydael (deels Aartselaar, deels He-
miksem).  Meer bepaald stelt het golfmemorandum van de Vlaamse Regering 
een bestemmingswijziging naar ‘Ecologisch waardevol gebied met golfinfra-
structuur’ voor. 
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4.2.4 Beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen 

Kaart 7:  Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten 

De SintBernardusabdij en de voormalige toegangspoort zijn sedert 1973 ge-
klasseerd als monument.  Momenteel is de gemeente bezig met de renovatie 
van het gebouw.  De gemeentelijke diensten zijn hier ondergebracht. 

De woonkern Callebeek aan de Schelde is beschermd als dorpsgezicht.  Speci-
fiek naast de kern is het veer. 

Het kasteel van Hemiksem is beschermd als monument.  Het kasteelpark als 
dorpsgezicht.  Ook de 18de eeuwse bijgebouwen en het hoevecomplex behoren 
hiertoe.   

Op grondgebied van de gemeente Aartselaar, grenzend aan de gemeente He-
miksem, is de omgeving van kasteel Cleydael beschermd als landschap. 

 

4.2.5 Gebieden met een andere bescherming 

Kaart 8: Vogel- en habitatrichtlijngebieden 

In Hemiksem zelf komen geen andere gebieden met een bescherming voor.  
Doch de overkant van de Schelde, op grondgebied van de gemeente Kruibe-
ke, is een groot gebied aangeduid als habitat- en vogelrichtlijngebied.  In het 
vogelrichtlijngebied wordt de instandhouding van alle natuurlijke, in het wild 
voorkomende vogelsoorten op het Europees grondgebied beoogd.  De gebie-
den die door de EG-vogelrichtlijn worden beschermd, worden eveneens be-
schermd volgens de EG-habitatrichtlijn.  Doel van deze richtlijn is het waar-
borgen van biologische diversiteit door het instandhouden van zowel natuur-
lijke habitats als ook de wilde flora en fauna. 

 

4.3 Sectorale studies en beleidsdocumenten 

De doelstellingen van de betreffende plannen wordt hier kort aangehaald.  De 
inhoudelijke, relevante ruimtelijke elementen worden verwerkt in het ruimte-
lijk structuurplan. 

Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingkaart beschrijft de inventaris van de natuur voor 
het gehele Vlaamse grondgebied.  Hoewel de kaart geen juridische waarde 
heeft,wordt ze wel gehanteerd als belangrijk referentiekader.  

Kaart 9: Biologische waarderingskaart  

Landschapsatlas 

De landschapsatlas geeft aan waar de historisch gegroeide landschapsstruc-
tuur tot op vandaag herkenbaar gebleven is en duidt deze aan als relicten van 
de traditionele landschappen.   
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Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand 
die toenmaals was. Relicten kunnen zeer divers in aard zijn en getuigen in vele 
gevallen van een wordingsgeschiedenis.  In wezen zijn dit punt-, lijn- en vlak-
vormige relicten.  

Sommige relicten vormen complexen van zeer verschillende aard die echter 
historisch en genetisch samenhoren en een geheel vormen. Deze werden gese-
lecteerd tot een aparte categorie die ankerplaats genoemd werd.  

Kaart 10: Landschapsatlas 

Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) ò 9 juni 1998 

Het GNOP inventariseert de aanwezige natuurwaarden op het grondgebied 
van de gemeente.  Naast de beschrijving van de natuur in Hemiksem, stelt het 
GNOP tevens een actieplan op korte en lange termijn voorop.  De bescher-
ming en de ontwikkeling van het gebied Callebeek zijn prioriteiten in het 
GNOP. 

Ontwerpvisie Callebeek en Terlocht ò augustus 2002 

Dit plan als uitwerking van de actie in het GNOP beschreven, werkt een ont-
wikkelingsvisie uit voor het gemeentelijk park Callebeek – Terlocht.  

Gemeentelijk Milieubeleidsplan - september 2000 

Het milieubeleidsplan stelt een integrale benadering  van een duurzaam mili-
eu- en natuurbeleid voorop.  De acties zijn voornamelijk gericht op het be-
houd en het herstel van het milieu en dit bij de dagelijkse beleidsvoering, als 
ook op lange termijn.  Jaarlijks wordt er een milieujaarprogramma opge-
maakt. 

Mobiliteitsplan 

De gemeente Hemiksem werkte aan een mobiliteitsbeleid in samenwerking 
met de Rupelgemeenten.  Het algemeen deel van deze studie werd eind 1999 
afgerond.  Deze studie kan verder verfijnd worden op gemeentelijk niveau.  
De gemeente Hemiksem heeft tot hiertoe echter nog geen gemeentelijk mobi-
liteitsplan opgestart. 

Masterplan Antwerpen 

Het masterplan Antwerpen dat in december 2000 door de Vlaamse Regering 
werd goedgekeurd, wordt momenteel uitgewerkt.  In het masterplan werd een 
doortrekking van de tramlijnen tot de gemeenten in de eerste gordel, waaron-
der Hemiksem, goedgekeurd.  

Sigma-plan 

Voor Hemiksem is het SIGMA-plan van belang inzake het aanleggen van 
dijken en het ophogen van bestaande dijken tot +11.00 TAW.  Het betreft 
dijkversterkingen tussen Hoboken en Hemiksem en het aanleggen van een 
geïntegreerde waterkering tussen Hoboken en Hemiksem. 

Volgende figuur geeft de natuurlijke overstromingsgebieden en de recent 
overstroomde gebieden te Hemiksem weer.   
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De gehele omgeving ten westen van het spoor wordt aangeduid als natuurlijk 
overstromingsgebied, net als de vallei van de Vliet.  De omgeving van het 
golfterrein en delen langs de Vliet zijn aangeduid als recent overstroomd ge-
bied. 

Figuur 4: ROG - NOG gebieden 

 

Studie stadsrandbos ten zuiden van Antwerpen (AMINAL, afdeling Bos&Groen en 
provincie Antwerpen, provinciale groendomeinen) 

In deze studie wordt de omgeving Klaverblad – Cleydael aangeduid als zoek-
zone voor stadsrandbos. 

Studie potenties en knelpunten van industriezones aan de Schelde ten zuiden van 
Petroleum Zuid 

Deze studie onderzoekt de economische potenties voor de strook Hoboken – 
Hemiksem.  

Bovenlokaal fietsroutenetwerk provincie Antwerpen  

In Hemiksem zijn geen hoofdroutes gesitueerd.  Zowel via de N148 als de 
Kleidaellaan zijn functionele fietsroutes aangeduid. Een alternatieve route 
verloopt via de oostelijke zijde van Hemiksem.  
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Figuur 5: Fietsroutenetwerk provincie Antwerpen 

 

 

4.4 Op stapel staande projecten 

Op de hoek van de Unolaan en de Bouwerijstraat werd de oude midden-
school onlangs verkocht.  De invulling van het project is nog niet duidelijk. 

Voor de verdere beschrijving van de op stapel staande projecten wordt verwe-
zen naar het hoofdstuk behoefteraming p 74. 

 



INFORMATIEF DEEL / Planningscontext 
12-126\RAP\ 06_HEM_GRS_a_tekst 

 

  @ Grontmij 
  34 

4.5 Evaluatie van het gevoerde ruimtelijke beleid 

Het gemeentelijk beleid is in het dichtbevolkte stedelijke gebied voor een 
groot deel op cultuur en het stimuleren van toeristische en recreatieve moge-
lijkheden gericht.  Maar ook op het vlak van wonen is vooral zeer recent een 
opwaartse beweging merkbaar.  Een aantal projecten lopen of zijn bijna  be-
eindigd (het inbreidingsproject tussen de gemeenteplaats en het kerkhof en de 
verkaveling rond de Eikenlaan).  Verschillende projecten staan op til: het 
woongebied ten noorden van de Lindelei en het gebied tussen de N148 en de 
spoorweg in het zuiden van de gemeente.  Verder richt het gemeentelijk beleid 
zich momenteel op de natuurvriendelijke inrichting van het parkgebied aan 
de Callebeekstraat en de renovatie van de abdij.   
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5 Bestaande ruimtelijke macrostructuur 

Kaart 11 en 12: Bestaande ruimtelijke structuur op macroniveau 

De macrostructuur wordt beschreven vanuit 4 deelstructuren (de open ruimte 
structuur, de nederzettingsstructuur, de economische structuur en de lijnin-
frastructuur). 

 

5.1 Open ruimtestructuur  

De gemeente Hemiksem is gelegen tussen 2 belangrijke open ruimte aders, die 
structurerend zijn op niveau van de provincie en het stedelijk gebied Antwer-
pen.   

De eerste ader wordt gevormd door de Schelde.  De Schelde, die de grens 
vormt tussen de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, geeft een duide-
lijke afbakening aan de sterk verstedelijkte rechteroever. De weidse stroom, 
geeft de waterkant van Hemiksem de nodige ademruimte.  Elementen van 
natuurontwikkeling of belevingswaarde (bijvoorbeeld fiets- en wandelpad 
langsheen de stroom), zijn in Hemiksem niet of nauwelijks aanwezig.   Ook 
naar het noorden toe, richting Antwerpen geeft de sterk verstedelijkte omge-
ving momenteel de natuurontwikkeling weinig kansen.  Wel wordt vanaf 
Antwerpen-Zuid de mogelijkheid geboden voor te wandelen of te fietsen 
langsheen de Schelde, wat de belevingswaarde naar het noorden toe toch 
aanzienlijk verhoogt.   Naar het zuiden toe, richting Schelle en verderop naar 
de Rupelvallei, ontwikkelde zich langsheen de Schelde open landschappen 
met een grote natuurwaarde.  Van dit landschap kan men genieten door de 
vele fiets- en wandelpaden in deze streek.  Als besluit kan men stellen dat in-
tensieve industrie ter hoogte van Hemiksem en Hoboken een breuk vormt in 
de belevingswaarde van de Schelde.   Belangrijk is ook de open ruimte aan de 
overzijde van de Schelde, op grondgebied van de gemeente Kruibeke.  Hoe-
wel gescheiden door de brede stroom, heeft men vanaf de rechteroever zicht 
op dit unieke landschap.  Het is tevens mogelijk om te Hemiksem – Callebeek 
het veer te nemen zodat men binnen de 20 minuten kan genieten van deze zeer 
waardevolle natuur en unieke polderlandschap.  

De tweede open ruimte ader op macroniveau, is gesitueerd in het oostelijk 
deel van de gemeente en loopt via het Schoonselhof, Klaverbladkasteel, het 
kasteel van Hemiksem en het kasteel Kleidaaal over de gemeente Schelle tot 
in Niel aan de Rupel.  In het noorden omvat deze corridor voornamelijk kas-
teelparken.  In het midden (gemeente Schelle) wordt de corridor bepaald door 
de landbouwgebieden van Schelle.  In het zuiden loopt de corridor over in de 
voormalige kleiwinningsgebieden van Niel (Natuurreservaat Nielse Kleiput-
ten).   In de gemeente Hemiksem kan men het kasteel van Hemiksem en het 
gebied Kerkeneinde beschouwen als behorend tot de open ruimte corridor. 
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5.2 De nederzettingsstructuur  

De nederzettingsstructuur op macroniveau wordt gekenmerkt door een lange 
strook van bebouwing langsheen de Schelde, van Antwerpen centrum tot 
Boom.  De verschillende dorpen (en wijken) lopen in elkaar over en worden 
ruimtelijk als één geheel ervaren.  Deze specifieke, zeer dense lintbebouwing 
tussen spoorweg en N148 doet de eigenlijke kernen opgaan in een aanéénge-
regen dense woonstrook.   

Te Hemiksem kan de dorpskern nauwelijks onderscheiden worden en wordt 
de nederzettingsstructuur uitgerafeld over het gehele lint.  Er kan dan ook 
gesteld worden dat de specifieke structuur van het verstedelijkte lint (Ant-
werpen – Niel) weinig kansen geeft aan de belevingswaarde van de dorpen op 
zich, waardoor de gemeenten identiteitsverlies kennen. Voor Hemiksem zelf is 
het van belang dat de oorspronkelijke dorpskern (de omgeving van de kerk 
en het voormalige gemeentehuis) niet binnen het hoofdlint (tussen N148 en 
spoorweg) gevat wordt, wat een verschuiving betekent van de nieuwere ont-
wikkelingen ten opzichte van de oorspronkelijk kernen.  De structuur van de 
gemeenten is hierdoor chaotisch en het zich oriënteren (het vinden van de 
kerk bijvoorbeeld) verloopt moeizaam.   

In het zuiden (ter hoogte van Niel), gaat het lint over in een stedelijk conglo-
meraat rond de gemeente Boom en de gemeenten Puurs en Willebroek.   

 

 

5.3 Economische structuur 

5.3.1 Bedrijvigheid 

5.3.1.1 Economische positionering 

Hemiksem situeert zich tussen Antwerpen en Brussel, met de A12 in het oos-
ten, de E19 in het oosten en noorden, de Schelde in het westen en de Rupel en 
het Zeekanaal in het zuiden.  Hemiksem is dus op zich zeer goed gepositio-
neerd in de Vlaamse Ruit.  Doch als de plaatselijke situatie onderzocht wordt, 
blijkt dat de meerwaarde van deze positionering op lokaal niveau redelijk 
beperkt is.  Hemiksem kamt met serieuze ontsluitingsproblemen: de toegan-
gen naar het bovenlokale wegennet verlopen allen via woonstraten door dicht 
bebouwd gebied. De aard van de bedrijvigheid sluit sterk aan bij de haven 
van Antwerpen.  Mogelijk is de nabijheid van de haven een belangrijk ele-
ment geweest bij de locatiekeuze van de bedrijven. 
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5.3.1.2 Ruimtelijke structuur van de bedrijvigheid   

Langsheen de Schelde, vanaf Antwerpen zuid tot in Hemiksem, met een uit-
loper naar Schelle, is een dens lint van industrie waar te nemen.  Deze indu-
strie kenmerkt zich door grootschaligheid en situeert zich onder meer in de 
(petro-) chemische sector / bouwnijverheid / scheepsbouw.  Hoewel de zone 
gelegen is langsheen de Schelde en watergebonden activiteiten in principe 
mogelijk zijn, valt de zone momenteel niet onder het havendecreet.  Het ge-
bied wordt momenteel wel onderzocht naar de potenties inzake watergebon-
den activiteiten.   

Het industriële lint wordt op een aantal plaatsen onderbroken door gehuch-
ten of beekvalleien.  In Hemiksem zorgt de wijk Callebeek en de vallei van de 
Vliet voor een onderbreking in het patroon.  Ook de voormalige reservatie-
strook voor de grote ring rond Antwerpen (nu strook voor leidingen) zorgt 
voor een groene onderbreking in de strook.  Cartografisch is een aanééngeslo-
ten strook waar te nemen, op terrein worden de bedrijven van elkaar geschei-
den door groenstroken en ruimte voor (grootschalige) buitenopslag.  Als be-
sluit kan men dan ook stellen dat het lint een gebrek heeft aan een eigen iden-
titeit. 

Een tweede economische lint dat kan waargenomen worden, situeert zich 
langsheen de Boomse Steenweg (A12).  Het betreft hier voornamelijk KMO’s 
en grootschalige kleinhandel, die sterk afhankelijk zijn van de Boomse 
Steenweg. 

Rond de gemeente Boom en de gemeenten Willebroek, Puurs en Bornem, 
situeert zich een derde economisch gebied, dat eveneens gekoppeld is aan de 
A12, maar zich eerder uit in industriële vestigingen en KMO’s.  Tevens kan 
dit gebied rekenen op de transportas, gevormd door het zeekanaal en de no-
dige spoorinfrastructuur, waardoor ook watergebonden bedrijvigheid en 
multimodale overslag mogelijk is. 

 

5.3.2 Kleinhandel 

Met betrekking tot de kleinhandel op macroniveau is Hemiksem gesitueerd 
binnen een economische ruimte die bepaald wordt door de kleinhandelscon-
centraties langsheen de A12 en het centrum van Antwerpen zelf.  Op de as die 
gevormd wordt door de gemeenten langsheen de Schelde is een zeer beperkte 
vorm voor kleinhandel aanwezig, die voornamelijk gericht is op de lokale 
behoefte. 

 

5.3.3 Landbouw 

Landbouw op macroniveau situeert zich voornamelijk in de openruimte ge-
bieden rond Antwerpen.  Tussen de bebouwde as langsheen de Schelde en de 
bebouwde omgeving rond de A12 situeert zich een grootschalig landbouwge-
bied.  Het belang van de beroepslandbouw in deze gebieden vervaagt echter 
en het gebied is voornamelijk structurerend als aanwezig open ruimtegebied 
met recreatieve mogelijkheden. 
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5.4 Verkeer en vervoersstructuur 

De N148 vormt de verbinding tussen Antwerpen en Boom en schakelt de 
kernen langsheen de Schelde en de Benedenloop van de Rupel aan elkaar.  
Parallel met de N148 vormt de spoorlijn L 52 de verbinding tussen Antwer-
pen en Boom en zo verder met Willebroek, Puurs en Brussel.  Beide infra-
structuren werden in grote mate bepaald door het historisch verleden (klei-
winningsgebieden en de industrie die zich daar later vestigde).  Tevens zijn 
beide infrastructuren op hun beurt oorzaak van het dichte lint dat zich tussen 
beide infrastructuren ontwikkelde.  Voornamelijk de N148 zorgde voor een 
echt weglandschap. 

Belangrijk in de gemeente is tevens de aanwezigheid van de reservatiestrook.  
Deze was bedoeld voor de aanleg van de grote ring rond Antwerpen, maar is 
momenteel bepaald als een strook voor leidingen.  Op het grondgebied van 
Hemiksem wordt deze strook echter niet als dusdanig ingevuld. 

 

5.5 Besluit 

Als besluit kan men stellen dat de gemeente Hemiksem onlosmakend verbon-
den is met haar omgeving: vanuit alle deelstructuren op macroniveau is de 
functionele en ruimtelijke verwevenheid met de verstedelijkte ruimte Antwer-
pen en de Rupeldorpen onmiskenbaar.   De relatie met de Schelde en het 
kleiwinverleden is fundamenteel en heeft geleid tot het huidige organisatiepa-
troon van de gemeente bekeken vanuit de macroschaal. 
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6 Bestaande ruimtelijke mesostructuur 

6.1 Bestaande open ruimte structuur 

6.1.1 Fysisch systeem 

Kaart 13: Fysisch systeem 

Bodem 

De Rupelklei is in de gemeente in overvloed voorhanden, ligt zeer dicht aan 
de oppervlakte en kan daarom ook makkelijk ontgonnen worden. Het Kem-
pens zand bevindt zich onmiddellijk boven de kleilaag, op een diepte die te 
Hemiksem gaat tot 4 meter.  De zandlaag bestaat uit roodgele en groenwitte 
schelprijke zavel vermengd met klei.  De “potaarde” zelf, “de Rupelien” of de 
“Boomse klei” bereikt te Hemiksem een diepte van 50 meter. 

ReliÂf 

De gemeente Hemiksem helt af in zuidelijke richting naar de vallei van de 
Vliet.  Het grootste gedeelte van Hemiksem ligt boven de hoogtelijn van 10 m, 
de helft van de dorpskern ligt boven de 15 meterlijn en het overige gedeelte 
klimt hoger dan 20 meter.  Tussen de Schelde en de N148 zijn verschillende 
kleiputten uitgegraven tot een diepte van 10 meter.  Doordat de kleiputten 
onder de natuurlijke grondwaterstand zijn uitgegraven, zijn deze het jaar 
rond waterhoudend en kenmerken zij zich als vijvers in de gemeente.  

Waterhuishouding 

Het grondwater wordt voor het grootste deel van het grondgebied van He-
miksem gecatalogeerd als ‘weinig kwetsbaar’.  Door de aanwezigheid van een 
ondoorlaatbare laag Boomse Klei op geringe diepte zijn de dieper gelegen 
grondwaterlagen immers beschermd tegen verontreinigingen vanuit het bo-
demoppervlak en het hemelwater.  De bovenliggende zandige laag is echter 
wel doordringbaar, zodat vloeibare of oplosbare verontreinigde stoffen ge-
makkelijk kunnen doorsijpelen naar de ondiepe grondwaterlaag.  De veront-
reinigde stoffen migreren dan met de ondiepe grondwaterstroming naar de 
topografisch lager gelegen gebieden, dus voornamelijk naar de valleien van de 
waterlopen.  Ook de uitgegraven polders en kleiputten langs de Schelde wor-
den als ‘zeer kwetsbaar’ aangeduid.  Door hun lage topografische ligging 
vormen zij een verzamelplaats voor oppervlakte- en hemelwater, waardoor 
het grondwater zeer gevoelig is voor allerlei verontreinigingen vanuit dit op-
geslagen water. 

Natte gebieden kunnen gevonden worden in het gebied Kerkeneinde en ter 
hoogte van het kasteel van Hemiksem, nabij de grens met Aartselaar. Vooral 
in het gebied Kerkeneinde is de waterproblematiek aanwezig door het buiten 
de oevers treden van de Vliet.  Door de grote verstedelijkingsgraad van He-
miksem heeft de gemeente tevens te kampen met verdrogingverschijnselen. 
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Waterlopen 

De Schelde is een bevaarbare waterloop, welke onderhevig is aan getijden. 

De Vliet vormt de grens met de gemeente Schelle.  De Vliet wordt opgedeeld 
in de Boven-Vliet (onbevaarbare waterloop categorie 1) die overgaat in de 
Beneden-Vliet (bevaarbare waterloop, maar momenteel afgesloten).  De Vliet 
mondt uit ten zuiden van de Sint-Bernardusadij, op de grens met Schelle.  Op 
grondgebied van de gemeente Aartselaar spreekt men over de Grote Struis-
beek. 

De S.10.2 (3de categorie), een zijloop van de Boven-Vliet, ontspringt ter hoog-
te van de Varenstraat en stroomt via het kasteel van Hemiksem richting Ker-
keneinde. 

Veel van de historische beken in de gemeente Hemiksem zoals de Winterbeek 
en de Callebeek zijn ofwel verdwenen ofwel overdekt ten gevolge van de uit-
gravingen van de steenbakkerijen ter plaatse.  In het bijzonder kan de water-
loop S.7 vermeld worden, die uitmondt in de S.10.2.  De waterloop is tussen 
de Monnikenhoflaan en de Heiligstraat grotendeels dicht gemaakt en/of bezet 
door private constructies.  Door de versperde doorstroming van de beek ont-
staat wateroverlast op de eigen percelen.  De gevolgen van de problematiek 
op de waterhuishouding van de gehele gemeente zijn niet bekend. 

Waters 

De gemeente Hemiksem kent tal van grote en kleine vijvers, ontstaan door de 
kleiuitgravingen.  Naast de vijvers ter hoogte van Callebeek, behoren tevens 
de vijvers gesitueerd in de reservatiestrook en industriezone 7, de kasteelvij-
vers en de vijvers te Kerkeneinde tot de belangrijkste stilstaande waters van 
Hemiksem. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIEF DEEL / Bestaande ruimtelijke mesostructuur 
12-126\RAP\ 06_HEM_GRS_a_tekst 

 

  @ Grontmij 
  41 

6.1.2 Bestaande landschappelijke structuur 

Kaart 14: Bestaande landschappelijke structuur 

6.1.2.1 Landschappelijke gehelen 

Bijna de gehele gemeente Hemiksem kan beschouwd worden als een rurbaan 
(semi-stedelijk) landschap.  De verstedelijkingsdruk leidde in Hemiksem tot 
een aantal versnipperde ruimtelijk gehelen, die weinig of niets met elkaar te 
maken hebben.  Motor in de ontwikkeling van het rurbane landschap is de 
infrastructuurbundel N148 – spoorlijn L52.  

De landschappelijke structuur te Hemiksem kan ingedeeld worden in 4 land-
schappelijk samenhangende delen.  De 4 landschapsdelen behoren tot grotere 
gehelen die structurerend zijn op bovenlokaal niveau.  De 4 te onderscheiden 
delen van west naar oost zijn: 
• De Scheldestrook 
• De multifunctionele strook 
• De woonstrook  
• De groene strook 

De Scheldestrook 

De eerste ader wordt gevormd door de Schelde met de omringende omgeving.  
De rivier zelf kent een weids, open karakter door de breedte van de stroom.  
De Schelde is bedijkt en slingert door een vlak landschap.  De linkeroever 
bestaat grotendeels uit uitgestrekte, open poldergebieden.  Voorbeelden zijn 
de Bazelse Polder, de Zuidpolder en de Oostpolder.  De rechteroever kent 
veel bebouwing, meestal industrie, met een beperkt aantal open gebieden. 
Hemiksem is gesitueerd op deze sterk bebouwde rechteroever.  De relatie tot 
dit landschapsgeheel vanuit de rest van de gemeente is zeer beperkt.  

De multifunctionele strook 

De strook tussen de Schelde en de N148 kenmerkt zich door een afwisseling 
van voornamelijk industriegebieden en groengebieden.  Het gebied is voor-
namelijk ingevuld met grootschalige bedrijvigheid en kent een vrij extensief 
ruimtegebruik.  Gevoelsmatig wordt dit versterkt door het feit dat een aantal 
bedrijven een relatief groot percentage van de oppervlakte gebruiken voor 
opslag van goederen.  Opmerkelijk zijn ook de groengebieden en de relicten 
van de kleiwinning die her en der tussen de industriegebieden kunnen terug-
gevonden worden.  De vele waterplassen, uitgegraven percelen en bovenlig-
gende wegen vormen getuigen van de periode dat Hemiksem een bloeiend 
kleiwinningsgebied was.  De groengebieden vormen een aangename afwisse-
ling met de industrie.  Het gebied is vrij chaotisch georganiseerd.  Elke functie 
op zich is ontsloten via de N148: tussen de verschillende functies bestaat wei-
nig of geen interactie. 

De woonstrook  

Hemiksem is gesitueerd in een gebied met een sterke verstedelijkingsdruk.  2/3 
van Hemiksem wordt dan ook gekenmerkt door een woonlandschap.  

Het open ruimte eiland dat zich ten midden van de sterk bebouwde omgeving 
bevindt, vormt een aangenaam contrast met de grotendeels bebouwde ruimte 
in dit landschappelijk geheel.  Ook dit eiland sluit met een smalle strook aan 
bij het openruimtegebied. 
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Het woonlint te Hemiksem is onderdeel van een grootschalig lint dat opmerk-
baar is van Hoboken tot in Niel, waar het aansluiting vindt bij de gemeente 
Boom.  Het lint heeft de grootste densiteit tussen de N148 en de spoorlijn, L 
52.  Verder verwijderd van deze infrastructuurbundel wordt voornamelijk 
minder dense bebouwing teruggevonden.  Meer in het zuiden van de gemeen-
te worden binnen dit lint 2 industrieterreinen terug gevonden. 

De groene strook 

Ten oosten van de gemeente Hemiksem bevindt zich een open ruimte die 
structurerend is op bovenlokaal niveau.  De groene strook loopt via het 
Schoonselhof (Antwerpen), het Klaverbladkasteel, het kasteel Kleidaaal over 
de gemeente Schelle tot in Niel aan de Rupel.  In het noorden omvat deze 
groene strook voornamelijk kasteelparken.  In het midden (gemeente Schelle) 
wordt de strook bepaald door de landbouwgebieden van Schelle.  In het zui-
den loopt de groene strook over in de voormalige kleiwinningsgebieden van 
Niel (Natuurreservaat Nielse Kleiputten).   In de gemeente Hemiksem kan 
men het kasteel van Hemiksem en het gebied Kerkeneinde beschouwen als 
behorend tot het open ruimte gebied. Belangrijke erfgoedwaarden in dit land-
schapstype, zijn de kasteeldomeinen met het Kasteel van Hemiksem gesitu-
eerd op het grondgebied van Hemiksem.  

De overgang van de bebouwde ruimte tot de onbebouwde ruimte is vrij ab-
rupt.  Men kan stellen dat er een duidelijke grens is tussen bebouwde ruimte 
en niet bebouwde ruimte.   

 

6.1.2.2 Elementen van het Landschap 

Structuurbepalende landschappen 

Een aantal plekken in Hemiksem kunnen aangeduid worden als landschappe-
lijk waardevolle gebieden.  Echt gave gebieden komen in Hemiksem niet 
voor: de aangeduide gebieden zijn waardevol vanwege hun groen karakter, 
vanwege de typerende bebouwing of vanwege de verwijzing naar het verleden.  
Veelal betreft het een combinatie van deze elementen.  

Omgeving kasteeldomein Hemiksem 

Het gebied bestaat uit een kasteel met bijhorend kasteelpark.  Talrijke kleine 
landschapselementen, alsook  restanten van het historisch loofbos kenmerken 
het gebied.  Het domein bestaat uit een U-vormig kasteel uit de 18de en 20ste 
eeuw, omringd door een grote vijver, een geplaveid voorhof en omhaagde 
grasperken. Ook bijhorende serres, ijskelder en oranjerie zijn historisch 
waardevol. Het aanpalende Monnikenhof omvat een rechthoekig landhuis 
van 1908 met kapel. Het gehele gebouwenpatrimonium is gelegen binnen een 
rechthoekig, omgracht landschapspark met een aantal dreven en loofbos. Een 
aantal weilanden rondom het kasteelpark zorgen nog voor een beperkte bin-
ding met de landelijke omgeving.  Een belangrijk gedeelte van dit gebied 
(overgang van Kasteel Hemiksem naar domein Cleydael), wordt ingevuld 
met het golfterrein.  
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Omgeving Callebeek 

De wijk Callebeek met omgeving kan beschouwd worden als een gebied dat 
landschappelijk waardevol is.  Het gehucht zelf telt nauwelijks meer dan en-
kele huizen, maar is door de ligging langs de Schelde en het nog typerende 
bebouwingspatroon, landschappelijk interessant.  De omgeving van Calle-
beek bestaat uit sterk overgroeide en verwilderde terreinen van vroegere bak-
steenfabrieken. De structuur van deze terreinen is nog goed herkenbaar. Het 
gebied vormt een kleine groene ruimte temidden van een dichte bebouwing.   
Een klein deel van het gebied is vanaf de N148 zichtbaar.  Het grootste deel 
verschuilt zich echter achter bebouwing.  De zone aan de visvijver wordt door 
een verwilderde niet ingerichte parkeerstrook van de N148 gescheiden.   

Gebied reservatiestrook en bufferstrook, tussen Schelde en N148 

Het gebied langsheen de N148 is landschappelijk van groot belang, daar het 
één van de weinige open gebieden is tussen de Schelde en de N1487.  In het 
sterk bebouwde traject langsheen de N148 is de open ruimte visueel sterk 
bepalend.  Het gebied kan net als de omgeving Callebeek beschouwd worden 
als een groen gebied dat nog sporen draagt uit het verleden.  Ook dit gebied is 
een belangrijke groene vlek in de sterk verstedelijkte omgeving.   

Kerkeneinde 

Het gebied Kerkeneinde is een waardevol valleilandschap dat zich situeert 
binnen het overstromingsgebied van de Vliet.  Het gebied bestaat voorname-
lijk uit loofwoud.  Het gebied is vrij ingesloten door huizen langs de zijde van 
Hemiksem.  Alleen vanuit de voetweg (verlengde van de nieuwe dreef) is het 
gebied bereikbaar.    

Omgeving Sint-Bernardusabdij 

De omgeving van de Sint-Bernardusabdij bestaat uit een samenhangend ge-
heel van de abdij, de vroegere abdijtuin en aanhorigheden.  Het gebied kent 
nog vele historische relicten. 

Structuurbepalende hydrografische elementen 

De Schelde was in de loop van de tijd een sterk structurerend element voor 
het landschap te Hemiksem.  Vandaag lijkt de rivier echter ver verwijderd van 
de dorpskern en is de relatie met de rivier zeer klein.  De Scheldeboord te 
Hemiksem is quasi volgebouwd met industrie.  Voor een groot deel is zelfs 
een muur gebouwd (waterkeermuur) tussen de Schelde en de aanwezige indu-
strie.  De relatie met de dorpskern is beperkt aanwezig (o.a. ter hoogte van 
Callebeek en beperkt aan de abdij). 

Hetzelfde geldt voor de Vliet die de zuidelijke grens met de gemeente Schelle 
markeert, maar waar de relatie met de dorpskern nauwelijks gelegd wordt. 
De vallei verbindt de Sint-Bernardusabdij met het openruimtegebied dat zich 
ten oosten van het dichtbebouwde lint langsheen de Schelde situeert.  Het is 
een groen lint met een nog typerende structuur en begroeiing.  

                                                         

7  En dit in de strook van Antwerpen tot Boom. 
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Structuurbepalend weglandschap 

De N148 kan beschouw worden als een structuurbepalend weglandschap.   
De weg slingert zich van noord naar zuid dwars doorheen de gemeente en 
vormt de ader waaraan de bebouwing gekoppeld is.  De omgeving van de 
N148 onderscheidt zich van de overige bebouwing in Hemiksem door het 
dense karakter.  In de versteende wanden zijn er op een aantal plaatsen ope-
ningen, daar waar de groengebieden uit het industrielandschap niet geschei-
den worden door een bebouwde woonzone. 

Markante terreinovergang 

De scheiding tussen het weglandschap langsheen de N148 en het industrielint 
is op de verschillende plaatsen expliciet aanwezig in de gemeente.  De over-
gang wordt voornamelijk gevormd door het hoogteverschil tussen de hoger 
gelegen wegenis van de N148 en het lage voormalige kleiwinningsgebied.  
Opvallend is hierbij ook de abrupte bebouwingsgrens.   

Open ruimte eiland 

De nog resterende landbouwgebieden vormen een belangrijk open ruimte 
eiland in de gemeente.  Vanuit dit ingesloten gebied is vandaag een openruim-
teverbinding met de gemeente Aartselaar aanwezig.  Tevens wordt via een 
aantal onbebouwde percelen de relatie met de landschappelijk waardevolle 
zone langsheen de N148 gelegd. De spoorweg verhindert wel een fysieke open 
ruimte verbinding. Dit eiland is voor het grootste deel gelegen in woongebied 
met overdruk reservatiestrook.  Een deel is ook gesitueerd in woongebied.  

Open ruimte verbindingen 

Verschillende open ruimte gebieden te Hemiksem sluiten aan bij de groene 
strook ten oosten van Hemiksem.  Het betreft het kasteeldomein van Hemik-
sem en het gebied Kerkeneinde.  In de strook langsheen de Schelde kunnen 
open ruimte verbindingen gevonden worden tussen de abdij en de open ruim-
te langsheen de Schelde te Schelle.  Ook de verschillende kleinere open ruimte 
gebieden te Callebeek sluiten op elkaar aan.  Het gebied reservatiestrook en 
bufferstrook tussen de Schelde en de N148 is verbonden met het open ruimte-
eiland door een aantal onbebouwde percelen.  Tussen het open ruimte eiland 
en het Kasteeldomein Klaverblad (en de gehele groene strook) is eveneens een 
verbinding opmerkbaar. 

Bakens 

In Hemiksem komen een aantal structuurbepalende punten voor, beschouwd 
als bakens.  Deze bakens zijn duidelijke herkenningspunten in het landschap.  
Volgende bakens zijn in de gemeente opmerkelijk: 
• De abdij van Hemiksem; 
• De samenvloeiing van de Benedenvliet met de Schelde; 
• De grensovergang met de gemeente Aartselaar (kruising van de Vliet – 

overgang woonstrook – groene strook);  De weg loopt hier door een laan 
omzoomd met bomenrijen;  

• De grensovergang met de gemeente Hoboken (Antwerpen); 
• De wijk Callebeek met het veer; 
• Het kasteel van Hemiksem; 
• De kerk met het dorpspleintje, Pastorij en oud gemeentehuis van Hemik-

sem. 
• De watertoren. 
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Ook de kerk van Schelle is sterk beeldbepalend voor de gemeente.  Op ver-
schillende plekken in de gemeente is de kerk zichtbaar.  De verweving van de 
verschillende gemeenten langsheen de Schelde wordt op deze wijze onder-
streept. 

