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INLEIDING

Door het Gemeentebestuur van SCHILDE werd aan Groep Planning gevraagd een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de
gemeente op te maken.
Het planologisch beleid in Vlaanderen heeft een nieuwe dimensie gekregen door het “Decreet houdende de Ruimtelijke Planning”
van 24 juli 1996 (geïntegreerd in het Decreet van 18 mei 1999 – houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening –
gewijzigd bij decreet van 28 september 1999 en 26 april 2000), waarbij een juridische basis werd geboden. Enerzijds tot het
opstellen van een “Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen” en anderzijds tot het opstarten van provinciale en gemeentelijke
structuurplannen.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zal het nodige ruimtelijk integratiekader vormen waarbinnen de uiteenlopende visies
over, aanspraken op en behoeften aan ruimte vanuit de verschillende sectoren tegen elkaar worden afgewogen en op elkaar
kunnen worden afgestemd.
Het zal de duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling die moet worden afgestemd op de draagkracht van de bebouwde gebieden
en het landschap, begeleiden. In tegenstelling tot bij de klassieke eindtoestandsplannen (A.P.A.’s, BPA’s en Gewestplannen) is het
bij het Ruimtelijk Structuurplan niet de bedoeling de toekomstige ruimtelijke structuur concreet vast te leggen. Het ontwikkelt
daarentegen een visie op de ontwikkeling van de gemeente in relatie tot het socio-economische functioneren.
Als beleidsplan is het
Doelgericht en procesmatig.
Continu, mits mogelijkheid tot bijsturing.
Actiegericht, in functie van realisaties.
Het zoekt de relatie tussen het stedebouwkundige beleid van Schilde en de socio-economische, ecologische, mobiliteitslandschappelijke, industriële, distributie - planologische, .... ontwikkelingen.
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WAT IS STRUCTUURPLANNING: VORM EN INHOUD VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Het ruimtelijk beleidsplan dat voor Schilde wordt opgemaakt is een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Aangezien deze vorm
van ruimtelijke planning erg verschilt van de traditionele eindtoestandsplanning zoals de gewestplannen, worden de basisprincipes
van de structuurplanning hierna verduidelijkt.
Het structuurplan is een getekend en/of geschreven moment (fase) van een stedenbouwkundig proces dat continu is. Het is een
begrip dat na 1972, met het structuurplan van Brugge, ook in Vlaanderen ingang gevonden heeft.1
Structuurplanning kent, in tegenstelling met de voormalige wet van 29 maart 1962 geen begin en geen einde dat met een
uitvoeringsbesluit zou kunnen bevestigd worden.
Structuurplanning is nooit af. Het kent enkele hoofdmomenten die dan in de vorm van een structuurplan vastgelegd worden. Het
planningsdecreet van 24 juli 1996, momenteel geïntegreerd in het Decreet van 18 mei 1999 – houdende de organisatie van de
Ruimtelijke Ordening – gewijzigd bij decreet van 28 september 1999 en 26 april 2000 bepaalt in die zin hoe een dergelijk
structuurplan kan worden vastgelegd. Hierbij worden de socio - ruimtelijke en functioneel - economische problemen van een
gemeente, streek of regio globaal onderzocht en in betere banen geleid, in functie van de maatschappelijke en politieke
doelstellingen die eigen zijn aan de gemeente, de buurt of de regio.
Tussen
enerzijds het maatschappelijk leven van een gemeente (en haar regio) en de ruimtelijke gevolgen die hieruit ontstaan
(verkavelen, bouwen, afbreken, onteigenen, functiewijzigingen, wegenaanleg, vellen of planten van bomen, verhoging van
vervuiling, verschraling en vermindering van de bewoonbaarheid, etc.,…) en
anderzijds de ruimtelijke mogelijkheden van een gemeentelijk gebied (evenwicht tussen open en bebouwde gebieden,
hiërarchisering van verkeerstypen - doorgaand verkeer/woon-werkverkeer -, evenwicht tussen harde en zachte functies, etc.,)
en de maatschappelijke en politieke doelstellingen van de gemeente, kan men zoeken naar betere en meer efficiënte
stedebouwkundige modellen.
De keuze van één bepaald model (in de tijd) gebeurt gezamenlijk door de overheid, de bevolking en de deskundigen, waarbij de
bevolking en de deskundigen voorstellen formuleren en de overheid democratisch beslist.

1

Zie “Structuurplan Brugge”, Groep Planning, Brugge 1976.
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Hierbij zijn haalbaarheid en kostprijs een niet onbelangrijke dimensie.
In die zin kan men stellen dat STRUCTUURPLANNING, noch min noch meer, een “GLOBALE RUIMTELIJKE BEGELEIDING” is van het
maatschappelijk gebeuren van een gemeente (op een bepaald moment in de tijd) waarvoor de ruimtelijke gevolgen zo goed
mogelijk tot stand moeten kunnen komen. Hierdoor probeert men een betere “BEWOONBAARHEID” (kwaliteit van leven en wonen),
“BEREIKBAARHEID” (verkeer en vervoer) en “BESTUURBAARHEID” te bereiken.2
De algemene en bijzondere plannen van aanleg voorzien in de voormalige stedenbouwwet van 1962 moeten beschouwd worden
als loutere “UITVOERINGSPLANNEN” van deze structuurplanning, naast andere instrumenten zoals informatiecampagnes,
bouwreglementen, premies,...
Volgens decretale bepalingen dienen de structuurplannen van de lagere overheden zich te richten naar deze van de hogere
overheden. In concreto dient het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Schilde te kaderen binnen het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Antwerpen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Het structuurplanningsproces kent drie fazen in de ruimte en drie fazen in de tijd:
RUIMTE
1STE NIVEAU: MACROSCHAAL

VERSCHILLENDE DEELSTRUCTUREN

2DE NIVEAU: MESOSCHAAL

VERSCHILLENDE

3DE NIVEAU: MICROSCHAAL

VERSCHILLENDE DEELSTRUCTUREN BINNEN DE VERSCHILLENDE HOOFDRUIMTEN VAN SCHILDE (NIVEAU WOONKERNEN, OPEN RUIMTEN,…)

3

IN EEN RUIME OMGEVING ROND SCHILDE (VLAAMS EN PROVINCIAAL NIVEAU)

HOOFDRUIMTEN EN DEELSTRUCTUREN BINNEN DE GEMEENTEGRENS VAN SCHILDE (GEMEENTELIJK NIVEAU)

TIJD
1STE TRAP: ONTWIKKELINGSMODEL

LANGE TERMIJNPLANNING: WAARIN DE FILOSOFIE EN DE POLITIEK VOOR EEN WEL BEPAALD GEBIED UITGESTIPPELD WORDT

2DE TRAP: ONTWIKKELINGSPLAN

MIDDELLANGE TERMIJNPLANNING: WAARIN DEZE FILOSOFIE CONCRETER WORDT TOEGEPAST OP DE REËLE SITUATIE VAN HET LEEFGEBIED

3DE TRAP :

ACTIEPLANNING: WAARIN ALLE VOORSTELLEN CONCREET WORDEN OMGEZET IN UITVOERINGSPLANNEN EN –DADEN VOOR HET LEEFGEBIED

ACTIEPLAN

TABEL 1

2
3

: STRUCTUURPLANNINGSPROCES: DRIE FAZEN IN RUIMTE EN TIJD

Zie “Wonen of Wijken”, Jan Tanghe, Sieg Vlaeminck, Hugo Vanderstadt - I.C.A.S.D. Brussel, 1979.
Deelstructuren: verwijzen naar de sectorale aanpak (natuurlijke structuur, agrarische structuur, verkeers- en vervoersstructuur, nederzettingsstructuur,
ruimtelijke – economische structuur en toeristische – recreatieve structuur).
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FIGUUR 1

: PLANNINGSPROCES VAN DE STRUCTUURPLANNING
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PLANNINGSPROCES
Het planningsproces bestaat uit vier fasen:
Opmaak van een STARTNOTA, waarin vertrekkende vanuit bestaande bronnen (GNOP, statistisch materiaal,…) de bestaande
ruimtelijke structuur algemeen wordt beschreven, leemten in de kennis worden aangegeven, knelpunten worden gedetecteerd
en een aanzet tot oplossingen wordt geformuleerd. Het begrip startnota, alhoewel niet voorkomend in de decreetartikels, werd
geïntroduceerd in de omzendbrief RO 97/02, 14/03/97 over het “Gemeentelijk Structuurplanningsproces” met volgende
belangrijke aandachtspunten:
-

Er dient een maatschappelijk draagvlak gecreëerd te worden t.o.v. het voorgedragen gedachtengoed.

-

Een vroegtijdig overlegmoment met de Afdeling Ruimtelijke Planning van AROHM (samen met een vertegenwoordiger van
de provinciale afdeling van AROHM en van het betrokken Provinciebestuur) en/of bijsturing dient georganiseerd te worden
naar aanleiding van de finalisering van de startnota.

Opmaak van SECTORSTUDIES, waarbij de leemten in de kennis van bepaalde sectoren (bv. huisvesting, bedrijvigheid) worden
weggewerkt: in deze studiefase moet er worden over gewaakt dat de sectorale benaderingen niet te éénzijdig worden
uitgediept. Anderzijds dient er bestendig een globale sector – overschrijdende toetsing te worden uitgevoerd.
Opmaak van een V OORONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. Hier worden de verschillende sectorstudies, samen
met gegevens uit de startnota geïntegreerd tot één geheel dat bestaat uit de drie delen van een structuurplan (informatief,
richtinggevend en bindend).
-

het Informatief Gedeelte omvat het doelgericht onderzoek van de bestaande ruimtelijke structuur van Schilde, te
verwachten evoluties, ruimtelijke potenties, enz. en een probleemanalyse welke gelijktijdig verloopt met de ontwikkeling
van een aantal doelstellingen. Dit is dus het bestaande beeld van Schilde met daarbij en de prognoses.