 

6.1.3 Bestaande natuurlijke structuur 

Kaart 15: Bestaande natuurlijke structuur 

6.1.3.1 Algemeen 

Echt waardevolle natuurgebieden zijn in de gemeente zeer beperkt aanwezig.  
Toch heeft de gemeente als sterk verstedelijkt gebied heel wat kleinschalige 
groengebieden, parkgebieden en restruimten, die in de gemeente belangrijke 
stapstenen vormen voor het natuurbeleid.  De meeste van deze gebieden lig-
gen echter verspreid en zijn in private handen, wat het voor de gemeente 
moeilijker maakt een globaal gemeentelijk natuurbeleid te ontwikkelen. 

 

6.1.3.2 Elementen van de natuurlijke structuur 

Rivier- en beekvalleien 

Rivier- en beekvalleien met de bijhorende alluvia zijn de belangrijkste struc-
turerende elementen voor de natuurlijke structuur.  Het zijn enerzijds milieus 
met eigen leefgemeenschappen en anderzijds verrichten ze een grote reeks  
landschapsecologische processen waaronder grondwaterstromingen, ver-
spreiding van dieren en afgrenzing van gebieden.  Aan de valleien zijn belang-
rijke natuurwaarden gekoppeld. 

De belangrijkste rivier in Hemiksem is de Schelde.  Ter hoogte van Hemiksem 
biedt deze rivier echter geen grote meerwaarde voor de natuurlijke structuur.  
De oevers van de Schelde zijn hier stijl en worden dadelijk begrensd door 
industrie.  Slikken en schorren zijn niet of in zeer beperkte mate aanwezig.  
De slibplaten zijn te laag gelegen: zij vallen enkel bij zeer laag tij droog.  De 
dijken zijn bovendien verstevigd met stortstenen.  De overzijde van de Schel-
de, ter hoogte van de gemeente Kruibeke, heeft wel een grote natuurwaarde. 

De riviervallei van de Vliet is op het gewestplan bijna volledig ingekleurd als 
natuurgebied. De natuurwaarde in de beekvallei beperkt zich echter tot enke-
le zones van de vallei, onder andere omdat de Vliet steile oevers kent. Aan de 
grens met Aartselaar, wordt de vallei van de Vliet van het kasteel van Hemik-
sem gescheiden door de Kleidallaan en de bebouwing die zich rond deze weg 
vormde.  De natuurwaarde en de mogelijkheden om een verbinding te vor-
men wordt gedeeltelijk gehinderd door de bebouwing en aanleg van private 
tuinen tot in de beek.  

Ook verder is de ecologische waarde van de rivier- en beekvalleien in Hemik-
sem zwak te noemen.  De ecologische waarde wordt voornamelijk aangetast 
door de slechte waterkwaliteit.   De rechttrekking van een aantal beken en 
rivieren (bv. de Vliet ter hoogte van Aartselaar en ten zuiden van industriezo-
ne 2) geeft problemen met de waterhuishouding, door de versnelde afvoer.   
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Doch een aantal waterlopen hebben nog structureel waardevolle stukken.  Zo 
bijvoorbeeld heeft de waterloop S.10.2 vandaag nog een aantal interessante 
biologisch waardevolle stukken.   

Groengebieden met grote natuurwaarde 

Veruit het meest interessante groengebied, o.a. door zijn grootte, is het kas-
teel van Hemiksem.  Dit gebied sluit aan bij het kasteel Kleidaal op grondge-
bied van de gemeente Aartselaar.  Het gebied is biologisch waardevol, tot zeer 
waardevol. Het parkgebied rond het Hemiksemhof vormt samen met het 
domein van Kleidaal te Aartselaar een uitgestrekt aanééngesloten groenge-
bied.  Het bestaat uit een kleinschalig landschap, met rondom het eigenlijke 
kasteelpark vooral loofbomen.  Een groot deel van het kasteeldomein wordt 
gebruikt voor recreatie (golfterrein).  

Een tweede natuurzone, het gebied Kerkeneinde, is een bosrijk valleigebied, 
gelegen in het zuiden van de gemeente, grenzend aan de Vliet.  Dit gebied, dat 
zich aan een oude ontginningsput ontwikkelde, is biologisch zeer waardevol.  
Voornamelijk het gebied langsheen de Vliet is van belang, het deel dat aan de 
woonwijk grenst is veel minder of niet biologisch waardevol.  Het gebied is 
volledig private eigendom. 

Het parkgebied rond de Sint-Bernardusabdij is eigendom van de Vlaamse Ge-
meenschap.  Het deel dat grenst aan de Vliet heeft een relatief hoge biologi-
sche waarde. 

Het kleine gebied Molenbrug is een ingesloten gebied tussen de spoorweg en 
de Vliet.  Dit onbebouwd woongebied, is bebost, maar heeft een vrij grote 
natuurwaarde.  Onlangs is een verkavelingvergunning afgegeven voor het 
gebied. 

 

Spontaan ontwikkelde groengebieden met grote natuurwaarde 

De Callebeekstraat vormt de centrale weg tussen het Callebeekpark, dat be-
grensd wordt door de Scheldestraat en de Heemsdaalstraat.  Het deel tussen 
de Scheldestraat en de Callebeekstraat is gelegen op een voormalig vliegas-
stort dat de laatste jaren door spontane evolutie uitgegroeid is tot een waar-
devol natuurgebied.  Aansluitend zijn in industriegebied 4 (Ter Locht) nog 
waardevolle delen terug te vinden, aansluitend bij het parkgebied.  In het 
park zijn zonevreemde woningen (voormalige noodwoningen) en garage-
boxen terug te vinden.  De gemeente kocht reeds een groot deel van het park-
gebied, met uitzondering van de woningen in de Callebeekstraat en de wonin-
gen aan de Scheldeboord.   Bij een deel van de omliggende woningen (voor-
namelijk langs de N148) is het aangrenzende park echter als tuinzone inge-
richt.   Ook zijn in het park een aantal garageboxen terug te vinden (eveneens 
op grondgebied van de gemeente). 

Een volgend belangrijk groengebied is de zone die gedeeltelijk in de reservatie-
strook ligt in het noorden van de gemeente en aansluit op de buffering langs-
heen de N148.  Grote, zeer diepe putten kenmerken deze ruimte.  De gehele 
omgeving wordt op de biologische waarderingskaart aangeduid als waarde-
vol en zeer waardevol. 
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Versnipperde gebieden met een beperkte natuurwaarde 

Verspreid in de gemeente komen nog een aantal versnipperde groenstructuren 
en parkjes voor met weinig of geen natuurwaarde, doch van belang in het 
dichtbevolkte Hemiksem: 
• Rondom industriezone 1 zijn een aantal restruimten die een beperkte eco-

logische waarde bezitten. 
• Voor de industriezone 7 langsheen de Bredestraat (N148) bevindt zich een 

bufferstrook, die aansluit op het parkgebied van de reservatiestrook.  
Momenteel is dit buffergebied ingericht als restruimte.  In deze strook be-
vindt zich tevens een zonevreemde hondenclub. 

• Ook het parkje aan de Gemeenteplaats en het bosparkje aan het OCMW-
rusthuis dragen bij aan de natuurlijke structuur van Hemiksem.  Voor-
namelijk het gemeentelijk parkje is ondanks de  beperkte afmeting en ge-
ringe biologische waarde, toch van belang voor de groenbeleving in de 
gemeente.  Momenteel vormt dit parkje eveneens de verbinding met de 
nieuwe woonwijk rond de Eikenlaan.  

Open ruimte gebied met kleine landschapselementen 

Ook het vandaag nog feitelijk gebruikt landbouwgebied heeft een belangrijke 
natuurbelevingsfunctie voor de gemeente onder andere door de aanwezigheid 
van een aantal kleine landschapselementen (kle’s), zoals de aanwezige knot-
wilgen. 

 

6.1.4 Bestaande agrarische structuur 

Kaart 16: Bestaande agrarische structuur 

De landbouw wordt bij de bestaande open ruimte structuur besproken daar 
de economische impact van de landbouw in de gemeente miniem is.  Wel 
hebben de vandaag bestaande landbouwgebieden belang bij de open ruimte 
beleving van de gemeente. 

In de gemeente zijn slechts in zeer beperkte mate landbouwactiviteiten terug 
te vinden.  In 1998 werd slecht 6,56 ha grond gebruikt voor de landbouw.  De 
agrarische activiteiten kenmerken zich door graslanden en maïsakkers die 
gelegen zijn aan de Varenstraat.  

Op de landbouwgebruikskaart worden slecht 6 percelen aangeduid voor 
landbouwdoeleinden.  Deze worden allen gebruikt als grasland.  Slechts 2 
stallingen en/of landbouwgebouwen komen voor op grondgebied van Hemik-
sem.  Belangrijk is daarbij dat de landbouwzetels niet te Hemiksem gesitueerd 
zijn.  De tewerkstelling in de landbouw (aantal arbeidsplaatsen) is nul.  De 
meeste landbouwgebieden en vrij liggende percelen in woongebied worden 
dan ook gebruikt voor hobbylandbouw.   
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6.1.5 Knelpunten en potenties in de open ruimte structuur 

De Vliet vormt een essentiële verbindingsfunctie dwars doorheen het sterk 
verstedelijkt lint dat van Antwerpen tot in Boom de Schelde begrenst.  Op 
grondgebied van de gemeente Hemiksem zijn echter een aantal knelpunten 
waar te nemen die de verbindingsfunctie van de vallei aantasten.  De Vliet zelf 
loopt in een enge vallei met steile oevers.  Een integraal beleid rond de ont-
wikkeling van de natuurverbindingsfunctie wordt bemoeilijkt door het feit 
dat de terreinen langs de Vliet in eigendom zijn van particulieren en/of fir-
ma’s.  De grond van de Sint-Bernardusabdij behoort dan weer tot verschil-
lende eigenaars binnen de overheid. 

De natuur in de gemeente Hemiksen heeft verbindingspotenties via allerlei 
onbebouwde percelen, bufferstroken en restruimten.  Heel weinig van de na-
tuurlijke ruimte is echter in overheidshanden, wat een gemeentelijk natuurbe-
leid extra bemoeilijkt. 

Een aantal van de kleine maar toch belangrijke gebieden voor natuur binnen 
de gemeente liggen vandaag volgens het gewestplan in de zone voor wonen, 
industrie of recreatie. De natuurfunctie kan in deze gebieden dus snel ver-
dwijnen.   Specifiek kan hier het een deel van het spontaan ontwikkeld groen-
gebied met grote natuurwaarde aangeduid worden dat in industriezone 7 
gesitueerd is.  Ook een deel van de spontaal ontwikkelde zone ten zuiden van 
Callebeek is gesitueerd in industriegebied.  Het terrein Molenbrug is in woon-
gebied gesitueerd en onlang werd de verkaveling verleend. 

Hemiksem kent weinig herkenningspunten, waardoor de gemeente onopge-
merkt voorbij wordt gereden.  De weinige markante punten of bakens liggen 
bovendien verscholen achter een dikke muur van bebouwing, restruimten, of 
zonevreemde infrastructuur langsheen de N148.  Zowel de grensovergang met 
Hoboken als met Aartselaar is wel opvallend aanwezig in het landschap en 
bakent de gemeente duidelijk af.   

De Schelde en de Vliet waren dan wel structurerend voor de opbouw van de 
gemeente, doch de landschappelijke relatie met deze twee waterwegen is van-
daag zo goed als verdwenen vanuit de bebouwde omgeving. 

De landbouwzone biedt een belangrijke meerwaarde voor de gemeente als 
openruimte gebied in het centrum.  Het gebied legt tevens de link met de 
groene strook ten oosten van de gemeente.  Als laatste openruimtegebied 
ondervindt het gebied dat grotendeels in woongebied is gelegen een grote 
druk tot ontwikkeling.   De zonering van de reservatiestrook behoedt het 
gebied vandaag enerzijds voor bebouwing, anderzijds geeft de zonering ook 
beperkingen naar de verdere ontwikkeling van het gebied toe.   
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6.2 Bestaande nederzettingsstructuur  

6.2.1 Algemeen 

Kaart 17: Bestaande nederzettingsstructuur 

De bebouwing (woningbouw) in Hemiksem is over de ganse gemeente gesitu-
eerd op een bepaalde afstand tot de Schelde.  Die afstand wordt bepaald door 
de voormalige kleiwinningsgebieden.  De N148, vormt min of meer de weste-
lijke begrenzing van de bebouwing. 

Verder is de nederzettingsstructuur van de gemeente opgesplitst in een aantal 
delen, die ruimtelijk weinig of geen samenhang kennen.  In tegenstelling tot 
het traditioneel Vlaamse dorp, dat zich ontwikkelde rond de kerk en waarbij 
woonwijken de overgang vormen naar het platteland, werd het huidige He-
miksem op totaal andere wijze opgebouwd.  Vanuit verschillende oude paro-
chies (Kerkeneinde, Callebeek, Sint-Bernard en Hemiksem) ontstond een 
door infrastructuren aan elkaar geregen dorp, bestaande uit verschillende 
wijken.  De verschillende wijken, met uitzondering van Callebeek, kennen 
hierdoor weinig identiteit.   

 

6.2.2 Opbouw  

6.2.2.1 Dichte bebouwing 

Het dichtbebouwde lint langsheen N148 en spoorweg dat de wijk Hemiksem met de 
wijk Sint.Bernard verbindt.. 

Tussen de steenweg (N148) en de spoorweg, langsheen het voormalige klei-
wingebied, ontwikkelde zich een dichte bebouwing.  Het gebied tussen de 
Lindelei en Abdijstraat (Kleidaallaan) kent een grote dichtheid, bestaande uit 
voornamelijk kleine rijwoningen, dikwijls zonder garage of tuin.  In de strook 
is nauwelijks een vorm van publieke ruimte terug te vinden.  Alleen het bin-
nengebied rond de kerk OLV Onbevlekt (Saunierlei) biedt rust- en spelruim-
te. 

Voornamelijk langsheen de N148 vindt men een aantal kleinhandelszaken 
terug.  Een echte bundeling van kleinhandel is echter niet aanwezig.  Het ge-
bied van dense bebouwing verbindt grosso modo de twee historische gehuch-
ten Hemiksem en Sint-Bernard. 

Het historische gehucht Hemiksem is in het noorden-oosten van het dicht 
bebouwd lint gesitueerd en ligt eerder concentrisch ten opzichte van de infra-
structuurbundel.  De wijk Hemiksem, dat beschouwd kan worden als het 
belangrijkste centrumgebied kent een kerk, de begraafplaats, het gemeente-
plein en een beperkt aantal winkels.  Voorheen was tevens het gemeentehuis 
hier gevestigd, maar deze is ondertussen naar de St. Bernardusabdij verhuisd.  
Vanuit de oude kern Hemiksem, ontwikkelde zich een dens bebouwd lint 
naar de gegroepeerde woningen rond het kruispunt van Varenstraat en de 
Asterlaan.   
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St. Bernard, dat ten tijde van Ferraris slechts bestond uit een paar woningen 
rond een kruispunt, vormt het hart van een zeer dens bebouwd gebied.  On-
danks de minimale bebouwing ten tijde van Ferraris, ontwikkelde de woon-
groepering zich sterk in het kernlint en werden de nodige voorzieningen inge-
pland (met onder meer de kerk van OLV-onbevlekt).  Aansluitend aan de 
kerk is een parochiecentrum gesitueerd, alsook een parkje (Saunierlei), speel-
plein, sportterreinen en de lokalen voor de jeugdbeweging.  

Binnen de dichte bebouwing situeert zich tevens het bedrijf Lamifil. 

Callebeek aan de Schelde 

De wijk Callebeek is gesitueerd aan de Schelde en bestaat uit twee bebouwde 
straten, die samenkomen aan de Schelde.  Callebeek kent slecht een 20-tal 
woningen. Callebeek kent vandaag juridisch geen groeimogelijkheden: de 
wijk wordt geheel omgeven door parkgebied (voormalige kleiwingebieden) en 
industriegebied.  De leefbaarheid in de wijk is in vraag te stellen: de wijk 
krijgt immers een groot aandeel van het vrachtverkeer van industriezone 5 te 
verwerken (afkomstig van één bedrijf).  De enige ontsluiting van dit industrie-
terrein verloopt via de Scheldeboord, dwars doorheen Callebeek.  De wijk 
heeft een verwaarloosde indruk: een aantal panden (waaronder ook een aan-
tal horecazaken) staan leeg. Wel dient opgemerkt dat er recentelijk een aantal 
renovatieprojecten in de buurt plaatsvinden waarbij wonen aan het water de 
nodige aandacht krijgt.  Opmerkelijk in de wijk Callebeek is tevens de aanwe-
zigheid van noodwoningen in de Callebeekstraat en de Schelleakker.  Deze 
zijn na WO II opgericht en nooit afgebroken.  

Kerkeneinde  

De dichte bebouwing van de wijk Kerkeneinde is eerder beperkt.  Met uit-
zondering van de historische bebouwing aan de kruising van de Assestraat, 
de Jan Sanderslaan en Kerkeneinde, bestaat de wijk uit voornamelijk gegroe-
peerde bebouwing.  In deze wijk is een school gesitueerd. 

 

6.2.2.2 Gegroepeerde bebouwing 

Het oostelijk deel van de gemeente bestaat voornamelijk uit gegroepeerde 
bebouwing, vrijstaande woningen, gekoppelde en geschakelde woningen. 

Een belangrijke verkaveling situeert zich in het noorden van de gemeente 
rond de Tulpenlaan, die de wijk in twee splitst.  De wijk bestaat uit voorna-
melijk open en halfopen bebouwing.  Deze bloemenwijk is een realisatie van 
de Kleine Landeigendom uit 1953.  

Iets ten zuiden bestaat ook de wijk tussen de Valkenisseweg en de Hoofdbos-
laan uit halfopen en open bebouwing.  

Recent is gestart met het uitbouwen van een nieuwe wijk ten oosten van de 
Lindelei.  Deze gerealiseerde woningen zijn hoofdzakelijk vrijstaande éénge-
zinswoningen. 

Ook de nieuwe verkaveling langs de Eikenlaan bestaat gedeeltelijk uit vrij-
staande ééngezinswoningen.  Tevens is hier halfopen bebouwing terug te vin-
den. 
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Een typerende wijk is de UNO-wijk, een wijk met een uniforme bebouwing in 
een typische naoorlogse stijl.  Deze wijk situeert zich tussen de Uno-laan en 
de Assestraat. 

 

6.2.2.3 strook tussen de N148 en de spoorweg 

De opmerkelijk dense bebouwing tussen de N148 en de spoorweg kan als 
structuurbepalend voor de gemeente beschouwd worden.  De dichtheid van 
het lint, langsheen één van de twee belangrijke invalswegen, bepaalt voor een 
groot deel het karakter van de gemeente.  De opbouw van het lint heeft echter 
momenteel weinig relatie met de gemeente in totaliteit en leidt niet tot een 
leesbaarheid van de kern.  De invalsweg langsheen de Kleidaallaan kent deze 
lintbebouwing niet. 

Het lint is opgebouwd uit voornamelijk zeer kleine rijwoningen, die gesitu-
eerd zijn rond dikwijls volgebouwde binnengebieden.  Private tuinen en gara-
ges zijn niet steeds beschikbaar.  De mogelijkheid tot parkeren is beperkt in 
de nauwe straten die het lint doorkruisen.  Het resultaat is dat de strook een 
zeer lage woonkwaliteit kent. 

 

6.2.2.4 Zonevreemde woningen 

De gemeente Hemiksem kent een beperkt aantal zonevreemde woningen: 
• De meest opmerkelijke bevinden zich aansluitend met de wijk Callebeek.  

De zonevreemde bebouwing bestaat hier uit noodwoningen, die veelal 
klein zijn en in slechte staat.  Nochtans zijn een aantal van deze woningen 
opgenomen in de “Inventaris van het Cultuurbezit – Bouwen door de 
eeuwen heen” 

• In het noorden van de gemeente, is langsheen de N148 (Bredestraat) een 
lint terug te vinden van zonevreemde woningen.  Dit lint bestaande uit 
een 6-tal woningen en is gesitueerd in parkgebied.  Eén van de woningen 
is gebouwd als labo in de jaren 50, maar is feitelijk steeds in gebruik ge-
weest als woning. 

• Ter hoogte van het bedrijf Lamifil bevinden zich in de Bouwerijstraat  een 
rij zonevreemde woningen, gesitueerd in bufferzone.  Ook de tuinen van 
de woningen in de Unolaan bevinden zich in de bufferzone rond het be-
drijf Lamifil. 

• In het zuiden van de gemeente, op de grens met Schelle, bevindt zich de 
Molen.  Dit grote, eerder industriële gebouw, is gesitueerd aan de Vliet.  
Het gebouw kan beschouwd worden als historisch gebouw en bezit een 
relatief grote esthetische waarde. 

• Twee percelen aan de N148 (hoek Nijverheidsstraat) bevinden zich in 
industriegebied. 

• Aan Kerkeneinde, aansluitend bij het parkgebied van het kasteel van 
Hemiksem is een oude hoeve gesitueerd.  Deze hoeve is echter totaal ver-
krot. Verder bevinden zich in deze omgeving het kasteel van Hemiksem 
zelf, het Monikkenhof en een recent gebouwde villa (met bouwvergun-
ning). 
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6.2.2.5 Voorzieningen 

Als kleine gemeente heeft Hemiksem een goed voorzieningensysteem. 

De administratieve diensten zijn gevestigd in de Sint-Bernadusabdij.  De abdij 
is in het zuidwesten van de gemeente gevestigd.  Dit gebouw herbergt naast de 
gemeentelijke administratie ook de gemeentelijke politie en nog 24 (toekom-
stige) serviceflats.  Tevens zijn er 2 musea ondergebracht. 

De gemeente heeft 5 scholen; de gemeentelijke lagere school en kleuterafde-
ling aan de Provinciale Steenweg, de gemeentelijke lagere school met kleuter-
afdeling aan de Jan Sanderslaan, de kleuterschool aan de Hoofdboslaan en 
de vrije basisschool in de Heiligstraat en de Lindelei.  Voor middelbare scho-
len en hoger onderwijs is de gemeente aangewezen op de buurgemeenten.  
Verder is er nog de gemeentelijke academie voor Muziek en Woord aan de 
Karel de Backerstraat. 

De gemeente beschikt verder over een eigen politiekantoor en een brand-
weerkazerne.  Voor ziekenhuisdiensten is de gemeente afhankelijk van de 
omliggende gemeenten. 

 
 
6.2.3 Knelpunten en potenties in de nederzettingsstructuur 

De gemeente kent een vrij complexe opbouw, waardoor de herkenningspun-
ten, die een dorp karakteriseren (kerk, gemeentehuis,…) moeilijk terug te 
vinden zijn.   

Het centrum aan de Gemeenteplaats heeft grotendeels haar waarde als oriën-
tatie- en verzamelpunt verloren. Het centrum heeft voornamelijk een woon-
functie en verloor in het afgelopen decennium voor een groot deel haar com-
merciële functie.  Nochtans bezit het centrum een aantal potenties voor het 
opnieuw (voornamelijk commercieel) leefbaar maken van de kern. 

In de rand van Antwerpen beschikt de gemeente over de nodige infrastruc-
tuur en voorzieningen om zich verder te ontwikkelen als een aangename 
woongemeente.  De gemeente heeft echter weinig of geen mogelijkheden om 
zich verder te ontwikkelen. De meeste binnengebieden zijn volgebouwd en na 
het uitwerken van een aantal plannen die momenteel in opmaak zijn rest de 
gemeente geen mogelijkheid meer voor het ontwikkelen van nieuwe woningen 
binnen de bestaande juridische context.   Wel bestaat er potentie in het heror-
ganiseren van niet gebruikte of in verval geraakte industrieterreinen voor het 
organiseren van kwaliteitsvolle woonprojecten.  

Hemiksem is gelegen aan de Schelde.  Hemiksem bezit dus tal van potenties 
voor wonen aan het water.  De enige woningen die momenteel aan het water 
gerealiseerd zijn, zijn gesitueerd in de wijk Callebeek.  Als historische kern, 
met aansluiting op het veer naar Kruibeke, biedt de kern tal van potenties 
voor wonen aan het water.  De wijk Callebeek in het algemeen geeft vandaag 
echter een verwaarloosde indruk door de grote leegstand en de aanwezigheid 
van weinig kwalitatieve noodwoningen.   Nieuwe woonprojecten (of ver-
nieuwbouwprojecten) in het gehucht kunnen een stimulans bieden naar de 
herwaardering van Callebeek.  
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Verkeersproblemen en geluidsoverlast door zwaar verkeer zijn aanwezig in de 
wijk Callebeek, de Terlochtweg en de provinciebaan, N148.  De woonkwali-
teit gaat hierdoor sterk achteruit. 

Langsheen de N148 is een relatief hoge leegstand van woningen en handels-
panden waar te nemen.   

De verschillende wijken; St. Bernard, Kerkeneinde Hemiksem-dorp en Calle-
beek liggen zeer dicht bij elkaar, doch worden verdeeld door infrastructuren, 
industriegebieden en onsamenhangend ontwikkelde woongebieden. 

De strook tussen de N148 en de spoorweg biedt een verouderde woonomge-
ving met weinig kwaliteiten.  De woningen zijn dikwijls te klein, tuinen zijn 
onbestaande of beperkt, de binnengebieden zijn volgebouwd, garages zijn 
nauwelijks aanwezig, speelruimte is onbestaande. 

 

6.3 Bestaande economische structuur 

6.3.1 Algemeen 

In de bestaande ruimtelijke economische structuur op mesoniveau (niveau 
van de gemeente) zijn verschillende elementen van belang voor de gemeente-
lijke economie terug te vinden. Zowel de bedrijvigheid als de kleinhandel 
komt aan bod.  Landbouw wordt in de economische structuur niet uitge-
werkt, daar de landbouw geen economisch belang meer heeft te Hemiksem. 

Kaart 18:  Bestaande economische structuur 

 

6.3.2 Bestaande structuur van de bedrijvigheid 

6.3.2.1 Opbouw van de structuur voor de bedrijvigheid 

De bestaande structuur voor de bedrijvigheid wordt opgedeeld in de bespre-
king van industrieterrein, terreinen voor KMO’s en verspreide bedrijvigheid. 

 

6.3.2.2 Industrieterreinen 

Bespreking van de terreinen 

Gelegen aan de Schelde, in het industriële lint ten zuiden van Antwerpen, is 
Hemiksem bij uitstek een industriële gemeente. De gemeente telt 8 bedrijven-
zones met een totaal van 148.8 ha of 27% van de oppervlakte van de gemeen-
te.  Op deze oppervlakte zijn 27 bedrijven gevestigd, met elk een gemiddeld 
ruimtebeslag van 5,5 ha.  De grootste reus is de firma Bekaert, gevestigd in 
zone 4, die 30 ha in gebruik neemt en een tewerkstelling van 600 werknemers 
genereert.  
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Alle terreinen zijn volledig juridisch en de meeste ook feitelijk bezet. De firma 
Bekaert, zone 4, heeft nog 10 ha die niet ingevuld zijn.  De plannen voor het 
terrein die momenteel op de gemeente en bij het bedrijf leven hebben echter 
geen betrekking op het invullen van het terrein met bedrijvigheid.  In het ver-
leden werd dit terrein ingevuld door een scheepswerf.  Het terrein is vermoe-
delijk verontreinigd.  Ook een groot deel van het bedrijf Vopak is niet inge-
vuld.  De aanwezige ruimte wordt door het bedrijf als strategische reserve 
behouden. 

De verontreiniging van het terrein Bekaert is typerend voor de meeste terrei-
nen te Hemiksem.  Door de historische industriële bedrijvenactiviteiten zijn 
de meeste terreinen (zwaar) verontreinigd. 

De industrie is voornamelijk in een smalle strook langsheen de Schelde geor-
ganiseerd.   Verder situeren zich twee terreinen (zone 1 en 2) in de kern van 
Hemiksem. 

Zone 1 

Deze zone is midden in het centrum gesitueerd langsheen de spoorweg.  De 
zone met een grootte van 11 ha, wordt ingevuld door één bedrijf, het bedrijf 
Lamifil, dat koperdraad vervaardigt.  Het terrein sluit in het noorden aan op 
een sportterrein.  Rond het terrein is op het gewestplan bijna volledig een 
buffering terug te vinden.  Deze buffering bestaat in de realiteit echter uit 
tuinen. 

Zone 2 

Zone is gesitueerd tussen de Vlietvallei en het centrum van Hemiksem.  Het 
terrein is eveneens langsheen de spoorweg gesitueerd.  In het noorden sluit het 
terrein aan op het woongebied rond de Europalaan en het gemeentelijke re-
creatiedomein en rust- en verzorgingstehuis.  In het oosten is het terrein aan 
het natuurgebied Kerkeneinde gesitueerd.  Het terrein kent een diverse vorm 
van bedrijvigheid, voornamelijk opslag en afvulling van aardolieproducten en 
chemicaliën.  

Zone 3 

Als een afzonderlijke zone, gescheiden van zone 4 door de nijverheidsstraat, 
is zone 3 gesitueerd aan de Schelde.  Het terrein wordt verder begrensd door 
de vallei van de Vliet en het park rond de Sint-Bernardusabdij.  Het is een 
klein terrein waarop vier bedrijven gevestigd zijn. 

Zone 4 

In zone 4, met een oppervlakte van 40ha, is slechts één bedrijf gevestigd, na-
melijk de firma Bekaert.  Het noordelijk deel van het terrein (ongeveer 10ha) 
wordt niet ingenomen door het bedrijf.  De gronden hier zijn echter sterk 
vervuild en worden gekenmerkt door de aanwezige kleiput. 
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Zone 6 ò 5 

De zone ligt geprangd tussen de reservatiestrook en de kern Callebeek (met 
omringend parkgebied).  Het terrein wordt gevormd door vijf bedrijven. In 
het zuiden, aansluitend met de kern Callebeek, is een groot deel van het be-
drijf Vopak niet ingevuld en bestaat uit spontane natuurontwikkeling die 
goed aansluit met het naastliggende parkgebied. Het terrein kent twee SEVE-
SO-bedrijven, welk de leefbaarheid van de nabij liggende woningen (vooral in 
de Terlochtstraat) beïnvloedt. 

Zone 7 

Het betreft het industrieterrein dat bij Hoboken (Antwerpen) aansluit. In 
feite vormt dit terrein één geheel met het industrieterrein op grondgebied van 
Hoboken.  Op grondgebied van Hemiksem is de schaal van bedrijvigheid 
(voornamelijk de hoogte) wel kleiner.  Rond de aanwezige loodsen op het 
terrein is op diverse plaatsen een spontane natuurontwikkeling waar te ne-
men.  Op dit terrein is de aanwezigheid van Trilco, met de gigantische zone 
voor de opslag van welfsels opvallend aanwezig.  De zone kent een zeer be-
perkt aantal groenvoorzieningen. In het zuiden wordt het terrein begrensd 
door een open ruimte, die gevormd werd door de reservatiestrook voor lei-
dingen.  Het bedrijf Casco in deze zone wenst uit te breiden in zuidelijke rich-
ting en zou daarmee een klein deel van de reservatiestrook aansnijden. 

Ontsluiting van de industrieterreinen 

Weg 

De ontsluiting van de aanwezige bedrijventerreinen naar het bovenlokale 
wegennet is mogelijk via de Kleidaallaan naar de A12 en via de N148 naar de 
spaghettiknoop. Beide wegen lopen echter door sterk bebouwde omgeving.  
Bovendien is de N148 in slechte staat (voornamelijk te Hoboken en Antwer-
pen Kiel); de weg bestaat nog grotendeels uit kasseien, wat een grote geluids-
hinder met zich meebrengt.  De weg zal wel op korte termijn heringericht 
worden. 

De uitgravingen van de kleiputten zijn structuurbepalend geweest voor de 
situering en de ontsluiting van de bedrijventerreinen.  De gehele industrie-
strook te Hemiksem is als het ware opgedeeld in verschillende deelgebieden, 
die telkens met een korte ontsluiting op de N148 aansluiten. 

De ontsluiting van Hemiksem 5 verloopt via de Callebeekstraat, dwars door-
heen de wijk Callebeek.  De leefbaarheid van Callebeek wordt hierbij serieus 
ondermijnd.   

Voor de ontsluiting van industriezone 6 zijn twee alternatieven: de Terlocht-
weg en de Heemsdaalstraat.  Door de interne inrichting van het bedrijventer-
rein (geen interne ontsluitingsweg op het terrein zelf) zijn beide wegen echter 
noodzakelijk voor de ontsluiting.  Voornamelijk voor de Terlochtweg, die 
langs één zijde met een twintigtal woningen omzoomd is, is het wenselijk dat 
een oplossing naar voren wordt gebracht. 
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Water 

De bedrijvigheid te Hemiksem is zeer divers (opslag, metaalverwerking, 
bouwmaterialen, petroleum, scheepswerf,…), toch kan men stellen dat de 
meeste van deze bedrijven een aantal gezamenlijk kenmerken hebben: zij zijn 
grootschalig, productiegericht en hebben door hun schaal en aard van activi-
teiten watergebonden potenties. 

Zowel zone 5-6 als zone 7 beschikken over een laad- en loskade.  Slechts een 
aantal bedrijven te Hemiksem maken gebruik van het water voor hun aan-of 
afvoer.  Het betreft onder andere het bedrijf Casco, een scheepswerf, het be-
drijf Trilco, dat betonnen elementen vervaardigd en Sun Oil (behandeling 
aardolieproducten).  De meeste bedrijven in Hemiksem zijn dus echter niet 
afhankelijk van de Schelde voor de bedrijfsactiviteiten.  Een belangrijke reden 
van het gebrek aan watergebonden activiteiten heeft te maken met de techni-
sche beperkingen om vanaf de Schelde de oevers te bereiken met grotere 
schepen.  Belangrijk is wel te melden dat met de toenemende mobiliteitspro-
blemen en de op stapel staande werken aan de ring van Antwerpen, veel be-
drijven de haalbaarheid van vervoer over het water momenteel onderzoeken.  
De studie die de economische potenties van de industriezones Schelde-zuid 
onderzoekt tussen Hemiksem en Hoboken8 stelt echter dat vermoedelijk 
slechts een beperkte niche bestaat voor de omschakeling naar watergebonden 
bedrijvigheid.  De potenties inzake watergebonden bedrijvigheid situeren zich 
voornamelijk ten noorden van Hemiksem (Hoboken) gelet op praktische 
mogelijkheden voor de organisatie van kades en dokken. 

Spoor 

De ontsluiting van de bedrijvigheid via het spoor is aangewezen op de spoor-
lijn Antwerpen – Boom.  Deze lijn bestaat uit slechts één spoor.  Het opdrij-
ven van de capaciteit van de spoorlijn is niet evident.  De spoorlijn verloopt 
geheel door een dicht bebouwde omgeving.  Tevens is het goederenvervoer 
beperkt doordat de oversteekbaarheid van de Rupel en Zeekanaal richting 
Brussel minimaal is (1 trein per half uur toegelaten). 

Momenteel maakt te Hemiksem slechts één bedrijf gebruik van het spoor, 
namelijk de firma VOPAK, die gesitueerd is in zone 5.  Momenteel onder-
zoekt ook Trilco (zone 7) of een ontsluiting per spoor haalbaar is.   

 

6.3.2.3 Terreinen voor KMO’s 

De gemeente kent geen specifiek KMO-terrein; de zone 2 wordt echter wel 
meer en meer gehanteerd als zone voor kleinschalige bedrijvigheid.  De firma 
Wolfoil en Proviron zijn de belangrijkste eigenaars van het terrein de Cluyse 
(zone 2).  De firma’s verhuren delen van het terrein verder aan een aantal 
kleine bedrijven. 

 

                                                         

8  AWZ, Potenties en knelpunten van industriezones aan de Schelde ten zuiden 
van Petroleum Zuid, 2003. 
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6.3.2.4 Verspreide bedrijvigheid 

De gemeente Hemiksem kent een beperkt aantal verspreide bedrijven.  De 
verspreide bedrijven situeren zich grotendeels in woongebied, en zijn vrij goed 
verweven met de woonomgeving. Twee economische functies situeren zich in 
parkgebied en zijn dus zonevreemd, het betreft een café en een benzinestati-
on, beide gesitueerd aan de N148. 

 

6.3.3 Bestaande structuur van de kleinhandel 

Kleinhandel in de gemeente Hemiksem situeert zich voornamelijk langsheen 
de N148.  De belangrijkste concentratie is gesitueerd tussen de Abdijstraat en 
de Bosstraat nabij de grens met Schelle. De aanwezige kleinhandel profiteert 
van het doorgaande verkeer op de N148.  Er is een vrij grote leegstand van de 
kleinhandelszaken waar te nemen, waardoor de N148 een verwaarloosde 
indruk krijgt.  

Recent is een nieuwe dynamiek aanwezig in het centrum.  In de omgeving  
van de Lindelei en de Gemeenteplaats is een hernieuwde belangstelling (zij het 
weliswaar nog beperkt) voor het inrichten van kleinhandelszaken.  In recente 
nieuwbouwprojecten op de gemeenteplaats worden door het gemeentebestuur 
tevens de nodige inspanningen gedaan voor de realisatie van bijkomende 
handelspanden. 

Te Callebeek, aan het veer, is een kleinschalige bundeling van horeca waar te 
nemen.  De zaken zijn echter aan renovatie toe en sommige zaken zijn verla-
ten. 

 

6.3.4 Knelpunten en potenties in de economische structuur 

Door de ligging van Hemiksem in het zuiden van het stedelijk gebied Ant-
werpen, in de nabijheid van de A12 en de ring van Antwerpen, de ligging aan 
de Schelde en de strategische ligging tussen Antwerpen en Brussel, is de ge-
meente op zich economisch strategisch gesitueerd.  Deze ligging biedt poten-
ties naar de verdere uitbouw van de economische structuur van de gemeente.    

De huidige ontsluiting van de zware bedrijvigheid te Hemiksem is echter pro-
blematisch.  De aanwezigheid van de bedrijvigheid vormt vandaag reeds een 
probleem voor de leefbaarheid van de gemeente. 

De bestaande industrieterreinen zijn veelal verontreinigd met chemicaliën, 
zware metalen en oliën. 

De aanwezigheid van de Schelde die ter hoogte van Hemiksem bevaarbaar is 
voor zee en short-sea-shipping schepen biedt potenties inzake watergebonden 
activiteiten.  Doch dit zou zeer grote investeringen vergen.  Bovendien is het 
gebied niet in de nabijheid van het huidige epicentrum van de havenactivitei-
ten gesitueerd en wordt door de getijdenwerking het aanmeren van grote 
schepen bemoeilijkt. 

Het omvormen van de industriegronden naar een woonbestemming of andere 
bestemming is niet evident, gelet op de kostprijs van de te saneren gronden. 
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De kleinhandelsstructuur te Hemiksem is onvoldoende uitgebouwd.  De in-
woners van Hemiksem maken veelal gebruik van de winkelinfrastructuur van 
buurdorpen, de handelszaken aan de A12 of handelsinfrastructuur van Ant-
werpen of Wijnegem. 
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6.4 Bestaande toeristische en recreatieve structuur 

6.4.1 Inleiding 

De bestaande toeristische en recreatieve structuur wordt opgedeeld in 2 delen.  
Een eerste deel beschrijft de aard van de toeristische-recreatieve activiteiten in 
het algemeen.  Een tweede deel geeft kort de aanwezige terreinen en voorzie-
ningen in de gemeente weer. 

Kaart 19: Bestaande toeristisch en recreatieve structuur 

 

6.4.2 Algemene beschrijving van de toeristisch-recreatieve structuur 

De gemeente Hemiksem biedt een ruim aanbod aan toeristische en recreatieve 
mogelijkheden.  Het aanbod is voornamelijk gericht op sport en het sociale 
verenigingsleven.  Vanuit cultuur historisch perspectief kan de gemeente re-
kenen op een aantal bezienswaardigheden, waarbij de Sint-Bernardusabdij de 
belangrijkste is.  

De gemeente Hemiksem behoort vanuit toeristisch-recreatief oogpunt tot de 
Rupelgemeenten.  Binnen deze gemeenten wordt vanuit het kleiverleden inge-
speeld op de potenties voor natuurlijke en culturele recreatie.  Hoewel He-
miksem eerder aan de grens ligt van dit gebied met tal van toeristische – re-
creatieve mogelijkheden, wordt ook in Hemiksem steeds meer de potenties 
vanuit het gebied inzake zachte recreatie (wandelen en fietsen) en cultuurhis-
torische recreatie duidelijk.  

 

6.4.3 Opbouw van de toeristische en recreatieve structuur 

6.4.3.1 Sportvoorzieningen  

Sportinfrastructuur 

De gemeentelijke sportinfrastructuur is geconcentreerd aan de Atletiekstraat 
– Nieuwe Dreef.  In een parkje is het gemeentelijk zwembad met aanliggende 
sporthal en sportterreinen (tennisvelden) gevestigd.  Langsheen de spoorweg 
(Rode Kruisplein) zijn een aantal voetbalterreinen gesitueerd.  Een voetbal-
terrein bevindt zich ook aan de Schelleakker.  

Het golfterrein van Aartselaar (kasteel Kleidal) situeert zich voor een deel op 
het grondgebied van de gemeente Hemiksem. Het betreft een 18-holes golf-
terrein. 

De plas op de terreinen Ter Locht (parkgebied op het gewestplan), het dichtst 
gelegen bij de steenweg, wordt actief gebruikt door een vissersclub. 

In het noorden van de gemeente, langsheen de N148, is tevens een honden-
club gesitueerd in de zone voor buffer.  

In de gemeente zijn verschillende sportclubs actief.  Bij de opmaak van dit 
structuurplan werden geen bijzondere behoeften vastgesteld. 
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Parken  

Het bosparkje aan het zwembad en het parkje aan het gemeentehuis vormen 
de twee enige parkgebieden in de dicht bebouwde omgeving.  Het parkje aan 
het oude gemeentehuis vormt een mooie overgang naar de nieuwe woonwijk 
aan de Eikenlaan. 

Speelterreinen 

Hemiksem kende een zeer beperkt aanbod aan speelterreinen.  Op korte ter-
mijn (2004-2006) zullen echter tal van nieuwe speelterreinen ingericht worden.  
De speelterreintjes zullen gerealiseerd worden aan de Acacialaan, de Hoofd-
boslaan, de Saunierlei, de Callebeekstraat en de Schelleakker.  

Paden  

Voor Hemiksem is het Heymissen-wandelpad dat de belangrijkste toeristische 
attracties (de Sint-Bernardusabdij met het Roelandsmuseum, het Callebeek-
veer, het kasteel van Hemiksem, het Monikkenhof en de Sint-Niklaaskerk) 
van de gemeente aandoet van belang. 

Vermeldenswaardig zijn ook nog de baksteenroute, een fietsroute, en de ar-
chitectuuroute, die beiden de gemeente doorkruisen. 

Fietsen langsheen de Schelde is nauwelijks mogelijk te Hemiksem.  De ver-
schillende, dikwijls watergebonden bedrijven, zijn tot aan de Schelde ge-
bouwd.  Verschillende steigers en hoogteverschillen maken een fietsverbin-
ding op dit moment onmogelijk.  Alleen tussen Callebeek en de Sint-
Bernardusabdij is een fietsverbinding langsheen de dijk aanwezig via het 
jaagpad. 

Het Callebeekveer verbindt Hemiksem (half uur frequentie) met Kruibeke 
waar aansluiting op een ruim netwerk van recreatieve wandel en fietspaden 
mogelijk is. 

 

6.4.3.2 Socio-culturele voorzieningen 

Van belang voor de gemeente is ook zaal Lux (Heuvelstraat), waar diverse 
activiteiten plaatsvinden.  Zaal Lux of de gemeentelijke feestzaal zal op ter-
mijn geherlokaliseerd worden naar de Bouwerijstraat (samenhang met zwem-
bad en gemeentelijke sportterreinen).  

In de gemeente zijn verschillende verenigingen actief: 
• Verschillende jeugdbewegingen: Chiro, Scouts, Gidsen,…   
• Andere socio-culturele vereniging zoals de heemkundige kring, diverse 

ouderenverenigingen, vrouwenbewegingen, … 

Er zijn geen specifieke behoeften naar bijkomende lokalen voor deze vereni-
gingen. 
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6.4.3.3 Cultuurhistorische voorzieningen 

Het gebouw dat in de geschiedenis van de gemeente een fundamentele rol 
heeft gespeeld en op vele plekken in de gemeente zichtbaar is, is de abdij van 
Sint-Bernardus.  Het uitgestrekte domein van 10 ha groot ligt aan de mon-
ding van de Benedenvliet in de Schelde.  Het domein is zowel vanuit architec-
turaal, natuurkundig als vanuit recreatieve invalshoek van fundamenteel be-
lang voor de gemeente. Het gebouw biedt op toeristisch gebied onderdak aan 
het Roelantsmuseum, het heemkundig museum. 

Verder van belang zijn de Sint-Niklaaskerk, het kasteel van Hemiksem, het 
oud-gemeentehuis, het Callebeekveer, het Monnikenhof  en tal van andere 
cultuurhistorische gebouwen en plaatsen.   

Hemiksem telt tevens een heemkundige kring die het historisch erfgoed van 
de gemeente levendig houdt. 

 

6.4.3.4 Recreatieve groenvoorzieningen 

De gemeente kent een beperkt aanbod aan groengebieden die toegankelijk 
zijn voor (passieve) recreatie.  De grote groendomeinen in de gemeente zijn 
privé-bezit.  Toch zijn enkele gebieden, meestal in eigendom van de gemeente, 
wel toegankelijk.  Deze gebieden vormen de belangrijke groene recreatieve 
zones van de gemeente.   

Ter hoogte van Callebeek, tussen de Scheldestraat en de Heemsdaalstraat 
realiseert de gemeente momenteel een gemeentelijk park.  Het gebied wordt 
nu reeds intensief gebruikt als wandelgebied.  In het noordelijk deel situeert 
zich een visvijver. 

Het parkgebied rond de Sint-Bernardusabdij is recent heraangelegd met en-
kele wandelpaden.  Voor de abdij kan men spreken van de aanwezigheid van 
een feestweide.  Deze weide voor de hoofdingang van het gemeentehuis wordt 
bij speciale gelegenheden gebruikt als feestterrein  waarbij een tent en de no-
dige infrastructuur wordt geplaatst. 

 

6.4.4 Knelpunten en potenties 

De gemeente is relatief goed voorzien van sportieve, socio-culturele en histo-
rische voorzieningen.  

Belangrijk voor de gemeente is de beperkte aanwezigheid van toegankelijk 
groen.   Ook publieke ruimte is in de dens bebouwde omgeving beperkt aan-
wezig.  Belangrijk ook is dat men telkens de N148 moet oversteken voor het 
bereiken van de gemeentelijke groengebieden.  De N148 vormt namelijk een 
barrière voor kleine kinderen en minder mobiele dorpsbewoners. 
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De grote potenties voor toerisme en recreatie, ook op een bovenlokaal ni-
veau, wordt gevormd door de wijk Callebeek in combinatie met de Sint-
Bernardusabdij.  Callebeek, gelegen aan de Schelde op de verbinding met 
Kruibeke via een frequent varend veer, vormt een interessant potentieel toe-
ristisch knooppunt.  Ook in het verleden functioneerde Callebeek als toeris-
tisch recreatief knooppunt en was in ruime mate horeca aanwezig.  Callebeek 
kent momenteel nog een vrij grote leegstand, ook de vroeger aanwezige hore-
ca is grotendeels verdwenen.  Recent is echter opnieuw een herleving van de 
buurt merkbaar, maar dan eerder op vlak van woningbouw. 
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6.5 Bestaande verkeers- en vervoersstructuur 

6.5.1 Opbouw van de bestaande verkeers- en voervoersstructuur 

Kaart 20: Bestaande verkeers- en vervoersstructuur 

Wegen 

De provinciale steenweg (St. Bernardsesteenweg – Heuvelstraat – Antwerpse-
steenweg -Bredestraat of N148) doorsnijdt de gemeente van noord naar zuid 
en vormt de belangrijkste infrastructuur van de gemeente.  Parallel met de 
Schelde loopt zij over de hoogste punten van de gemeente.  De industrieter-
reinen worden langs deze weg ontsloten en ook de woonwijken worden ge-
structureerd langsheen de steenweg.  Belangrijk voor het functioneren van 
Hemiksem is het feit dat de N148 heeft te kampen met doorstromingspro-
blemen.   

Verder is de Abdijstraat – Bouwerijstraat – Kleidaallaan van belang die de 
verbinding vormt met Aartselaar.  De Lindelei – Assestraat doorkruist het 
centrum van de gemeente en vormt de verbinding tussen de N148 en de Klei-
daallaan. 

De wegenstructuur van de gemeente, met name de verbindingswegen is sterk 
verouderd.  De Provinciebaan is dringend aan heraanleg toe.  De verouderde 
structuur van deze wegen heeft bovendien een negatieve invloed op de aan-
trekkelijkheid van de gemeente.  Langs de wegen verdwijnen meer en meer 
handelszaken, worden de huizen nauwelijks gerenoveerd en ogen de straat-
wanden weinig aantrekkelijk. 

Openbaar vervoer 

De buslijnen te Hemiksem: 
• Lijn 290: Antwerpen – Hemiksem - Boom (20 minuten frequentie) 
• Lijn 508: Schelle – Hemiksem – Aartselaar – Mechelen (20 minuten fre-

quentie op de ochtendspits).  Deze lijn rijdt ’s avonds in omgekeerde rich-
ting. 

• Lijn 133: Kontich scholen – Aartselaar – Hemiksem – Schelle (3 maal per 
dag heen en terug tijdens spits) 

• Lijn 52 a: Boom – Hemiksem – Antwerpen – Berchem (1 maal per uur) 

De treinlijnen te Hemiksem: 
• Antwerpen centraal – Berchem – Antwerpen Zuid – Hoboken Polder – 

Hemiksem – Niel –Boom – Ruisbroek Sauvegarde – Puurs. 

De openbare vervoersverbindingen zijn goed tot zeer goed in Hemiksem.  
Ook het aantal halteplaatsen in de gemeente is ruim te noemen.  Toch zijn er 
nog een aantal ontbrekende schakels in het openbaar vervoersnet: 

De SintBernardusabdij, het gemeentehuis van Hemiksem, wordt niet ontslo-
ten door openbaar vervoer. 

De omgeving van de watertoren en het station die nog een leemte vormden in 
het openbaar vervoernetwerk, werden in juni 2004 ontsloten. 

Het station, wordt veel minder gebruikt dan de busdienst, vermoedelijk daar 
de aansluitingen beperkt zijn (om het uur een aansluiting).  Tevens is er be-
perkte parkeermogelijkheid, doch gelet op het huidige gebruik voldoende.   
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Vrachtverkeer 

Het zware vrachtverkeer vormt een probleem in de gemeente met betrekking 
tot de leefbaarheid.   De N148 schakelt de verschillende industrieterreinen 
aan elkaar.  De meeste terreinen hebben een rechtstreekse ontsluiting naar de 
steenweg. Er wordt geschat dat de bedrijvigheid te Hemiksem zo’n 50.000 
vrachtbewegingen per jaar veroorzaakt of omgerekend 700 vervoersbewegin-
gen per dag. De ontsluitingswegen te Hemiksem zijn echter beperkt: in prin-
cipe zouden 3 invalswegen het gegenereerde vrachtverkeer kunnen opvangen, 
in de praktijk wordt de verbinding via Schelle naar de A12 echter onmogelijk 
gemaakt.  De Kleidaallaan en de N148 via Hoboken zijn de verbindingswe-
gen voor de gemeente met betrekking tot vrachtverkeer.  

De dichtbebouwde N148 functioneert als ontsluitingsweg via Hoboken naar 
de ring van Antwerpen of via Niel naar de A12.  De N148 is opgenomen als 
route voor exceptioneel transport (CAT R2, H>5m) en draagvermogen tus-
sen 180Ten 240T.  Een andere vrachtroute loopt via de Kleidallaan naar 
Aartselaar.  Het kruispunt van de Kleidaallaan met de A12 kent echter een 
beperkte capaciteit en een onaangepast verkeerslichtensysteem zodat files 
ontstaan voor het kruispunt op de Kleidaallaan. 

Met betrekking tot de ontsluiting van de bedrijventerreinen vormt zich aan 
zone 5 een probleem.  De ontsluiting van deze industriezone geschiedt langs 
de Callebeekstraat.  De Callebeekstraat die samen met de Scheldestraat de 
toegang vormt tot de wijk Callebeek is niet uitgerust voor de opvang van het 
zware verkeer.  Tevens vormt het vrachtverkeer een belemmering voor de 
toeristische potenties en woonkwaliteit  van Callebeek. 

Watergebonden verkeer 

Zoals reeds gesteld bij de economische structuur is het aandeel watergebon-
den industrie beperkt in de gemeente. 

Belangrijk voor de gemeente is de veerdienst te Callebeek die de verbinding 
met de provincie Oost-Vlaanderen (Kruibeke) voorziet.  Het voetveer geeft 
een goede verbinding (frequentie: 20 minuten) met de buurgemeenten aan de 
overzijde van de Schelde. 

 

6.5.2 Knelpunten en potenties 

De mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van een toekomstig stedelijk 
gebied worden in Hemiksem voor een groot deel bepaald door het te voeren 
mobiliteitsbeleid.  De bereikbaarheid van de gemeente is momenteel beperkt. 

De gemeente, ingesloten in het dichtbevolkte lint langsheen de Schelde,  is 
afhankelijk van een beperkt aantal invalswegen.  De doorstroming langs de 3 
invalspunten (Hoboken, Aartselaar en Schelle) is niet optimaal9.   

                                                         

9  Doorstroming Schelle voor vrachtwagens enkel via de N148, doorgang naar 
A12 via Schelle is voor vrachtwagens niet mogelijk. 
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Voor de minder mobiele bevolking is de Sint-Bernardusabdij (het huidige 
gemeentehuis) niet met het openbaar vervoer bereikbaar en te ver van het 
dorpscentrum om onder de categorie ‘op wandelafstand’ gecategoriseerd te 
kunnen worden.  

Het station functioneert niet in de gemeente: de aansluitingen zijn minimaal, 
er is een beperkt aantal parkeerplaasten en de verbindingen zijn beperkt.  
Doch heeft het station, gelet op de zware verkeersdruk, potenties voor het 
opvangen van een deel van het pendelverkeer. 

De doortrekking van de tram tot aan Hemiksem biedt potenties voor het 
garanderen van een vlotte verbinding van Hemiksem met Antwerpen cen-
trum. 

Op verschillende plaatsen in de gemeente stelt de aanwezigheid van het zware 
vrachtverkeer problemen.  De routes voor zwaar vrachtverkeer (op de drie  
invalswegen) lopen dwars doorheen de kern. Onder andere de leefbaarheid 
van de woningen aan de N148 komt in het gedrang.  Bovendien zijn ook de 
overige straten van de gemeente niet verhinderd van zwaar vrachtverkeer 
door bijvoorbeeld een signalisatie.   Verder is de ontsluiting van het bedrij-
venterrein 5 georganiseerd langsheen de wijk Callebeek, waardoor Callebeek 
hinder ondervindt van het zware verkeer. 
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7 Taakstelling en behoefteraming 

7.1 Taakstelling en behoefteraming woningen 

7.1.1 Algemeen kader 

De behoefte aan woningen binnen Vlaanderen tot 2007 wordt in het R.S.V. 
geraamd op 400.000 nieuwbouwwoongelegenheden en 300.000 te renoveren 
of te vernieuwen woningen.  De ruimtelijke verdeling van deze woongelegen-
heden wordt bepaald op basis van de huidige verdeling van de woningen over 
de ruimte.  Voor Vlaanderen kent deze concentratie een verhouding van res-
pectievelijk 60% in de stedelijke gebieden en 40% in de gemeenten van het 
buitengebied. 

Wat de provincie Antwerpen betreft, wordt de bestaande verhouding tussen 
de woningen in de stedelijke gebieden enerzijds en in het buitengebied ander-
zijds verdeeld volgens de verhouding 65/35 omdat de provincie Antwerpen 
een sterkere concentratie van woningen kent in de stedelijke gebieden dan de 
gemiddelde Vlaamse provincie.  

Het globale pakket van de totale behoefte van de provincie telt 105.098 bij-
komende woningen.  In de groot- en regionaalstedelijke gebieden wordt de 
helft daarvan – in eerste instantie 52.549 woningen - gerealiseerd (pakket 1). 
In de kleinstedelijke gebieden wordt 15% van de totale behoefte gerealiseerd, 
ofte 15.765 woningen (pakket 2).  In de kernen van het buitengebied tenslotte 
kan 35% van het totaal aantal bijkomende woningen worden gerealiseerd, 
wat overeenkomt met 36.784 woningen (pakket 3).  

Deze kwantitatieve taakstellingen moeten kaderen in de gewenste ruimtelijke 
structuur van de betreffende gebieden.  Het realiseren van de taakstelling 
bestaat in de eerste plaats uit het hergebruik van leegstaande gebouwen en uit 
de benutting van vrijliggende kavels.  Aanvullend moeten zonodig nieuwe 
zones worden geselecteerd en herbestemd in het afbakeningsproces of in het 
gemeentelijk structuurplan. 

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt gesteld dat delen van He-
miksem tot het grootstedelijk gebied Antwerpen zullen behoren.  De afbake-
ning van het grootstedelijk gebied Antwerpen gebeurt door het Vlaams Ge-
west in nauw overleg met de provincie en de betrokken gemeenten.  Het af-
bakeningsproces werd door het Vlaams Gewest opgestart.  

De precieze grenzen van het grootstedelijk gebied Antwerpen zijn nog niet 
duidelijk, doch kan reeds op dit moment gesteld worden dat minimum de 
bebouwde gebieden zullen opgenomen zijn in het stedelijk gebied.  
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7.1.2 Taakstelling 

In het stedelijk gebied dient een aanbodsbeleid gevoerd te worden.  Hiertoe 
wordt een minimum taakstelling vooropgesteld.  Het Vlaams niveau zal bin-
nen het globaal pakket te realiseren woningen dat werd vooropgesteld voor 
de stedelijke gebieden in de provincie Antwerpen, de ontwikkelingsperspec-
tieven bepalen voor Antwerpen, Mechelen en Turnhout.  De afbakening van 
de grootstedelijke gebieden zal uitspraak doen over de verdeling van de te 
realiseren woningen.  Het grootstedelijk gebied Antwerpen zal een deel van 
de 52.549 bijkomende woningen opvangen. 

Hemiksem zal samen met (delen van) de gemeenten Antwerpen, Aartselaar, 
Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Morsel, Niel, 
Schelle, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht een deel van de 
taakstelling voor het grootstedelijk gebied opvangen.  Dit pakket komt bo-
venop de eigen behoefte aan bijkomende woningen.  In Hemiksem zullen dus 
meer woningen gerealiseerd worden dan louter het aantal woningen dat 
noodzakelijk is om te voorzien in de eigen behoeften.  

 

7.1.3 Demografische evolutie  

7.1.3.1 Inleiding 

In het volgende luik worden kort een aantal demografische evoluties toege-
licht zodat inzicht verkregen wordt in noden en behoeften in de gemeente 
inzake woonbeleid. 

 

7.1.3.2 Bevolkingsevolutie 

Hemiksem telt vandaag iets meer dan 9000 inwoners.  Na een langdurige ge-
stage afname van het bevolkingsaantal in Hemiksem (van 9344 in 1991 naar 
9112 in 2001), is er sinds kort weer een kleine toename waarneembaar.  Glo-
baal kende de gemeente tussen 1992 en 2002 een bevolkingsafname van           
-1.2%; daar waar de gemiddelde bevolkingsaangroei van de provincie Ant-
werpen over dezelfde periode +2.6 % bedraagt.  

Figuur 6: Bevolkingsevolutie Hemiksem 
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De tendens tot bevolkingsafname te Hemiksem is niet alleen de laatste 10 jaar 
herkenbaar.  Bijna de gehele tweede helft van de 20ste eeuw wordt gekenmerkt 
door een bevolkingsafname.  In de periode 1880 - 1930 verdrievoudigt de 
bevolking te Hemiksem.  Uit de historische schets blijkt ook dat de eeuwwis-
seling gekoppeld is aan een zeer grote inwijking gekoppeld aan het intensief 
inrichten van woongebieden te Hemiksem.  Rond de jaren 60 is bijna het ge-
hele Hemiksemse grondgebied ingericht10.   Vanaf dan is dan ook een dalende 
tendens in de bevolkingsgroei opmerkbaar: de gezinsgrootte neemt immers 
af, terwijl het aantal woningen gelijk blijft.  In 2002 is het bevolkingsaantal 
even groot als het bevolkingsaantal rond 1940.  

Tabel 2 : Bevolkingsevolutie 1961-2001 
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Recent is echter een zeer grote heropleving van de gemeente opmerkbaar.  
Volgens de meest recente cijfert telt de gemeente momenteel 9441 inwoners, 
waarmee dus bijna het aantal van de jaren 70 en 80 terug bereikt is. 

 

7.1.3.3 De leeftijdsopbouw  

Onderstaande tabel van de aandelen van de verschillende leeftijdsklassen in 
Hemiksem wijst op een relatief oudere bevolking ten opzichte van de provin-
cie.  Het aandeel jongeren in de gemeente is evenredig laag ten opzichte van 
de provincie.  

Tabel 3: Aandeel verschillende leeftijdsklassen te Hemiksem in vergelijking met de pro-
vincie Antwerpen 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0-19 Hemiksem 21,9% 22,2% 21,7% 21,4% 21,5% 21,5% 21,5% 21,4% 21,4% 21,6% 21,5% 21,4%
Tot Prov. A'pen 23,9% 23,8% 23,7% 23,6% 23,6% 23,6% 23,5% 23,4% 23,3% 23,2% 23,0% 22,8%

     

+60 Hemiksem 23,2% 23,3% 24,0% 24,1% 24,1% 24,4% 24,4% 24,1% 24,0% 24,1% 24,1% 23,8%

Tot Prov. A'pen 20,5% 20,8% 21,0% 21,1% 21,3% 21,5% 21,7% 21,9% 22,1% 22,3% 22,4% 22,3%

 

                                                         

10  Bij de opmaak van de gewestplannen werden voor Hemiksem bijgevolg ook 
geen noemenswaardige woonuitbreidingsgebieden meer ingetekend. 
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7.1.3.4 De gezinsopbouw 

Het aantal gezinnen te Hemiksem nam tussen 1991 en 2001 met 2.9% toe, ten 
opzichte van een groei van 7.8% op provinciaal niveau.  Gelet op de stabiele 
of zelf lichtjes dalende bevolking is dit een te verwachten cijfer.  De verdeling 
naar gezinstypes te Hemiksem is gelijkaardig aan de verdeling op provinciaal 
niveau, hoewel enkele lichte verschillen opmerkbaar zijn.   Zo kent Hemiksem 
een lager aantal aan alleenstaanden met daarentegen een groot aantal aan 2-
persoonsgezinnen.  Tevens opvallend is het beperkt aantal grote gezinnen.  
Opvallend is tevens dat in de laatste 10 jaar geen grote verschuivingen op-
merkbaar zijn in de verdeling in verhouding met de provincie.   

Tabel 4: Gezinstype 1991-2001 

Huishoudens 1991    2001    Groei Relatieve 
groei 

 prov % Hem % prov % Hem % Prov 
% 

Hem 
% 

Prov
% 

Hem
% 

Alleenstaanden 178.109 27,9 917 24,2 214.895 31,2 1.067 27,4 20.7 16.4 3,3 3,2 

2 personen 196.840 30,8 1.361 35,9 224.537 32,6 1.466 37,6 14.1 7.7 1,8 1,7 

3/4 personen 213.149 33,4 1.287 34,0 200.559 29,1 1.155 29,7 -5.9 -10.3 -4,3 -4,3

+ 5 personen  49.990 7,8 222 5,9 48.066 7,0 207 5,3 -3.9 -6.8 -0,8 -0,5

totaal 638.088 100 3.787 100 688.057 100 3.895 100 7.8 2.9   

 
 
Tussen 1991 en 2001 verkleinden de gezinnen te Hemiksem van gemiddeld 2.5 
personen naar gemiddeld 2.3 personen.  Deze tendens (die overigens gelijk-
aardig is in de gehele provincie) kan verklaard worden door de combinatie 
van ontgroening en vergrijzing.  

 

7.1.4 Huidig woningbestand 

7.1.4.1 Woningtype 

Tabel 5: woningtypologie (BRON, NIS, Socio-economische enquête, 2001) 

  Eengezinswoning    Apparte-
ment, 
studio, 
kamer 

Caravan, 
chalet, 
woonwa-
gen 

Andere 
types 

 Totaal Alleen-
staande 
woning 

Half open 
bebou-
wing 

Rijwo-
ning 

Type 
onbekend

   

België 
 

82,30% 37,30% 19,40% 25,00% 0,52% 17,00% 0,14% 0,59% 

Vlaams Gewest 
 

85,70% 41,10% 21,60% 22,60% 0,41% 13,60% 0,10% 0,58% 

Provincie  
Antwerpen 

77,80% 34,90% 17,90% 24,80% 0,09% 21,20% 0,14% 0,92% 

Arrondissement 
Antwerpen 

68,30% 21,90% 15,80% 30,50% 0,08% 30,70% 0,15% 0,85% 

Antwerpen 50,30% 3,90% 7,40% 38,80% 0,10% 48,80% 0,14% 0,85% 

Hemiksem 82,80% 7,10% 22,70% 52,70% 0,24% 16,50% 0,07% 0,68% 
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Hemiksem kent een opvallend groot aandeel aan ééngezinswoningen en met 
name rijwoningen.  Halfopen en open bebouwing zijn in zeer beperkte mate 
aanwezig.  Ook het aantal meergezinswoningen is zeker in vergelijking met 
het arrondissement Antwerpen en de stad Antwerpen zeer beperkt aanwezig. 

 
7.1.4.2 Kwaliteit van de woningen 

Tabel 6: Kwaliteit van de woningen (BRON, NIS, Socio-economische enquête, 2001) 

CENTRALE VERWAR-
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0 1 2   OF 
MEER 

0 1 2   OF 
MEER 

1.243 2.396 89 4 86 3.537 171 75 2.453 1.223 

32% 62% 2% 0% 2% 92% 4% 2% 64% 32% 

 

Met betrekking tot de kwaliteit van de woningen, valt op dat een beperkt 
aandeel van de woningen nog steeds niet over een zelfs klein comfort be-
schikken.  32% van de woningen heeft geen centrale verwarming. 2% beschikt 
niet over bad, douche of toilet.  Een zeer groot aandeel van de woningen be-
schikt over 1 badkamer en 1 toilet.  Opvallend is het zeer kleine aandeel aan 
‘luxewoningen’ met 2 of meerdere badkamers en toiletten. 

 

7.1.4.3 Kwaliteit van de woonomgeving 

Een belangrijke factor bij het bepalen van de aantrekkelijkheid van de ge-
meente met betrekking tot het wonen, vormt de kwaliteit van de woonomge-
ving.  De socio-economische studie van 2001 brengt in functie van deze mate-
rie een aantal interessante bevindingen aan het licht. 

Tabel 7: Kwaliteit van de woonomgeving (BRON, NIS, Socio-economische enquête, 
2001) 

 Aantal inwoners die zeer tevreden zijn (in %) 
 Provincie 

Antwerpen 
Antwerpen Hemiksem 

Uitzicht van de gebouwen in de 
buurt 

35.7 27.4 26.2 

Luchtkwaliteit 26.9 10.7 11.8 
Rust 30.0 18.2 25.7 
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Slechts een kwart van de Hemiksemse bevolking is tevreden over het uitzicht 
van de directe woonomgeving.  Dit is nog lager dan de tevredenheidsgraad 
van de stad Antwerpen en ligt beduidend lager dan de tevredenheidsgraad 
van de provincie Antwerpen in het geheel.  Oorzaken kunnen gevonden wor-
den in de zeer dense woonomgeving, de beperkte groenaanleg, het verouderde 
woningpatrimonium en dergelijke meer. De aanwezige industrie in de ge-
meente is nadrukkelijk aanwezig in de gemeente en dit uit zich ook in de on-
tevredenheid over de luchtkwaliteit.  Opmerkelijk is wel dat de tevredenheid 
over de rust in de gemeente relatief hoog is ten opzichte van de gemeente 
Antwerpen en zelfs aanleunt bij de tevredenheid op provinciaal vlak.  Hoewel 
een groot deel van Hemiksem dus ingericht is als bedrijventerrein, hebben 
blijkbaar weinig inwoners echt hinder van verkeer, lawaai en dergelijke.  

In een beperkt aantal straten en buurten is echter wel een gevoelige verkeers-
hinder en geluidsoverlast door zwaar verkeer.  De belangrijkste knelpunten 
situeren zich op de provinciebaan, N148, Callebeek en de Terlochtweg 
(woonstraat in industriezone 6).  Langsheen de Kleidaallaan is na de heraan-
leg de hinder veel minder geworden. 

 

7.1.4.4 Sociale woningbouw 

Twee sociale woningmaatschappijen zijn actief te Hemiksem, nl. De ideale 
woning en De kleine Landeigendom.  In Hemiksem zijn 66 sociale huurap-
partementen.  Het aantal sociale huurwoningen wordt in 2003 berekend op 
128 éénheden.  

Sociale koopwoningen werden in Hemiksem niet gebouwd.  Wel konden de 
zittende huurders het huis (geen appartementen) kopen wanneer de woning 
ouder was dan 15 jaar. Op die wijze werden in het verleden 88 huizen ver-
kocht te Hemiksem. 

Tabel 8: Aantal sociale woningen (BRON: gegevens gemeente) 

Aantal sociale huur woningen  194 (5,0%) 
huurwoningen huurappartementen  
128 (3,3 %) 66 (1,7%)  
   
Aantal sociale koopwoningen  88 (2,2%) 
   
Totaal  282 (7,2%) 
 

Dit betekent dus dat 7,2% van het huidige woningbestand van Hemiksem uit 
sociale huurwoningen bestaat, dit is ongeveer gelijk aan het Vlaamse gemid-
delde. 
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7.1.4.5 Besluit 

Indien we de vergelijking maken van het huidig woningbestand met het de-
mografische luik, kan men een aantal belangrijke vaststellingen doen. Hemik-
sem kent een klein aantal grote gezinnen, dat vermoedelijk gekoppeld is aan 
het beperkte aanbod van dit woningtype op de lokale woningmarkt.  Hemik-
sem kent tevens een beperkt aantal alleenstaanden, niet toevallig, gelet op het 
lage aandeel appartementen en studio’s.  Het merendeel van de rijwoningen te 
Hemiksem wordt dus bewoond door een  modaal 2, 3 of 4-personen gezin.  
Gelet op de leeftijdsopbouw, betreft het voornamelijk een oudere bevolking 
die deze woningen bewoont.   