-

het Richtinggevend Gedeelte formuleert de beleids- en actievoorstellen voor Schilde die het resultaat zijn van het toetsen
van de doelstellingen aan de functionele, ruimtelijke en verkeerskundige knelpunten. Dit is de gewenste ruimtelijke
structuur (gewenste beeld van Schilde).

-

het Bindend Gedeelte tenslotte omvat een aantal concrete beslissingen betreffende de ruimtelijke ordening, die de overheid
binden, in dit geval het gemeentebestuur van Schilde.

Dit voorontwerp van het GRS wordt onderworpen aan een vooroverleg bij wijze van een plenaire vergadering met de
instanties van het Vlaams Gewest en de Provincie.
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Opmaak van een ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. Op grond van de besluitvorming rond het voorontwerp
van het GRS wordt het document gefinaliseerd in een Ontwerp van GRS met volgende procedure – stappen:
-

1e advies vanwege de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening.
Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad.
Organisaties van het openbaar onderzoek met inachtnamen van ten minste één informatie- en inspraakvergadering.
Adviesraad t.a.v. aanpalende gemeenten en Provincie.
Toetsing door de Bestendige Deputatie aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, op basis van een advies van de
PROCORO4.
2e advies vanwege de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
Definitieve vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt al dan niet goedgekeurd door:
-

De Bestendige Deputatie (omwille van het goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen)

Een goedgekeurd GRS wordt vastgelegd voor een termijn van vijf jaar.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Schilde wordt begeleid door een door de gemeente samengestelde stuurgroep.
COMMUNICATIE
De gemeente Schilde heeft naar aanleiding van de startnota van het GRS Schilde op 20/04/2002 een denkdag voor de bevolking
georganiseerd. Op de denkdag kregen de inwoners van Schilde de mogelijkheid om hun ideeën betreffende ruimtelijke ordening
kenbaar te maken5. Over deze ideeën werd gepraat in bijzijn van Burgemeester Avontroodt, Schepen Keller, Schepen Roosen en
Schepen De Ridder en enkele ambtenaren van de administratie ruimtelijke ordening. Overzicht van de opmerkingen en ideeën in
willekeurige volgorde:
Regularisatie weekendzones naar recreatief wonen: Schildestrand: Een studiebureau is bezig met effectenstudie om een BPA te
maken mits nog niet gekende voorwaarden. Bewoners vragen een BPA, dit geeft problemen omdat slechts enkele woningen aan
de voorwaarden van een BPA kunnen voldoen. Schildestrand is gebouwd op een fort (Fortengordel). Gemeente wenst oplossing
met respect voor mens en natuur.

4

De toetsing aan de principes van het RSV gebeurt door het Vlaams Gewest, doorlopend in het proces tijdens het structureel overleg en de plenaire
vergadering. Een laatste toetsing zal gebeuren in een advies van het Vlaams Gewest dat zal worden overgemaakt aan de GECORO in het kader van het
openbaar onderzoek.
5
Enkel van de opmerkingen zijn niet van toepassing voor het GRS maar worden wel meegegeven om te weten wat er bij de bevolking leeft.
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Verkeersveiligheid: Visueel: te veel verkeersborden, zijn deze werkelijk nodig vb. Catharinadreef. Dit is nationaal bepaald, valt
buiten de bevoegdheid van de gemeente.
Privé-signalisatie: Teveel vb. immobiliën, aannemers. Zware gevallen worden verwijderd, doch werven moeten wettelijk plakkaten
bevatten
Glascontainers: Liever aan de verkoopscentra, voordeel dat mensen zich slechts 1 x moeten verplaatsen. Huis aan huisophaling
zou prima zijn doch is te duur
Bouwovertredingen: Geen heksenjacht, doch nieuwe bouwaanvragen zo goed mogelijk begeleiden. Er moet een
mentaliteitsverandering komen. Geleidelijk aan zullen de oude zeren verdwijnen
Mobiliteit: Waarom plein aan de Speelhofdreef, Kasteeldreef is verdwenen. Bloembakken zijn echte obstakels en onveilig voor de
fietsers, kunnen deze weg? Dorpskern is een probleem, doch ring rond Schilde is niet haalbaar
Paul Reyntiens, voorstel enkelrichting dorpskern ‘s-Gravenwezel: Ring rond ’s-Gravenwezel is een oud dossier. Enkelrichting geeft
een betere doorstroming, doch problemen voor verkeer van Wijnegem naar Brasschaat.
Waterprobleem (Groene Wandeling) te veel water: achter de Groene Wandeling loopt een waterloop = afwateringsgracht van het
kasteel. Vraagstellen aan provincie of er voldoende gereinigd wordt. Functie grachten is water zo langzaam mogelijk in grond te
laten dringen, niet water heel vlug weg te laten stromen. Te veel ophogingen, verhardingen, nieuwe verkavelingen
Waterprobleem: hoe gaan we ons water bijhouden: zie vijver Hof ter Linden
Woonuitbreidingsgebied aan de kerk (Fondatiedreef, De Biesaard) ongeveer 5 ha: woonbehoeftestudie wijst uit dat er voldoende
woningen zijn, behalve voor sociale woningbouw. Indien weekendzones zones voor recreatief wonen worden, maakt dit deel uit
van het bestaande arsenaal. In tegenstelling tot woonuitbreidingsgebied mogen voor woongebied met bestaande kavels nog
bouwvergunningen uitgereikt worden.
Hoe ver staat het met de onteigeningen voor de fietspad Schilde – ‘s-Gravenwezel? Eerst worden de BPA’s herzien (minstens 1
jaar). In verschillende verkavelingen is deze fietspad reeds voorzien.
Fietspad Turnhoutsebaan ter hoogte van Waterstraat – Oude Baan: Regel 80/20 cfr Steve Stevaert, dit jaar is dit OK indien
mobiliteitsplan klaar is. Belofte is een fietspad van 2 km aansluitend op dat van Sint Antonius.
Verkeer: ondertunneling Turnhoutsebaan
Verkeer: Elzendreef eenrichtingsverkeer
Verkaveling: Alfons van de Sandelaan, R.Sniederspad: verkoop gronden niet goedgekeurde verkaveling: De gronden werden
destijds verkocht als bouwgrond door Les Cignes voor dat de verkaveling werd goedgekeurd. In het gewestplan zijn nu de gronden
agrarisch gebied en natuurgebied.
Wijziging bestemming voor gronden tussen Turnhoutsebaan en Leeuwerikendreef: De gronden zijn gelegen in woonpark, maar
door de reële bestemming zijn deze gronden onverkoopbaar;
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Gebrek aan sportinfrastructuur
Het aanmoedigen van fietsgebruik: Aanleggen van meer en betere fietspaden
Verkeer: wisselende rijtroken tijdens de verkeerspits ’s avonds en ’s morgens
Verkeer: meer openbaar vervoer
Verkeer: aanleggen rotondes
Verkeer: enkelrichting Turnhoutsebaan en alternatieve weg in andere richting: Tijdens de dorpsdag wordt het verkeer omgeleid
langs Van De Wervelaan en Liersebaan. Het moet mogelijk zijn een enkele richting langs Turnhoutsebaan enerzijds en Liersebaan,
Van De Wervelaan anderzijds.
Gewestplan: fouten op het gewestplan rechtzetten: De bestemmingen werden bij de opmaak van het gewestplan van op afstand
ontworpen. Het structuurplan moet de hierdoor ontstane fouten rechtzetten
Verkeer: aanleggen ring rond Schilde
Noodzaak aan sociale woningen in Schilde
Waarom worden gebouwen met 3 verdiepingen toegelaten in de Kerkelei? Er werden tot hiertoe geen gebouwen met meer dan 1
verdieping toegelaten in de Kerkelei.
Waterproblematiek: De waterproblematiek werd ook even aangekaart.
Naast de denkdag werden alle raden (de gemeentelijke gehandicaptenraad, gezondheidsraad, jeugdraad, KMO- en vrije
beroepenraad, gemeentelijke milieuraad, cultuurraad, seniorenraad, sportraad) aangeschreven om hun menning te geven over de
startnota van het GRS: deze opmerkingen werden verwerkt door de GECORO (waarin vertegenwoordigers van deze raden zitten)
In het advies van de GECORO over het GRS werden alle opmerkingen van de raden verwerkt. Het advies van de GECORO werd
opgenomen in het voorontwerp GRS
De GECORO heeft op de volgende data vergaderd omtrent het GRS Schilde (startnota): 26/03/2002, 15/05/2002, 08/10/2002,
05/11/2002, 10/12/2002, 04/02/2003. Op 23/06/2004 werd er toelichting m.b.t. het voorontwerp gegeven aan de verschillende
raadsleden.
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De gemeente Schilde is gelegen in het hart van de provincie Antwerpen - in de Kempen. Schilde situeert zich tussen de steden
Antwerpen en Turnhout, meer bepaald tussen de gemeenten Wijnegem, Schoten, Sint-Job-in’t-Goor (Brecht), Sint-Antonius en
Halle (Zoersel), Oelegem (Ranst) en Wommelgem. De gemeente behoort tot het arrondissement Antwerpen en bestaat sinds de
fusie in 1977 uit de entiteiten Schilde en ‘s-Gravenwezel. Het grootste gedeelte van de gemeente bestaat uit residentiële wijken.
De N12 (Turnhoutsebaan) snijdt de gemeente van west naar oost, terwijl de N121 (Brasschaatsebaan - Gilles de Pélichlei) de twee
deelgemeenten met elkaar verbindt. Het Albertkanaal raakt de gemeente in het zuidelijke puntje voor slechts enkele honderden
meters. Het Anti - Tankkanaal vormt een groene corridor doorheen het bebouwde perifere landschap.

2.2.