Oorzaken voor de relatief oude bevolking kunnen gezocht worden in het be-
perkt aantal vrijstaande of gekoppelde woningen met een tuin en/of garage, 
die een aantrekkingskracht hebben ten aanzien van jonge mensen.  Een moge-
lijk andere oorzaak is de kwaliteit van de woningen.  Het bestaande woning-
patrimonium van voornamelijk oudere rijwoningen is niet voldoende aange-
past aan de woonnormen van jonge gezinnen.  Een derde reden kan gevonden 
worden in de lage kwaliteit van de woonomgeving.   

Naar het voeren van een toekomstig woonbeleid zal de nodige aandacht moe-
ten besteed worden aan het creëren of renoveren van woningen met het oog 
op het aantrekken van jonge gezinnen.  Ook naar de realisatie van woningen 
voor alleenstaanden, een steeds groeiende markt, dienen de nodige inspan-
ning gerealiseerd te worden.  Specifieke aandacht gaat hier tevens naar de 
realisatie van geschikte woningen voor oudere mensen. 

Kantteking: de laatste jaren zien we reeds een evolutie in de richting van ap-
partementen betrokken door jonge gezinnen. 

 

7.1.5 Behoeftebepaling 

7.1.5.1 Totaal aantal bijkomende woningen 

Voor het bepalen van de behoefte aan bijkomende woningen te Hemiksem 
wordt uitgegaan van de taakstelling, waarvan het aantal reeds gerealiseerde 
woningen in de periode 1991-2003 (01-01-2003) afgetrokken wordt. 

Berekende behoefte 248 + taakstelling stedelijk gebied 
Gerealiseerd (91-01) -108 
Gerealiseerd (01-03) -133 
Behoefte (03-07) 7 + taakstelling stedelijk gebied 

Voor de inschatting van het aantal gerealiseerde woningen wordt een opde-
ling gemaakt naar het aantal woningen dat gerealiseerd werd in de periode 
01-01-1991 / 01-01-2001 en de periode 01-01-2001 / 01-01-2003.  

Periode 01-01-1991 / 01-01-2001 

Voor de berekening van het gerealiseerde aantal woningen in de periode 
1991-2001 wordt uitgegaan van het verschil in aantal huishoudens.   

 1/01/1991 1/01/2001 1991-2001 
Aantal huishoudens  3.787 3.895 108 
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Periode 01-01-2001 / 01-01-2003 

Voor de berekening van het aantal gerealiseerde woningen in de periode 
2001-2002 wordt uitgegaan van het aantal afgeleverde bouwaanvragen voor 
nieuwbouwprojecten.   

 2002 2003 Totaal 
Aantal woongelegenheden bij bouwaanvragen 
voor nieuwbouwprojecten  

86 47 133 

 

Leegstand 

Indien de gemeente een grotere leegstand heeft dan de frictieleegstand11 van 
ongeveer 3% of zijnde 116 woningen, betekent dit dat de gemeente een over-
aanbod heeft aan leegstaande woningen.  Ook dit aanbod moet verrekend 
worden in de behoeftebepaling. 

De gemeente houdt een inventaris bij van de leegstaande panden, alsook van 
de verwaarloosde panden en de onbewoonbaar verklaarde panden. 

 Aantal (01-01-2003) 
Leegstaande panden 42 
Verwaarloosde panden 14 
Onbewoonbaar verklaarde panden 5 

De leegstaande panden komen verspreid in de gemeente voor.  Hoewel de 
inventaris slechts een idee geeft van de leegstaande, verwaarloosde en onbe-
woonbaar verklaarde panden, kan toch reeds duidelijk gesteld worden dat de 
leegstand te Hemiksem zich niet boven de frictieleegstand situeert.   

 

7.1.5.2 Sociale woningen 

Het aandeel sociale woningen situeert zich  tussen de 5 en de 15%.  Volgens 
het beleid dat in het provinciaal ruimtelijk structuurplan aldus voor een ge-
meente gesitueerd in stedelijk gebied wordt vooropgesteld, kan verondersteld 
worden dat in principe minimaal 15 % en maximaal 25 % van het totaal aan-
tal bijkomende woningen uit sociale woningen moet bestaan. 

 

                                                         

11  Frictieleegstand is de benodigde leegstand om een vlotte wisseling van huizen 
mogelijk te maken. 
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7.1.6 Aanbodbepaling 

De middenstrook van de gemeente is bijna in zijn geheel als woongebied be-
stemd en voor het overgrote deel ook zo ingevuld.  De omgeving rond de kerk 
wordt aangeduid als woongebied met cultureel-historisch en/of esthetische 
waarde.  Nog een beperkt aantal open binnengebieden zijn waar te nemen: 
tussen Wijngelagweg en Heiligstraat in het noordoosten van de gemeente en 
tussen de Bosstraat , spoorweg en de N148 in het zuiden van de gemeente.  
Het enige woonuitbreidingsgebied dat de gemeente ter beschikking heeft, is 
recentelijk ingevuld. 

 

7.1.6.1 Huidig theoretisch aanbod  

Voor de berekening van het aantal woonmogelijkheden wordt uitgegaan van 
een dichtheid van 25 woningen per ha.  Dit is namelijk de na te streven dicht-
heid binnen stedelijk gebied. 

Op basis van de gemeentelijke inventaris, kaartanalyse en terreinanalyse werd 
de inventaris onbebouwde percelen in GIS-omgeving uitgewerkt. 

Kaart 21: Situering van de onbebouwde percelen en verkavelingen 

De gegevens van de onbebouwde percelen worden gedateerd op 01-01-2003.  
Voor de berekening van het aanbod aan bouwmogelijkheden in de gemeente 
Hemiksem wordt een berekening gedaan die rekening houdt met percelen die 
moeilijk bebouwbaar zijn of waarvan het niet wenselijk is dat deze bebouwd 
worden.  Ook komen niet alle percelen op de markt of het op de markt bren-
gen van de percelen loopt vertraging op.  Vandaar dat in volgende berekenin-
gen de nodige correctiefactoren worden toegepast. 

Tabel 9 : Huidig theoretisch aanbod 

 Huidig 
Aanbod op 01-01-02 

Woongebied  
Percelen langs uitgeruste wegen 92 
Percelen langs niet-uitgeruste wegen 278 
Totaal 370 
  
Woongebied / overdruk reservatiestrook 109 
  
Woonuitbreidingsgebied 0 
  
Verkavelingen 201 
  
TOTAAL 680 
 

 

7.1.6.2 Huidig reëel aanbod aan bouwmogelijkheden 

Voor de bepaling van het huidige reëel aanbod dat op de markt kan komen 
voor 31-12-2007, wordt er een inschatting gedaan zonder extra stimulerende 
maatregelen in rekening te brengen.   
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Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van het aantal woonmogelijk-
heden, berekend na toepassing van correctiefactoren.  Deze correctiefactoren 
trachten de reële situatie te benaderen.  Vele binnengebieden zijn immers 
moeilijk te ontwikkelen.  Ook factoren als het reserveren van gronden voor de 
kinderen, het behouden van percelen woongebied voor openbaar nut, gara-
ges, groenaanleg, e.d. kunnen onder de correctiefactoren begrepen worden.   

Tabel 10:  Overzichtstabel van het reële aanbod aan woningen in buitengebied  

 Huidig 
aanbod 

Realisatie-
graad 

Reëel aan-
bod 

Woongebied    
Percelen langs uitgeruste wegen 92 30% 27 
Percelen langs niet-uitgeruste wegen 278 0% 0 
Totaal 370   
    
Woongebied (reservatiestrook) 109 0% 0 
    
Woonuitbreidingsgebied 0  0 
    
Verkavelingen 201 80% 160 
    
TOTAAL 680  187 
 

Aanbod van woningen in op stapel staande projecten (vanaf 1-1-03) 

De gemeente Hemiksem heeft sinds 2002 geen nieuwe projecten meer opge-
start.  Wel worden momenteel een aantal projecten opgebouwd, waarvan de 
verkavelingsvergunning voor 1-1-03 werd afgeleverd.  Deze gebieden werden 
dus reeds opgenomen in de groep verkavelingen. 

Het betreft volgende gebieden die momenteel in opbouw zijn:  
• Het project aan de Gemeenteplaats wordt momenteel opgebouwd.  Het 

project bevat 36 woningen, 32 appartementen en een 5-tal winkels.  
• De zone tussen de Bosstraat en de N148 (zuiden van de gemeente) is gevat 

in een BPA.  De gronden zijn volledig privaat.  Een verkavelingsvergun-
ning is in de maand oktober 2002 afgeleverd.  Fase 1 bevat 41 woningen, 
fase 22 woningen.  Er wordt verondersteld dat alleen fase 1 nog binnen de 
planperiode gerealiseerd zal kunnen worden.  Het totaal project bevat 61 
woningen. 

Overzichtstabel van het reÂel aanbod aan woningen 

Tabel 11: Overzicht van het reëel aanbod aan woningen 

Uitgeruste wegen en verkavelingen 187 
Op stapel staande projecten 0 
Binnengebieden 0 
Woonuitbreidingsgebieden 0 
TOTAAL AANBOD 187 
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7.1.7 Behoefte versus aanbod 

Tabel 12: Behoefte versus aanbod 

Behoefte 01-07 7 
Aanbod 187 
Totaal -180 
 

7.1.8 Conclusie 

Het huidige woonaanbod te Hemiksem volstaat ruim voor de opvang van de 
eigen bevolking.  In principe is het verder aansnijden van nieuwe gebieden 
niet mogelijk, indien wordt uitgegaan van de groei die door de gemeente zelf 
zal worden gegenereerd. De gemeente Hemiksem gaat echter uit van een lig-
ging in het stedelijk gebied Antwerpen en wenst op zijn beurt een aantal bij-
komende woonomgevingen te creëren die gericht zijn op het versterken van 
het stedelijk gebied. 

 

7.1.9 Overzicht van de niet bebouwde woongebieden  

Kaart 22: Overzicht niet uitgeruste woongebieden  

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de mogelijke gebieden die 
ontwikkeld kunnen worden.  Het betreft gebieden, die niet gelegen zijn langs 
uitgeruste wegen, de zogenaamde binnengebieden,  maar mits stimuleren 
kunnen ontwikkeld worden.  Tevens wordt een overzicht gegeven van de 
woonuitbreidingsgebieden, die in de gemeente terug te vinden zijn.  Dit over-
zicht wordt gehanteerd bij de opmaak van de gewenste ruimtelijke structuur 
voor de gemeente Hemiksem.   Vanwege praktische redenen worden alleen 
die gebieden waar minimum 6 woningen kunnen gerealiseerd worden, opge-
nomen.  Vanzelfsprekend staat het de gemeente vrij ook kleinschalige bin-
nengebieden, die niet opgenomen zijn, maar kaderen binnen de filosofie die in 
het richtinggevend deel wordt uitgewerkt te ontwikkelen. 

Tabel 13: Bespreking potentiële gebieden  

Nr. HA Aantal wo-
ningen 
(25/ha) 

Huidig gebruik Mogelijk gebruik voor wo-
ningbouw 

WOONGEBIED  
1 3,9 97 weiland ontwikkelbaar 
2 4,4 105 weiland ontwikkelbaar 
3 0,6 16 bedrijfspercelen niet ontwikkelbaar 
4 2,1 51 weiland ontwikkelbaar 
5 0,6 15 braak ontwikkelbaar  
6 2,6 64 tuin – groene ruimte Ontwikkeling niet gewenst 
7 1,1 27 onbebouwd toekomstige locatie super-

markt 
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In Hemiksem bevinden zich een aantal potenties voor de verdere versterking 
van de woonomgeving.  Deze potenties bevinden zich enerzijds in de vandaag 
bestaande woongebied en sluiten dus aan bij de hierboven aangeduide aan-
bodgebieden.  Andere potenties situeren zich voornamelijk in de reconversie 
van industriegebieden en de reorganisatie van een aantal buffergebieden en 
parkgebieden12.   

Gebied ten oosten van de Asterlaan ò gebied tussen Asterlaan en Varenstraat en 
gebied ten westen van Varenstraat (gebied 1) 

Dit gebied wordt in relatie bekeken met het te behouden open ruimtegebied 
dat ten westen van het projectgebied gesitueerd is.  Het betreft grotendeels de 
inrichting van het gebied dat binnen de reserveringsstrook op het gewestplan 
gevat wordt. 

Gebied tussen de Heiligstraat en de Wijngelagweg (gebied 2) 

Voor dit gebied worden momenteel de eerste inrichtingsschetsen uitgewerkt.  
Het plan is echter nog niet door de gemeenteraad goedgekeurd.  De gronden 
zijn eigendom van de Ideale woning, een sociale woningmaatschappij.     

Doorheen het plan is een groene langzaam vervoersverbinding voorzien, die 
tevens aansluit op het open ruimte gebied en het gebied a. 

Er wordt een zeer gedifferentieerde woontypologie vooropgesteld met vrij-
staande woningen, rijwoningen en meergezinswoningen. 

Gebied tussen de Lindelei ò Heiligstraat ò Fr.Huysmanslaan (gebied 4) 

Voor dit gebied werd de structuurschets Lindelei opgemaakt.  In het plan zijn 
zowel  rijwoningen, koppelwoningen als vrijstaande eengezinswoningen 
voorzien. 

 

                                                         

12  In de gewenste ruimtelijke structuur worden deze gebieden op kaart aange-
duid. 
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7.2 Taakstelling en behoefteraming bedrijven 

7.2.1 Algemeen 

Hemiksem stelt dat de gemeente onderdeel zal zijn van het stedelijk gebied 
Antwerpen.  Vanuit dit gegeven wordt uitgegaan van de selectie als econo-
misch knooppunt.  Als economisch knooppunt in het stedelijk gebied Ant-
werpen kan Hemiksem een deel van de toegewezen taakstelling voor het ste-
delijk gebied Antwerpen opnemen.  In het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan wordt onderzocht welke mogelijkheden de gemeente heeft inzake de 
verdere ontwikkeling van regionale bedrijvigheid en wordt een gemeentelijke 
visie op de regionale bedrijvigheid weergegeven als suggestie naar de hogere 
overheid. 

 

7.2.2 Economisch profiel 

2260 personen zijn tewerkgesteld in Hemiksem ( 30 juni 2000).  53 % van de 
tewerkstelling wordt gegenereerd door de industrie (secundaire sector).  Met 
een specialisatiecoëfficiënt van 2,72 in de industrie is Hemiksem de meest 
industriële gemeente in de provincie Antwerpen.  2/3 van alle industriële 
werknemers zijn terug te vinden in de staal- en non-ferronijverheid.  Bekaert 
Hemiksem NV, een staaldraadtrekkerij met bijna 600 werknemers, en LA-
MIFIL NV, een onderneming gespecialiseerd in afgewerkte producten van 
aluminium met 250 werknemers, behoren tot deze sector.  Verder is er nog 
Trilco NV (een producent van betonelementen), Wolfoil, Proviron en Caldic 
Belgium Nv, allen met meer dan 100 werknemers.13 

Zoals reeds bij de agrarische sector vermeld is de landbouw, bosbouw en vis-
serij in de gemeente onbestaande.  Ook de tertiaire sector (handel, diensten, 
openbaar bestuur) scoort in Hemiksem bijzonder laag in vergelijking met de 
secundaire sector. 

                                                         

13  GOM ANTWERPEN, Gemeenteprofiel Hemiksem, 2002. 
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Tabel 14: tewerkstelling in Hemiksem op 30/06/2000 (BRON: GOM ANTWERPEN, 
gemeenteprofiel, 2002) 

 

In vergelijking met het aantal arbeidsplaatsen (2260 plaatsen) telt Hemiksem 
3256 werknemers.  Of dus  een kleine 1000 personen die elders (meestal in het 
arrondissement Antwerpen) tewerkgesteld zijn.  De werkgelegenheidsgraad 
bedraagt aldus te Hemiksem 69%.14 

De gemeente Hemiksem kent een relatief lage werkloosheid: 1,5 % lager dan 
het Vlaams gemiddelde of 5%.  Ten opzichte  van het arrondissement Ant-
werpen scoort de gemeente zelfs uitstekend met 5 % ten op zicht van 8,8 % 
voor het arrondissement in 2001. 15 

                                                         

14  GOM ANTWERPEN, Gemeenteprofiel Hemiksem, 2002. 

15  GOM ANTWERPEN, Gemeenteprofiel Hemiksem, 2002. 
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Tabel 15: werkloosheid (BRON: GOM ANTWERPEN, gemeenteprofiel, 2002) 

 

Met 503 zelfstandigen op 31 december 2000 bedraagt de zelfstandige tewerk-
stelling slechts één vijfde van de totale tewerkstelling der werknemers.  Vol-
gens GOM Antwerpen is deze lage verhouding typerend voor een gemeente 
met een zo sterke industriële aanwezigheid.  Het merendeel van de zelfstandi-
gen situeert zich binnen de handel en binnen de nijverheid en ambachten 
(productie). 

Tabel 16: zelfstandigen (BRON: GOM ANTWERPEN, gemeenteprofiel, 2002) 

 

 

7.2.3 Behoefteraming 

Hemiksem kent reeds een zeer ruime mate van industriële activiteiten.  Het 
aanbieden van bijkomende ha regionale of lokale bedrijventerreinen is dan 
ook geen optie voor de gemeente.  Wel kan binnen de gemeente een verschui-
ving in de aard van de bedrijvigheid plaatsvinden. 
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8 Interpretatie van de bestaande ruimte-
lijke structuur 

Kaart 23: Synthese bestaande ruimtelijke structuur 

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur wordt beschreven vanuit 
de deelruimten van de gemeente Hemiksem.  Hemiksem is in grote lijnen in 3 
samenhangende delen op te delen: de Scheldestrook, de Woonstrook en de 
Groene Vinger.  Belangrijk bij de interpretatie van de deelruimten is de plaat-
sing van de deelruimten in het hogere schaalniveau.  De gemeente is immers 
sterk verweven met de buurgemeenten.  Met pijlen is aangeduid hoe de deel-
ruimten verder doorlopen op het grondgebied van de buurgemeenten.  

Figuur 7: Opdeling naar deelruimten 
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8.1 De Scheldestrook 

Kaart 24: Bestaande ruimtelijke structuur voor de deelruimte Scheldestrook 

De Scheldestrook is uiteraard gelegen langsheen de Schelde.  De Schelde 
vormt hierbij een essentieel onderdeel van de deelruimte.  De deelruimte 
wordt verder begrensd door de N148.  In deze complexe deelruimte wordt een 
afwisseling van voornamelijk industriegebieden en eerder toevallige groenzo-
nes teruggevonden.  Het gehucht Callebeek, ligt tussen industriegebieden 
geprangd aan de Schelde.   

De Scheldestrook is gelijkaardig van opbouw richting Antwerpen (Hoboken).  
Naar het zuiden toe (gemeente Schelle) komt minder industrie voor en wor-
den waardevolle natuurgebieden langsheen de Schelde oever waarneembaar. 

 

8.2 De Woonstrook 

Kaart 25: Bestaande ruimtelijke structuur voor de deelruimte Woonstrook 

De Woonstrook functioneert als entiteit op zich en heeft weinig functionele 
relaties met de overige deelgebieden.  Deze strook omvat principieel het dorp: 
de woongebieden, de voorzieningen,…  De strook is vrij dicht bebouwd en 
kent weinig of geen openruimtegebieden.  Binnen de strook zijn de verschil-
lende functies naast elkaar gebouwd, waarbij de historische structuur (op-
bouw van het dorp) verdwenen is.  De strook is hierdoor moeilijk leesbaar. 

De woonstrook loopt zowel in noordelijke richting als in zuidelijke richting 
verder.  De N148 vormt hierbij de grens tussen de deelruimte (bebouwde om-
geving) en de Scheldestrook (ontstaan uit de voormalige kleiwingebieden). 

 

8.3 De Groene Vinger 

Kaart 26: Bestaande ruimtelijke structuur voor de deelruimte Groene Vinger 

Te Hemiksem is slechts een klein deel gelegen binnen de deelruimte van de 
groene vinger.  Deze groene vinger omvat een grootschalig open ruimtegebied 
dat zich uitstrekt over de gemeenten Antwerpen, Aartselaar, Schelle en Niel.  
De groen vinger wordt in de gemeente bepaald door het kasteeldomein van 
Hemiksem, door de vallei van de Vliet, het gebied Kerkeneinde en het open-
ruimte-eiland, dat aansluit op de oostelijk gelegen grootschalige open ruimte 
corridor.
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1 Algemene visie op de ruimtelijke ont-
wikkeling van de gemeente Hemiksem 

De gemeente Hemiksem is als Rupelgemeente, onlosmakend gekoppeld met 
haar kleiverleden.  De klei heeft het uitzicht van de gemeente in grote mate 
bepaald.  De gemeente staat vandaag voor de taak te streven naar een ruimte-
lijke ordening vanuit het verleden die de ruimtelijke kwaliteit veilig stelt voor 
de toekomst.   Volgende accenten in het ruimtelijk beleid van de gemeente 
Hemiksem worden gelegd: 

Uitbouw Hemiksem als herkenbare, unieke gemeente binnen het stedelijk gebied 
Antwerpen. 

De gemeente wordt beschouwd als onderdeel van het stedelijk gebied Ant-
werpen.  Binnen het stedelijk lint van Hoboken tot Niel kan de gemeente zich 
ontwikkelen als een kwalitatieve woon- en werkgemeente.  De aandacht van-
uit de ruimtelijke ordening gaat uit naar kernversterking door het inrichten 
van bijkomende woongebieden en binnengebieden, alsook door de verdere 
ontwikkeling van de omgevende groengebieden.   

Hemiksem tracht deze kwaliteiten ruimtelijk te vertalen door het stimuleren 
van een centrumgebied waarbij een dynamische ruimte ontstaat voor klein-
handel, kerngerichte bedrijvigheid, wonen en openbaar domein.  Het strate-
gisch aanduiden van poorten, het zichtbaar én bereikbaar maken van de ge-
meente in zijn totaliteit zal de kwaliteiten die Hemiksem heeft naar zowel 
wonen, werken als recreëren in de verf zetten. 

Uitbouw attractieve woonomgeving met een verbeterde relatie tot de Schelde  

De gemeente wenst de trendbreuk in de kwaliteit van de woonomgeving die 
nu reeds in opmars is verder te versterken.  Van een gemeente met een ietwat 
verouderde woonomgeving naar nieuwe woontypologieën waarbij een be-
langrijke aandacht voor wonen aan het water en het verbeteren van de relatie 
tussen de bestaande woonomgeving en de Schelde.  Verder de invulling van 
een aantal binnengebieden met een attractieve publieke ruimte die als bind-
weefsel voor de kern in zijn geheel fungeert.  De dense strook van bebouwing 
tussen spoorweg en N148 verkrijgt een nieuw elan door de organisatie van de 
binnengebieden. 

Erkenning van Hemiksem als dynamische economische gemeente 

Vanuit een sterk industrieel georiënteerde geaardheid kan de gemeente in de 
toekomst verder evolueren naar het aanbieden van een dynamisch econo-
misch gebied in de rand van Antwerpen.  De gemeente Hemiksem wenst van-
uit de voortdurend wijzigende economische gegevenheid ruimte aan te bieden 
voor bedrijvigheid, die kan rekenen op een attractieve werkomgeving, een 
hoogwaardig openbaar vervoer en flexibele instelling van de gemeente.  
Kortom Hemiksem wenst een bedrijfsinnoverende gemeente te zijn. 
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Ontsluiting Hemiksem met hoogwaardig openbaar vervoer 

De kern wordt met zeer hoogwaardig openbaar vervoer verbonden met de 
stad Antwerpen, zodat Hemiksem kan uitgroeien tot een goed bereikbare 
kern in de rand van Antwerpen.   

Uitbouw Hemiksem als toeristisch-recreatief aantrekkelijk gebied. 

Het feit dat de gemeente aan de Schelde ligt wordt een kwaliteit (recreatief en 
cultureel), die de gemeente zal uitspelen.  De abdij van Hemiksem, Callebeek 
met de veerverbinding naar Bazel en de vele groengebieden vormen de aan-
leiding tot de uitbouw van een toeristisch-recreatief netwerk waar tal van 
attracties aan gekoppeld worden.  Hemiksem krijgt een duidelijk visitekaartje 
van toeristische trekpleister aan de rand van de Schelde. 

Uitbouw Hemiksem als stedelijke, maar groene gemeente. 

De vele groengebieden en parken worden verder ingericht, zichtbaar gemaakt 
en verbonden met elkaar.  Het openbaar domein wordt verder vergroend.  De 
groene ruimte zal een sterke aanvulling vormen op de verdere uitbouw van 
Hemiksem als attractieve woon en werkgemeente.   
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2 Concepten 

 

Uitbouw attractieve woonomgeving langsheen de 
Schelde  

De wijk Callebeek krijgt ontwikkelingskansen 
voor de realisatie van nieuwe woningen aan het 
water. Op deze wijze wordt een relatie gecre-
eerd van het centrum van Hemiksem met de 
Schelde. 

 

Ontsluiting van Hemiksem langs de 3 invalswe-
gen – Inrichting centrumgebied. 

Drie invalswegen ontsluiten Hemiksem.  Op 
elke invalsweg geeft een poort(gebied) duidelijk 
de grenzen van Hemiksem weer. 

Hemiksem zal een centrumgebied uitbouwen 
aan de kerk en het oude gemeentehuis. 

 

Ontwikkeling van een Scheldeboord 

De gehele Scheldestrook wordt geherwaar-
deerd en ingericht als een kwalitatieve omge-
ving waarbij de woonfunctie, natuurfunctie, 
werkfunctie en de recreatiemogelijkheden zo-
veel mogelijk in evenwicht met elkaar worden 
gebracht. 

 

 

Versteviging relatie met de Scheldeboord 

De gemeente Hemiksem heroriënteert zich 
naar de Schelde toe.  De Schelde wordt een 
belangrijk gegeven bij de beleving van de ge-
meente.  De Scheldeboord wordt de groene en 
recreatieve long voor de dichtbevolkte dorps-
kern. 

De toegankelijkheid vanaf de dorpskern naar 
het gebied wordt verbeterd en de barrière die 
de N148 vormt, wordt opgeheven. 
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Callebeek als recreatief – toeristisch knooppunt 

Callebeek wordt het toeristisch recreatief 
knooppunt van de gemeente.  Het gehucht 
functioneert zowel als startpunt voor zachte 
recreatie op de linkeroever (Kruibeke) via het 
veerpont, als voor fiets- en wandelrecreatie en 
andere recreatievormen langsheen de schelde. 
Ook de relatie van Callebeek met de abdij van 
Hemiksem wordt verstevigd. 

 

Versterken woongebied en verbinden van de 
verschillende wijken 

De relatie tussen de verschillende wijken wordt 
verbeterd. Indien de opportuniteit zich voor-
doet, zullen kernversterkende projecten het 
bindweefsel vormen tussen de verschillende 
delen of wijken van Hemiksem.  Het accent ligt 
hierbij op de verdere realisatie van een echt 
centrum voor Hemiksem. 

Het openbaar domein wordt verder heringe-
richt, waarbij wordt getracht elke wijk als 
hoogwaardige woonomgeving uit te bouwen. 

 

Realisatie van een hoogwaardige openbaar ver-
voersverbinding 

Hemiksem als onderdeel van het dicht be-
bouwde lint langsheen de Schelde, binnen het 
stedelijk gebied Antwerpen, zal een zeer hoog-
waardige openbaar vervoersverbinding kennen 
met Antwerpen. 

Behoud van het openruimte-eiland 

De bestaande huidige landbouwgebieden wor-
den versterkt als open ruimte gebied binnen de 
dens bebouwde kern. De verbinding met de 
open ruimtevinger ten oosten van Hemiksem 
wordt behouden in de vorm van een open en 
groene doorsteek die daarnaast als langzame 
verkeersverbinding zal functioneren. 
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Maximale vrijwaring van de randstedelijke 
groengebieden  

De aansluiting van de groene randgebieden bij 
enerzijds de groene vinger gevormd door de 
Schelde en anderzijds de groene vinger ge-
vormd door het landbouwgebied tussen He-
miksem en Aartselaar wordt gestimuleerd.   

Ruimte voor de Schelde en de Vliet 

Aan de Vallei van de Vliet worden zoveel mo-
gelijk natuurontwikkelingskansen gegeven. 

Het gebied ten zuiden van Kerkeneinde en de 
St. Bernardusabdij wordt zoveel mogelijk be-
trokken bij de beekvallei. 
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3 Synthese van de gewenste ruimtelijke 
structuur 

Kaart 27: Gewenste ruimtelijke structuur 

Door samenvoeging van de verschillende concepten kan een synthese van de 
gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt worden.  Kaart 27 geeft visueel de 
gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente Hemiksem weer. 
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4 Ontwikkelingsperspectieven voor de 
deelruimten  

4.1 Inleiding 

De synthese van de gewenste ruimtelijke structuur wordt in dit hoofdstuk 
vertaald naar een beleid voor de verschillende deelruimten.  Voor elk van de 
aangeduide deelruimten wordt een samenhangend ruimtelijk beleid voorop-
gesteld.   

 

4.2 Deelruimten 

4.2.1 De Scheldestrook 

Kaart 28: gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Scheldestrook 

De Scheldestrook is voor Hemiksem dé potentie bij uitstek voor het ontwik-
kelen van een dorpsgemeenschap aan de rand van het grootstedelijk gebied 
Antwerpen.  De doelstelling voor de Scheldestrook is dan ook een revitalisa-
tie door de evenwichtige combinatie van wonen, werken, recreëren en na-
tuurontwikkeling. 

De Scheldeboord op zich ontwikkelt zich hierbij tweeledig.  Enerzijds kan de 
oever van de Schelde (de ruimte tussen de bebouwing en de rivier) zich ont-
wikkelen als een smalle groenstrook (oevervegetatie), waar door middel van 
een aantal natuurrealisaties een verbinding kan gerealiseerd worden tussen de 
verschillende reeds aanwezige groengebieden.  Anderzijds dient de oever van 
de Schelde plaats te bieden aan recreatie.  Langsheen de Schelde wordt een 
pad ingericht zodat wandelen en fietsen langs de oever mogelijk wordt. 

De wijk Callebeek ontwikkelt zich hierbij als een recreatief knooppunt.  De 
veerpontverbinding vormt de start of het eindpunt van cultuurrecreatieve 
mogelijkheden binnen de gemeente Hemiksem, van natuureducatieve, zachte 
recreatie in Kruibeke of van sportieve wandelingen of fietstochten op het 
rechteroever Scheldepad. In samenhang met Callebeek wordt ook de abdij 
van Hemiksem als toeristisch-recreatief knooppunt verder uitgebouwd.  
Nieuwe culturele en andere recreatieve functies kunnen enerzijds in samen-
hang met de abdij gerealiseerd worden.  Callebeek anderzijds vangt een aan-
tal ondersteunende functies op zoals een toeristisch infopunt, cafés, restau-
rants, fietsenverhuur,… 

De wijk Callebeek wordt eveneens geherwaardeerd in kader van wonen aan 
het water.  De wijk krijgt dan ook de benodigde ruimte voor de realisatie van 
nieuwe woonprojecten.  Op korte (middellange) termijn is het mogelijk om 
zuidwaarts op de niet voor industrie gebruikte gronden een woningbouwpro-
ject te realiseren. 
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De bestaande industrie in het gebied wordt beter ontsloten, waarbij woon-
omgevingen zoveel mogelijk vermeden worden.  Naast het verbeteren van de 
ontsluiting van de industriegebieden, wenst de gemeente flexibel om te gaan 
met verlaten industrieterreinen, waarbij telkens wordt gezocht naar de invul-
ling met nieuwe dynamische functies.  Zowel nieuwe bedrijvigheid als moge-
lijkheden voor wonen, recreatie of groeninvulling worden onderzocht.   

 

4.2.2 De Woonstrook 

Kaart 29: gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Woonstrook 

In de deelruimte voor de woonstrook wordt enerzijds gewerkt rond de leef-
baarheid en de samenhang tussen de verschillende deelkernen en anderzijds 
naar de creatie van de herkenbaarheid. 

Belangrijk voor de woonstrook is het aanmoedigen van een nieuwe toeganke-
lijkheid naar de Schelde toe.  Hiertoe kan binnen de gemeente een netwerk 
ontstaan van langzaam vervoersverbindingen, die de dorpsbewoners en de 
inwoners van het stedelijk gebied (ook de minder mobiele) de kans geven van 
de kwaliteiten, die de Scheldestrook biedt naar natuur en recreatie, te genie-
ten.  De herinrichting van de N148 kan hiertoe een bijdrage leveren: voorna-
melijk de herinrichting van de kruispunten is hier een belangrijk project.  Van 
groot belang is tevens dat de bestaande aansluitingen van de groengebieden 
op de weg behouden blijven, als opening naar de Scheldestrook.  De huidige 
restzones die de toegang momenteel verhinderen, dienen ingericht te worden 
als ‘entree’ van het park.  Ook de wegenis naar de wijk Callebeek toe verdient 
een opwaardering.  

Ook de toegankelijkheid van het oostelijk gelegen open ruimtegebied wordt 
nagestreefd.  Hiertoe is het van essentieel belang dat het huidige agrarische 
gebied en het noordelijk deel van de niet-bebouwde delen (huidige reservatie-
strook) als open ruimte behouden blijven.  Hoewel de visie van de hogere 
overheid duidelijk is, namelijk behoud van de reservatiestrook, wenst de ge-
meente te blijven ijveren voor de schrapping van de reservatiestrook, zodat 
een ruimtelijk beleid op gemeentelijk niveau in deze zone gevoerd kan wor-
den. Dit kleinschalig, maar belangrijk open ruimte eiland in de gemeente kan 
een vertrekpunt vormen voor wandelen en fietsen in het buitengebied.   

De verschillende wijken die in de gemeente opmerkbaar zijn (Hemiksem-
dorp, Kerkeneinde en Sint-Bernards) worden met elkaar verbonden en ver-
sterkt door de creatie van een centrumgebied.  De ontwikkeling van centru-
mondersteunende functies zoals kleinhandel worden gebundeld in de omge-
ving van de kerk en het oude gemeentehuis.  Verder worden de laatste bin-
nengebieden ontwikkeld met de nodige publieke ruimte (speelpleintjes, park-
jes,…) die het bindweefsel zal vormen tussen de verschillende wijken. 

Bij de herwaardering van de uitééngerafelde dorpskern is het fundamenteel 
dat een evenwicht wordt gevonden tussen enerzijds verdichting door het aan-
snijden van de nog bestaande binnengebieden en anderzijds verluchting van 
de dense strook tussen N148 en de spoorweg. Bijzondere aandacht gaat te-
vens naar het uitwerken van een openbaarvervoerssysteem voor de gemeente.  
Zo bijvoorbeeld is het noodzakelijk het administratief centrum ook toeganke-
lijk te maken voor minder mobiele bewoners.  En ook de stationsomgeving 
kan opgewaardeerd worden.   
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4.2.3 De groene strook 

Kaart 30: gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte Groene vinger 

Met betrekking tot de invulling van de oostelijke groene vinger is een gemeen-
telijk beleid moeilijk daar de groene vinger op het grondgebied van Hemik-
sem  bijna volledig privaat is.  Het kasteeldomein is in handen van 1 eigenaar.  
De valleigronden aan de Bovenvliet zijn over verschillende eigenaars ver-
spreid.  

Doch is het van groot belang dat de gemeente Hemiksem samen met de pro-
vincie en de gemeente Aartselaar en Schelle een strategisch plan uitwerkt voor 
de opwaardering van de Vliet als natuurverbindingsgebied.  De gemeente 
zorgt hier voor de ruimtelijke mogelijkheden zodat de oevers minder steil 
kunnen gemaakt worden en natuurontwikkeling mogelijk wordt. 