KENCIJFERS

De fusiegemeente Schilde heeft een totale oppervlakte van 3.599 ha, waarvan een zeer groot gedeelte als woonpark wordt
gebruikt. De nabijheid van de stad Antwerpen en de ruime percelen binnen de woonparken heeft veel begoede burgers
aangetrokken met o.a. het gekende fenomeen ‘Groene Weduwe6’ als één van de gevolgen. De bebouwde oppervlakte beslaat
ongeveer 30% van de totale oppervlakte van Schilde.
Op 1 januari 2004 telde Schilde 19.646 inwoners (cijfer NIS). Dit is ongeveer 13.000 inwoners voor de deelgemeente Schilde en
ongeveer 6.500 inwoners voor de deelgemeente ‘s-Gravenwezel. De bevolkingsdichtheid bedraagt 546 inwoners per km² en is
vergelijkbaar met het gemiddelde voor de provincie Antwerpen (582 inw/km²)).
Met uitzondering van de plaatselijke kleinhandel in de dorpskernen en één enkel bedrijventerrein beschikt de gemeente Schilde
niet over mogelijkheden tot tewerkstelling. De inwoners richten zich voor werkgelegenheid - en ook voor (hoger) onderwijs - naar
buurgemeenten.

6

“Groene Weduwe”: wanneer man of vrouw gaat werken blijft de andere alleen achter in de woning. Maar door de ruime woonparken - de grotere afstand tot
andere mensen, winkels en dergelijke - in een groene omgeving blijft deze persoon geïsoleerd achter.
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CULTUUR – HISTORISCHE SITUERING

Vroege middeleeuwen
De nederzettingen bestonden toen uit een gegroepeerde en later ook losse hoeven. Rondom de boerderijen lagen op
onregelmatige manier enkele landbouwpercelen verspreid. Deze eerste ontginningen situeerden zich in een gordel rondom de
bewoningskernen. De bossen met eik fungeerden als graasweiden voor de runderen en varkens die zich voedden met eikels en
jonge scheuten. Dit en het kappen van hout als gerief-, brand- en timmerhout, waren de oorzaak van de degradatie van het
gemengde bos in latere perioden.
Late middeleeuwen
Bij het begin van de late middeleeuwen wijzigde de manier van landbouwvoering. De nieuwe ontgonnen cultuurgronden noemde
men ‘akkers’. Zij werden ingeschakeld in een weide - braakstelsel. Als begrenzing van de kavels fungeerden vooral houtkanten en
bomenrijen, die de kleinschaligheid van het landschap in de hand werkten. Naarmate de behoefte aan graan e.d. steeg,
verwaterde evenwel het wisselsysteem.
In Schilde bevonden zich de meeste akkers en weiden in het zuidoosten bij de Groot Schijn. De rest van de gemeente werd
ingenomen door heide en vennen, vooral in het noorden van de gemeente. Om de ontginning van de woeste gronden te
bevorderen, schonken de hertogen van Brabant heidegronden aan diverse abdijen.
In Schilde (nu deelgemeente) steeg door de groeiende prestige van het hertogdom Brabant in de 12de eeuw de aantrekkingskracht
van Schilde op adellijke geslachten. Aanvankelijk kwamen die vooral uit de omgeving van het hertogelijk hof. Vanaf het einde van
de 14de eeuw kreeg de familie van de Werve Schilde in haar greep. Het gevolg van deze evolutie is dat een zeer ruime oppervlakte
van Schilde in handen was van maar enkele eigenaars. Schilde had toen een lage bevolkingsdichtheid.
Zoals in Schilde waren het hoofdzakelijk mensen uit de hertogelijke omgeving die in de 12-13de eeuw ‘s-Gravenwezel
domineerde. Hun invloed verdween en stilaan kwam de gemeente meer en meer in handen van Antwerpse zakenlieden die tot de
adelstand waren opgeklommen. Zij woonden niet enkel in een kasteel maar ook in verschillende ‘maisons de plaicance’. Deze
‘maisons de plaicance’ (Catershof, Lindenhof, Vinkenhof, Pullhof (nu onder Wijnegem)…) getuigen nog steeds hoe vele
prominenten door ‘s-Gravenwezel werden aangetrokken. Enkele van deze hoven werden opgenomen als beschermde
monumenten.
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Nieuwe en Nieuwste tijden
Tijdens de Nieuwe en Nieuwste Tijden (1500 tot heden) werden bestaande landbouwsystemen verder toegepast en verfijnd. Het
gevolg was een verdere verarming van de bodem. Rond die periode werden er allerlei ordonnantiën uitgevaardigd om uiteindelijk
de ‘woeste gronden’ ontgonnen te krijgen. Toch verliep dit zeer traag. Op de Ferrariskaart merken we duidelijk een verschil tussen
het open landschap van het noordelijke gedeelte van ‘’s Gravenwesel’ en het veel geslotener landschap van het zuiden, beneden
de ‘Chausseé d’Anvers à Turnhout’. In Schilde werden vanaf het midden van de 18de eeuw op grote schaal naaldbomen
aangeplant door de adellijke families.
In ’s-Gravenwesel’ is het omgrachte kasteel met zijn vier opgedeelde geometrisch aangelegd kasteelpark, een indrukwekkende
blikvanger. Vanuit het kasteel loopt een rechte dreef naar het noorden doorheen heidegebied naar een kleine nederzetting.
Een nieuwe ontwikkeling vanaf de 19de eeuw is de groeiende aanplant van naaldhout. In het begin van de 20ste eeuw won deze
kunstmatige bebossing nog aan belang om de Limburgse mijnen van hout te voorzien. Als gevolg van de groeiende mogelijkheden
van kunstmeststoffen (ca.1930) nam de grootschaligheid van de landbouw toe en werden de laatste stukken heide ontgonnen tot
voornamelijk weiland. Vooral de intensieve veeteelt won in deze streken met ‘arme’ zandgronden van belang.
Bij het begin van de 19de eeuw raakte ‘s-Gravenwezel in de ban van de familie Gillès (later Gillès de Pélichy) die tot 1929
burgemeesters leverde en de geschiedenis van de gemeente een eigen kleur gaf. De bewoning van ‘s-Gravenwezel’ heeft zich als
een straatdorp ontwikkeld langsheen de huidige Wijnegemsesteenweg. Op de Vandermaelenkaart heeft de bewoning zich zowel
te ‘s-Gravenwezel’ als te Schilde iets uitgebreid langsheen respectievelijk de Wijnegemsesteenweg en de Turnhoutsebaan. In de
jaren ’50 gebeurde in ‘s-Gravenwezel ook wat in Schilde aan de gang was. Grote delen adellijk bezit werden verkocht en
vervolgens verkaveld. De invasie was begonnen.
Na de dood van weduwe baron Gaston van de Werve in 1953 werd het kasteel van Schilde gesloopt en de uitgestrekte bezittingen
werden verkocht en vervolgens verkaveld. De funderingen van het kasteel van Schilde zijn nog steeds zichtbaar met een park er
rond dat loopt tot aan het Albertkanaal. Daarmee nam de ontwikkeling van Schilde tot residentiegemeente een snelle vlucht. De
bevolking steeg van iets meer dan 4.000 mensen in 1950 tot ver boven de 10.000 in 1976. Op 1 januari 1998 telde Schilde
19.424 inwoners maar in deze telling is de deelgemeente ‘s-Gravenwezel meegerekend.
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De economische ontwikkeling van Schilde kreeg een eerste impuls in 1745 toen de oude kasseiweg Antwerpen - Deurne tot in
Schilde werd doorgetrokken. Het gevolg was dat de oorspronkelijke dorpskern rond de kerk stilaan verhuisde naar de nieuwe
Turnhoutsebaan, de huidige N12. Deze beweging kreeg nog meer vaart toen in 1885 de tramlijn Antwerpen - Hoogstraten
langsheen de Turnhoutsebaan werd aangelegd. De voormalige bedding van de lijn is nog op enkele plaatsen langsheen de
Turnhoutsebaan terug te vinden. Deze snelverbinding kwam niet enkel de handel ten goede. Ook vele kunstenaars vonden hun
weg naar het toen landelijke Schilde. Dankzij de naoorlogse ontwikkelingen groeide Schilde in de tweede helft van de 20ste eeuw
uit tot een grote en één van de welvarendste gemeenten in de Antwerpse periferie.
De gemeente onderging de laatste decennia een grondige gedaantewisseling en behoort het nu tot de welstellendsten uit het
Vlaamse land. Gelukkig, door het wonen in woonparken, werd er behoorlijk wat groen gespaard en zijn er her en der prachtige
hoekjes te bewonderen.
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ACTUEEL BODEMGEBRUIK

Om de ruimtelijke structuur van de gemeente te begrijpen wordt er in de eerste plaats in een tabel een overzicht gegeven van de
huidige bodembestemming van Schilde. Hoe deze is geëvalueerd op tien jaar tijd.

1987

FUNCTIE
ABS. (HA)

TOTAAL ONBEBOUWDE GROND

1997
% AANDEEL

ABS. (HA)

EVOLUTIE
% AANDEEL

1987-1997

2533,0

70,4%

2268,0

63,0%

-7,4%

TOTAAL BEBOUWDE GROND

835,0

23,2%

1094,0

30,4%

+7,2%

NIET GEKADASTREERDE OPPPERVLAKTE

231,0

6,4%

237,0

6,6%

+0,2%

TOTALE OPPERVLAKTE SCHILDE

3599,0

100,%

3599,0

100,%

TABEL 2

: BODEMBEZETTING IN SCHILDE

Globaal gezien is één vierde van de gemeente Schilde bebouwd, ongeveer drie vierde onbebouwd.
Wanneer er een globaal verloop van bebouwde en onbebouwde gronden wordt gegeven wordt er vastgesteld dat er ongeveer
7,5% of 265ha bebouwde oppervlakte is bijgekomen. Dit ten nadele van de onbebouwde gronden.
Wanneer de bebouwde en onbebouwde gronden worden gedetailleerd valt het op dat hoofdzakelijk bossen (-83ha), woeste
gronden (-58ha) en tuinen en parken (-58ha) plaats hebben geruimd voor huizen en hoeven. Ook akkerlanden en graslanden (67ha te samen) hebben moeten inboeten voor de woningen. De andere functies zijn allemaal vrij stabiel gebleven, uitgezonderd
de recreatiegebieden (toegenomen met 30ha). De gebouwen voor recreatie zijn echter wel min of meer stabiel gebleven.
Opvallend is dat mits de toename van woningen en hoeven met 233ha, er toch maar een toename van 2ha wegenis is vastgesteld.
M.a.w. de meeste nieuwe woningen moeten reeds aan een bestaande weg gebouwd geweest zijn.
De oppervlakte voor ambachts- en industriegebouwen blijft zeer beperkt voor de gemeente (10ha).
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1987

FUNCTIE
ABS. (HA)

1997
% AANDEEL

ABS. (HA)

EVOLUTIE
% AANDEEL

1987-1997

AKKERLAND NIET ELDERS GENOEMD

245,0

6,8%

213,0

5,9%

-0,9%

GRASLAND

365,0

10,1%

330,0

9,2%

-0,9%

TUINEN EN PARKEN

250,0

6,9%

192,0

5,3%

-1,6%

3,0

0,1%

3,0

0,1%

STABIEL

1005,0

27,9%

922,0

25,5%

-2,4%

WOESTE GRONDEN

316,0

8,8%

258,0

7,2%

-1,6%

RECREATIEGEBIEDEN

72,0

2,0%

102,0

2,8%

+0,8%

GEKADASTREERDE WATEREN

22,0

0,6%

27,0

0,8%

+0,2%

GEKADASTREERDE WEGENIS

48,0

1,3%

50,0

1,4%

+0,1%

206,0

5,8%

171,0

4,8%

-1,0%

APPARTEMENTEN

2,0

0,1%

4,0

0,1%

STABIEL

BUILDINGS

1,0

0,0%

2,0

0,1%

+0,1%

675,0

18,9%

908,0

25,1%

+6,2%

15,0

0,4%

17,0

0,5%

+0,1%

4,0

0,1%

10,0

0,3%

+0,2%

2,0

0,1%

7,0

0,2%

+0,1%

17,0

0,5%

22,0

0,6%

+0,1%

BOOMGAARDEN
BOSSEN

ANDERE

HUIZEN EN HOEVEN
BIJGEBOUWEN MET SERRES
AMBACHTS- EN INDUSTRIEGEBOUWEN
OPSLAGRUIMTEN
GEBOUWEN MET HANDELSBESTEMMING
OPENBARE GEBOUWEN

0,0

0,0%

2,0

0,1%

+0,1%

GEBOUWEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN

1,0

0,0%

4,0

0,1%

+0,1%

GEBOUWEN VOOR SOCIALE EN ZIEKENZORG

3,0

0,1%

4,0

0,1%

STABIEL

16,0

0,4%

17,0

0,5%

+0,1%

1,0

0,0%

1,0

0,0%

STABIEL

94,0

2,6%

94,0

2,6%

STABIEL

4,0

0,1%

3,0

0,1%

STABIEL

231,0

6,4%

237,0

6,6%

+0,2%

3599,0

100,%

3599,0

100,%

0%

GEB. ONDERWIJS, ONDERZOEK, CULTUUR
GEBOUWEN VOOR EREDIENST
GEBOUWEN VOOR RECREATIE EN SPORT
ANDERE

NIET GEKADASTREERDE OPPPERVLAKTE
TOTALE OPPERVLAKTE

TABEL 3

: BODEMBEZETTING IN SCHILDE: GEDETAILLEERD

Bron

: NIS, Bodembezetting van 1987 en 1997.
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3.1.1.

GEWESTPLAN
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De bodembestemmingen van Schilde worden bepaald door het Gewestplan Antwerpen, goedgekeurd bij K.B. van 03/10/1979 en
is opgenomen op de kaartbladen Schilde 16/2, Brecht 8/5 en Borgerhout 15/4. We onderscheiden volgende gebieden:
- De woongebieden - de verstedelijkte kernen - bevinden zijn in de gemeente langsheen de Turnhoutsebaan (N12), de
dorpskern Schilde, en in ‘s-Gravenwezel, de dorpskern ‘s-Gravenwezel. Bovendien is er nog een kleine zone ten zuiden van
de Turnhoutsebaan, tegen de grens van Wijnegem aan. Het aandeel woongebieden is beperkt.
- De woonparken in Schilde nemen een ruime oppervlakte van de gemeente in beslag. Het strekt zich uit over bijna de gehele
oostelijke en westelijke tot zuidwestelijke zijde.
- Er zijn zeven woonuitbreidingsgebieden in Schilde. Ze sluiten allen aan bij de woonkernen.
- De natuurgebieden bevinden zich in het noordwestelijke tot het noordelijke deel van de gemeente. Deze gebieden nemen een
ruime oppervlakte van de gemeente in.
- De natuurgebieden worden enkele malen onderbroken door agrarische gebieden, agrarische gebieden met landschappelijke
waarde, dag- en verblijfsrecreatie en bosgebied.
- Opvallend zijn nog het westelijk gelegen bosgebied en de parkzones die gelegen zijn rondom de woongebieden (= niet ten
noordoosten van de Anti - Tankkanaal). Het park- en natuurgebied tegen de grens van Ranst aan. De zuidoostelijke inkleuring
van het Anti - Tankkanaal: een gedeelte natuurgebied en een gedeelte speelbos.
- Er zijn nog enkele kleine zones voorzien voor dienstverlening (tegen dorpskernen aan), industrie (ten zuiden van het
Albertkanaal) en openbare nutsvoorzieningen.
- Een deel van de noordelijke natuurgebieden heeft een culturele, historische en/of esthetische waarde, net als een parkgebied
ten oosten van de dorpskern van ‘s-Gravenwezel.
- In het westen ligt een waterwinningsgebied.
- Het tracé van het Anti - Tankkanaal is voorzien als alternatief reservatiegebied voor de eventuele aanleg van het
Duwvaartkanaal (Met het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 werd het gewestelijk RUP “voor het opheffen
van de (alternatieve) reservatie- en erfdienstbaarheden voor het Duwvaartkanaal Oelegem – Zandvliet” definitief goedgekeurd.
Dit besluit werd op 23 december 2003 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad).
In het verleden zijn er in Schilde een aantal gewestplanswijzigingen doorgevoerd die tot het huidige gewestplan hebben geleid.
KAART 1

: GEWESTPLAN

KAART 2

: GEWESTPLANSWIJZIGINGEN
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3.1.2.

BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

Schilde bevat de volgende beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten:

DEELGEMEENTE

GOEDKEURING

BESCHERMDE MONUMENTEN

SCHILDE

KB 20/11/81
KB 03/09/81
KB 03/09/81
KB 03/09/81
B.V.E. 10/11/82
KB 03/09/81
KB 03/09/81
KB 03/09/81
KB 03/09/81
KB 21/06/79
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
MB 13/11/2003

BROUWERIJ ‘DRIE LINDEKENS’, TURNHOUTSEBAAN 141
COUWENBERGHOEVE, BETHANIËNLEI 81
DOBBELHOEVE, GOORSTRAAT 41-43
HERENHUIS ‘TOLLENBERG’, TURNHOUTSEBAAN 180
HOEVE, LINDENSTRAAT 54
ONZE-LIEVE-VROUWEKAPEL, KAPELSTRAAT
PUTTENHOF, PUTTENHOFLAAN 25
SPREEUWENBORGHOEVE, R. SNIEDERSPAD 3
WONING, TURNHOUTSEBAAN 112
‘S GRAVENHOF, MOERSTRAAT 53
DUYVENDAELHOEVE, MOLENAKKER 14
HOEVE WIJNEGEMSESTEENWEG 154
HUIS ‘TER BRAKKEN’, SINT-JOBSTEENWEG 17-19
KAPEL VAN DEN OVENBUUR, SINT-JOBSTEENWEG 19A
KASTEEL VAN ‘S-GRAVENWEZEL, SINT-JOBSTEENWEG 64
KATTENBERGHOEVE, SINT-JOBSTEENWEG 34-36
MOLENHOEVE, MOLENAKKER 34
SCHRANSHOEVE, MOERSTRAAT 26
VINKENHOF WIJNEGEMSESTEENWEG 75
‘HOF TER LINDEN’, BEUKENDREEF 57-59

DEELGEMEENTE

GOEDKEURING

BESCHERMDE LANDSCHAPPEN

SCHILDE

KB 27/05/77
KB 14/10/76

BRECHTSE HEIDE.
OMGEVING PASTORIJ, PUTTENHOFLAAN 10

SCHILDE (‘S-GRAVENWEZEL)

KB 17/04/75

CATERSHOF, SINT-JOBSTEENWEG 21-23

SCHILDE (‘S-GRAVENWEZEL)
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DEELGEMEENTE

GOEDKEURING

BESCHERMDE DORPS- EN STADSGEZICHTEN

SCHILDE

KB 03/09/81
KB 03/09/81
KB 03/09/81
KB 03/09/81
KB 03/09/81
B.V.E. 10/11/82
KB 03/09/81
KB 03/09/81

‘HOF TEN BROECKE’ OF ‘HOF VAN SCHILDE’, DE PONT
DOBBELHOEVE, GOORSTRAAT 41-43
OMGEVING ‘COUWENBERGHHOEVE’, BETHANIËLEI 81
OMGEVING ‘SPREEUWENBORGHOEVE’, R. SNIEDERSPAD 3
OMGEVING HERENHUIS ‘TOLLENBERG’, TURNHOUTSEBAAN 180
OMGEVING HOEVE, LINDENSTRAAT 54
OMGEVING PUTTENHOF, PUTTENHOFLAAN 25
PASTORIEDREEF

SCHILDE (‘S-GRAVENWEZEL)

KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 21/06/79
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80
KB 09/07/80

DREEF HUIS ‘TER BRAKKEN’, SINT-JOBSTEENWEG 17-19
OMGEVING ‘HOF TER LINDEN’, BEUKENDREEF 57-59
OMGEVING ‘S GRAVENHOF, MOERSTRAAT 53
OMGEVING HOEVE, WIJNEGEMSESTEENWEG 154
OMGEVING KASTEEL VAN ‘S-GRAVENWEZEL, SINT-JOBSTEENWEG 64
OMGEVING MOLENHOEVE, MOLENAKKER 34
OMGEVING PASTORIE, KERKSTRAAT 31
OMGEVING SCHANS ‘D’OUDAEN’, MOERSTRAAT
OMGEVING SCHRANSHOEVE, MOERSTRAAT 26
OMGEVING SINT - CATHARINAKERK, KERKSTRAAT
OMGEVING VINKENHOF, WIJNEGEMSESTEENWEG 75

TABEL 4

: BESCHERMDE MONUMENTEN, LANDSCHAPPEN EN DORPS- EN STADSGEZICHTEN IN DE GEMEENTE SCHILDE

KAART 3

: BESCHERMDE MONUMENTEN, LANDSCHAPPEN EN DORPSGEZICHTEN
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3.1.3.