Belangrijk bij de realisatie van de groenstructuur is de stedelijkheid van He-
miksem die continue in acht moet genomen worden.  Dit betekent dat naast 
een streven naar natuurwaarden, voldoende aandacht moet gegeven worden 
aan het recreatief medegebruik (toegankelijkheid).  De woongebieden kunnen 
door middel van recreatieve routes op de groene strook die overgaat in de 
groene vinger tussen Hemiksem en Aartselaar aangesloten worden.  
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5 Ontwikkelingsperspectieven voor de 
deelstructuren 

5.1 Gewenste open ruimte structuur 

5.1.1 Algemene visie 

Het vrijwaren van de schaarse open ruimte 

Door het stedelijke karakter van de gemeente is het van belang dat een aan-
tal belangrijke natuurlijke – en landschappelijke structuren en gebieden 
omwille van hun ecologische waarde en groene karakter behouden en bo-
vendien ook opgewaardeerd worden.  

Verder uitbouwen van de bestaande ecologisch belangrijke gebieden en ver-
binden van de verschillende natuurlijke gebieden 

Om het ecosysteem in zijn totaliteit te versterken dient te worden gewerkt 
aan een samenhangend ecologisch netwerk. In eerste instantie dienen hier-
voor de bestaande waardevolle ecologische systemen te worden bevorderd 
zodanig dat ze ook de minder waardevolle kunnen beïnvloeden. In tweede 
instantie is het ook belangrijk dat er gewerkt wordt aan samenhang tussen 
de ecologische systemen onderling.  Hierbij kunnen verschillende verbin-
dingen opgewaardeerd worden of gecreëerd worden. 

De uitbouw van een samenhangend ecologisch netwerk moet gezien wor-
den als een doelstelling op lange termijn waarbij zeer gericht prioriteiten 
worden gesteld en/of waarbij strategisch gebruik wordt gemaakt van de 
potenties die zich op dat moment aandienen (bv. buffering voor een bedrijf, 
heraanleg openbare groenruimte, etc.).  

Creëren van natuurlijke elementen in een stedelijke omgeving 

Hemiksem kan beschouwd worden als een dens woon en werkgebied.  Po-
tenties voor de echte uitbouw van een ecologisch netwerk zijn beperkt aan-
wezig.  Binnen een stedelijk gebied krijgt de ontwikkeling van groene ele-
menten naast een beperkte ecologische meerwaarde een groot belang bij de 
beleving van de gemeente.  De kwaliteit van de woonomgeving, maar even-
eens de attractiviteit van de industriegebieden wordt er voor een groot deel 
door bepaald.  Wil Hemiksem zich verder ontwikkelen als attractieve woon 
en werkgemeente dan zal een voortdurende aandacht naar de inrichting 
van groenelementen binnen de bebouwde omgeving van belang zijn.   
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Creëren van een ruimtelijke identiteit voor Hemiksem door de landschappe-
lijke opbouw van zowel de bebouwde als de niet bebouwde ruimte. 

Hemiksem is de voorbije eeuw in een razendsnel tempo opgebouwd vanuit 
een voornamelijk industrieel verleden.   In de 21ste eeuw neemt industrie 
nog steeds een belangrijke oppervlakte in te Hemiksem.  Maar daarnaast 
heeft Hemiksem ook een belangrijke taak in het opvangen van nieuwe wo-
ningen en het zich verder ontwikkelen als stedelijk gebied.  De huidige op-
bouw van Hemiksem dient hiertoe gedifferentieerd worden, de verschillen-
de delen van de gemeente dienen identiteit te verkrijgen en de gemeente op  
zich moet herkenbaar worden.  Hemiksem moet met andere woorden aan 
haar imago werken.  Dit zal Hemiksem doen door een actieve landschaps-
bouw voor zowel de bebouwde ruimte als de niet bebouwde ruimte.  Naast 
industrieterreinen en wegenis zullen nieuwe (bv. groene elementen, recrea-
tieve paden, hedendaagse woonomgevingen,…) de gemeente structureren. 

Opnieuw aansluiten bij de fysische structuur van de open ruimte 

Door de specifieke opbouw op basis van de kleiontginningsmogelijkheden 
kent Hemiksem een bebouwde omgeving die weinig rekening houdt met de 
natuurlijke opbouw van het landschap.  Het belangrijkst voorbeeld hiervan 
zijn de vele beken in de gemeente die geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn.  
Deze evolutie leidde echter tot een steeds groter wordende problematiek 
met betrekking tot de waterhuishouding.  Beken treden buiten de oevers en 
woongebieden overstromen.  De gemeeente Hemiksem zal dan ook maat-
regelen nemen die ten minste het behoud van de huidige beekvalleien en de 
vernatuurlijking hiervan tot gevolg hebben.  Waar mogelijk zal de gemeen-
te tevens de verschillende beken opnieuw openen. 

 

5.1.2 Landschappelijke structuur 

5.1.2.1 Visie 

Het beleid voor de landschappelijke structuur te Hemiksem wordt opge-
deeld in 4 verschillende delen die samenhangen met de verschillende deel-
ruimten in Hemiksem.  Verschillende van de visie-elementen bevatten be-
leidsuitspraken over bovenlokale elementen.  Onderstaande visie kan wor-
den beschouwd als suggestie aan de hogere overheid en zal door de ge-
meente worden gehanteerd in de verschillende planningsprocessen. 

De  Scheldestrook 

De visie op de landschappelijke structuur in deze deelruimte is gericht op 
de herwaardering van de aanwezige Schelderivier in de gemeente.  De 
Schelde vormt een essentieel onderdeel van de landschappelijke beleving 
van de gemeente. 

Door een doorgedreven landschappelijke herinrichting van het gebied, 
door de continue aandacht bij nieuwbouw en vernieuwbouw van woningen 
en bedrijven, door het duurzaam en esthetisch inrichten van de groengebie-
den én door het organiseren van structuurbepalende elementen in de 
strook, wordt een attractief gebied ingericht dat zowel aantrekkelijk is voor 
wonen als werken op bovenlokaal niveau.  De strook wordt hét uithang-
bord van de gemeente.  De strook is beeldbepalend en de landschappelijke 
inrichting van het gebied innoverend. 
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De  woonstrook  

In de woonstrook wordt het landschapsbeleid gericht op het creëren van 
bakens en het structuren van de gebieden.  Mogelijk kunnen er door een 
beperkt aantal maatregelen identificatiepunten gecreëerd worden.  In de 
woonstrook wordt het aanwezige landbouwgebied deels behouden en inge-
richt als structuurbepalend open ruimte gebied. 

De groene strook 

In de groene strook is het landschapsbeleid gericht op behoud en verster-
king van de landschapskarakteristieke eigenschappen van het gebied.  

 

5.1.2.2 Selecties  en beleid voor de landschappelijke structuur 

Kaart 31: Gewenste landschappelijke structuur 

Open ruimte verbindingen op bovenlokaal niveau 

De rechteroever van de Scheldevallei en de omgeving van kasteel Cleydael 
– fort 7&8 – Schoonselhof worden aangeduid als open ruimte verbinding 
op bovenlokaal niveau.  In open ruimte verbindingen wordt nieuwe be-
bouwing zoveel mogelijk geweerd en worden de ruimtelijke relaties tussen 
de verbonden gebieden gewaarborgd.  Binnen het stedelijk gebied Antwer-
pen zijn deze gebieden belangrijk voor wandelen en fietsen. 

Met betrekking tot de rechterschelde suggereert de gemeente dat op lange 
termijn een attractieve Scheldeoever moet gecreëerd worden met mogelijk-
heden voor wandelen en fietsen langsheen een multifunctioneel gebied, dat 
een beeldbepalende rol heeft voor het gehele stedelijk gebied Antwerpen.  
Hiertoe moet voor elk project dat langsheen de Schelde gerealiseerd wordt 
gewerkt worden aan het verbeteren van de attractiviteit van de Schelde 
oever en dit zowel voor de bebouwde als de niet bebouwde ruimte. 

De gemeente Hemiksem suggereert dat het Kasteeldomein Hemiksem en 
het gebied Kerkeneinde behoren tot de open ruimte corridor op bovenlo-
kaal niveau van omgeving kasteel Cleydael – fort 7&8 en Schoonselhof.  De 
gemeente suggereert tevens dat het behoud en de verdere landschapsbouw 
van de betreffende open ruimte corridor moet samengaan met de uitbouw 
van zachte recreatie.  De gemeente Hemiksem wenst vanuit het open ruimte 
eiland een langzaam vervoersverbinding te creëren die aansluiting geeft op 
een verder uit te bouwen recreatief netwerk.   

Structuurbepalende reliÂfelementen van bovenlokaal niveau 

De valleirand van de Schelde werd door de provincie geselecteerd als struc-
tuurbepalend reliëfelement.  Het beleid voor de reliëfelementen is gericht 
op het vrijwaren zodat herkenbaarheid tot stand komt.  

De gemeente stelt voor dat de valleirand van de Schelde kan geherwaar-
deerd worden door de herinrichting van de dijken, het verwijderen van 
keermuren en het aanleggen van groene overgangsstroken en dit in combi-
natie met de organisatie van langzaam vervoer langsheen de Schelde.  
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Structuurbepalende hydrografische elementen van bovenlokaal niveau 

De Schelde werd door de hogere overheid geselecteerd als structuurbepa-
lend hydrografisch element.  Het beleid voor de hydrografische elementen 
is gericht op het verbinden van landschappelijk waardevolle gebieden en de 
aanéénrijging van structuurbepalende componenten en elementen langs-
heen de waterloop.  Hiertoe dient een samenhangende ontwikkeling van 
vallei en omgeving voorop te staan.   De gemeente stelt voor dat de visuele 
relatie met de Schelde sterk verbeterd wordt.  Hiertoe worden zoveel moge-
lijk doorzichten gecreëerd en wordt de toegankelijkheid bevorderd. 

Structuurbepalende hydrografische elementen van lokaal niveau 

De structuurbepalende hydrografische elementen van lokaal niveau vor-
men verbindingselementen in het landschap en koppelen natuurlijk en 
landschappelijk waardevolle gebieden.  De hydrografische elementen zor-
gen bovendien voor aanknopingspunten voor het recreatief gebruik van het 
landschap. De gemeente voert voor de structuurbepalende hydrografische 
elementen een beleid dat gericht is op de landschappelijke inpassing van de 
waterloop in zijn omgeving. 
• S.10.2 Deze waterloop is gesitueerd in natuurgebied van bovenlokaal 

belang (natuurconcentratiegebied). De gemeente beschouwt het boven-
staande beleid als aanvulling op de bovenlokale selectie. 

• Benedenvliet / Bovenvliet: Deze waterloop is eveneens aangeduid als 
natuurverbinding op bovenlokaal niveau.  De gemeente beschouwt het 
bovenstaande beleid als aanvulling op de bovenlokale selectie. 

Structuurbepalende landschappen 

Samenhangende landschapsgehelen zijn beperkt aanwezig in Hemiksem.  
Onder de structuurbepalende landschappen worden dan ook veeleer land-
schapsdelen beschouwd die door hun cultuurlijke geschiedenis gelijkaardi-
ge kenmerken vertonen.  Veelal behoren deze gebieden ook tot de open 
ruimte verbindingen op bovenlokaal niveau.  Hierbij vertonen de gevormde 
landschappen zowel kenmerken van de fysische opbouw van het gebied 
alsook van een aantal recente en minder recente menselijke ingrepen in het 
landschap.   

Het beleid voor de structuurbepalende landschappen is gericht op het be-
houd van de waardevolle kenmerken.  Elementen in de landschapsgehelen 
die de mogelijke waarde van de te behouden kenmerken van het gebied 
teniet doen, moeten verwijderd worden of landschappelijk zo goed moge-
lijk worden ingepast.  Dit wil niet zeggen dat nieuwe ontwikkelingen bin-
nen de structuurbepalende landschappen niet mogelijk zijn, wel zal bij elke 
ruimtelijke ingreep in gebieden die als structuurbepalend landschap zijn 
aangeduid, een landschappelijke uitwerking die de eigenheid van het histo-
rische landschap optimaliseert, moeten gegarandeerd worden.  Voorbeel-
den van ontwikkelingen die een goede landschappelijke inpassing zullen 
vereisen: de uitbouw van de woonomgeving rond Callebeek, de uitbreiding 
of reorganisatie van industrieterreinen, de uitbouw van de abdijomgeving, 
… 
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Volgende structuurbepalende landschappen worden geselecteerd: 
• Omgeving St. Bernardusabdij 
• Omgeving Callebeek 
• Gebied reservatiestrook en bufferstrook tussen de Schelde en de N148 
• Kasteeldomein van Hemiksem 
• Het gebied Kerkeneinde 

De structuurbepalende landschappen in de gemeente staan veelal in relatie 
met het omliggende landschap. De waardevolle landschappen dienen niet 
als aparte entiteiten ontwikkeld te worden maar als onderdeel van grotere 
landschappelijke gehelen. Het beleid is erop gericht de landschappelijke 
structuur te behouden en te versterken.  

Volgende relaties kunnen worden versterkt: 
• Verbinding omgeving St.Bernardusabdij –  Polder van Schelle 
• Verbinding omgeving kerkeneinde – Domeinen Klaverblad en Cleydael 

te Aartselaar en Schelle 
• Verbinding Kasteeldomein Hemiksem –Domeinen Klaverblad en 

Cleydael  te Aartselaar en Schelle. 

Structuurbepalend weglandschap 

De N148 en omgeving wordt geselecteerd als structuurbepalend wegland-
schap.  Het landschappelijk beleid voor de N148 en omgeving is gericht op 
het differentiëren van het wegbeeld in relatie met de verschillende delen van 
de gemeente, zodat herkenbaarheid en duidelijkheid ontstaat.  De verschil-
lende toegangen naar lokale en bovenlokale voorzieningen moeten geac-
centueerd worden. 

Markante terreinovergang 

Het hoogteverschil tussen de hoger gelegen wegenis van de N148 met be-
bouwing en het lage voormalige kleiwinningsgebied wordt aangeduid als 
markante terreinovergang.  

Markante terreinovergangen worden geaccentueerd en zichtbaar gemaakt. 
Bestaande relaties (zichtcorridors) tussen de verschillende terreinen moeten 
behouden blijven. 

Open ruimte gebied 

Het gebied aan de Varenstraat wordt geselecteerd als open ruimte gebied.  
Naast het behoud van de open ruimte wordt dit gebied aangeduid voor 
hobbylandbouw.  Door het versterken van de huidige kleine landschaps-
elementen, door het opnieuw aanplanten van bomenrijen, struiken en de 
aanleg van poelen kan het gebied ontwikkelen als een landschappelijk ge-
bied dat zowel interessant is voor de natuur als voor de recreant.  Het ge-
bied vormt een belangrijke open ruimte binnen een sterk bebouwde omge-
ving.   
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Bakens 

De bakens worden geselecteerd op basis van een vandaag te behouden 
landschappelijke kwaliteit of op basis van een gewenste landschappelijke 
kwaliteit.  De bakens vormen herkenbare punten in het landschap en geven 
de gemeente vorm en identiteit.  Het beleid dat voor de bakens wordt uit-
gewerkt heeft tot doel de landschappelijke waarde voor het specifieke punt 
in de gemeente te versterken, door het creëren van zichten op het baken, 
door het verbeteren van de inrichting van het baken zelf en de onmiddellij-
ke omgeving en andere landschappelijke maatregelen .  Volgende verschil-
lende groepen bakens kunnen aangeduid worden. 

Grensovergangen 
• De grensovergang met Aartselaar 
• De grensovergang met Schelle 
• Callebeek als grensovergang met Bazel (Kruibeke)  
• De grensovergang met Antwerpen 

Belangrijke gebouwen 
• De Sint-Bernardusabdij  
• Het kasteel van Hemiksem 
• De kerk, dorpspleintjes en oud gemeentehuis 
• Pastorij  
• Watertoren 

Natuurlijke bakens 
• De samenvloeiing van de Benedenvliet met de Schelde 
• De samenvloeiing van de S.10.2 met de Bovenvliet 

Open ruimteverbinding 

De verbinding tussen het open ruimte-eiland en het Kasteel Klaverbos 
wordt aangeduid als openruimteverbinding.  In deze te verdichten zone 
voor wonen zal een groene verbinding tussen de bovenvernoemde gebieden 
worden ingericht.  De verbinding, die tevens wordt ingericht voor lang-
zaam verkeer, voorkomt dat de bebouwde ruimte volledig aan elkaar gere-
gen wordt.  De zichten op en de toegang tot de landschapsverbinding wor-
den gevrijwaard van bebouwing. 

De verbinding tussen de abdij van Hemiksem en de Schelde wordt aange-
duid als open ruimteverbinding.  Tussen de abdij en de Schelde bevindt zich 
vandaag bedrijvigheid.  De gemeente zal in overleg met het Vlaamse gewest 
nagaan of het mogelijk is deze bedrijvigheid te herlokaliseren zodat een 
open ruimte tussen Schelde en abdij ontstaat.   

Multifunctioneel ontwikkelingsgebied 

In de multifunctionele ontwikkelingsgebieden blijft de huidige functie (re-
gionale bedrijvigheid) behouden, tenzij zich potenties voordoen voor de 
omvorming van het gebied tot niet hinderlijke bedrijvigheid, recreatiege-
bied, woongebied, groengebied of andere functies die compatibel zijn met 
de woonomgeving.  De omvorming van deze gebieden zal steeds in overleg 
met het Vlaamse Gewest tot stand moeten komen. 
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Indien wordt geopteerd voor de omvorming van het gebied wordt vanuit de 
landschappelijke structuur volgend beleid aan de multifunctionele ontwik-
kelingsgebieden gekoppeld: 

Voor de gebieden gesitueerd aan de Schelde dient een totaalplan opge-
maakt te worden waarbij de betreffende multifunctionele zone landschap-
pelijk wordt ingepast binnen de gehele Scheldestrook.  Van bijzonder be-
lang hierbij is de relatie tot de Schelde, de overgang met het woongebied 
aan de oostzijde en de versterking van de beeldkwaliteit van de zone. 

Voor het gebied gesitueerd aan de Bovenvliet dient een totaalplan opge-
maakt te worden waarbij van landschap de nodige aandacht wordt gegeven 
aan de beeldbepalende waarde van de Vliet en de relatie van het gebied met 
het woongebied.   

 

5.1.3 Natuurlijke structuur 

5.1.3.1 Visie 

De gemeente suggereert dat Hemiksem grotendeels tot het stedelijk gebied 
Antwerpen zal behoren.  Natuurontwikkeling in de gemeente Hemiksem 
heeft vervolgens aan volgende, beide principes te voldoen: 

Met natuurontwikkeling zal gestreefd worden naar een verhoging van de 
ecologische waarde.  De vandaag bestaande gebieden van natuurlijk be-
lang, zijnde de omgeving rond het kasteel van Hemiksem, Kerkeneinde en 
het parkgebied van de abdij, worden verder ontwikkeld.  In de verschillen-
de gebieden met een ontluikende natuurwaarde zal natuurbouw de huidige 
natuurwaarde verder versterken.  De verschillende gebieden worden ver-
volgens zoveel mogelijk verbonden met elkaar, zij het door een aantal na-
tuurverbindingen, zij het door de creatie van verschillende kleine groenele-
menten die als stapstenen binnen de verstedelijkte omgeving kunnen gehan-
teerd worden. 

Met natuurontwikkeling zal gestreefd worden naar een verhoging van de 
belevingswaarde.  Groene omgevingen betekenen een meerwaarde voor een 
woon en werkmilieu.  Groene elementen zullen Hemiksem structureren en 
identiteit geven.   Groene elementen zullen zorgen voor recreatieve moge-
lijkheden. 

 

5.1.3.2 Selecties en beleid voor de natuurlijke structuur 

Kaart 32: Gewenste natuurlijke structuur 

Natuurconcentratiegebieden van bovenlokaal belang 

De aangeduide natuurconcentratiegebieden van bovenlokaal belang zijn 
gebieden die door hun grootte en hun diversiteit aan natuurwaarden als 
belangrijkste elementen van de natuurlijke structuur in de gemeente wor-
den onderscheiden. Deze natuurconcentratiegebieden zijn op bovenlokaal 
niveau van belang.  De grote éénheden natuur die reeds in ruimtelijke uit-
voeringsplannen zijn vastgelegd worden binnen deze zone gevat.  
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Het ontwikkelingsperspectief dat in de natuurconcentratiegebieden geldt, is 
gericht op het behoud en de versterking van: 
• Het niet bebouwd karakter 
• Het kenmerkend abiotisch milieu (reliëf, microreliëf en hydrografisch 

patroon) 
• Het kenmerkend biotisch milieu 
• De kenmerkende ruimtelijke relaties tussen een waterloop en de omge-

vende vallei. 

De natuurfunctie primeert, alle andere functies zijn ondergeschikt.  In deze 
gebieden heeft de Vlaamse overheid de bevoegdheid om via bestemming, 
beheer en inrichting een kader te creëren voor de effectieve realisatie van 
het vooropgestelde beleid. 

Volgende gebieden worden aangeduid als natuurconcentratiegebied van 
bovenlokaal belang: 
• Omgeving van het kasteel van Hemiksem 
• Het gebied Kerkeneinde 

Beide gebieden zijn private eigendom.  Het gebied Kerkeneinde biedt po-
tenties inzake zacht recreatief medegebruik en de verbetering van de toe-
gankelijkheid (creatie natuurpad).  Mogelijk is dit gebied ook op termijn 
door de gemeente te verwerven. 

Het noordelijk deel van het kasteeldomein (met de aanwezigheid van het 
kasteel van Hemiksem) en het deel ten noordwesten van de op de kaart 
aangeduide afbakening Kerkeneinde (gebied met vijver), zijn op dit mo-
ment niet binnen de zonering natuurconcentratiegebied van bovenlokaal 
belang gesitueerd.  In overleg met de Vlaamse overheid kan onderzocht 
worden of het wenselijk is op termijn deze gebieden binnen het beleid voor 
de natuurconcentratiegebieden op te nemen. 

Natuurwerkgebieden 

Het beleid in de natuurwerkgebieden is gericht op een intensieve en integra-
le natuuraanpak van het gebied.  Deze gebieden kunnen beschouwd wor-
den als strategische locaties voor natuurbouw.  Naast de inrichting van de 
gebieden ter verhoging van de ecologische waarden, hebben deze gebieden 
tevens een belangrijke recreatieve functie.  Binnen deze gebieden wordt de 
nodige infrastructuur voorzien voor zachte recreatie en spel. 

De natuurwerkgebieden zijn niet te verwarren met de natuurverwevingsge-
bieden zoals in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bepaald.  De na-
tuurverwevingsgebieden gaan immers uit van het behoud van specifieke 
biotopen op het terrein binnen een nevenschikking van de functies land-
bouw, bos en natuur.  De gebieden in het GRS Hemiksem die als natuur-
werkgebied zijn aangeduid, kennen door de historische activiteiten die op 
deze sites plaats hadden, een graad van vervuiling.  Daarom is het noodza-
kelijk op basis van specifiek onderzoek, binnen een financieel haalbaar 
kader, te streven naar een ‘nieuwe’ realisatie van vormen van natuur (met 
een duurzame inrichting).   Er zal effectief aan de natuurfunctie ‘gewerkt’ 
moeten worden.  De gebieden die als natuurwerkgebied worden weerhou-
den, zullen bestemd worden als parkgebied met een bijzondere aandacht 
voor natuurontwikkeling. 
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Op de kaart zijn de natuurwerkgebieden richtinggevend aangeduid.  Het 
structuurplan heeft niet als doel exacte begrenzingen weer te geven.  Het 
selecteren van gebieden maakt onderdeel uit van een moeilijke afweging.  
Men kan immers veronderstellen dat de dynamiek in de Scheldeboord 
groot zal zijn.  Bij ontwikkelingen binnen deze omgeving ( uitbouw woon-
omgeving rond Callebeek, de uitbreiding of reorganisatie van industrieter-
reinen met uitbreiding Casco en eventuele herziening ontsluiting,…) zal 
getracht worden de natuurwerkgebieden in de gemeente zoveel mogelijk te 
behouden en versterken.  Daarnaast moet getracht worden een goede eco-
logische overgang te creëren naar deze gebieden toe (bijvoorbeeld bij ont-
wikkeling van de Bekaertsite). 

Volgende gebieden kunnen aangeduid worden als natuurwerkgebieden: 
• Callebeekpark  
• Groenzone langsheen de N148: De groenzone situeert zich mogelijk in 

het IVON.  In dat geval is een afstemming met het vooropgestelde be-
leid op Vlaams niveau noodzakelijk. 

Groengebied 

De omgeving rond de Sint-Bernardusabdij wordt aangeduid als groenge-
bied.  In groengebieden kunnen naast de natuurfunctie ook andere functies 
voorkomen. Binnen het gebied moet er een samenhang en evenwicht ge-
zocht 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,….  Eveneens dient in het gebied 
bijzondere aandacht gegeven te worden aan het verlenen van ruimte voor 
de vernatuurlijking van de Vliet. 

De natuurwerkgebieden zijn niet te verwarren met de natuurverwevingsge-
bieden zoals in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bepaald.  De na-
tuurverwevingsgebieden gaan immers uit van het behoud van specifieke 
biotopen op het terrein binnen een nevenschikking van de functies land-
bouw, bos en natuur.  In het beleid voor het groengebied wordt een verwe-
ving van natuur, dienstverlening en recreatie beoogd. 

Open ruimte gebied 

Het gebied langsheen de Varenstraat wordt aangeduid als open ruimtege-
bied.  De natuurontwikkelingsfunctie in dit gebied is voornamelijk gericht 
op behoud van de open ruimte en het inrichten van kleine landschapsele-
menten, doch het creëren van een ecologische meerwaarde in het gebied is 
eveneens van groot belang.  Het gebied fungeert tevens als stapsteen tussen 
de natuurlijke omgeving ten westen van Hemiksem en de natuurgebieden in 
het oosten van Hemiksem. 

Parken 

Het parkje aan het gemeentehuis, het bosparkje en het terreintje aan de 
OLV-Onbevlekt kerk aan de Saunierlei, worden aangeduid als gemeentelijk 
park.  Deze parkjes in de dicht bebouwde woonomgeving hebben een be-
langrijke groen en recreatieve functie.  De parkjes fungeren tevens als klein-
schalige stapstenen in het ecologisch netwerk. 
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Stedelijke natuurelementen 

Met het principe van de stedelijk natuurelementen wenst de gemeente bin-
nen de bebouwde omgeving, bij een nieuw project of bij de herinrichting 
van een gebied voortdurend nieuwe groenelementen in te brengen met als 
doel om door middel van landschap en ecologische waarden de kwaliteit 
van de bebouwde ruimte te verbeteren. 

Natuurverbinding op bovenlokaal niveau 

De Schelde wordt tussen Antwerpen Linkeroever (Blokkersdijk, Sint-
Annabos) en de valleien van de Schelde en Rupel, als (natte) natuurverbin-
ding op bovenlokaal niveau geselecteerd.  

Ook de Struisbeek of Benedenvliet wordt als natuurverbinding op boven-
lokaal niveau aangeduid. 

Het beleid in de natte natuurverbindingsgebieden is gericht op een beheer 
van de waterloop dat de ontwikkeling van de natuurlijke processen moge-
lijk maakt.  Volgende doelstellingen van belang voor Hemiksem worden 
hierbij voorop gesteld: 
• Maximaal natuurlijk verloop van de waterloop, 
• Behoud van de open ruimte langsheen de waterloop, 
• Herstel van natuurvriendelijke oevers 
• Versterken van kenmerkende natuur- en landschapskenmerken.  Het 

beheer is gericht op de ontwikkeling van die elementen in relatie tot de 
andere gebruikers van het gebied. 

• Herstel en behoud van een goede waterkwaliteit. 

Natuurverbinding op lokaal niveau 

Een natuurverbinding tussen de Schelde en de groene strook ten oosten van 
Hemiksem wordt gerealiseerd doorheen het open ruimtegebied.  Met de 
creatie van de natuurverbinding op lokaal niveau wordt via de creatie van 
kleine natuurelementen (poelen, struikgewas, bomenrijen,…) de uitwisse-
ling van bepaalde fauna mogelijk gemaakt.  De natuurfunctie heeft hierbij 
een ondergeschikte functie aan de hoofdfunctie in het gebied.  De verbin-
ding hoeft niet uit een doorlopende groenstrook te bestaan, maar kan ge-
vormd worden door verschillende kleine groengebiedjes op korte afstand 
van elkaar. 

Multifunctioneel ontwikkelingsgebied 

In de multifunctionele ontwikkelingsgebieden blijft de huidige functie (re-
gionale bedrijvigheid) behouden, tenzij zich potenties voordoen voor de 
omvorming van het gebied tot niet hinderlijke bedrijvigheid, recreatiege-
bied, woongebied, groengebied of andere functies die compatibel zijn met 
de woonomgeving.   

Indien wordt geopteerd voor de omvorming van het gebied wordt vanuit de 
natuurlijke structuur volgend beleid aan de multifunctionele ontwikke-
lingsgebieden gekoppeld: 
• Voor de gebieden langsheen de Schelde wordt de natuurverbinding 

gevormd door de Schelde waar mogelijk geïntegreerd en dit in overleg 
met de provincie Antwerpen.   



RICHTINGGEVEND DEEL / Ontwikkelingsperspectieven voor de deelstructuren 
12-116\RAP\ 06_HEM_GRS_a_tekst 

 

  @ Grontmij 
  103 

• Voor het gebied gesitueerd aan de Bovenvliet wordt ruimte voorzien 
voor het vernatuurlijken van de Vliet.  Ook de Vliet is een natuurver-
binding van bovenlokaal belang en overleg met de provincie Antwer-
pen is noodzakelijk. 

Indien wordt geopteerd voor de geheel of gedeeltelijke omvorming van de 
multifunctionele gebieden tot natuur wordt getracht de gebieden in relatie 
tot de natuurverbinding (Schelde of Vliet) uit te werken.  Hierbij wordt 
getracht om een snoer van natuurgebieden te realiseren langsheen de water-
loop.  Met betrekking tot de aard van het natuurgebied kan zowel geop-
teerd worden voor een eerder parkachtige invulling (met grote recreatieve 
mogelijkheden) als een invulling met grote natuurwaarde. Belangrijk is wel 
dat steeds de toegankelijkheid tot de gebieden behouden blijft en/of geop-
timaliseerd wordt. Vermoedelijk is het opportuun om bij een eventuele om-
vorming van het gebied aan de Vliet eerder te opteren voor de creatie van 
een grote natuurwaarde en bij de omvorming van gebieden aan de Schelde 
een meer parkachtige omgeving te verkiezen. 

 

 

5.1.4 Agrarische structuur 

5.1.4.1 Visie 

Landbouw in de gemeente Hemiksem heeft drie functies.  Ten eerste zorgt 
de landbouw voor het behoud van de open ruimte, ten tweede heeft de 
landbouw een recreatieve functie en ten derde moet door de aard van de 
landbouw en de realisatie op terrein het landbouwgebied fungeren als na-
tuurverbindingsgebied. 

Landbouw als beheerser van de open ruimte 

De nog resterende percelen in de gemeente voor landbouwgebruik worden 
zoveel mogelijk open gehouden.  Gelet op de minieme mogelijkheid voor 
professionele landbouw in Hemiksem wordt de overgang naar hobbyland-
bouw mogelijk gemaakt.  De organisatie van de hobbylandbouw zal echter 
gericht zijn op het vrijwaren van het open karakter van het gebied.   

Gelet op de stedelijke omgeving en de nood aan tuintjes in de gemeente 
zouden in het gebied volkstuintjes gerealiseerd kunnen worden.  Momen-
teel kent het gebied echter een zware vervuiling. 

Landbouw: een recreatieve functie 

De recreatieve functie die landbouw in de gemeente Hemiksem heeft uit 
zich op twee wijzen.  Enerzijds zal het gebruik van de percelen voor een 
groot deel op hobbylandbouw gericht zijn.  Anderzijds zal het agrarische 
gebied zodanig georganiseerd worden dat recreatieve routes het gebied 
doorkruisen zodat snel en veilig toegang kan verkregen worden tot de twee 
open ruimte verbindingen op bovenlokaal niveau.   
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Landbouw in een natuurverbindingsgebied 

In het landbouwgebied wordt een plan opgemaakt die een natuurverbin-
ding op lokaal niveau mogelijk maakt.  Natuur is in dit gebied onderge-
schikt aan de landbouwactiviteiten, doch een evenwicht tussen beide activi-
teiten moet gerealiseerd kunnen worden. 

 

5.1.4.2 Selecties en beleid 

Kaart 33: Gewenste agrarische structuur 

Het gebied langsheen de Varenstraat wordt aangeduid als open ruimte ge-
bied met een belangrijke functie inzake hobbylandbouw. 

De mogelijkheden voor hobbylandbouw zijn in die zin begrensd door de 
optie om voor het gebied een ‘open’ uitstraling te bewaren.  Voor het ge-
bied wordt een plan opgemaakt waarbij de mogelijkheden inzake hobby-
landbouw ruimtelijk uitgewerkt worden. 

 

5.1.5 Acties binnen de gewenste open ruimte structuur 

Onderstaand worden een aantal mogelijke acties weergegeven die de ge-
meente kan uitvoeren in kader van de gewenste deelstructuur.  Voor het 
bepalen van het te voeren ruimtelijk beleid in een bepaald gebied moet het  
beleid vanuit elke deelstructuur beschouwd worden.  De meeste van onder-
staande acties kunnen aldus gekoppeld worden met acties vanuit de andere 
deelstructuren. 

De gemeente Hemiksem kan in overleg met de hogere overheid een strate-
gisch plan opmaken voor de Scheldestrook, waarbij de landschappelijke 
invulling en groenontwikkeling van het gebied voldoende aandacht krijgt.   

De gemeente kan een strategisch plan opmaken voor het accentueren van 
de ingangen van de gemeente. 

 

De gemeente kan een strategisch plan en/of RUP opmaken voor het open-
ruimte-eiland waarbij de verschillende functies van het gebied worden ge-
combineerd en gedetailleerd worden uitgewerkt in een inrichting voor het 
gebied.  Belangrijke aandachtspunten hierbij is het opmaken van een regel-
geving voor de hobbylandbouw en de relatie tot de open ruimte verbinding.  
Voor het uitvoeren van deze actie is de ophef van de reserveringsstrook 
voor leidingen noodzakelijk.  De gemeente vraagt het Vlaamse Gewest deze 
strook dan ook te schrappen. 

De gemeente kan de nodige actie ondernemen voor de herinrichting van de 
reststrook / parkeerstrook langsheen de N148. 

De gemeente kan maatregelen nemen die een ecologisch aangepast groen-
beheer op de delen van bedrijventerreinen, die niet ingevuld worden door 
gebouwen en infrastructuren mogelijk maken. 
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De gemeente kan een RUP opmaken voor het gemeentelijk parkje aan de 
kerk van OLV-Onbevlekt (Saunierlei). 

De gemeente kan RUP’s opmaken voor de multifunctionele ontwikke-
lingsgebieden, indien in overleg met het Vlaams Gewest werd bepaald dat 
een omvorming naar een lokale groeninvulling opportuun is. 

De gemeente kan in kader van de optimalisatie van de waterhuishouding 
de nodige maatregelen treffen. 

Naast bovengenoemde bepalingen kan de gemeente steeds acties uitwerken 
die aansluiten bij het vooropgestelde ruimtelijk beleid binnen de open ruim-
te structuur. 
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5.2 Gewenste nederzettingsstructuur 

5.2.1 Visie van de gemeente Hemiksem binnen het grootstedelijk 
gebied Antwerpen  

Hemiksem gaat uit van de idee dat de gemeente Hemiksem, met uitzonde-
ring van de omgeving rond het kasteel van Hemiksem en het gebied Kerke-
neinde volledig in het grootstedelijk gebied Antwerpen zal gesitueerd zijn. 