Groep Planning - 18

VOGELRICHTLIJN- EN HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN

Binnen het grondgebied van Schilde zijn er geen Vogelrichtlijngebieden aanwezig maar wel een Habitatrichtlijngebied.
In uitvoering van de EEG – Habitatrichlijn (21/05/1992) inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en
fauna werden door de Vlaamse Regering van 14/02/1996 38 habitatgebieden aangeduid. In de Provincie is i.o. “Bos- en
heidegebieden ten oosten van Antwerpen” (5.240 ha) aangeduid als een Habitatrichtlijngebied: een gedeelte van dit gebied ligt op
het grondgebied van Schilde.
Het
Decreet
Natuurbehoud
bepaalt dat ieder plan dat een
betekenisvolle aantasting van de
natuurlijke kenmerken van een
als speciale beschermingszone te
beschouwen
gebied
kan
veroorzaken, dient onderworpen
te worden aan een passende
beoordeling. Deze beoordeling
telt eveneens voor die gebieden
die binnen de 700 (à 750m) van
de speciale beschermingszone
zijn gesitueerd.
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3.1.4.
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ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG

Op 21/04/1955 werd er bij KB een Algemeen Plan van Aanleg, opgemaakt door Dhr. De Groodt, goedgekeurd voor de
deelgemeente Schilde.
Deze bevat een volledige juridische vaststelling van de deelgemeente Schilde. Hierbij werd een uitvoerige survey uitgevoerd die
een zeer duidelijk beeld geeft op de structuur van de deelgemeente in de jaren ’50. Echter werd dit juridisch document vervangen
door het bij KB van 03/10/1979 goedgekeurd gewestplan.
Opvallend binnen dit plan is dat de volledige oppervlakte van de deelgemeente mocht bebouwd worden, weliswaar hoofdzakelijk
op ruime percelen (tussen 750m² en 1ha voor open bebouwing en landelijk wonen). Daar waar er in de huidige structuur de
woonparken zijn, zijn tevens qua indeling op het APA terug te vinden. Echter daar waar echt 1ha - grote percelen voorzien waren,
zijn in de huidige situatie hoofdzakelijk bos- en open gebieden (bijna zonder bebouwing).
Zones, anders dan wonen, zijn er bijna niet terug te vinden op het plan. Enkel binnen de kern van Schilde zijn handel en lichte
nijverheid toegelaten en een zone voor openbaar nut is voorzien op het terrein van het huidige Schildestrand en rondom de
oorspronkelijke kern van Schilde.
De indeling van de huidige wegenstructuur werd toen grotendeels vastgesteld.
Als besluit kan men stellen dat de huidige structuur van Schilde (deelgemeente) terug te vinden is op het Algemeen Plan van
Aanleg van 1955. Echter is dit plan, zoals eerder vermeld, niet meer van toepassing.
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3.1.5.
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BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG

Een groot deel van de oppervlakte van Schilde is ingenomen door BPA’s. Het belang van deze is dan ook niet gering. Vooral naar
BPA’s m.b.t. de weekendzones zijn van belang omdat de provincie momenteel een afwegingskader aan het opmaken is voor al de
weekendzones van haar grondgebied. Echter heeft de gemeente Schilde reeds zeer veel ervaring m.b.t. het beleid van deze zones
en wil daarom een meerwaarde kunnen leveren aan de studie van de provincie. Omwille van deze rede worden de BPA’s die
betrekking hebben op een weekendzone in Schilde afzonderlijk besproken.
BPA’s weekendzones
NAAM

GOEDKEURING

OPMERKINGEN

BPA “PUTSE HEIDE”– IN HERZIENING

MB 16/09/1993

ORDENING VAN DE WEEKENDZONE LANGSHEEN HET ANTI - TANKKANAAL

BPA “HET MOER” – IN HERZIENING

MB 26/04/1994

BPA “HET KOTSBOS”–IN HERZIENING MB 09/06/1995

ORDENING VAN EEN WEEKENDZONE
ORDENING VAN DE WEEKENDZONE IN HET NOORDOOSTEN VAN DE GEMEENTE

BPA “HET KAMP” – IN HERZIENING

KB 20.06.1995

ORDENING VAN EEN WEEKENDZONE

BPA “SCHILDESTRAND”

IN OPMAAK

DOEL: ORDENEN VAN DE WEEKENDZONE SCHILDESTRAND, PRINCIPIEEL IS ER BESLIST IN DE GEMEENTERAAD DAT ER
MOET ONDERZOCHT WORDEN OF ER EEN GEMENGDE BESTEMMING MOGELIJKE IS (RECREATIE, RECREATIEF WONEN,
SOCIAAL WONEN, GROEN).
STAND VAN ZAKEN: VOORONTWERPEN

TABEL 5

: BPA’S WEEKENDZONES

Voor de BPA’s Het Kotsbos, Het Moer en Schildestrand werd er een studie uitgevoerd m.b.t. de watertoets, deze studie wordt
elders in het GRS besproken.
Bestaande BPA’s:
NAAM

GOEDKEURING

VOORNAAMSTE BESTEMMING

REALISATIE

BPA “HERTEBOS”

KB 20/06/1957

MIN OF MEER RESIDENTIEEL WONEN OP VRIJ GROTE KAVELS

BPA “SCHILDEBERGEN - DEEL 1”

KB 03/07/1957

ORDENING
DEEL
WOONPARK
TURNHOUTSEBAAN (N12)

BPA “SCHILDEBERGEN - DEEL 3”

KB 03/07/1957

ORDENING DEEL WOONPARK
TURNHOUTSEBAAN (N12)

BPA “SCHILDEBERGEN - DEEL 4”

KB 03/07/1957

ORDENING
DEEL
WOONPARK
TURNHOUTSEBAAN (N12)

BPA “RUITERSKUIL”

KB 08/01/1958

ORDENING WOONGEBIED TEN ZUIDEN VAN TURNHOUTSEBAAN IS GROTENDEELS GEREALISEERD
(N12)

BPA “DORPSKOM ZUID - DEEL 1”

KB 25/02/1959

OMVAT WOONGEBIED TEN ZUIDEN VAN DE TURNHOUTSEBAAN IS GROTENDEELS GEREALISEERD

TEN

TEN

TEN

NAGENOEG VOLLEDIG GEREALISEERD

ZUIDEN

VAN

IS GROTENDEELS GEREALISEERD

NOORDEN

VAN

IS GROTENDEELS GEREALISEERD

ZUIDEN

VAN

IS GROTENDEELS GEREALISEERD
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NAAM

GOEDKEURING

VOORNAAMSTE BESTEMMING
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REALISATIE

(N12) IN HET CENTRUM VAN SCHILDE EN OMVAT TWEE
SCHOLEN.
BPA “DORPSKOM ZUID - DEEL 2”

KB 24/02/1959
MB 19/03/1999

OMVAT DE OMVORMING VAN GEBIED VOOR DAGRECREATIE IS GROTENDEELS GEREALISEERD
NAAR GEBIED VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN M.B 22.09.1997
VAN
GEBIED
VOOR GEDEELTELIJK GEWIJZIGD BIJ
OPENBARE
NUTSVOORZIENINGEN;
DAGRECREATIE NAAR AGRARISCH GEBIED; VAN WOONGEBIED 19.03.1999
MET LANDELIJK KARAKTER NAAR BOSGEBIED.

BPA “WILLECOM”

KB 01/09/1961

ORDENING WOONPARK

IS GROTENDEELS GEREALISEERD

BPA “MOLENVELD”

KB 20/09/1968

HET GEBIED BEVAT AANEENGESLOTEN BEBOUWING

IS GROTENDEELS GEREALISEERD

BPA “TURNHOUTSEBAAN”

KB 14/01/1986

ORDENING VAN HET WOONGEBIED TEN ZUIDEN VAN DE IS GROTENDEELS GEREALISEERD
TURNHOUTSEBAAN TEGEN DE GRENS MET WIJNEGEM

BPA “GERSBLOK”

MB 09.06.1995

OMVAT DE ORDENING VAN HET OP GEWESTPLAN VOORZIENE IS HALF GEREALISEERD
WOONUITBREIDINGSGEBIED LANGS DE TURNHOUTSEBAAN
(N12)

BPA “VICTOR FRISLEI”

M.B.

VAN

DOEL: OPLOSSEN VAN DE ZONEVREEMDHEID, DIE ONTSTAAN IS
DOOR HET VERVAL VAN DE VERKAVELING.