Binnen dit grootstedelijk gebied Antwerpen wenst Hemiksem zich te ont-
wikkelen als een volwaardige dorpskern.  In het grootstedelijk gebied Ant-
werpen wenst Hemiksem een gemeente te zijn die ruimte biedt voor het 
opvangen van bijkomende woningen en ondersteunende voorzieningen.  
Met ondersteunende voorzieningen wordt voornamelijk gedoeld op het 
aanbieden van recreatieve mogelijkheden die aansluiten bij het karakter  
van de dorpskern van Hemiksem en de optie om de voormalige kleiwin-
ningsgebieden als natuurontwikkelingsgebieden te beschouwen.  Mogelijk-
heden zijn het aanbieden van infrastructuur voor zachte recreatie langsheen 
de Schelde, alsook het aanbieden van locaties voor de organisatie van cul-
turele evenementen. De verbinding met het hart van het grootstedelijk ge-
bied Antwerpen, vooral aangaande het openbaar vervoer, dient hiertoe 
geoptimaliseerd te worden. 

Figuur 8: Voorstel afbakening stedelijk gebied 
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Op het grondgebied van Hemiksem wordt de Schelde als westelijke grens 
voorgesteld en het open ruimte gebied ten oosten van de kern (de zoge-
naamde groene vinger) als oostelijke grens voorgesteld.  Het kasteel van 
Hemiksem en het park en golfterrein worden dus niet mee opgenomen in 
het stedelijk gebied. 

De scheiding tussen het grondgebied van de gemeente Hemiksem en Schelle 
wordt gevormd door het natuurverbindingsgebied gevormd door de Vliet.  
De natuurverbinding sluit in het oosten aan op het gebied Kerkeneinde.  
Hemiksem stelt voor dit gebied niet mee op te nemen binnen het grootste-
delijk gebied Antwerpen. 

De omgeving van de St. Bernardusabdij sluit eveneens aan op de Vlietval-
lei.  Gelet echter op de centrumfunctie die de vallei heeft en het belang van 
het omliggende park voor cultuuresthetische en recreatieve doeleinden, 
wordt voorgesteld de omgeving van de abdij als recreatief groengebied aan 
te duiden met een bijkomende verzorgende maatschappelijke functie.  De 
gebouwen op het terrein (o.a. de voormalige gemeentelijke opslagruimten) 
bieden potenties voor de organisatie van cultuur-recreatieve functies (ruim-
te voor feesten en andere evenementen). 

De omgeving rond Callebeek, ten noorden van de Callebeekstraat, tussen 
Callebeekstraat en Scheldestraat en ten zuiden van de Scheldestraat, wordt 
aangeduid als stedelijk groengebied.  Naast natuurontwikkeling, wordt 
zachte recreatie mogelijk gemaakt. 

De zone met overdruk reservatiestrook (reserveringsstrook voor openbare 
nutsleidingen) wordt eveneens aangeduid als stedelijk groengebied.  Deze 
zone wordt voornamelijk ingericht als natuurontwikkelingsgebied. 

Ten zuiden van de Varenstraat wordt een stedelijk open ruimte gebied aan-
geduid.  De inrichting van dit gebied zal naast weilanden voor vee ook de 
mogelijkheid bieden tot hobbylandbouw. 

 

5.2.2 Visie op de gewenste nederzettingsstructuur voor Hemiksem 

Zoeken naar centraliteit 

De gemeente Hemiksem zoekt naar een nieuwe centraliteit.  De gemeente-
plaats wordt geherwaardeerd als centraal punt.  Het beleid voor de herop-
waardering wordt benaderd vanuit twee invalshoeken.  Enerzijds wordt de 
mogelijkheid gegeven aan het centraal punt voor het inrichten van centrum 
ondersteunende functies zoals kleinhandel, socio-culturele functies en 
maatschappelijke voorzieningen.  Bovendien zal het centraal punt optimaal 
bediend worden door het openbaar vervoer.  Anderzijds worden een aantal 
maatregelen genomen die de verspreiding van de centrumfuncties over de 
gehele gemeente verhinderen, zoals het ontmoedigen van de realisatie van 
nieuwe kleinhandelszaken buiten de aangeduide centrumzone. (zie verder 
bij het deel economie/kleinhandel)  Met deze maatregelen wordt getracht 
op termijn opnieuw een dynamisch gemeentecentrum te ontwikkelen. 

In deze zin moet ook het verder verdichten van het terrein achter het ge-
meentehuis – waarbij tevens wordt gestreefd naar een goede organisatie 
van de publieke ruimte en de aanwezigheid van voldoende open ruimte 
(groengebieden en recreatieruimten) – onderzocht worden.   
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De toegangswegen naar het centrumgebied (Lindelei – Assestraat) worden 
als dusdanig ingericht en verkrijgen een duidelijkere toegangsfunctie dan de 
overige wegen. 

Ruimtelijk verbinden van de verschillende  woonwijken 

De verschillende woonwijken worden ruimtelijk met elkaar verbonden.  De 
vandaag bestaande breuken in het woonweefsel worden hersteld. 

Indien de mogelijkheid bestaat wordt bij de herinrichting van de (verlaten) 
bedrijventerreinen voldoende aandacht besteed aan openbare groene ruim-
te zodat verbindingen tussen het woonweefsel mogelijk worden. 

De barrière, gevormd door de N148, tussen Callebeek en de rest van He-
miksem wordt opgeheven, voornamelijk door het herinrichten van de 
steenweg tussen de Scheldestraat en de Callebeekstraat, het accentueren 
van de aansluitingen van beide wegen op de N148 en het voorrang verlenen 
voor langzaam verkeer op deze knooppunten.  Hetzelfde principe wordt 
vooropgesteld voor het verbeteren van de relatie van de Sint-
Bernardusabdij met de kern. 

De wijken rond de Begoniaweg en rond de Hoofdboslaan worden geschei-
den van elkaar door de reservatiestrook.  De reservatiestrook wordt inge-
vuld met een gedifferentieerde woningtypologie die enerzijds de ruimtelijke 
barrière opheft en anderzijds de breuk structureel accentueert (waardoor 
eveneens eenheid wordt verkregen).  Een groene corridor, ontwikkeld 
langsheen een langzaam vervoerverbinding, vormt de accentuering. 

Uitbouw wonen aan het water 

Gelegen aan de oevers van de Schelde vormt Callebeek de ontwikkelings-
pool voor nieuwe woonmogelijkheden.  Het beleid dat voor Callebeek 
vooropgesteld wordt is gericht op renovatie van het bestaande woningpa-
trimonium (beschermd dorpsgezicht) en de uitbreiding met nieuwe woon-
mogelijkheden.  Men kan veronderstellen dat het creëren van nieuwe 
woonmogelijkheden een gunstig effect kan hebben op de renovatie van de 
huidige woningen, alsook het opnieuw opleven van de horecafunctie.  Ge-
legen aan het veer dat de verbinding maakt met Kruibeke vormt Callebeek 
naast een belangrijke toekomstige woonomgeving tevens een belangrijk 
knooppunt voor recreatie. 
 
De uitbouw van Callebeek wordt mogelijk, waarbij naast de uitbouw van 
de woonomgeving voldoende aandacht gaat naar het creëren van een 
openbare ruimte rond het beschermde dorpsgezicht.  De zone tussen Calle-
beek en het bedrijf Bekaert kan ontwikkeld worden voor wonen aan het 
water.   
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5.2.3 Elementen en beleid  

Kaart 34: Gewenste nederzettingsstructuur 

5.2.3.1 Kerngebied wonen 

Alle vandaag bestaande zones voor wonen worden aangeduid als kernge-
bied wonen. 

In het kerngebied wonen wordt een beleid vooropgesteld dat aansluit bij de 
ligging in het stedelijk gebied.  Naast het aanbieden van een gedifferenti-
eerde woonomgeving wordt een dichtheid van 25 woningen per ha voorop-
gesteld. 

In het kerngebied wonen wordt gestreefd naar hoogwaardige woonomge-
vingen met voldoende openbare ruimte, zowel verharden als groen ruim-
ten. 

 

5.2.3.2 Renovatiegebied wonen 

De gehele zone tussen de spoorweg en de N148 en het gebied Schelleakker 
wordt aangeduid als renovatiegebied wonen.  Doelstelling voor dit gebied 
is een grondige heropwaardering van de aanwezige woonruimte.  Zowel de 
woningen zelf als de openbare ruimte wordt aangepakt.  Het samenvoegen 
van woningen wordt mogelijk gemaakt zodat leefbare éénsgezinswoningen 
gecreëerd worden.  Waar mogelijk worden de binnengebieden ingericht tot 
groene binnenruimten die een meerwaarde realiseren naar de omringende 
woningen.  Een belangrijk instrument is hierbij tevens het installeren van 
recht van voorkoop.  Met dit voorkooprecht kan de gemeente een zekere 
controle over de renovatie verkrijgen. 

 

5.2.3.3 Ontwikkelingsgebieden wonen 

Uit het hoofdstuk taakstelling blijkt dat de gemeente geen behoefte heeft 
aan het aansnijden van bijkomende woonomgevingen voor de opvang van 
de lokale behoeften.  De gemeente gaat uit van een ligging in het stedelijk 
gebied Antwerpen en wenst een aantal nieuwe woonprojecten te ontwikke-
len zodat een strategische versterking van de gemeentelijke woonomgevin-
gen mogelijk wordt. 

Vooraleer deze gebieden effectief ontwikkelbaar zijn zal aangetoond moe-
ten worden dat de ontwikkeling van het woongebied niet in gedrang komt 
met de principes van de integrale waterhuishouding, de ontsluiting van het 
gebied en de algemene goede ruimtelijke invulling van het gebied. 
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a. Gebied ten oosten van de Asterlaan ò gebied tussen Asterlaan en Varenstraat en 
gebied ten westen van Varenstraat  

Voor de ontwikkeling van dit gebied moet een RUP opgemaakt worden 
waarbij de reserveringsstrook wordt opgeheven (RUP Vlaams niveau) en 
een klein deel van agrarisch gebied naar woongebied wordt omgezet.  De  
hogere overheid wenst de reserveringstrook voorlopig te behouden.  De 
gemeente Hemiksem formuleert onderstaand een aantal randvoorwaarden 
bij de ontwikkeling van het gebied die van toepassing zijn bij opheffing van 
de reserveringsstrook: 
• De realisatie van een groene open ruimte verbinding met een langzaam 

vervoersverbinding tussen het open ruimte-eiland en de groene vinger. 
• De realisatie van een gedifferentieerde woonomgeving bestaande uit 

rijwoningen met tuin, meergezinswoningen met semi-publieke of open-
bare tuin en stapelwoningen.  Voor het totale projectgebied moet een 
minimale dichtheid van 25 woningen per ha behaald worden. 

• In de gehele strook moet een groen uitzicht gerealiseerd worden. 

b. Gebied tussen de Heiligstraat en de Wijngelagweg  

Voor dit gebied wordt door de gemeente momenteel een inrichtingsplan 
opgemaakt.  Dit gebied is gelegen in woongebied: een opmaak van een 
RUP is niet noodzakelijk. 

c. Gebied tussen de Lindelei ò Heiligstraat ò Fr.Huysmanslaan  

Voor het gebied aan de Lindelei werd een inrichtingsplan opgemaakt.  Een 
deel van het gebied is reeds verkaveld.  De gemeente hanteert het inrich-
tingsplan voor de verdere ontwikkeling van het gebied. 

d. Omgeving Callebeek  

Voor de ontwikkeling van dit gebied moet een RUP opgemaakt worden, 
waarbij de bestemming industriegebied wordt omgevormd naar woonge-
bied en parkgebied.  Randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het gebied 
zijn: 
• De sanering van het gebied 
• De omvorming van het oostelijk deel tot parkgebied. 
• Voor het projectgebied in zijn geheel (met inbegrip van het deel park) 

moet een dichtheid van 25 woningen per ha gerealiseerd worden. 
• De realisatie van gestapelde of meergezinswoningen.  
• De schaal van het project moet afgestemd worden op de schaal van het 

aansluitende beschermde dorpsgezicht Callebeek. 

e. Gebied Schelleakker 

Voor de ontwikkeling van dit gebied moet een RUP opgemaakt worden, 
waarbij de bestemming recreatiegebied voor een beperkt deel wordt omge-
vormd tot woongebied.  Dit gebied wordt beschouwd als randafwerking 
van de oostelijke zijde van het toekomstig te creëren park (zie ook d. omge-
ving Callebeek).  Randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het gebied 
zijn: 
• Het creëren van een zone voor sociale woningen voor de opvang van de 

bewoners in de te onteigenen zonevreemde noodwoningen (woningen 
van Schelleakker zelf + woningen Callebeekstraat en Scheldestraat). 

• De realisatie van rijwoningen/appartementen met een voldoende grote 
buitenruimte en garage. 
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f. Woonplan steenbakkerij 

Doelstelling van dit plan is het naar achter brengen van de bouwlijn en het 
renoveren van een aantal kleine woningen.  Met het naar achter brengen 
van de bouwlijn, wordt de verenging op de N148 weggewerkt. Ook de 
steeg, Steenbakkerijstraat wordt verbreed en heringericht. 

g. Gebied aan Bouwerijstraat 

Voor de ontwikkeling van dit gebied moet een RUP opgemaakt worden, 
waarbij de bestemming bufferzone voor een beperkt deel wordt omge-
vormd tot woongebied.  De zone voor buffer rond het bedrijventerrein is 
nooit ingericht als buffer en in de praktijk is het realiseren van een buffer-
functie op deze plek onhaalbaar.  Randvoorwaarden bij de ontwikkeling 
van het gebied zijn: 
• Het creëren van een straatbeeld langsheen de Bouwerijstraat. 
• Bij de inrichting van het gebied dient rekening te worden gehouden met 

een goede afwerking naar het achterliggende industriegebied. 
• De realisatie van rijwoningen, meergezinswoningen, gekoppelde, ge-

schakelde of gestapelde woningen met tuin of private buitenruimte. 

h. Sint-Bernardusabdij 

Voor de verdere renovatie en uitbouw van de Sint-Bernardusabdij moet een 
RUP opgemaakt worden.  In dit RUP wordt onderzocht welke functies 
best gerealiseerd worden binnen het bestaande gebouw.  Momenteel wordt 
gedacht aan een combinatie van wonen met de verdere uitbreiding van de 
gemeentelijke administratie en diensten (post, bibliotheek academie,…).  
De serviceflats voor bejaarden zijn reeds gerealiseerd. Aansluitend met de 
abdij kan in beperkte mate verharde ruimte gerealiseerd worden in functie 
van bijvoorbeeld parkeerplaatsen.  

 

5.2.3.4 Multifunctionele ontwikkelingsgebieden 

In de multifunctionele ontwikkelingsgebieden blijft de huidige functie (re-
gionale bedrijvigheid) behouden, tenzij zich potenties voordoen voor de 
omvorming van het gebied tot niet hinderlijke bedrijvigheid, recreatiege-
bied, woongebied, groengebied of andere functies die compatibel zijn met 
de woonomgeving.  De omvorming van deze gebieden zal steeds in overleg 
met het Vlaamse Gewest tot stand moeten komen. 

Indien wordt geopteerd voor de omvorming van het gebied wordt vanuit de 
nederzettingsstructuur volgend beleid aan de multifunctionele ontwikke-
lingsgebieden gekoppeld: 
• Voor de gebieden langsheen de Schelde is het van belang dat de relatie 

met zowel Callebeek als met het centrum versterkt wordt. 
• Voor het gebied gesitueerd aan de Bovenvliet dient de relatie met het 

centrum versterkt te worden. 

Indien wordt geopteerd voor de geheel of gedeeltelijke omvorming van de 
multifunctionele gebieden tot woongebied wordt volgend beleid vooropge-
steld: 
• Een minimale dichtheid van 25 woningen per ha.  
• Ruime publieke verharde of onverharde ruimte. 
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• Er wordt gestreefd naar een mix van sociale koop- en huurwoningen en 
andere woningen, alsook naar een mix in typologie van bebouwing 
(eengezinswoningen en woningen voor alleenstaanden). 

• De bebouwing moet aansluiten bij de bestaande woonstructuur (o.a. 
met betrekking tot de bouwhoogte). 

• Bijkomende bebouwing dient steeds de relatie met zowel de waterloop 
als het centrum te verwezenlijken (enclaves van woningen langsheen de 
Schelde worden dus uitgesloten). 

• Een lint van woningen (al dan niet gestapeld) kan niet gerealiseerd 
worden langsheen een waterloop.  Een goed evenwicht tussen bebouw-
de en niet bebouwde delen langsheen de Schelde is opportuun.   

 

5.2.3.5 Zonevreemde woningen 

Algemeen 

De gemeente Hemiksem zal de nodige ontwikkelingsperspectieven bieden 
aan vergunde of vergund geachte woningen.  De gemeente telt slecht een 
beperkt aantal zonevreemde woningen.  Het RUP zonevreemde woningen 
zal bestaan uit een aantal deelRUP’s die de hieronder beschreven clusters 
oplossen. Indien beleidsacties noodzakelijk zijn voor de zonevreemde wo-
ningen zonder ontwikkelingsperspectieven zullen deze zaken gebiedsgericht 
opgelost worden.  Zo zal bijvoorbeeld de problematiek rond de zone-
vreemde tuinen en garageboxen in het Callebeekpark uitgewerkt worden 
bij het gebiedsgericht plan voor Callebeek. 

Zonevreemde woningen met ontwikkelingsperspectieven 

De woningen in het noorden van de gemeente, langsheen de N148 (Bredes-
traat), gesitueerd in parkgebied verkrijgen de nodige rechtszekerheid.  Voor 
de woningen wordt in het RUP zonevreemde woningen een herbestemming 
naar woongebied gerealiseerd, indien dit geen beperkende implicaties heeft 
op het aanwezige regionaal bedrijventerrein.  In het op te maken RUP 
wordt daarnaast de relatie met het achterliggende natuurwerkgebied verder 
onderzocht.   

De Molen, in het zuiden van de gemeente, op de grens met Schelle, wordt 
bestendigd.  In het RUP zonevreemde woningen kan het gebouw gesitueerd 
worden in woongebied.  Het behoud van de historische waarde en de crea-
tie van een relatie tot de Vliet moet in het RUP uitgewerkt worden. 

De woningen op de N148, ter hoogte van de nijverheidsstraat, verkrijgen 
de nodige ontwikkelingsperspectieven, indien deze beleidsoptie geen impli-
caties heeft naar het aanliggende bedrijventerrein.  Een herbestemming 
naar woongebied wordt vooropgesteld. Bij de herbestemming moet de no-
dige aandacht gegeven worden aan het creëren van een goede toegang naar 
de abdij. 

De woningen in de Bouwerijstraat verkrijgen de nodige rechtszekerheid.  
Voor de woningen wordt gestreefd naar een herbestemming naar woonge-
bied op voorwaarde dat dit geen beperkende implicaties heeft op het aan-
wezige regionaal bedrijventerrein.  Bij de opmaak van het RUP zone-
vreemde woningen zal in overleg met het aanwezige bedrijf en de betrokken 
woningen naar een goede overgang met het industrieterrein gestreefd wor-
den.  De gewenste buffering van het bedrijf wordt in dit RUP onderzocht. 
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Het kasteel van Hemiksem (en bijgebouwen) en het Monnikenhof worden 
beschouwd als waardevolle gebouwen.  De gebouwen zullen in parkgebied 
gesitueerd blijven maar krijgen specifieke ontwikkelingsperspectieven, 
waarbij herbouwen, verbouwen en uitbreiden mogelijk is indien dit binnen 
de context van het beschermd statuut mogelijk is.  In het bijzonder kunnen 
in deze gebouwen functiewijzigingen gerealiseerd worden in functie van 
recreatie of bedrijvigheid16 op voorwaarde dat deze ruimtelijk integreerbaar 
is in de omgeving. Hinderende activiteiten of activiteiten waarbij het mobi-
liteitsprofiel niet is afgestemd op schaal van de gemeente Hemiksem zijn 
niet toelaatbaar. 

De recent gebouwde villa aan de Assestraat17 blijft gesitueerd in parkgebied 
en verkrijgt een juridische zekerheid inzake het herbouwen, het verbouwen 
en het beperkt uitbreiden (maximaal 20%).  Bij de opmaak van het RUP 
zonevreemde woningen zullen specifieke voorwaarden inzake de inpassing 
in het domein (landschappelijke en natuurlijke inrichting) worden opge-
legd. 

Zonevreemde woningen zonder ontwikkelingsperspectieven 

De noodwoningen te Callebeek worden op termijn door de gemeente aan-
gekocht of onteigend (uitdoofbeleid).  De woningen worden vervolgens 
verwijderd. Dit geldt zowel voor de woningen in de Callebeekstraat, de 
Scheldestraat als de Schelleakker. De locatie aan de Schelleakker zal ver-
volgens plaats bieden aan een sociaal woningproject (zie ontwikkelingsge-
bieden voor wonen).  Sommige van de woningen zijn opgenomen in de 
“inventaris van het Cultuurbezit – bouwen door de eeuwen heen”.  De ge-
meente zal in overleg met ROHM Antwerpen, cel Monumenten en Land-
schappen nagaan of ook voor de inventaris opgenomen woningen een uit-
doofbeleid opportuun is. 

De verkrotte hoeve aansluitend aan het natuurgebied rond het kasteel van 
Hemiksem, krijgt geen ontwikkelingsperspectieven.  De gebouwen worden 
verwijderd. 

 

5.2.4 Acties 

Onderstaand worden een aantal mogelijke acties weergegeven die de ge-
meente kan uitvoeren in kader van de gewenste deelstructuur.  Voor het 
bepalen van het te voeren ruimtelijk beleid in een bepaald gebied moet het  
beleid vanuit elke deelstructuur beschouwd worden.  De meeste van onder-
staande acties kunnen aldus gekoppeld worden met acties vanuit de andere 
deelstructuren. 

De gemeente Hemiksem kan een strategisch project opstarten voor de her-
opwaardering van het centrumgebied van kerk - voormalig gemeentehuis - 
gemeentepark.  De herinrichting van deze zone ten voordele van het lang-
zaam verkeer met een groenaanleg die aansluit bij het gemeentepark moe-
ten onder andere in dit project begrepen worden.  

                                                         

16  Zo is bijvoorbeeld een horeca of hotelfunctie mogelijk. 

17  Villa gebouwd met stedenbouwkundige vergunning 
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De gemeente Hemiksem kan een RUP opmaken voor de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 

De gemeente kan RUP’s opmaken voor de multifunctionele ontwikke-
lingsgebieden, indien in overleg met het Vlaams Gewest werd bepaald dat 
een omvorming naar een lokale wooninvulling opportuun is. 

De gemeente zal een RUP opmaken voor de zonevreemde woningen. 

Voor de zone tussen de spoorweg en de N148 kan de gemeente een strate-
gisch gebiedsgericht plan of één of meerdere RUP’s opmaken, zodat het 
gebied kan opgewaardeerd worden. 

De gemeente Hemiksem vraagt de hogere overheid de reservatiestrook ter 
hoogte van Hemiksem te schrappen. 

Naast bovengenoemde bepalingen kan de gemeente steeds acties uitwerken 
die aansluiten bij het vooropgestelde ruimtelijk beleid binnen de nederzet-
tingsstructuur. 

 

 

5.3 Gewenste ruimtelijk economische structuur  

5.3.1 Algemeen 

De gewenste ruimtelijke economische structuur voor Hemiksem wordt 
voornamelijk als suggestie naar de hogere overheid opgemaakt.  De ge-
meente Hemiksem wenst een gemeentelijke visie te formuleren die inge-
bracht kan worden bij de verschillende planningsprocessen aangaande de 
gemeente. 

Kaart 35: Gewenste ruimtelijke economische structuur 

 

5.3.2 Gewenste ruimtelijke structuur voor de bedrijvigheid 

5.3.2.1 Visie 

De aanwezige bedrijvigheid te Hemiksem kampt met een aantal problemen: 
de ontsluiting van de bedrijvigheid is niet optimaal en het type bedrijvig-
heid is niet steeds verzoenbaar met de dense woonomgeving. 

Doch een omvorming van de bestaande bedrijventerreinen is geen eviden-
tie: enerzijds is er het economische belang (werkgelegenheid en inkomsten), 
anderzijds heeft ook de omvorming van de dikwijls zwaar vervuilde terrei-
nen naar wonen, natuur en recreatie zware financiële consequenties. 

De gemeente wenst daarom naar het bovenlokale beleidsniveau een genu-
anceerd standpunt in te nemen dat zich voornamelijk richt op het omgaan 
met de potenties die zich in het gebied voordoen.  De vandaag bestaande 
bedrijventerreinen te Hemiksem worden aldus beschouwd als een dyna-
misch werkgebied.   



RICHTINGGEVEND DEEL / Ontwikkelingsperspectieven voor de deelstructuren 
12-116\RAP\ 06_HEM_GRS_a_tekst 

 

  @ Grontmij 
  115 

Naast de potenties die zich voordoen inzake woningbouw, recreatie en na-
tuurontwikkeling (zie de desbetreffende hoofdstukken), zijn nieuwe vor-
men van bedrijvigheid mogelijk indien deze aansluiten bij het woongebied 
en kaderen in een algemeen concept van heropwaardering van de Schel-
destrook.   

Naast bovenstaande visie die de visie op de bedrijventerreinen op lange 
termijn bevat, worden door de gemeente een aantal punten van verbeterin-
gen aangebracht op korte termijn.  Het betreft voornamelijk verbeteringen 
in functie van ontsluiting. 

Voor het meest noordelijke terrein vermoedt de gemeente dat het oppor-
tuun is de regionale bedrijvigheid hier te blijven stimuleren.  Wel wordt ook 
voor deze zone een betere ontsluiting gezocht.  Het terrein dient in aanslui-
ting met de bedrijventerreinen te Hoboken ontsloten te worden via wegenis 
langsheen de Schelde (de industrieterreinen) tot de ring.  Hiertoe kan de 
doortrekking van de Vloorststraat (grondgebied Hoboken – Antwerpen) 
een optie zijn.  Indien het geheel van bedrijventerreinen ten zuiden van 
Antwerpen niet geherwaardeerd wordt en geen betere ontsluiting mogelijk 
is, zal ook voor dit terrein bovenstaand beleid als suggestie naar het boven-
lokaal planniveau door de gemeente verdedigd worden. 

Belangrijke opmerking is dat het geenszins de bedoeling is de bedrijvigheid 
bewust op deze plekken te gaan omvormen, wel wordt gesteld dat als een 
hervorming zich voordoet door bijvoorbeeld een bedrijf dat zijn activiteiten 
stopzet, op dat moment, in samenspraak met het bedrijf en afhankelijk van 
de grootte van het project met de bovenlokale overheid, de meest gunstige 
bestemming voor het perceel of de percelen naar voren kan worden ge-
bracht.  Hierbij komen zowel de directe meerwaarden die gerealiseerd kun-
nen worden op het terrein zelf als de meerwaarden die worden bereikt door 
een inpassing in de omgeving naar voren. 

 

5.3.2.2 Selecties en beleid voor de bedrijvigheid 

Zone voor regionale bedrijvigheid 

De gemeente beschouwt alle gebieden voor bedrijvigheid in de gemeente als 
zone voor regionaal bedrijventerrein.  Deze gebieden zijn bedoeld voor 
bedrijven met een regionaal profiel.   

De bedrijventerreinen te Hemiksem (met uitzondering van 1 en 2) kunnen 
in principe ontsloten worden door het spoor.  De verdere uitbouw van de 
kadefaciliteiten is in principe mogelijk. 

Met betrekking tot de zone voor regionale bedrijvigheid wordt volgend 
beleid vooropgesteld: 

Zone 7 wordt naast de ontsluiting via de N148 op termijn bijkomend ont-
sloten worden via D’Herbouvillekaai.  Om deze route te optimaliseren 
dient de Vloorsstraat (Hoboken) doorgetrokken te worden. 
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Zone 7 wordt strikt afgebakend.  De aanwezige groenzones die het terrein 
begrenzen worden beter ingericht.  De gemeente stelt dat een beperkte uit-
breiding18 van het bedrijf Casco naar het zuiden (huidige reservatiestrook) 
mogelijk moet zijn, indien een optimale relatie met de aanwezige groenzone 
wordt nagestreefd.  De uitbreiding wordt voorzien binnen het eigen perceel 
van Casco. Mogelijk zal deze groenzone geheel of gedeeltelijk tot het IVON 
behoren en is een afweging op Vlaams niveau noodzakelijk. 

Zone 5-6:  De ontsluiting van de zone wordt onderzocht, waarbij wordt 
getracht om de route via de Callebeekstraat zoveel mogelijk te ontlasten.   
Hiertoe moet intern op het bedrijventerrein de ontsluiting herbekeken wor-
den.  Indien een geschikte alternatieve ontsluiting wordt gevonden, kan in 
Callebeek het vrachtverkeer geweerd worden.  Een mogelijkheid bestaat in 
de ontsluiting van het bedrijf Galler langsheen Caldic of Vopak.  Indien 
een geschikte ontsluiting kan overeen gekomen worden kan de Calle-
beekstraat als langzaamvervoersas worden ingericht.  Verder wordt onder-
zocht of de ontsluiting van het terrein niet grotendeels langs de Heemdaals-
straat kan geschieden, zodat de Terlochtweg ontlast wordt. 

Zone voor multifunctionele ontwikkelingen 

In de multifunctionele ontwikkelingsgebieden blijft de huidige functie (re-
gionale bedrijvigheid) prioritair behouden, tenzij zich potenties voordoen 
voor de omvorming van het gebied tot niet hinderlijke bedrijvigheid, recre-
atiegebied, woongebied, groengebied of andere functies die compatibel zijn 
met de woonomgeving.   

Indien wordt geopteerd voor de volledige reorganisatie van het gebied, 
waarbij een omvorming van bedrijvigheid die nauwer aansluit bij het 
woongebied van Hemiksem opportuun is, wordt volgend beleid vooropge-
steld: 
• Nieuwe vormen van bedrijvigheid te Hemiksem zijn stedelijk, milieu-

vriendelijk en visueel sterk bepalend voor de gemeente.  
• Nieuwe vormen van bedrijvigheid te Hemiksem zijn eerder kleinschalig 

en niet-hinderlijk. 
• Nieuwe vormen van bedrijvigheid te Hemiksem passen in het concept 

voor de creatie van een stedelijke strook langsheen de Schelde met een 
goede mix van bedrijvigheid en andere stedelijk functies. De nieuwe be-
drijvigheid past in het concept van de Scheldestrook als groene woon-, 
werk en recreatielongen van het stedelijk gebied Antwerpen. 

Zone voor te schrappen bedrijventerrein 

Het noordelijke deel van het industriegebied zone 4 wordt omgevormd 
naar woonzone en parkzone. 

                                                         

18  Uitbreiding maximaal binnen grenzen van eigen perceel. 
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Zone voor uit te doven bedrijvigheid 

De zone tussen de abdij en de Schelde wordt aangeduid als zone voor uit te 
doven bedrijvigheid.   De gemeente zal samen met de aanwezige bedrijven 
en de Vlaamse overheid zoeken welke mogelijkheden (herlocalisatie, af-
braak bij stopzetting van de activiteiten,…) er zijn voor het realiseren van 
de vooropgestelde doelstelling.  Het terrein wordt door de gemeente op 
termijn aangekocht.  Het uitdoofbeleid wordt uitgewerkt bij de opmaak 
van het RUP rond de Sint-Bernardusabdij. 

Verspreide bedrijvigheid 

Het beleid met betrekking tot de verspreide bedrijvigheid richt zich op het 
aanmoedigen van bedrijvigheid die integreerbaar is in de woonomgeving.  
Bij opmaak van RUP’s voor het woongebied wordt de nodige aandacht 
geschonken aan het toelaten en/of stimuleren van bedrijvigheid.  

Bedrijvigheid buiten de gebieden die voor wonen en/of werken bedoeld 
zijn, wordt niet toegelaten. Uitzondering hierop vormen de twee bestaande 
economische functies, het café en het benzinestation langsheen de N148.  
Deze twee functies kan rechtszekerheid verleend worden. Het strikt begren-
zen van deze activiteiten wordt vooropgesteld. 

 

5.3.3 Gewenste ruimtelijke structuur voor de kleinhandel 

5.3.3.1 Visie 

De kleinhandelsstructuur in de gemeente Hemiksem moet opnieuw opge-
bouwd worden.  Hierbij wordt uitgegaan van twee invalshoeken: stimule-
ren kleinhandel in het centrum die gericht is op het ondersteunen van de 
dagelijkse behoeften van de inwoners van Hemiksem en stimuleren van een 
eerder toeristisch recreatieve kleinhandel die het toeristisch recreatief 
knooppunt Callebeek ondersteunt. 

Het stimuleringsbeleid wordt gericht op enerzijds het aanbieden van moge-
lijkheden en extra stimulerende maatregelen: herinrichten openbaar do-
mein met wandelpromenades, terrasruimte, groenaanleg.  Anderzijds 
wordt een ontradingsbeleid gevoerd naar nieuwe kleinhandelszaken die 
zich langsheen de invalswegen van de gemeente willen vestigen.  Een uit-
zondering geldt voor de zone tussen de Abdijstraat en de Bosstraat, waarbij 
in relatie tot het station en de abdij verdere ontwikkeling van de kleinhan-
del mogelijk is.  Afhankelijk van de evolutie met betrekking tot de omge-
ving van het station en de abdij, kan op termijn worden geopteerd voor het 
voeren van een echt stimuleringsbeleid in deze zone.  In eerste instantie 
zullen de  inspanningen van de gemeente Hemiksem zich echter voorname-
lijk richten op de omgeving van de Gemeenteplaats. 

Het beleid met betrekking tot de kleinhandel is dus gericht op het creëren 
van een samenhangend pakket van maatregelen met als doel het concentre-
ren van de kleinhandel, zodat deze concentratiezone op zich een attractieve 
ruimte voor verdere centrumontwikkeling vormt. 
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5.3.3.2 Selecties en beleid voor de kleinhandel 

Gebied voor stimulering kleinhandel 

Het centrum van Hemiksem (omgeving Gemeenteplaats) wordt aangeduid 
als stimuleringsgebied voor horeca en kleinhandel.   

De wijk Callebeek wordt aangeduid als stimuleringsgebied voor toeristisch-
recreatieve kleinhandel, in het bijzonder voor horeca. 

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. 

Gebied voor ontrading  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 tus-
sen de Abdijstraat en de Bosstraat is dit beleid niet van toepassing. 

 

5.3.4 Acties 

Onderstaand worden een aantal mogelijke acties weergegeven die de ge-
meente kan uitvoeren in kader van de gewenste deelstructuur.  Voor het 
bepalen van het te voeren ruimtelijk beleid in een bepaald gebied moet het  
beleid vanuit elke deelstructuur beschouwd worden.  De meeste van onder-
staande acties kunnen aldus gekoppeld worden met acties vanuit de andere 
deelstructuren. 

De gemeente Hemiksem vraagt het Vlaamse Gewest om een RUP op te 
maken met betrekking tot de bedrijvigheid te Hemiksem.  In dit RUP dient 
de ontsluiting van de verschillende bedrijven op korte termijn verbeterd te 
worden.  Onder andere de ontsluiting via Callebeek moet verhinderd wor-
den.   

De gemeente kan RUP’s opmaken voor de multifunctionele gebieden in-
dien een heroriëntering gewenst is en het Vlaams belang van deze gebieden 
achterhaald is.  Deze RUP’s zullen in nauw overleg met de hogere overheid 
tot stand komen. 