STAND VAN ZAKEN: REEDS VOORLOPIG AANVAARD, OPENBAAR
ONDERZOEK + ADVIES GECORO IS NET GEWEEST, 23/08/2004
OP GEMEENTERAAD VOOR DEFINITIEVE AANVAARDING

TABEL 6

: BESTAANDE BPA’S

BPA’s in herziening:
NAAM

GOEDKEURING

BPA “SCHILDEBERGEN - DEEL 2”

KB 03/07/1957

OPMERKINGEN
ORDENING DEEL WOONPARK TEN NOORDEN VAN TURNHOUTSEBAAN (N12) - IS GROTENDEELS GEREALISEERD: IN
HERZIENING GESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE AANLEG VAN FIETSPADEN

BPA “DUYVENDAEL”

KB 13/06/1957

RESIDENTIEEL WONEN OP VRIJ GROTE KAVELS – NAGENOEG VOLLEDIG GEREALISEERD: IN HERZIENING GESTELD NAAR
AANLEIDING VAN DE AANLEG VAN FIETSPADEN

BPA “ZUID - HERTEBOS”

KB 09/05/1959

BEVAT EEN VERKAVELING MET RELATIEF GROTE KAVELS - IS GROTENDEELS GEREALISEERD: IN HERZIENING GESTELD
NAAR AANLEIDING VAN DE AANLEG VAN FIETSPADEN

BPA “HOF TER LINDEN”

KB 16/07/1959

ORDENING WOONPARK - IS GROTENDEELS GEREALISEERD: IN HERZIENING GESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE
AANLEG VAN FIETSPADEN

BPA “PUTSEHEIDE”

MB 16/09/1993

ORDENING VAN DE WEEKENDZONE LANGSHEEN HET ANTI - TANKKANAAL

BPA “HET MOER”

MB 26/04/1994

ORDENING VAN EEN WEEKENDZONE

BPA “KOTSBOS”

MB 09/06/1995

ORDENING VAN DE WEEKENDZONE IN HET NOORDOOSTEN VAN DE GEMEENTE

BPA “HET KAMP”

KB 20.06.1995

ORDENING VAN EEN WEEKENDZONE

TABEL 7

: BPA’S IN HERZIENING
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BPA’s in opmaak:

NAAM

OPMERKINGEN

BPA “DE KAAK”

DOEL: PROBLEMATIEK VAN HANDELSZAAK IN DE KERN DIE GEDEELTELIJK ZONEVREEMD IS + ACHTERGELEGEN LANDBOUWGEBIED
ORDENEN + BESCHERMING BEEKVALLEI

STAND VAN ZAKEN: REEDS VOORLOPIG AANVAARD, OPENBAAR ONDERZOEK IS BEZIG
BPA “KASTEELPARK”

DOEL: ORDENEN VAN ZONE KASTEEL ’S-GRAVENWEZEL + ONMIDDELIJKE OMGEVING, TER BESCHERMING VAN HET KASTEELPLARK EN OM
EEN STUKJE WOONPARKGEBIED, DAT BIJ HET EIGENDOM HOORT ZO TE ORDENEN DAT HET VOLLEDIG PAST BIJ HET KASTEEL

BPA “DE ZETTEN”

DOEL: ONTWIKKELEN VAN EEN GROOT STUK WOONPARK, WAAR EEN DEEL VAN HET GEBIED EERDER DENS ZAL BEBOUWD WORDEN, EN
15HA) ZAL GEVRIJWAARD WORDEN VAN BEBOUWING EN VOOR DE
TOEKOMST VEILIG GESTELD.
STAND VAN ZAKEN: ONTWERPER IS AANGESTELD
EEN DEEL (ZEER WAARDEVOL GROENGEBIED IS VAN ONGEVEER

BPA “WILLECOM II”

DOEL: HERSTEL VAN WOONPARK WILLECOM (HET DEEL DAT IN HET VOORMALIGE TRACÉ DUWVAART LAG EN DAT NU NATUURGEBIED IS
GEWORDEN.

STAND VAN ZAKEN: GEMEENTERAAD HEEFT BESLIST TOT DE OPMAAK
BPA “DORPSKOM ‘S-GRAVENWEZEL”

BPA “SCHILDESTRAND”

DOEL: ORDENEN VAN DE DORPKERN VAN ‘S-GRAVENWEZEL
STAND VAN ZAKEN: OPENBAAR ONDERZOEK IS AFGEROND, ENKELE BEZWAREN WERDEN ALS GEGROND BESCHOUWD EN IS ER EEN
HERZIENING NODIG.
DOEL: ORDENEN VAN DE WEEKENDZONE SCHILDESTRAND, PRINCIPIEEL IS ER BESLIST IN DE GEMEENTERAAD DAT ER MOET ONDERZOCHT
WORDEN OF ER EEN GEMENGDE BESTEMMING MOGELIJKE IS (RECREATIE, RECREATIEF WONEN, SOCIAAL WONEN, GROEN).

STAND VAN ZAKEN: VOORONTWERPEN
TABEL 8

: BPA’S IN OPMAAK

Vervallen BPA’s
Binnen Schilde werd er één BPA, namelijk BPA “Molenstraat” (KB 10/03/78), volledig vervallen verklaard. Wel zijn er een aantal
BPA’s die behouden zijn maar waar een gedeelte vervallen verklaard werd. Het gaat om de volgende BPA’s:
-

BPA Molenveld KB 20/09/68 – behoud, met uitzondering van dat gedeelte van het eigendom Veldlei 50 (afd.3, sectie B,
nr.311 a5) dat binnen het plangebied was begrepen.

-

BPA Duyvendael KB 13/06/57 – behoud, met uitzondering van dat deel van het BPA dat reeds van rechtswege vervallen is
wegens strijdigheid met het latere gewestplan, met name met uitzondering van dat deel van het BPA met de bestemmingen
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zone voor landelijke bebouwing en openbare wegenis maar waar volgens het latere gewestplan (B.VL.R. 28/10/98) de
bestemming parkgebied geldt.
-

BPA Willecom KB 01/09/61 en deels gewijzigd KB 07/07/65 – behoud, met uitzondering van dat deel van het BPA dat reeds
van rechtswege vervallen is wegens strijdigheid met het later gewestplan, met name met uitzondering van dat deel van het
BPA dat de bestemming zone voor kleine landelijke bebouwing en openbare wegenis heeft, maar volgens het latere
gewestplan (KB 03/10/79) de bestemming natuurgebied met overdruk reservatiegebied geldt.

-

BPA Dorpskom-Zuid deel I KB 25/02/59 en (deels gewijzigd) KB 11/04/- – behoud, met uitzondering van die delen die reeds
van rechtswege vervallen zijn wegens strijdigheid met het latere gewestplan, met name met uitzondering van het deel dat
volgens het BPA de bestemming boszone-bebouwing op eigendomspercelen van min. 1ha heeft maar waar volgens het latere
gewestplan (B.VL.R. 28/10/98) de bestemming parkgebied geldt en dat deel dat volgens het BPA de bestemming zone voor
open bebouwing op percelen van min. 750m² heeft maar waar volgens het latere gewestplan (KB 03/10/79) de bestemming
dagrecreatie geldt.

-

BPA Schilde-Bergen deel I – behoud, met uitzondering van die delen die reeds van rechtswege vervallen zijn wegens
strijdigheid met het latere gewestplan, met name met uitzondering het deel van het BPA met de bestemmingen winkelzone en
zone voor open bebouwing, maar waar volgens het latere gewestplan (KB 03/10/79) de bestemming gebied voor
ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen geldt en het deel van het BPA met de bestemmingen
openbare weg en zone voor achteruitbouw en non-aedificandi, maar volgens het latere gewestplan (B.VL.R. 28/10/98) de
bestemming parkgebied geldt.

-

BPA Schilde Bergen deel IV – behoud, met uitzondering van dat deel van het BPA dat reeds van rechtswege vervallen is
wegens strijdigheid met het latere gewestplan, met name me uitzondering van dat deel van het BPA met de bestemmingen
openbare weg en zone voor achteruitbouw en non-aedificandi, maar waar volgens het latere gewestplan (B.VL.R. 28/10/98) de
bestemming parkgebied geldt.

KAART 4

: BPA’S IN SCHILDE
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RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN / PLANNING- EN BESLUITVORMINGSPROCESSEN T.V.V. RUP

Op het grondgebied van Schilde zijn er op bovenlokaal niveau reeds twee studies van start gegaan:
Met het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 werd het gewestelijk RUP " VOOR HET OPHEFFEN VAN DE
(ALTERNATIEVE) RESERVATIE- EN ERFDIENSTBAARHEDEN VOOR HET DUWVAARTKANAAL OELEGEM - ZANDVLIET" definitief goedgekeurd.
Dit besluit werd op 23 december 2003 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.
In opdracht van minister Dirk Van Mechelen ging in september 2001 het plannings- en besluitvormingsproces ter
voorbereiding van een RUP van start voor "DE NADERE UITWERKING VAN HET ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL" (ENA). Dit
proces past binnen de beleidsopties van de Vlaamse regering om het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen versneld uit te
voeren. Bij de visievorming op het Economisch Netwerk Albertkanaal werd speciale aandacht gaan naar een Vlaams
aanbodbeleid voor nieuwe regionale bedrijventerreinen. Dit aanbodbeleid hangt samen met de mogelijkheden tot
netwerkvorming langs de infrastructuurbundel Albertkanaal – E313. In augustus 2003 werd het eindrapport voorgesteld en is
nu onderwerp van verder overleg met de gemeentebesturen en bevolking.
3.1.6.1.

RUP “OPHEFFEN (ALTARNATIEVE) RESERVATIE- EN ERFDIENSTBAARHEDEN VOOR HET DUWVAARTKANAAL OELEGEM –
ZANDVLIET”

In het RUP Duwvaarttracé is voor de gemeente Schilde beslist geweest dat de bestemmingen van het gewestplan die “onder” de
reservatiestrook van het tracé lagen, hun bestemming terug krijgen. Oorspronkelijk was er enerzijds het herstel van het woonpark
Willecom voorgesteld maar deze werd geschrapt na ongunstig advies van Bos en Groen en anderzijds werd er voorgesteld om het
KMO gebied Turnhoutsebaan uit te breiden: in het advies werd er gezet dat het herstel van het woonpark en de uitbreiding van de
Turnhoutsebaan een gemeentelijke aangelegenheid zijn.
3.1.6.2.

PLANNING- EN BESLUITVORMINGSPROCES “DE NADERE UITWERKING VAN HET ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL" (ENA)

T.h.v. de gemeente Schilde worden er geen bijkomende economische activiteiten gewenst langsheen het Albertkanaal. De enkele
100den meters langsheen het Albertkanaal op het grondgebied van Schilde is gesitueerd tussen de groene vingers van het Klein en
het Groot Schijn.
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BELEIDSPLANNEN

3.2.1.