De gemeente kan in het centrum een specifieke zone afbakenen voor de 
stimulering van kleinhandel.  In de verschillende RUP’s die worden opge-
maakt voor het woongebied zal telkens het gewenste ruimtelijke beleid met 
betrekking tot kleinhandel juridisch vertaald worden.  In het bijzonder kan 
de gemeente ook een strategisch plan opstarten waarbij het gemeentelijk 
kleinhandelsbeleid wordt uitgewerkt.   In een tweede fase is het mogelijk 
ook voor de omgeving van St. Bernards een soortgelijk beleid op te starten. 

De gemeente kan een RUP opmaken voor de uitdoving van het industrie-
gebied 3 indien blijkt uit overleg met de Vlaamse overheid dat het niet lan-
ger opportuun is de site te beschouwen als van bovenlokaal belang. 

De gemeente kan een BPA/RUP opmaken voor de omzetting van het 
noordelijk deel van zone 4 naar woongebied / parkgebied. 
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De gemeente kan een RUP opmaken voor de twee zonevreemde economi-
sche functies, namelijk het café en het benzinestation.   

Naast bovengenoemde bepalingen kan de gemeente steeds acties uitwerken 
die aansluiten bij het vooropgestelde ruimtelijk beleid binnen de economi-
sche structuur. 

 

5.4 Gewenste toeristisch – recreatieve structuur 

5.4.1 Visie 

De 2 peilers voor de uitbouw van de toeristisch-recreatieve structuur te 
Hemiksem zijn: 

Uitbouwen van een stedelijke recreatie 

Hemiksem gaat uit van de veronderstelling dat het grootste deel van de 
gemeente in het  stedelijk gebied Antwerpen gelegen is.  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 op-
vang van een deel van de stedelijke recreatie. Hemiksem zal meer gericht 
worden op de Schelde: de Schelde is niet langer een achterliggende water-
loop, maar wordt het beeldbepalende waterfront van Hemiksem. 

De gemeente Hemiksem beschouwt de stedelijke recreatie als complemen-
tair met de woonomgeving.  Enerzijds wordt getracht de uitbouw van het 
recreatieve langeafstandsverkeer te verbeteren, waarbij Callebeek een speci-
fiek ondersteunend knooppunt (transferium) kan zijn.  Anderzijds wordt 
gewerkt aan de uitbouw van culturele activiteiten op een lokaal en eventu-
eel bovenlokaal niveau.  Een dynamisch cultureel Hemiksem langsheen het 
waterfront kan op lange termijn het eerder industrieel imago van de ge-
meente ombuigen. De abdij van Hemiksem vormt hierbij een belangrijk 
knooppunt.  De interactie tussen het knooppunt Callebeek en het knoop-
punt Abdij kan een interessante dynamiek aan de gemeente verlenen. 
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Uitbouwen van groenrecreatie 

Hemiksem bestaat grotendeels uit verharde en bebouwde buurten.  Groen 
is in de gemeente beperkt aanwezig.  Het aanwezige groen is veelal niet 
toegankelijk en dikwijls niet sterk visueel aanwezig in de gemeente.  De 
uitbouw van de groenrecreatie richt zich dan ook op deze twee aspecten.   

De gemeente tracht indien de opportuniteit zich voordoet gronden te ver-
werven of onderhandelingen met de eigenaars op te starten met als doel het 
toegankelijk maken van de groene ruimten.  Een strategisch gebied kan 
Kerkeneinde zijn.   

Een tweede luik 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 worden 
bij de toegang tot en de visualisatie van het groen zijn de Abdij en Calle-
beek.  

Uitbouwen van waterrecreatie 

Hemiksem is gesitueerd langsheen de Schelde en wenst die opportuniteit 
naar waterrecreatie toe uit te bouwen.  In samenwerking met de gemeente 
Schelle kan mogelijk de monding van de Vliet (tot kil aan de abdij van He-
miksem) voor waterrecreatie uitgebouwd worden.  Concreet kan de her-
opening van de Vliet naar de Schelde toe onderzocht worden en kan in een 
later stadium een kleine jachthaven voorzien worden.  

 

5.4.2 Elementen en beleid van de toeristische en recreatieve struc-
tuur 

Kaart 36: Gewenste toeristische en recreatieve structuur 

5.4.2.1 Gebieden van primair toeristisch recreatief belang (bovenlokaal 
niveau) 

Het deel van Hemiksem dat beschouwd wordt als behorend bij het groot-
stedelijk gebied Antwerpen, wordt geselecteerd als gebied van primair toe-
ristisch –recreatief belang19.  In deze gebieden kan nieuwe toeristisch-
recreatieve infrastructuur voorzien worden.   

De gemeente Hemiksem wenst in het gebied van primair toeristisch-
recreatief belang, toerisme die complementair is aan de woongebieden te 
ontwikkelen.  Tevens dient bijkomende toeristisch-recreatieve structuur te 
kaderen binnen het te ontwikkelen stedelijk karakter van Hemiksem. Dit 
betekent dat toerisme in het gebied voor primair toeristisch recreatief be-
lang aan een aantal voorwaarden wordt verbonden: 
• Bijkomende infrastructuur kan niet geluidshinderlijk zijn.   

                                                         

19  Het betreft de gehele gemeente met uitzondering van het gebied Kerke-
neinde en de omgeving rond het kasteel van Hemiksen. 
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• Toeristische infrastructuren waarvoor de autobereikbaarheid zeer be-
langrijk 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 aange-
moedigd worden (bv. heropening aansluiting Beneden-Vliet met de 
Schelde en uitbouw van een jachthaven). 

 

5.4.2.2 Toeristisch-recreatief netwerken en transferia 

Bovenlokale netwerken 

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.  

Een volledige fietsroute langsheen de Schelde uitbouwen in Hemiksem is 
op korte termijn niet mogelijk door de vele hindernissen.  Voor die delen 
waarbij de verwezenlijking van de route niet mogelijk is, kan de N148 
dienst doen als alternatieve route. Doch op lange termijn of bij eventuele 
herstructureringen in het industriegebied kan de recreatieve route langs-
heen de Schelde daadwerkelijk gerealiseerd  worden. Ook de verhoging van 
de dijken in kader van het SIGMA-plan kan eventueel potenties bieden in 
het realiseren van de route te Hemiksem. 

Lokale netwerken  

De gemeente Hemiksem wenst het bovenlokale netwerk te verfijnen en op 
grondgebied van de gemeente drie routes te voorzien die een verbinding 
vormen tussen de bovenlokale routes.  Het betreft een verbinding langs-
heen de reservatiestrook voor leidingen, alsook een verbinding van Calle-
beek doorheen het park en het centrum van de gemeente.  Een derde route 
volgt de vallei van de Vliet en zal eerder gerealiseerd worden als natuurpad, 
een onverhard pad dat gericht is op natuurbeleving, waarbij de toeganke-
lijkheid bewust op een lager schaalniveau wordt gehouden dan de overige 
toeristisch-recreatieve routes. Met de selectie van de drie routes wordt een 
fijnmazig systeem van recreatieve routes in de gemeente Hemiksem gecre-
eerd. De route langsheen de Vliet sluit aan op een netwerk van paden in de 
gemeente Aartselaar.  De gemeente zal daarnaast de noordelijke route met 
de stad Antwerpen trachten af te stemmen en zal de betreffende routes in-
brengen in de toekomstige planningsprocessen voor de uitbouw van de 
groene vinger. 
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De noordelijk route verloopt grotendeels via de huidige reservatiestrook 
voor leidingen op het gewestplan en is nog volledig te creëren.  Ter hoogte 
van de spoorweg wordt de route omgeleid via het kruispunt van de Arend-
weg met de N148.  De route wordt waar mogelijk beschouwd als een breed 
verhard pad, met een groene zone langs beide zijden.  Op lange termijn zal 
deze route onderdeel vormen van een fijnmazig netwerk, op korte termijn 
vormt deze route de ontsluiting voor het natuurwerkgebied van de voorma-
lige reservatiestrook en de ontsluiting van het in te richten landbouweiland 
waar tevens een aantal recreatieve mogelijkheden kunnen georganiseerd 
worden.  De route biedt een veilige groene ontsluiting in het centrum en 
verbindt het noordelijk deel van de gemeente met het centrum.  De route 
wordt een belangrijk beeldbepalend element voor de gemeente die de nog 
aanwezige open ruimte structureert.  De gemeente wenst dat bij de uitwer-
king van de recreatieve routes rondom Antwerpen en/of bij de uitwerking 
van de groene vinger tussen Hemiksem en Aartselaar, de ontsluiting in oos-
telijke richting verder uitgebouwd wordt. De realisatie van deze route op 
grondgebied van Hemiksem wordt gekoppeld aan gemeentelijke en of pri-
vate initiatieven. 

De zuidelijke route loopt langsheen de Vliet en zal een ander karakter ken-
nen.  De route zal eerder een niet-verharde of beperkt verharde route zijn 
langsheen de beekvallei.  De realisatie van de volledige route is geen eviden-
tie (ruimte tussen bedrijventerrein en Vliet is zeer beperkt) en wordt eerder 
op lange termijn mogelijk geacht.  Te kerkeneinde en in de omgeving van 
de Sint-Bernardusabdij wordt wel getracht het pad op middellange termijn 
te realiseren. 

Naast de noordelijke en zuidelijke route, wordt ook de ontsluiting naar 
Callebeek verbeterd.  Deze route wordt voornamelijk naar verkeersveilig-
heid uitgewerkt. 

Transferia 

Toeristisch-recreatieve transferia zijn plaatsen die door hun ligging en uit-
rusting ondersteunende infrastructuur bevatten (parking, infogebouw, sa-
nitair, horeca,…).  Zij zijn gelegen op of nabij de toeristisch-recreatieve 
routes.  De gemeente Hemiksem kent geen transferium op bovenlokaal 
niveau.  Het veer te Callebeek kan echter beschouwd worden als een be-
langrijk uitwisselingspunt tussen het toeristisch recreatief netwerk van de 
provincie Antwerpen en het netwerk Oost-Vlaanderen.  Op termijn (indien 
de hoofdroute langsheen de Schelde kan gerealiseerd worden), kan het veer 
en omgeving mogelijk als transferium op bovenlokaal niveau gaan functio-
neren.  Op dit moment wenst de gemeente het veer en omgeving als lokaal 
transferium te selecteren. 

In het transferium kan toeristisch-recreatieve ondersteunende infrastruc-
tuur worden uitgebouwd: parkeerplaatsen kunnen voorzien worden,  uit-
bouw horeca, informatiepanelen, picknickvoorzieningen,…. 

Het transferium wordt best optimaal bereikbaar gemaakt voor het open-
baar vervoer. 
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5.4.2.3 Toeristisch-recreatieve knooppunten  

Toeristisch recreatieve knooppunten worden aangeduid in de gemeente met 
als doel duidelijk te stellen waar bijkomende toeristische recreatieve infra-
structuren kunnen ingepland worden.  Gebiedsafhankelijk worden de ont-
wikkelingspotenties per knooppunt bepaald.  Volgende knooppunten wor-
den in de gemeente aangeduid. 

Toeristisch-recreatieve knooppunten van bovenlokaal belang 

Golfterrein Kasteel Cleydael 

Het golfterrein dat gedeeltelijk op grondgebied van de gemeente Hemiksem 
is gesitueerd dient strikt begrensd te worden op grondgebied Hemiksem.  
Indien mogelijk wordt het gebied aangewend voor recreatief medegebruik 
(horecafaciliteiten, parking, gebruik van wandelpaden in het domein,…).  
Het optimaliseren van de natuurwaarden in het gebied wordt vooropge-
steld.   

Toeristisch-recreatieve knooppunten van lokaal belang 

Sint-Bernardusabdij en omgeving 

De Sint-Bernardusabdij en omgeving kan ontwikkelen als cultureel – toe-
ristisch knooppunt van strategisch belang bij de uitbouw van de passieve 
recreatie. In de gebouwen van de voormalige abdij kunnen culturele func-
ties ondergebracht worden (bv. de mogelijke komst van het Erfgoeddepot).  
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.  De zone wordt voor 
bijkomende recreatie en speelpleinwerking aangeduid.  Voor de hoofdin-
gang van de abdij kan een feestweide voorzien worden. 

De monding van de Vliet kan uitgebouwd worden ten behoeve van water-
recreatie.  Hiertoe moet onderzocht worden of een verbinding van de Vliet 
met de Schelde kan gerealiseerd worden.  Een kleine jachthaven kan ver-
volgens voorzien worden: een potentiële locatie zou de aanwezige kil zijn 
die gesitueerd is in de onmiddellijke nabijheid van de abdij.  De potenties 
voor waterrecreatie zullen in nauwe samenwerking met de gemeente Schelle 
onderzocht worden. 

Callebeek 

De omgeving van Callebeek kan ontwikkeld worden als toeristisch knoop-
punt.  Ondersteunende infrastructuur zoals horeca, fietsenverhuur, infor-
matiecentrum,… kan gerealiseerd worden.  Verdere toeristisch-recreatieve 
uitbouw van Callebeek dient te gebeuren met respect voor het specifieke, 
kleinschalige en deels beschermd  karakter van Callebeek(dorpsgezicht).  
De inplanting van horeca kan bijdragen tot de attractiviteit van Callebeek 
maar dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren opdat de draagkracht 
van de omgeving niet overschreden wordt.  De schaal en de dynamiek van 
de voorzieningen dienen om die reden beperkt te blijven. 
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Omgeving zwembad/sporthal 

De omgeving van het zwembad kan verder ontwikkeld worden als sportief 
toeristisch recreatief knooppunt. 

 

5.4.2.4 Verspreide recreatieve infrastructuren 

Met betrekking tot de verspreide recreatieve infrastructuur wordt volgend 
beleid uitgewerkt: 

Voetbalterreinen Rubenslaan / Rode Kruisplein (recreatiegebied): 

Behoud van de terreinen is aangewezen.  Andere recreatieve functies op 
lokaal niveau kunnen beperkt bijkomend (of vervangend) gerealiseerd wor-
den). Relatie tot de omgeving kan verbeterd worden. 

Voetbalterrein Schelleakker (recreatiegebied): 

Behoud van het terrein is aangewezen.  Een betere integratie met de omge-
ving is wenselijk.  Uitbreiding van recreatie kan alleen in een totaalvisie 
voor het toeristisch recreatief knooppunt Callebeek. 

Visvijver Callebeek (parkgebied) 

Behoud van de visvijver wordt vooropgesteld.  In het RUP dat wordt op-
gemaakt voor de omgeving rond Callebeek kan de nodige rechtzekerheid 
voor de visvijver verleend worden, gekoppeld aan een verbeterde inpassing 
in de natuur. 

Hondenclub N148 (parkgebied) 

De hondenclub wordt op termijn beter geherlocaliseerd; momenteel neemt 
deze club een beeldbepalende locatie langsheen de N148.  In overleg met de 
club wordt een oplossing uitgewerkt. 

 

5.4.2.5 Groene ruimte 

Met betrekking tot de groene ruimte wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen recreatie in de natuurconcentratiegebieden, recreatie in de natuurwerk-
gebieden of groengebieden en recreatie in de parken.  In deze categorisering 
is voornamelijk het bepalen van de toegankelijkheid van belang.  De afwe-
ging tussen te realiseren ondersteunende functies, de keuze tussen verharde 
en niet-verharde paden en de keuze van recreatie, wordt gekoppeld aan het 
beoogde natuurbeleid. 
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Recreatie in natuurconcentratiegebieden 

In de natuurconcentratiegebieden suggereert de gemeente dat het beleid 
gericht wordt op een zacht recreatief medegebruik in evenwicht met de 
vooropgestelde natuurfunctie.  Toegankelijkheid van het gebied wordt ge-
promoot. Voor het gebied rond het kasteel van Hemiksem met een gedeel-
telijke situering van het golfterrein Cleyendael op grondgebied Hemiksem, 
wordt samen met de gemeente Aartselaar onderzocht of een al dan niet 
gedeeltelijk toegankelijk maken voor de niet-golfer van de terreinen moge-
lijk is.   

Het gebied Kerkeneinde zou op termijn moeten evolueren naar een groen-
gebied, waarbij met een beperkte toegankelijkheid zachte recreatie kan 
gepromoot worden.  Het gebied is interessant voor een uitbouw als natuur-
ontdekkinggebied en natuurbelevinggebied (bv. voor begeleide natuurwan-
delingen en dergelijke).  Op termijn wordt dit gebied best door de gemeente 
verworven.  Een andere mogelijkheid biedt overleg met de eigenaars.  Het 
beheer van het gebied kan een taak zijn voor de plaatselijke natuurvereni-
gingen. 

Recreatie in de natuurwerkgebieden of groengebieden 

In de natuurwerkgebieden en groengebieden wordt zowel het recreatieve 
luik als het natuurkundige luik uitgewerkt.  In deze gebieden kan naast 
laagdynamische recreatie zoals wandelen en fietsen (mountainbike) ook 
kleinschalige middelmatig dynamische functies ingericht worden.  Moge-
lijkheden zijn kleinschalige sportvelden, speelvelden, jeugdterreinen en der-
gelijke meer.  Ook ondersteunende infrastructuur zoals horeca is mogelijk.  
De specifieke mogelijkheden hiertoe worden weergegeven in de selecties 
van de toeristisch-recreatieve knooppunten. 

Recreatie in parken 

Recreatie in de aangeduide parken (of eerder parkjes) te Hemiksem is ge-
richt op fietsen, wandelen, sport en spel.  Door de schaal van deze parken 
worden deze omgevingen echter beschouwd als grotendeels niet te verhar-
den groenruimten.  De realisatie van ondersteunende infrastructuur is niet 
mogelijk. 

Met betrekking tot het parkje aan de gemeenteplaats kan een deel van het 
vandaag aanwezige open gebied ingericht worden voor wonen en kleinhan-
del ter versterking van het gemeenteplein.  De parkfunctie op zich moet wel 
behouden blijven.  Het perceel waar vandaag volktuintjes gesitueerd zijn, 
kan worden aangesneden. 
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5.4.2.6 Knooppunt openbare ruimte 

Openbare ruimte vormt het visitekaartje van de gemeente en geeft naast de 
concrete mogelijkheden voor recreatie voornamelijk een belangrijk psycho-
logisch recreatief beeld van de gemeente.  Straten die uitnodigen om te fiet-
sen, groene paden, pleintjes met speeltuigen en bomen en terrasje in de 
buurt.  De voortdurende aandacht naar inrichting of herinrichting van 
openbare ruimte, daar waar de potentie zich stelt, is fundamenteel voor de 
creatie van een aangename woongemeente.  De gemeente werkt momenteel 
reeds aan de realisatie van vijf speelpleintjes verspreid in de gemeente (aan-
geduid als knooppunt openbare ruimte). 

 

5.4.2.7 Multifunctioneel ontwikkelingsgebied 

In de multifunctionele ontwikkelingsgebieden blijft de huidige functie (re-
gionale bedrijvigheid) behouden, tenzij zich potenties voordoen voor de 
omvorming van het gebied tot niet hinderlijke bedrijvigheid, recreatiege-
bied, woongebied, groengebied of andere functies die compatibel zijn met 
de woonomgeving.  De omvorming van deze gebieden zal steeds in overleg 
met het Vlaamse Gewest tot stand moeten komen. 

Indien wordt geopteerd voor de omvorming van het gebied wordt vanuit de 
toeristisch recreatieve structuur volgend beleid aan de multifunctionele 
ontwikkelingsgebieden gekoppeld: 
• Voor de gebieden gesitueerd aan de Schelde dient de recreatieve route 

langsheen de Schelde worden gerealiseerd. 
• Voor het gebied gesitueerd aan de Bovenvliet dient de recreatieve ver-

binding in de vorm van een natuurpad verwezenlijkt te worden. 

Indien wordt geopteerd voor de omvorming van het gebied naar een recre-
atieve functie gelden de randvoorwaarden voor de gebieden van primair 
toeristisch recreatief belang.  Bijzondere aandacht moet hierbij tevens be-
steed worden aan de morfologische inpassing in de gemeente (bouwhoogte, 
schaal,…). 

 

5.4.3 Mogelijke acties binnen de gewenste toeristisch-recreatieve 
structuur 

Onderstaand worden een aantal mogelijke acties weergegeven die de ge-
meente kan uitvoeren in kader van de gewenste deelstructuur.  Voor het 
bepalen van het te voeren ruimtelijk beleid in een bepaald gebied moet het  
beleid vanuit elke deelstructuur beschouwd worden.  De meeste van onder-
staande acties kunnen aldus gekoppeld worden met acties vanuit de andere 
deelstructuren. 

De gemeente stimuleert de heropbouw en verdere uitbouw van de wijk en 
toeristisch recreatief knooppunt Callebeek, waarbij ook de horecafunctie 
wordt aangemoedigd. In samenhang met Callebeek ontwikkelt de gemeen-
te ook een ruimtelijke visie op de Sint-Bernardusabdij. 

De gemeente kan RUP’s opmaken voor de toeristisch recreatieve knoop-
punten op lokaal niveau. 
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De gemeente kan een totaalplan opmaken voor het openruimte-eiland. 

De gemeente tracht waar mogelijk het toeristisch recreatief netwerk of de-
len hiervan te realiseren.   

De gemeente kan strategische plannen opmaken voor het toeristisch recrea-
tief medegebruik in de natuurconcentratiegebieden , de natuurwerkgebie-
den en de groengebieden.  Indien nodig kunnen deze vertaald worden in 
RUP’s. 

De gemeente kan RUP’s opmaken voor de multifunctionele ontwikke-
lingsgebieden, indien in overleg met het Vlaams Gewest werd bepaald dat 
een omvorming naar een lokale toeristisch-recreatieve invulling opportuun 
is. 

Naast bovengenoemde bepalingen kan de gemeente steeds acties uitwerken 
die aansluiten bij het vooropgestelde ruimtelijk beleid binnen de toeristisch 
recreatieve structuur. 
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5.5 Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

5.5.1 Visie 

De visie van de gemeente Hemiksem op de gewenste verkeers- en vervoers-
structuur kadert binnen het bovenlokaal mobiliteitsplan (mobiliteitsplan 
Rupelgemeenten, 1999) en is afgestemd op de mobiliteitsvisie van de buur-
gemeenten. 

Creatie verkeerskundige hiërarchie 

Hemiksem streeft met de opmaak van dit structuurplan naar een vernieuw-
de logische opbouw van het wegennet waarbij conflicten zoveel mogelijk 
vermeden worden, het snelheidsregime uit het wegbeeld volgt en de aard 
van de wegen de ruimtelijke opbouw van de gemeente duidelijk maakt. 

De gemeente wordt uitsluitend bediend door lokale wegen.  Op lokale we-
gen gaat de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid boven de afwik-
kelingssnelheid.  Alle verkeersdeelnemers moeten op een veilige manier 
dezelfde ruimte kunnen gebruiken.  Door de beperkte snelheid wordt ook 
de geluidshinder beperkt.  De wegenstructuur wordt hiërarchisch opge-
bouwd rond het verkeerskundige driehoekige centrumgebied.  De N148 
vormt de ontsluiting noord-zuid en de Kleidaellaan verzorgt de oost-west 
verbinding.   

Figuur 9: principeschets verkeerskundige hiërarchische opbouw 
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De verkeerskundige hiërarchische opbouw van Hemiksem heeft als doel 
om enerzijds de verkeersveiligheid te verhogen en anderzijds de herken-
baarheid te verhogen.  Door de verschillende weginrichting wordt het im-
mers mogelijk zowel de toegang tot het centrum tijdig aan te kondigen als 
de automobilist aandachtig te maken op het naderen van een centrumge-
bied.  Er wordt hierbij gewerkt met buitenpoorten en binnenpoorten.  

Uitbouw openbaar vervoer. 

Wil Hemiksem een hoogwaardige woonomgeving aanbieden naar de toe-
komst, dan zal de openbaar vervoersverbinding met de attractieve gebieden  
(werken – recreatie -…) in Vlaanderen geoptimaliseerd moeten worden. 
Prioritair is de uitbouw van het openbaar vervoer naar Antwerpen, waarbij 
zowel de uitbouw van de tramverbinding als de uitbouw van de treinver-
binding complementair kan gerealiseerd / geoptimaliseerd worden in de 
gemeente Hemiksem. 

Ontsluiting bedrijvigheid optimaliseren 

De optimalisatie van de bedrijvigheid op gemeentelijk niveau richt zich 
voornamelijk tot het beperken van het doorgaand vrachtverkeer in het 
centrumgebied.  Plaatselijk worden ook oplossingen bedacht voor het ver-
mijden van doorgaand verkeer in de woonstraten (lokale III).  

Deze oplossingen zijn echter beperkt inzake het beter bereikbaar maken 
van de bedrijven.  De problematiek overstijgt echter het lokale planniveau.  
Indien een oplossing op bovenlokaal niveau mogelijk geacht wordt, zal de 
gemeente deze ondersteunen. 

 

5.5.2 Selecties en beleid 

Kaart 37: Gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

5.5.2.1 Wegen 

Lokale wegen type 1 

Zowel de N148 (St. Bernardsesteenweg – Heuvelstraat – Provinciale steen-
weg – Antwerpsesteenweg – Bredestraat) als de Kleidaallaan (Bouwerij-
straat – Kleidaallaan) worden geselecteerd als Lokale weg type 1.  Ter 
hoogte van de aansluiting met de N148 splitst de Kleidaallaan - Bouwerij-
straat zich op in de Abdijstraat, Delvauxstraat en de Saunierlei.  Gelet op 
de beperkte capaciteit van al deze wegen en de ligging in dens bebouwd 
woongebied, wordt geopteerd voor een verdeling van het verkeer over de 
drie wegen.  De drie wegen worden aangeduid als lokale I. 

Een lokale weg type 1 te Hemiksem is een interlokale verbindingsweg.  De 
hoofdfunctie van beide wegen bestaat uit het verbinding geven van Hemik-
sem met de omringende gemeenten en met het hoofdwegennet.  Doorstro-
ming op de weg is belangrijk, echter de verkeersleefbaarheid primeert.  Ge-
let op het sterk bebouwde karakter van de wegen, wordt voornamelijk een 
doortochtinrichting op deze wegen gehanteerd. 
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De lokale wegen type 1 te Hemiksem zijn tevens belangrijke openbaar ver-
voerdragers.  Indien bovenlokale openbaarvervoerlijnen gebruik maken 
van de wegenis, primeert de doorstroming van het openbaar vervoer. 

De N148 geeft hierbij verbinding met Schelle – Niel -Boom in het zuiden en 
met Hoboken/Wilrijk – Antwerpen in het noorden.  De gemeente Hemik-
sem benadrukt de doorgaande functie voor zowel personenvervoer als 
vrachtvervoer die deze weg heeft. 

De Kleidaallaan geeft verbinding met de A12, geselecteerd als primaire weg.  
De gemeente Hemiksem benadrukt het belang van een vlotte verkeersaf-
wikkeling van het kruispunt van de Kleidaallaan met de A12.  Ook de vlot-
te doorstroming op de Kleidaallaan dient te worden gegarandeerd.  Bij de 
herinrichting van de Kleidaallaan dient te worden onderzocht of het nood-
zakelijk is eventuele knelpunten inzake doorstroming te verhelpen.  Zo 
bijvoorbeeld kan in de omgeving van het station een gebouw worden te-
ruggevonden dat mogelijk een knelpunt vormt inzake doorstroming.20  

Opdeling in zones 

Onderstaand wordt een mogelijke principe uitwerking weergegeven van het 
wegbeeld bij de uitwerking in de verschillende zones.  Bij de inrichting van 
de weg moet bepaald worden op welke plekken de verschillende zones juist 
overgaan in de volgende zone.  Tevens dient de inrichting van de weg aan-
gepast worden aan de gedetailleerde situatie op het terrein. 

Figuur 10: Overzicht N148 

 

                                                         

20  Het betreffende gebouw wordt gevat in een rooilijnplan, maar is nog 
steeds niet onteigend, wat de nodige rechtsonzekerheid met zich mee-
brengt. 
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Groene zone  

• Zone met een groene uitstraling.  
• Inrichting: 

 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. 

Figuur 11: Schets inrichting groene zone 
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Overgangszone 

• Zone als overgang tussen het eigenlijke centrum en de groene zone. 
• Inrichting: 

 Vrijliggende wandel- en fietspaden ter hoogte van de parkeerplaat-
sen anders aanliggend verhoogde fietspaden. 

 Groen als structuurbepalend element ( bomen en groenberm) 
 Parkeerplaatsen 

Figuur 12: Schets inrichting overgangszone 

 
 
 

Centrumzone 

• zone ingericht als centrumgebied 
• Inrichting: 

 Aangepast profiel 
 Parkeerplaatsen ( parkeerzones van ongeveer een 10 tal wagens 

voorzien van smalle bomen die wisselen van zijde.) 
 Vrijliggende wandel- en fietspaden ter hoogte van de parkeerplaat-

sen, anders aanliggende verhoogde fietspaden 
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Figuur 13: Schets inrichting centrumzone 

 

 

Buitenpoorten 

De Buitenpoorten bevinden zich op de grensovergangen van de gemeente 
en hebben als doel de weggebruiker kenbaar te maken dat Hemiksem be-
reikt werd.  De buitenpoort is dus eerder bedoeld als signaal en heeft verder 
geen verkeerskundige betekenis (zie ook deel open ruimte / landschap).  

 

Binnenpoorten 

De binnenpoort kondigt de toegang tot het centrumgebied aan.  Tot het 
centrumgebied behoort de driehoek Lindelei – Assestraat / N148 / Klei-
daallaan.  Ter hoogte van de binnenpoort verandert het wegprofiel van een 
profiel dat eerder op doorstroming is gericht naar een profiel dat gericht is 
op de doortocht door het centrum.  De binnenpoort kan desgewenst extra 
benadrukt worden door een verhoogd deel van de weg, ander materiaalge-
bruik, de specifieke aanplanting van bomenrijen (of juist niet) in het cen-
trumgebied,… 

 

Lokale wegentype 2 

De Lindelei – Assestraat – Kerkeneinde wordt geselecteerd als lokale weg 
type 2. 

De lokale weg type 2 is een lokale ontsluitingsweg, in dit geval ter ontslui-
ting van het (te ontwikkelen) hart van Hemiksem (gemeenteplaats en om-
geving).  Om te vermijden dat de weg als verbinding gaat functioneren tus-
sen de N148 en de Kleidaallaan wordt ter hoogte van het gemeenteplein 
een weerstand ingebouwd. 
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Lokale wegen type 3 

De overige wegen te Hemiksem worden aangeduid als lokale weg type 3. 

Deze wegen hebben een specifiek verblijfskarakter.  De wegen hebben als 
doel toegang te verlenen aan de aanpalende percelen (erffunctie).  Verder 
onderzoek moet uitwijzen of er plekken in Hemiksem best als zone 30 wor-
den ingericht. 

Een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van de lokale wegen type 3 
vormt het profiel van de Witte Baan (Tulpenlaan – Asterlaan – Hoofdbo-
slaan – Monnikenhoflaan).  Het profiel van deze weg is momenteel totaal 
onaangepast aan het verblijfskarakter. Ook andere wegen, zoals bijvoor-
beeld de Unolaan, wordt te snel gereden en kan het profiel mogelijks beter 
aangepast worden naar het beoogde snelheidsregime. 

Vrachtvervoer 

Het vrachtverkeer te Hemiksem wordt zo snel mogelijk afgeleid naar de 
lokale wegen type 1, met name de N148 en de Kleidaellaan.  Doorgaand 
vrachtverkeer in de overige straten wordt vermeden.  Doelstelling hierbij is 
dat zo min mogelijk woonstraten (lokale wegen type 3) doorkruist worden.  
In het bijzonder wordt getracht het aangeduide centrumgebied van door-
gaand vrachtverkeer te vrijwaren. Momenteel is reeds een signalisatie die 
doorgaand vrachtverkeer verhinderd aangebracht in de Assestraat.  Ook in 
de overige straten wordt een signalisatie aangebracht.  Een ander werkpunt 
inzake het vermijden van al te veel vrachtverkeer in de woonstraten is de 
problematiek in de Callebeekstraat.   Op termijn tracht de gemeente samen 
met de betreffende bedrijven een oplossing uit te werken zodat vrachtver-
keer door Callebeek vermeden kan worden.  Een mogelijke oplossing kan 
bestaan in de ontsluiting van het bedrijf Galler via de Heemsdaalstraat: 
voor deze oplossing moeten echter naast juridische elementen (eigendoms-
structuur) ook technische oplossingen (verstevigen talud) uitgewerkt wor-
den.  Enkel indien voor de bedrijven die ontsloten worden via de Calle-
beekstraat naar de N148 een geschikte alternatieve ontsluiting wordt ge-
vonden, kan in Callebeek het vrachtverkeer geweerd worden. 

Deze plaatselijke verbeteringen vormen echter geen fundamentele oplos-
sing voor de ontsluiting van de bedrijven.  Deze problematiek behoeft een 
oplossing op bovenlokaal niveau.  Het te leveren onderzoek naar een goede 
uitwerking van de ontsluiting van de bedrijventerrein zal geen evidentie 
vormen.  De gemeente stelt voor volgende alternatieve ontsluitingswegen te 
onderzoeken: 
• Hoboken: Links van de dorpskern: Ontsluitingsweg via brug Kazerne 

naar R11 (via terrein Umicore).  Echter geen evidentie door de ver-
keersproblematiek (confrontatie met verkeer komende uit de tunnel). 

• Hoboken: Rechts van de dorpskern: Ontsluiting via industriegebied te 
Hoboken – Adolf Greinerstraat – Schroeilaan –E. Vloorstraat (door te 
trekken).   

Bij het onderzoek naar de ontsluiting van de verschillende bedrijventerrei-
nen, dient rekening gehouden te worden met de leefbaarheid van de omlig-
gende woonkernen (in het bijzonder naar metaalhoudende stofuitwisse-
ling). 
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Enkele andere ontsluitingswegen werden in de loop van het planningspro-
ces voorgesteld, maar worden niet langer door de gemeente voorgesteld als 
te onderzoeken. 
• Grens Hoboken - Hemiksem: ontsluiting via Moerelei – Mastbos.  De-

ze verbinding gaat dwars doorheen de open ruimte en snijdt waardevol-
le groengebieden aan. 

• Te Hemiksem: ontsluiting via de reserveringsstrook voor leidingen 
(aansnijden open ruimte en tevens doorsnijden van de kern.) 

Bovendien is de kans groot dat een nieuwe verbinding met de A12, met een 
zeer grote doorstroming, bijkomend verkeer genereert binnen de gemeente.  
Doordat de industriële strook over de gehele Scheldeboord gespreid is, 
over verschillende gemeenten en nauw verweven is met woongebieden kan 
geen enkelvoudige ontsluiting van ‘het’ industrieterrein gerealiseerd wor-
den.  Hoe dan ook zal telkenmale woongebied moeten gepasseerd worden.  
Een verbeterde ontsluiting, verhoogt dus wel de bereikbaarheid van de in-
dustrieterreinen, maar zal de leefbaarheid van de kern Hemiksem verder 
aantasten. 

De gemeente verkiest dan ook een spreiding van het vrachtverkeer. Tevens 
vraagt de gemeente Hemiksem aandacht voor  de problematiek op het 
kruispunt A12 – Kleidaallaan.  Een vlotte doorstroming van de Kleidaal-
laan op de A12 moet gegarandeerd worden! 