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV)
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WOONKERN IN HET VLAAMS BUITENGEBIED / BEBOUWD PERIFEER LANDSCHAP
Veel meer dan in het stedelijk gebied wordt de ruimtelijke invulling van het
buitengebied bepaald door het fysisch systeem. Het vormt als het ware de
ruggegraat van het buitengebied. Dit fysisch systeem en de bestaande
ruimtelijke structuur bieden het raamwerk waarbinnen dynamische
activiteiten met steeds wijzigende omgevingsvereisten op een flexibele
manier moeten kunnen functioneren.
Deze dynamiek moet natuurlijk op de schaal en het tempo van het
buitengebied gehouden worden. De specifieke eigenheid van het landelijk
wonen en werken moet erkend en gerespecteerd worden, en moet tevens in
relatie gebracht worden met het duurzaam functioneren van de agrarisch, de
natuurlijke en de bosstructuur.
Doelstellingen uit het RSV voor het buitengebied zijn ondermeer het
vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw,
bosbouw, wonen en werken).
Op deze wijze worden de grote
aaneengesloten gebieden van het buitengebied, waar nog mogelijk,
gevrijwaard en versterkt. Versnippering dient te worden tegengegaan door
het bundelen van ontwikkeling in de kernen van het buitengebied. De groei
van (woon)bebouwing dient in de kernen van het buitengebied te worden
opgevangen. Specifiek voor Schilde is een grootschalig voorkomen van
deelzones van zogenaamde woonparken.
Enkele bebouwde perifere landschappen zijn bepalend voor de nederzettingsstructuur in Vlaanderen in het buitengebied. Dit
is onder meer het gebied ten NO van Antwerpen met o.a. de gemeente Schilde. De ontwikkelingsperspectieven voor de
bebouwde perifere landschappen gaan uit van:
− een bescherming van de nog fragmentarisch voorkomende onbebouwde ruimte.
− het beheer en de beheersing van de aanwezige dorpen,...
− de bundeling van de dynamiek inzake wonen en werken in dorpen en op geselecteerde plaatsen.
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Wat betreft de nederzettingsstructuur in zijn geheel kunnen de onderstaande doelstellingen te formuleren :
− Wonen en werken moet geconcentreerd worden in de kernen. Zowel de nood aan nieuwe woningen als de
bouwbehoefte voor dienstverlening, handel en bedrijvigheid moet opgevangen worden in de bestaande kernen. Op
deze wijze wordt de open ruimte beschermd, en wordt tegelijk de centrumfunctie en de leefbaarheid van de
hoofddorpen en woonkernen versterkt.
− De aangroei van woningen wordt trendmatig vastgelegd. De geraamde behoefte en de verdeling over stedelijk gebied
en buitengebied wordt gedifferentieerd per provincie:
• geraamde behoefte aan bijkomende woningen in Vlaanderen 1991 - 2007: 393.514 woningen.
• toegewezen behoefte - % voor de provincie Antwerpen: 26%
• geraamde behoefte aan bijkomende woningen in de Provincie Antwerpen 1991 - 2007 op basis van
behoefte - % en bepaalde factoren: 105.098 woningen.
• basisverhouding van verdeling aan bijkomende woningen: 60% in de stedelijke gebieden en 40% in de
kernen van het buitengebied.
• toewijzing voor Schilde: gelet op het feit dat Schilde tot een kern van het buitengebied behoort zal het
Provinciaal niveau de toewijzing qua mogelijk bijkomende woongelegenheden moeten worden bepaald in
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.
− Lokale bedrijventerreinen enkel in de kernen van het buitengebied. Aansluitend bij de hoofddorpen kunnen lokale
bedrijventerreinen ontwikkeld worden. Deze zijn in principe bestemd voor alle bedrijven waarvoor geen Milieueffectenrapport of Veiligheidsrapport vereist is én met een maximum terreinoppervlakte van circa 5.000 m².
Behoeftenramingen geven aan dat voor ambachtelijke zones op lokaal niveau 5 ha een richtsnoer is. GeHeadingpeld
aan de realisatiegraad en mede in relatie met de ruimtelijke situering is dit dan ook een te aanvaarden maximale
grootorde.7 Bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven kunnen gerealiseerd worden aansluitend bij de
bestaande vestigingen en/of in de kernen van het buitengebied. Een lokaal bedrijventerrein dient altijd afgestemd te
worden op de plaatselijke behoefte aan lokale bedrijven.
− Bereikbaar houden van voorzieningen. Om kernen van het buitengebied en in het bijzonder kleinere kernen leefbaar
te houden, zonder disproportionele groei en onverantwoord ruimtebeslag op nieuwe gebieden voor wonen en werken,
moet een specifiek sociaal-cultureel en economisch beleid worden uitgestippeld. De bereikbaarheid, zeker voor de
minst mobielen is voor die voorzieningen het belangrijkst. Het aanbieden van een vorm van collectief vervoer
aangepast aan het niet geconcentreerd voorkomen van de vervoersvraag is daarbij een mogelijk instrument.

7

Ministeriële Omzendbrief R.O. 93.1. betreffende BPA’s welke afwijkingen inhouden betreffende de gewestplannen, 10 november 1993.

GRS SCHILDE – INFORMATIEF GEDEELTE

Groep Planning - 27

− Behoud en verhogen van de kwaliteit van de kleine kernen. Uitbreiding van de woningvoorraad mag niet uitsluitend
vertaald worden in het creëren van nieuwe bouwlocaties. De nadruk moet gelegd worden op maximaal gebruik van
de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de centra, via inbreiding, renovatie en vernieuwbouw, samenvoegen van
bestaande gebouwen , verbouwen van gebouwen die hun functie verloren hebben tot woningen, ... en op het
aantrekkelijk maken van de woonomgeving.
− Geen verdere groei van linten en verspreide bebouwing.
Het RSV behandelt op p.363 de algemene problematiek van winkels gelegen in sub - urbane gebieden en van de vestiging van
baanwinkels die groeien tot linten. Alhoewel Schilde in dit hoofdstuk van het RSV niet met name wordt vernoemd, dient
nochtans worden vastgesteld dat dergelijke ontwikkelingen in Schilde voorkomen en dat er een specifieke ruimtelijke
herstructurering - scenario’s zullen moeten worden bestudeerd.
Het RSV behandelt vanaf pagina 415 een aantal mogelijke ontwikkelingsperspectieven, evenwel zonder Schilde te vernoemen,
waarvoor nochtans belangrijke deelzones in Schilde te onderscheiden zijn. Bijvoorbeeld zijn er parken i.f.v. openlucht recreatieve verblijven en individuele weekendverblijven.
ECONOMISCH KNOOPPUNT
De gemeente Schilde wordt qua aspect economische activiteiten opgenomen
als “economisch knooppunt in het economisch netwerk van het
Albertkanaal” (RSV punt 7.1.2. Economische knooppunten, p.433)
Door hun ligging en (effectieve en potentiële) onderlinge relaties fungeren
een aantal economische knooppunten als één netwerk. De elementen in een
economisch netwerk zijn hoofdzakelijk van economische en infrastructurele
aard. Op Vlaams niveau wordt het netwerk van het Albertkanaal
geselecteerd.
“Het netwerk van het Albertkanaal is van belang omwille van de performante
ruimtelijk - economische rol en betekenis van het gebied en de
aanwezigheid van hoogwaardige vervoers- en verkeersinfrastructuur
waaronder het Albertkanaal en de E313/A13. Daarnaast heeft het gebied
langsheen het Albertkanaal en de E313 potenties voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van Vlaanderen, zowel voor watergebonden als
niet - watergebonden activiteiten als voor bijkomende infrastructuur (o.a.
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spoor/leidingen). Het economisch netwerk Albertkanaal is eveneens belangrijk voor de gewenste ruimtelijke structuur van
Vlaanderen omwille van het ontbreken van een sterke stedelijke structuur die de ruimtelijke - economische ontwikkeling in het
oosten van Vlaanderen kan ondersteunen.”
Voor de economische knooppunten stelt het RSV het volgende voorop: de economische activiteiten moeten zoveel mogelijk
worden gebundeld, aansluitend op bestaande bedrijventerreinen. Hierbij wordt in het RSV een onderscheid gemaakt tussen
regionale en industriële bedrijventerreinen, die door de provincie worden aangewezen, en lokale ambachtelijke
bedrijventerreinen, die door de provincie worden aangewezen, en lokale ambachtelijke bedrijventerreinen die door de
gemeente worden aangewezen.
Hier dient evenwel aangestipt worden dat het aandeel aan economische activiteiten in Schilde eerder beperkt is gezien het feit
dat slechts een 400-tal meter van het Albertkanaal op het grondgebied van Schilde voor handen is.
LIJNINFRASTRUCTUREN
WEGEN INFRASRUCTUUR

IN DE GEMEENTE ZELF

IN NABIJE OMGEVING VAN SCHILDE

HOOFDWEG: LIMITATIEVE SELECTIE OP VLAAMS NIVEAU

GEEN AANWEZIG

RING ROND ANTWERPEN
A1 (E19) VAN R1 (EKEREN) NAAR BREDA
A21 (E34) VAN A13 (RANST) NAAR EINDHOVEN

PRIMAIRE WEG CATEGORIE I: LIMITATIEVE SELECTIE GEEN AANWEZIG
VLAAMS NIVEAU
PRIMAIRE WEG CATEGORIE II: NIET - LIMITATIEVE SELECTIE N12: OMLEIDINGSWEG
VLAAMS NIVEAU. PROVINCIAAL MULTIMODALE VERKEERSWIJNEGEM