 

5.5.2.2 Openbaar vervoer 

Bovenlokale trajecten 

In het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt de lijn Antwerpen – Ber-
chem – Antwerpen-Zuid – Boom – Puurs – Sint-Amands – Dendermonde – 
Aalst – Denderleeuw – Brussel-Zuid als nieuwe treinlijn op niveau B, pro-
vinciaalniveau aangeduid.  Deze lijn wordt door de gemeente zeer interes-
sant geacht inzake de idee van het aanbieden van zo hoogwaardig mogelijk 
openbaar vervoer voor de verder uit te bouwen woongevingen te Hemik-
sem.  Op deze lijn bevindt zich echter een bottleneck met de spoorwegbrug 
over de Rupel, zodat de opening van deze lijn, zeker op korte termijn, wei-
nig realistisch geacht wordt. 
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De lijn Mechelen – Willebroek – Boom – Niel – Schelle – Hemiksem – He-
miksemwerkplaatsen – Hoboken – Hoboken-Polder – Antwerpen-Zuid – 
Berchem – Antwerpen-centraal wordt aangeduid als treinlijn op niveau C: 
intergemeentelijke of voorstedelijk niveau.  Hemiksem vormt daarbij een 
knooppunt van intergemeentelijk niveau.  Een deel van de lijn (Antwerpen 
- Puurs) is enkele jaren geleden opnieuw geopend en kent momenteel een 
beperkt succes.  Belangrijke beperking op de lijn is de zeer lage frequentie 
(1 per uur) en het gebrek aan treinen in het weekeinde.  De lijn functioneert 
bijna uitsluitend als verzameling van voorstadsverkeer richting Antwerpen, 
door dat te Puurs moet overgestapt worden.  Ook op deze lijn speelt de 
bottleneck over de Rupel, waarvan de lage frequentie het gevolg is.  De 
gemeente Hemiksem vermoedt dat de lijn beter zou functioneren indien de 
lijn stopt te Boom, maar een hogere frequentie gehaald kan worden.  In-
dien de frequentie van de lijn verhoogt, kan de heropening van het station 
Hemiksem werkplaatsen onderzocht worden.  De lijn zou dan kunnen 
functioneren als stamlijn zoals in het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
aangeduid inzake voorstedelijk vervoer.  Interessant is tevens de bundeling 
met de eindhalte van de tramlijn zodat van een gemeenschappelijke onder-
steunende infrastructuur (bv. parkings) kan geprofiteerd worden. 

Een andere optie voor de uitwerking van de stamlijn voor het voorstedelijk 
vervoer is de doortrekking van de tram.  Momenteel worden in kader van 
het project Antwerpen Mobiel de verschillende tramlijnverlengingen on-
derzocht en uitgewerkt.  Ook de doortrekking van de tram tot Hemiksem 
(en verder naar Schelle) wordt onderzocht.  In een eerste fase zal de tram 
verlengd worden tot aan de grens met Hemiksem.  Een keerlus zal de grens 
tussen Hemiksem en Hoboken (Antwerpen) markeren21.  Over een eventue-
le tweede fase is nog geen duidelijkheid.  De gemeente Hemiksem vindt het 
zeer belangrijk dat een voldoende aantal parkeerplaatsen aansluitend bij de 
halte worden gerealiseerd. 

De buslijnen te Hemiksem worden niet specifiek op bovenlokaal niveau 
geselecteerd te Hemiksem. 

Lokale trajecten 

De vandaag bestaande lijnen geven reeds een zeer goede openbaar ver-
voersverbinding van de gemeente.  Het enige knelpunt in het openbaar 
vervoersnet dat blijft bestaan is de ontsluiting van zowel Callebeek als de 
Abdij.  Een mogelijke oplossing zou de realisatie van een lus zijn die zowel 
Callebeek als de abdij ontsluit.  De realisatie van deze lus is geen evidentie, 
doordat momenteel geen wegeninfrastructuur langsheen de Schelde gereali-
seerd is (uitsluitend jaagpad).  Bovendien zal de aan te leggen wegenis gro-
tendeels op private gronden plaatsvinden.  De gemeente tracht bij de uit-
bouw van zowel het gebied Callebeek als de omgeving aan de abdij, de no-
dige wegeninfrastructuur te realiseren.  Indien de lus niet gerealiseerd kan 
worden zal voor de ontsluiting van de abdij en de wijk Callebeek een alter-
natieve vervoersoplossing gezocht moeten worden.  

                                                         

21  De keerlus zelf wordt op grondgebied van de gemeente Hoboken (Ant-
werpen) gerealiseerd.  Ook de parkeervoorzieningen zouden binnen de 
gemeente Hoboken gerealiseerd moeten worden. 
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Vrachtvervoer 

Hemiksem beschikt over een spoorlijn met een bijkomende capaciteit naar 
goederenvervoer (over Antwerpen).  Ook de Schelde biedt potenties naar 
het vervoer van vracht over het water.  Voor vele bedrijven is de kostprijs 
voor de uitbouw van een eigen infrastructuur te hoog en is een gezamenlij-
ke infrastructuur mogelijk een potentie.  Deze potentie wordt echter best 
beschouwd binnen het gehele industriële gebied tussen Antwerpen en 
Boom ten westen van de A12.  De realisatie van dergelijk overslagpunt op 
schaal van de gemeente Hemiksem is immers weinig realistisch.  De ontslui-
tingsmogelijkheden voor een overslagpunt dat functioneert binnen het ge-
hele economische gebied is niet wenselijk te Hemiksem vanwege de slechte 
ontsluiting naar het hoofdwegennet.   

 

5.5.2.3 Fietstrajecten 

Bovenlokale fietstrajecten 

De N148 en de Kleidaallaan (lokale wegen type 1) worden aangeduid als 
bovenlokale functionele fietsroutes.  

De Callebeekstraat vormt de verbinding via het Callebeekveer naar de pro-
vincie Oost-Vlaanderen en wordt eveneens als bovenlokale fietsroute aan-
geduid. 

De Assestraat – Witte Baan wordt aangeduid als alternatieve functionele 
fietsroute. 

Lokale fietstrajecten 

Alle lokale wegen type III behoren tot het lokaal fietsroutenetwerk.  Er 
worden geen specifieke selecties gemaakt. 

 

5.5.3 Mogelijke acties binnen de gewenste verkeers- en voervoers-
structuur 

Onderstaand worden een aantal mogelijke acties weergegeven die de ge-
meente kan uitvoeren in kader van de gewenste deelstructuur.  Voor het 
bepalen van het te voeren ruimtelijk beleid in een bepaald gebied moet het  
beleid vanuit elke deelstructuur beschouwd worden.  De meeste van onder-
staande acties kunnen aldus gekoppeld worden met acties vanuit de andere 
deelstructuren. 

De rooilijnplanning met betrekking tot het doortrekken van de Witte baan 
wordt opgeheven. 

De gemeente tracht de lus voor openbaar vervoer via Callebeek en de abdij 
te realiseren. 

De nodige acties worden ondernomen om het vrachtverkeer uit het cen-
trumgebied te weren. 
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De gemeente richt de wegen in op basis van de functie die zij uitoefenen.  
Prioriteit hierbij is de herinrichting van de Witte Baan en de Unolaan. De 
gemeente vraagt het gewest zo snel mogelijk te starten met de herinrichting 
van de N148. 

Hemiksem ondersteunt de heropening van Hemiksem werkplaats als stati-
on op de lijn Antwerpen – Boom met een zeer frequent rijdende stadstrein. 

Naast bovengenoemde bepalingen kan de gemeente steeds acties uitwerken 
die aansluiten bij het vooropgestelde ruimtelijk beleid binnen de verkeers- 
en vervoersstructuur. 
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6 Uitwerking naar specifieke deelge-
bieden 

 

6.1 Centrum  

Het centrum van Hemiksem (omgeving Gemeenteplaats – kerk – oud-
gemeentehuis) kent geen echte centrumopbouw.  Ook historisch was He-
miksem opgebouwd uit verschillende gehuchten 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 Ge-
meenteplaats en kerk aangeduid als centrumgebied, temeer omdat recent in 
dit gebied een ruimtelijke dynamiek waarneembaar is.  Met het inbrei-
dingsproject aan de Gemeenteplaats, waar kleinhandel werd voorzien, is 
een eerste voorzichtige tendens van centrumcreatie aanwezig.  De gemeente 
wenst deze tendens beleidsmatig te versterken door de verbetering van het 
openbaar domein en het voorzien van enkele inbreidingsprojecten.  Daar-
naast worden enkele randbepalingen uitgewerkt die het centrumgebied mee 
zullen opwaarderen.  De invalswegen tot het centrum zullen ingericht wor-
den 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 verho-
gen). 

Figuur 14: Ruimtelijke structuur centrum 
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Een tweede luik richt zich op het stimuleren van de kleinhandel in een spe-
cifieke 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 maatregelen die zich binnen het derde luik situeren, wordt de crea-
tie van een verkeersluw gemeenteplein beoogd.  Dit plein is enerzijds vlot 
bereikbaar voor bestemmingsverkeer (parking vanuit de Unolaan), ander-
zijds wordt doorgaand verkeer geweerd.  De Gemeenteplaats op zich wordt 
hiertoe als weerstand ingericht (plein met verkeersremmende maatregelen 
zoals verhoogd wegdek, hindernissen,…) 

Figuur 15: Gewenste ruimtelijke structuur omgeving Gemeenteplaats 

De omgeving van de Gemeenteplaats benodigt een herinrichting.  De om-
geving is vandaag vrij chaotisch georganiseerd.  Het centrum bestaat uit 
losse elementen zonder enige relatie.   Vooral het gebrek aan samenhang 
met het aanwezige parkje is opvallend.  De eigenlijke inrichting van het 
parkje (gras met verspreide bomen) kan beter.  Een parkeerzone bestaande 
uit asfalt en beton laat een verwaarloosde en monotone indruk na.  Men 
spreekt over een plaats, van een plein is op dit moment nog geen sprake.  
Toch kent deze ruimte ook heel wat potenties: de kerk en de oude graven 
rondom, het oude gemeentehuis en andere aantrekkelijke gebouwen aan 
het plein. Ook de aanwezige monumenten: één voor de kerk en één op het 
kruispunt zijn beeldbepalend.  Bovendien is met de bouw van het nieuwe 
architecturaal sterke project aan de Gemeenteplaats reeds één gevel van het 
‘gemeenteplein’ gerealiseerd. 

De heraanleg van de omgeving zal beogen: 
• Creëren van een plein waarin de verschillende delen één geheel vormen. 
• Uitwerking van een parkgebiedje aansluitend op het plein. 
• Het groen vanuit het parkgebied tot op het plein doortrekken. 
• Creatie visuele afwerking van het plein door realisatie bouwblok langs-

heen de Unolaan en enerzijds verbindende en anderzijds afsluitende ge-
bouwen langs de zuidkant van het plein. 

• Voldoende parkeergelegenheid. 
• Plein als verbinding tussen kerk en kerkhof. 
• Plaats voor terrasmogelijkheden ( horeca). 
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6.2 Omgeving Callebeek  

De omgeving van Callebeek vormt momenteel de enige toegankelijke ruim-
te aan de Schelde.  De verdere uitbouw van de omgeving Kallebeek is dan 
ook van enorm strategisch belang.  Voor de uitbouw van Callebeek wordt 
best een globaal plan opgemaakt die de gehele omgeving vat, echter de op-
maak van deelplannen waarbij steeds de relatie tot de gehele omgeving 
gelegd wordt, is ook mogelijk. 

Bij de uitwerking van de omgeving rond Callebeek staan volgende doelstel-
lingen voorop: 

Verdere uitbouw van het oude gehucht (wijk) Callebeek, waarbij zowel 
wonen als horeca gestimuleerd wordt binnen de bestaande bebouwing.  Het 
historische karakter van het gehucht dient hierbij bewaard en versterkt te 
worden (beschermd dorpsgezicht). 

Figuur 16: Gewenste ruimtelijke structuur voor Callebeek 

 

Heraanleg van het openbaar domein als link tussen het historische gehucht 
en de Schelde.  Naast mogelijkheden voor parkeren, wordt hier tevens de 
promenadefunctie uitgewerkt.  De aanlegsteiger van het veer vormt een 
essentieel onderdeel van dit herin te richten openbaar domein.  De plein / 
promenade functie kan in zuidelijke richting doorgetrokken worden, zodat 
het nieuw te realiseren woonproject ten zuiden van Callebeek omvat kan 
worden.  Ook de aansluiting van het Callebeekpark en de omgeving rond 
de watertoren kan bij het openbaar domein betrokken worden.  In een late-
re fase kan tevens gedacht worden aan de doortrekking tot de abdij. 
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Ten zuiden van het oude gehucht kan een woonproject gerealiseerd wor-
den.  Belangrijk is dat deze woonomgeving de bestaande woonomgeving 
versterkt en aanvult.  Via een goed doordacht beleid zal voorzichtig moeten 
omgegaan worden met de realisatie van horeca.  Essentieel is tevens de ge-
lijktijdige aanpak van het openbaar domein in de omgeving van de oude 
wijk en de goede aansluiting (zowel morfologisch als functioneel) van de 
nieuwe woonomgeving met Callebeek zodat het nieuwe project niet de ver-
dere verloedering van Callebeek tot gevolg heeft.  Bij de realisatie van het 
nieuwe project dient de ontsluiting en de organisatie van het parkeergebeu-
ren zoveel mogelijk van de bestaande kern onttrokken te worden. 

De braakliggende gebieden rond Callebeek worden geïntegreerd tot één 
Callebeekpark.  Het park wordt vernatuurlijkt en ingericht voor zachte 
recreatie.  Het betreft zowel de zone ten noorden van de Callebeekstraat, de 
zone tussen Callebeekstraat en Scheldestraat en een deel van het te herbe-
stemmen gebied naar woon/parkgebied ten zuiden van de Scheldestraat.  
De visclub en de voetbalclub kunnen behouden worden en worden zoveel 
mogelijk in het park geïntegreerd.  De verschillende noodwoningen en ga-
rages langs de Callebeekstraat en de Scheldestraat worden verwijderd. 

Het vrachtverkeer wordt waar mogelijk te Callebeek gebannen.  Hiertoe 
wordt onderzocht of zone 5 doorheen of langsheen zone 6 aansluiting kan 
vinden met de N148. 

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

De Scheldestraat vormt de hoofdontsluiting voor het gemotoriseerd ver-
voer, de Callebeekstraat wordt waar mogelijk autovrij en als wandel -en 
fietspad ingericht. 

Er wordt een beperkte parking te Callebeek zelf voorzien.  Parkeermoge-
lijkheid wordt eveneens voorzien op de reststrook aan de N148 en in het 
parkgebied langsheen de Scheldestraat.  Dit gebied wordt omgevormd tot 
een groene parking, die de toegang vormt tot het Callebeekpark.  De schaal 
van de parkeerplaatsen in de kern van Callebeek, dient afgestemd te zijn op 
de schaal van Callebeek en het specifiek, kleinschalig en gedeeltelijk be-
schermd karakter van Callebeek te respecteren.  In elk geval zal de gemeen-
te bij de organisatie van het parkeergebeuren te Callebeek overleg plegen 
met de cel Monumenten en Landschappen van ROHM Antwerpen. Moge-
lijk kan ook onderzocht worden of de parking van de NV Bekaert een ge-
deelte kan opvangen van de parkeerbehoeften te Callebeek. 

 

6.3 Omgeving abdij 

De Sint-Bernardusabdij is een historisch monument die beeldbepalend is 
voor de gemeente.  De abdij zal op termijn het centrum zijn voor tal van 
culturele en dienstverlenende activiteiten.  De abdij zal een echt baken 
vormen in de gemeente.  Hiertoe wordt volgend beleid vooropgesteld: 
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De abdij zelf is vandaag slechts gedeeltelijk in gebruik met onder andere de 
gemeentelijke administratie, het Roelandsmuseum en een aantal service-
flats voor bejaarden.  Het nog te restaureren deel van de abdij kan op ter-
mijn ingevuld worden met verschillende functies die te situeren zijn binnen 
de dienstverlening, het wonen, het cultureel-recreatief gebeuren.   

De omgeving rond de abdij is recent heringericht en bestaat voornamelijk 
uit grasland.  De groenaanleg en het netwerk van paden kan nog geoptima-
liseerd worden. Een kleinschalige parking kan gerealiseerd worden in de 
onmiddellijke nabijheid van de abdij. 

Tussen de Schelde en de abdij kan een feestweide gerealiseerd worden.  De 
bestaande gebouwen van het voormalige gemeentemagazijn kunnen ofwel 
behouden blijven ofwel omgevormd worden naar meer functionele gebou-
wen (behoud huidige grootte of kleiner) ten behoeve van een dienstverle-
nende en/of recreatieve functie (bijvoorbeeld kinderopvang). Het gebouw 
wordt op een verbeterde wijze geïntegreerd in de omgeving van de abdij. 

Figuur 17: Gewenste ruimtelijke structuur voor de omgeving van de Abdij 

 

Het kleine bedrijventerrein dat zich tussen de Schelde en de abdij bevindt, 
zal op termijn verdwijnen.  In overleg met de eigenaars en afhankelijk van 
de economische perspectieven van de aanwezige bedrijven, zal de gemeente 
een termijn vooropstellen voor de aankoop van de gronden en voor het 
herlokaliseren van de bedrijvigheid. 

Door de herlocalisatie van de bedrijvigheid tussen Schelde en Abdij kan 
eveneens de vroegere toegangspoort opnieuw als toerit van de abdij gereali-
seerd worden waarbij de abdij vanuit de voorgevel benaderd wordt. Aan-
sluitend kunnen parkeerplaatsen gerealiseerd worden.  De parking sluit 
tevens aan op het recreatief netwerk langsheen de schelde zodat de abdij, 
net als Callebeek kan gelden als uitvalsbasis voor recreatie langsheen de 
waterwegen. 
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De monding van de Vliet kan uitgebouwd worden ten behoeve van water-
recreatie.  Hiertoe moet onderzocht worden of een verbinding van de Vliet 
met de Schelde kan gerealiseerd worden.  Een kleine jachthaven kan voor-
zien worden aan de aanwezige kil in de onmiddellijke nabijheid van de ab-
dij.  De potenties voor waterrecreatie zullen in nauwe samenwerking met de 
gemeente Schelle onderzocht worden. 
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6.4 Open ruimte-eiland en woonproject reservatie-
strook 

De gemeente Hemiksem kent nog een strook open ruimte in het noordelijk 
deel van de gemeente.  Grotendeels wordt deze ruimte bedekt door de re-
serveringsstrook voor leidingen.  Hoewel de hogere overheid de reserve-
ringsstrook voorlopig wenst te behouden, blijft de gemeente Hemiksem 
ijveren voor de schrapping van de strook.  In dit luik wordt het beleid 
weergegeven dat de gemeente Hemiksem wenst te voeren indien de strook 
zou geschrapt worden. 

Doelstelling voor het gebied is enerzijds het behoud van het open karakter 
van het gebied, anderzijds de verbinding van het noordelijk deel van He-
miksem met het centrumgebied. 

Het gebied wordt in zijn geheel ingericht en gestructureerd door de creatie 
van een aantal assen voor langzaam verkeer (fietsen en wandelen).  Deze 
assen worden juridisch vastgelegd.  Naast de verbindende functie voor 
langzaam vervoer zijn deze assen van belang voor de landschappelijke 
waarde van het gebied, alsook voor de ecologische natuurverbindingsfunc-
tie in het gebied. Langsheen de assen worden kleine natuurelementen en 
landschapselementen ingericht (poelen, bomen,struiken,…) 

Figuur 18: openruimte eiland en woonproject reservatiestrook (bij schrapping reserva-
tiestrook) 
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In het westelijk deel wordt de open ruimte behouden.  In dit gebied wordt 
de hoofdfunctie gericht op de tuin- en landbouwfunctie met de specifieke 
verfijning in de vorm van hobbylandbouw.  Indien in het gebied nieuwe 
infrastructuur wordt gerealiseerd moet dit kaderen in een totaalplan dat 
voor het gebied wordt opgemaakt en de open ruimte veiligstelt. 

In het open ruimte eiland kunnen in beperkte mate kleinschalige en niet 
ruimte-intensieve recreatieve voorzieningen gerealiseerd worden,  zoals een 
speelplein, een scateramp,… Doelstelling voor het gebied blijft wel het 
vrijwaren van de open ruimte, dus de bebouwing in het gebied blijft zeer 
beperkt.   

In het gebied wordt flexibel omgegaan met de functieaanduiding.  Afhan-
kelijk van de vraag naar grotere of kleinere percelen voor dieren of ander 
activiteiten die onder hobbylandbouw/tuinbouw kunnen begrepen worden, 
wordt het gebied opgedeeld in verschillende deelgebieden.  Deze kunnen in 
de loop der tijd wijzigen. 

In het gebied wordt de mogelijkheid geboden voor de realisatie van tuin-
huisjes en kleinschalige hobby serres.  Deze zullen een zelfde karakter heb-
ben zodat de nodige open ruimte behouden kan worden en ordelijkheid 
gegarandeerd wordt. 

Het landbouweiland wordt afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan, 
waarbij volgend beleid wordt vooropgesteld: 
• Het gebied wordt gestructureerd door een centrale wandelweg die het 

openruimte-eiland verbindt met de groene vinger ten westen van He-
miksem. 

• Centraal wordt een publieke ruimte gerealiseerd met mogelijkheden tot 
spel en sport. 

• Het eiland wordt duidelijk afgebakend (erkent als open ruimte) naar de 
omliggende woonomgevingen. 

Landschappelijk wordt het gehele gebied gestructureerd door een aantal 
strategisch aan te planten hagen en bomenrijen. 

In het oostelijke deel van het plangebied wordt woningbouw gerealiseerd.  
Het gebied krijgt vorm door zowel gesloten als open bebouwingselementen.  
De woningen die hier gerealiseerd zullen worden zijn rijwoningen (of scha-
kelwoningen) met een eigen tuin en meergezinswoningen in het groen.  

De relatie met de omliggende woonomgevingen en het open ruimte eiland 
staat centraal.  De toegang tot het gebied vanuit de omliggende woonwij-
ken dient verzekerd te worden.  Hiertoe vult een fijnmazig netwerk van 
langzaam vervoer het pad van de hoofdas aan. 

Er wordt voor dit gebied gestreefd naar een vrij hoge dichtheid van mini-
mum 20 woningen per ha.  Doch het behoud van groen in deze omgeving is 
van primair belang. 

 



RICHTINGGEVEND DEEL / Uitwerking naar specifieke deelgebieden 
12-116\RAP\ 06_HEM_GRS_a_tekst 

 

  @ Grontmij 
  147 

6.5 Strook tussen N148 en spoorweg 

De strook tussen de N148 en de spoorweg (en een deel ten oosten van de 
spoorweg, omgeving Lindelei) kent een oude, dense bebouwing zonder veel 
groene ruimte en een beperkt aantal parkeerplaatsen. 

Figuur 19: Bestaande ruimtelijke structuur van de zone tussen de N148 en het spoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling voor de gehele strook is het ‘luchten’ van dit gebied.  Van 
groot belang is daarbij de reorganisatie van de verschillende bouwblokken.  
Bouwblok per bouwblok kan onderzocht worden hoe de binnenruimte 
optimaal benut kan worden inzake groene ruimte.  Aanvullend kunnen 
parkeergarages en andere functies hun plaats in het binnengebied krijgen of 
behouden.  Voor de woningen zelf wordt een renovatiebeleid gevoerd.  
Waar mogelijk worden te smalle woningen samengevoegd. 

De betrokkenheid van de bewoners bij de aanpak van het bouwblok is be-
langrijk.  Welke mogelijkheden zijn er om gezamenlijke tuinen te realise-
ren?  Wat met betrekking tot de toegankelijkheid van het gebied. 
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Bij het gebruik van groenbeplantingen worden inheemse plantensoorten 
gebuikt. Haag structuren worden als structurerend en uniform element 
toegepast. ( bv. Afsluiting privé-tuinen, begrenzing binnengebieden, ka-
mers,... ). 

Onderstaand beleid onderzoekt ontwerpmatig de mogelijkheden per 
bouwblok. 

 

6.5.1.1 Parkgebiedje/parochiecentrum aan oude dorpskern Hemiksem: 

 
Bestaande toestand 

Parkje met enkele sportveldjes, een 
petanquebaan;  

Het parkje bestaat uit hoofdzakelijk 
een graszone al dan niet met enkele 
verspreide bomen 

Naast het parkje is een parochiecen-
trum en kerk gelegen. 

Er is momenteel geen relatie tussen 
het parkje, de kerk en parochiecen-
trum. 

2 toegangen: één langs de N148 en 
één langs de Saunierlei 

In de omgeving is een leegstaande 
school gelegen. 

visie 

Creëren samenhangend geheel van 
parkje, kerk een parochiecentrum. 

Creëren van een pleintje aan het 
parochiecentrum en de kerk. 

Herstructureren parkgebied in rela-
tie tot het plein. 

2 duidelijk herkenbare toegangen 
voor voetgangers en fietsers ( Sa-
unierlei en N148) en eventueel 3de 
toegang Delvauxstraat.  Zichtbaar 
maken van de toegangen naar het 
projectgebied. 

1 toegang voor auto’s richting kerk 
en parochiezaal ( beperkte parkeer-
voorziening) 
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6.5.1.2 Binnengebied 1 

Bestaande toestand 

Aanwezigheid van een turnkring 

Versnipperde garageboxen 

Braakliggende gronden 

1 toegang tot het gebied vanuit de 
N148 

 

visie 

Inrichten van een gemeenschappe-
lijk groengebied. 

Tevens biedt deze zone plaats voor 
een aantal garageboxen en tuinhui-
zen. 

Tuinhuizen en garages worden ge-
bundeld in het binnengebied zodat 
iedereen over hoogwaardige uitrus-
ting kan beschikken. 

Het binnengebied wordt afgeba-
kend van de privétuinen door een 
haagstructuur. 
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6.5.1.3 Binnengebied 2 

Bestaande toestand 

Niet toegankelijk vanuit de omge-
ving. 

visie 

Binnengebied met enkel privétui-
nen. 

Structureren van het ganse gebied ( 
tuinhuizen,…) 
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6.5.1.4 Binnengebied 3 

Bestaande toestand 

Aanwezigheid van een schoolcom-
plex en muziekacademie. 

2 toegangen tot het schoolcomplex: 
één toegang langs de N148 en één 
langsheen de D. Coppensstraat. 

Deel van het binnengebied bestaat 
uit een aaneenschakeling van gara-
geboxen die toegankelijk zijn via 
één toegang langsheen de Bareel-
straat. De toegang is zeer smal. 

Het privaat karakter wordt geschei-
den van het binnengebied door een 
haagstructuur. 

 

visie 

Herstructuren van garageboxen. 

Nieuwe toegang voorzien. 

Groene inrichting van het ganse 
gebied. 
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6.5.1.5 Binnengebied 4 

Bestaande toestand 

Zeer versnipperd binnengebied dat 
in twee delen wordt opgedeeld door 
een weg waarlangs garageboxen 
gelegen zijn.  

Achter de garageboxen bevindt zich 
een tweede rij versnipperde bebou-
wing bestaande uit tuinhuizen en 
koterij. 

 

visie 

Creëren van een binnengebied waar 
ruimte is voor een aantal groente-
tuintjes, garageboxen en een ge-
meenschappelijk parkgebiedje. 

De doorsteek voor wagens wordt 
doorbroken.  

Voldoende wandel- en fietsvoorzie-
ningen. 

Creëren van een dreefstructuur 
doorheen het gebied. 

Het ganse binnengebied wordt om-
geven met een uniforme haagstruc-
tuur die de grens vormt tussen de 
privétuinen en het binnengebied. De 
groentetuintjes worden tevens met 
dezelfde haagstructuur omgeven. 

 

 



 

    

BINDEND DEEL 
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1 Structuurplan als kader 

Doorwerking 

De gemeente Hemiksem stelt het structuurplan op als beleidsinstrument voor 
het voeren van een ruimtelijk ordeningsbeleid in de gemeente.  De gemeente 
zal dan ook toezien op de goede uitwerking van het vooropgestelde beleid en 
de doorwerking van het vooropgestelde ruimtelijk beleid bij ruimtelijke in-
grepen in de gemeente.  Hiertoe zal zij alle plannen met een ruimtelijk karak-
ter toetsen aan de gewenste ruimtelijke structuur van het structuurplan He-
miksem. 

Subsidiariteit 

Het structuurplan voor de gemeente Hemiksem kadert in het structuurplan 
van de provincie Antwerpen, dat op zich weer past binnen het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen.  De verschillende beleidsmateries worden toege-
kend aan het geëigende niveau. De grens van de verschillende beleidsmateries 
is soms moeilijk te bepalen.  Ook een zekere verfijning van de beleidsmaterie 
is soms wenselijk op een lager beleidsniveau.    

De acties onder de bindende bepalingen die onder de bevoegdheid van de 
provincie Antwerpen of het Vlaams gewest onderverdeeld zijn, worden dan 
ook onder voorbehoud opgenomen en kunnen slechts in overleg met de be-
voegde overheid door de gemeente uitgewerkt worden.    

Naast het voorstellen van acties zal de gemeente Hemiksem ook de beleids-
materie van bovenlokaal niveau verfijnen.  Deze verfijningen moeten be-
schouwd worden als suggestie naar de hogere overheid. 

De gemeente Hemiksem zal het structuurplan dan ook hanteren als kader 
in de onderhandelingen met de hogere overheid.
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2 Selecties, maatregelen en acties 

De gemeente Hemiksem wenst volgende selecties, maatregelen en acties 
bindend op te nemen. De gemeente Hemiksem beschouwt volgende alinea 
als de essentie van het te voeren ruimtelijk beleid voor Hemiksem. 

 

2.1 6 pijlers van het gemeentelijk ruimtelijk beleid te 
Hemiksem 

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid voor de huidige planperiode zal gestoeld 
zijn op de volgende 6 peilers: 
• Uitbouw Hemiksem als herkenbare, unieke gemeente binnen het stede-

lijk gebied Antwerpen; 
• Uitbouw attractieve woonomgeving met een verbeterde relatie tot de 

Schelde; 
• Erkenning van Hemiksem als dynamische economische gemeente; 
• Ontsluiting Hemiksem met hoogwaardig openbaar vervoer; 
• Uitbouw Hemiksem als toeristisch-recreatief aantrekkelijk gebied; 
• Uitbouw Hemiksem als stedelijke, maar groene gemeente. 

 

2.2 Actiegebieden van het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid te Hemiksem 

Voor de realisatie van de 6 peilers stelt de gemeente volgende actiegebieden 
in het gemeentelijk ruimtelijk beleid voorop. 

Uitbouw Callebeek voor zowel wonen , toerisme als groen 

De gemeente Hemiksem wenst de omgeving van Callebeek uit te bouwen 
voor zowel wonen, toerisme als groen.  Tal van elementen in de omgeving 
van Callebeek kunnen als zijnde van bovenlokaal belang beschouwd wor-
den.  De gemeente wenst geheel of delen van de omgeving op niveau van de 
gemeente uit te werken in overleg met de bovenlokale overheid.  Indien 
toch een bovenlokale planningsaanpak noodzakelijk is, zal zij onderstaand 
beleid inbrengen in het te voeren proces. 

Onder voorbehoud dat de omgeving van Callebeek verder verfijnd kan 
worden op lokaal niveau selecteert de gemeente in deze omgeving specifiek: 
• De omgeving van Callebeek als structuurbepalend landschap. 
• Callebeek als baken bij de grensovergang met Bazel (Kruibeke) 
• De omringende groengebieden als natuurwerkgebied. 
• De omgeving ten zuiden van Callebeek als ontwikkelingsgebied Wo-

nen. 
• De kern van Callebeek als stimuleringsgebied voor horeca. 
• Callebeek als transferium en toeristisch recreatief knooppunt. 
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Voor de omgeving van Callebeek zal de gemeente één of meerdere ruimte-
lijke uitvoeringsplannen opmaken die de gewenste visie voor Callebeek 
juridisch vertalen.  Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen telkens ka-
deren in een gedetailleerde gebiedsgerichte visie op de kern en zijn omge-
ving  in het geheel.  

Uitbouw van de abdijomgeving 

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 ni-

veau. 
• 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 el-
kaar ontwikkeld worden. 

Bestendiging en ordening van het open ruimte eiland  

De ordening van deze zone bevindt zich in de reserveringsstrook voor lei-
dingen.  De schrapping van deze strook is echter een Vlaamse bevoegdheid. 
De hogere overheid wenst op dit moment de reserveringsstrook te behou-
den.  Gelet op het strategisch belang van deze strook voor de gemeente 
vraagt Hemiksem het Vlaams Gewest de reserveringsstrook voor leidingen 
te schrappen. 

In afwachting van de schrapping van de reserveringsstrook voor leidingen 
wenst de gemeente de strook als strategisch open ruimte gebied in de ge-
meente in ter richten.  Deze inrichting kan geen beperkende randvoor-
waarden opleggen aan de leidingstraat.  Bij de inrichting van deze strook 
zal de gemeente de geldende gewestplanbestemming respecteren.  Waar 
mogelijk en indien niet in strijd met de bestemmingsvoorschriften van de 
strook voor leidingen wordt ook de recreatieve route doorheen het gebied 
gerealiseerd. 

Herinrichting centrumgebied  gekoppeld aan de stimulatie voor  kleinhandel en 
horeca 

In deze omgeving selecteert de gemeente specifiek: 
• De N148 en de Kleidaallaan – Bouwerijstraat – Abdij-

straat/Delvauxstraat/Saunierlei als invalswegen waarbij de verdere 
ontwikkeling van kleinhandel ontraden wordt. 

• De omgeving van de kerk en de Gemeenteplaats met de omringende 
straten als stimuleringsgebied voor kleinhandel. 

• De drie binnenpoorten  aan de kruising N148 – Lindelei, N148 – Abdij-
straat en Kleidaallaan – Kerkeneinde (verlengde Assestraat)  

• Het centrumgebied aan de kerk als her in te richten publieke ruimte die 
als weerstand op de as Lindelei – Assestraat – Kerkeneinde functio-
neert.  
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De gemeente stelt zich als doel het centrumgebied her in te richten.  Hiertoe 
worden volgende acties genomen: 
• Een RUP en/of eventuele andere planinstrumenten voor  het uitwerken 

van enerzijds het stimuleringsgebied en anderzijds het ontradingsge-
bied.  Het beleid voor het ontradingsgebied kan eventueel ook uitge-
werkt worden binnen het RUP voor de strook tussen N148 en spoor-
weg. 

• Een verkeerskundige en landschappelijke uitwerking van de poorten bij 
het herinrichten van de N148.  De poort aan de Kleidaallaan vormt 
geen prioriteit aangezien de Bouwerijstraat – Kleidaallaan recent her-
ingericht werd en voldoet aan de vooropgestelde principes. 

• Een verkeerskundige en landschappelijke uitwerking van het centrum-
gebied aan de kerk. 

Reorganisatie strook N148 ò Spoorweg  

In deze omgeving selecteert de gemeente specifiek: 
• De N148 als structuurbepalend weglandschap. 
• De strook N148 – spoorweg als  renovatiegebied wonen 
• Het station als openbaar vervoersknooppunt op niveau van de gemeen-

te. 

In één of meerdere RUP’s en andere maatregelen (zoals het installeren van 
het recht op voorkoop) voor de strook tussen min of meer de N148 en de 
spoorweg wordt het wonen opnieuw gedefinieerd.  Hierbij wordt de nodige 
aandacht aan publieke en groene ruimte en voldoende parkeer en garage-
plaatsen besteed.  

Kerkeneinde 

De gemeente ondersteunt de opname van delen van Kerkeneinde in het 
VEN.  De gemeente wenst de nodige inspanningen te doen voor het ver-
werven van de percelen binnen het VEN en het deel in het noorden dat niet 
in het VEN werd opgenomen.   Daarnaast wenst zij in overleg met de hoge-
re overheid een beleid voor Kerkeneinde uit te werken dat gericht is op de 
uitbouw van de natuurwaarden in het gebied en het (beperkt) toegankelijk 
maken van het gebied via natuurpaden. 