N19 VAN DE AANSLUITING 23 A13(GEEL) TOT R14(GEEL)
ROND

N12: OMLEIDINGSWEG ROND WIJNEGEM

EN VERVOERSMODELLEN

SECUNDAIRE WEG: SELECTIE PROVINCIAAL RUIMTELIJK UIT TE WERKEN OP PROVINCIAAL UIT TE WERKEN OP PROVINCIAAL NIVEAU
STRUCTUURPLAN
NIVEAU
LOKALE WEG: FIETS- EN VOETGANGERSROUTES: SELECTIE UIT TE WERKEN OP GEMEENTELIJK UIT TE WERKEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU
IN PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN EN IN HET
NIVEAU
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
WATERWEGENINFRASRUCTUUR

IN DE GEMEENTE ZELF

IN NABIJE OMGEVING VAN SCHILDE

HOOFWATERWEGENNET

ALBERTKANAAL

•
•

GEEN AANWEZIG

GEEN AANWEZIG

RESERVATIES VAN TRAJECTEN VOOR NIEUWE WATERWEGEN

LANGSHEEN ANTI - TANKKANAAL

LANGSHEEN ANTI - TANKKANAAL

SPOORWEGEN INFRASRUCTUUR

IN DE GEMEENTE ZELF

IN NABIJE OMGEVING VAN SCHILDE

VERBETERINGEN

AAN

EN

PLAATSELIJKE

CAPACITEITS-

SCHELDE - RIJNVERBINDING EN DE DOKKEN TE ANTWERPEN
ALBERTKANAAL

UITBREIDINGEN VAN HET HOOFDWATERWEGENNET
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HOOFDSPOORWEGENNET VOOR PERSONENVERVOER
GEEN AANWEZIG
HSL - NET
(INTER)NATIONALE VERBINDINGEN VAN VLAAMS

•

•
•

HSL-LIJN: ANTWERPEN - ROTTERDAM OP DE OPGEWAARDEERDE
LIJN 12 TOT LUCHTBAL EN VANAF LUCHTBAL OP EEN NIEUWE
SPOORLIJN PARALLEL AAN DE A1/E19 (ANTWERPEN - BREDA)
MET EEN STATION IN BRECHT
BRUSSEL - MECHELEN - LIER - TURNHOUT
ANTWERPEN - LIER - AARSCHOT - HASSELT

NIVEAU

HOOFDSPOORWEGENNET VOOR GOEDERENVERVOER

GEEN AANWEZIG

•
•

ANTWERPEN - ROTTERDAM
ANTWERPEN - LIER - HASSELT - MONTZEN

REGIONAAL SPOORWEGENNET

GEEN AANWEZIG

•
•

BRUSSEL - MECHELEN - LIER - TURNHOUT
ANTWERPEN - LIER - AARSCHOT - HASSELT

VORMINGSSTATIONS

GEEN AANWEZIG

ANTWERPEN NOORD

HOOFDSTATIONS

GEEN AANWEZIG

•
•
•

TERREINRESERVERING NIEUWE SPOORINFRASTRUCTUUR

GEEN AANWEZIG

IJZEREN RIJN

OPWAARDERING EN VERLENGING VAN DE IJZEREN RIJN

GEEN AANWEZIG

DUINKERKEN - ANTW. - NEERPELT - RUHRGEBIED

Wegen

Spoor: personen

ANTWERPEN
ANTWERPEN - BERCHEM
TURNHOUT

Spoor: goederen

Waterwegen
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RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE ANTWERPEN (RSPA)

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen werd op 25 januari 2001 definitief vastgesteld door de Provincieraad en op 10
juli 2001 werd deze goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen is het uitwerken en verfijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het
bereiken van een maximale ruimtelijke kwaliteit is de uiteindelijk doelstelling van ruimtelijke planning, duurzame ruimtelijke
ontwikkeling is de manier om deze voor toekomstige generaties te vrijwaren.
Na een algemeen concept – een synthese van de gewenste ruimtelijke structuur – voor heel
de Provincie opgesteld te hebben werden er ontwikkelingsperspectieven voor de vier
hoofdruimten opgemaakt. Schilde behoort tot de hoofdruimte “De Antwerpse fragmenten,
hoeksteen van het stedelijke netwerk Vlaamse Ruit”. Deze hoofdruimte werd uitgewerkt in
verschillende deelruimte waarvan de deelruimten “Bebouwd perifeer landschap” en
“Antwerpse gordel als grootstedelijke groenstructuur” van toepassing zijn voor Schilde.
3.2.2.1.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DE DEELRUIMTE “BEBOUWD PERIFEER LANDSCHAP”

De volgende visie van de deelruimte is van toepassing in Schilde:
-

-

Omwille van de bestaande ruimtelijke structuur, gebaseerd op de steenwegen, worden de nog mogelijke en gewenste
(beperkte) ontwikkelingen lijnvormig uitgebouwd. Dit omwille van de goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer.
O.a. Schilde wordt beschouwd als beperkt verdichtingspunt met beperkte uitbreidingspotenties voor woningen en
bedrijventerreinen.
Ingesloten open ruimten, de verspreide bewoning in bossen, natuurgebieden, kleinere landbouwgebieden, bossen,
beekvalleien, kasteeldomeinen, enz.… vormen een netwerk van min of meer natuurlijke elementen. In het ruimtelijk concept
voor deze deelruimte worden zij met elkaar verbonden tot een bovenlokale groenstructuur
Binnen en tussen de kernen onderling functioneert een netwerk van verbindingen voor langzaam verkeer.
Het gebied heeft een toeristische - recreatieve functie. Poorten en randparkings voor recreanten helpen de druk hiervan te
organiseren.
De verbindingswegen door het gebied - de historische steenwegen - o.a. de N12 (Turnhoutsebaan) en de N121
(Brasschaatsebaan - Gilles de Pélichlei), dienen als assen voor snelle openbaar vervoer verbindingen naar het grootstedelijk
gebied. Binnen het gebied zelf worden geen bijzondere inspanningen gedaan voor openbaar vervoer. Eventueel kunnen
gemeenten op eigen initiatief een vraagafhankelijk systeem organiseren.
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De volgende doelstellingen van de deelruimte zijn van toepassing in Schilde:
-

-

-

Aanduiden en afbakenen van beperkte verdichtingspunten in ruimtelijke uitvoeringsplannen, afgebakend door de gemeenten.
Dit is om een functie als stedelijk park met voldoende onbebouwde ruimte te ontwikkelen.
Selecteren van functies. Het is niet aangewezen om grootschalige economische activiteiten in het gebied te ontwikkelen. Ook
de ontwikkeling van culturele functies wordt beperkt tot het lokaal niveau. Dit beperkt de druk op lokale besturen om
hoogwaardige voorzieningen aan te bieden. Selectiviteit op de ontwikkeling van de kleinhandel is aangewezen. Recreatie
tenslotte, hoort in dit gebied thuis en moet gericht worden op de beperkte draagkracht van het gebied en de verschillende
functies.
Opmaken van een verkavelings- en dichthedenbeleid. Een maximale open ruimte met een maximale dichtheid binnen de
juridische bebouwbare gebieden. Dit met specifieke regelgeving.
Uitbouwen van een bovenlokale groenstructuur. De provincie stelt voor dat binnen een tijdelijk samenwerkingsverband een
gezamenlijk plan wordt opgemaakt.
Opmaken van een mobiliteitsbeleid. Vervoer wordt gekanaliseerd naar de poorten en randparkings van het gebied, openbaar
vervoer langsheen de historische steenwegen (o.a. de N12). Openbaar vervoer voor heel het gebied past niet in de rol van park
met stedelijke functies. Vraagafhankelijk vervoer is wel mogelijk. Specifieke aandacht moet gaan naar fiets- en
voetgangersverbindingen. Voor elke van deze doelstellingen is samenwerking tussen de gemeenten van het gebied
noodzakelijk.
Creëren van nieuwe samenhang door inrichting en strategische ingrepen. Bijvoorbeeld de verdere uitbouw van het Anti Tankkanaal en zijn ruimte omgeving tot een eenheid vormend groen en recreatief element.
Aanzetten van gemeenten tot samenwerking.

3.2.2.2.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DE DEELRUIMTE “ANTWERPSE GORDEL ALS GROOTSTEDELIJKE GROENSTRUCTUUR”

De volgende visie van de deelruimte is van toepassing in Schilde:
-

-

De binnenste en buitenste fortengordels, samen met sommige rivier- en beekvalleien en het Anti - Tankkanaal vormen de
ruggegraat van het gebied. Om het doen functioneren moeten deze beschermd, gebufferd, vergroot en met elkaar verbonden
worden.
In het noorden behoren de verschillende onbebouwde ruimten van het bebouwd perifeer landschap tot de gordel. In het
bijzonder zijn de bosgebieden van belang.
In het verlengde van de Rupel en Nete ligt het Anti - Tankkanaal als langzaam verkeer route en als verbinding van
natuurgebieden, forten en bossen.
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De volgende doelstellingen van de deelruimte zijn van toepassing in Schilde:
-

Tegengaan van bebouwing in de Antwerpse gordel. Er worden geen hoofddorpen geselecteerd. De kernen worden maximaal
landschappelijk geïntegreerd.
Beschermen, versterken en verbinden van onderdelen van de gordel. Dit voor zowel de groenelementen als langzame
verkeersverbindingen.
Versterken van open ruimten, functies natuur, bossen, landbouw, recreatie en landschap.

3.2.2.3.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR DEELSTRUCTUREN

De volgende deelstructuren werden binnen het RSPA behandeld:
- Gewenste ruimtelijke – natuurlijk structuur
- Gewenste nederzettingsstructuur
- Gewenste ruimtelijke – economische structuur: inclusief landbouw en toerisme / recreatie
- Gewenste ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur
RUIMTELIJK - NATUURLIJKE STRUCTUUR
Het bosrijk gebied ten noorden van Antwerpen is sterk
versnipperd door bebouwing, hoofdzakelijk door
woonparken. Het gebied heeft echter een natuurlijke
betekenis voor de Antwerpse Fragmenten. De zuivere
natuurwaarde in dit grootstedelijk gebied is beperkt, maar
kan nog worden verhoogd. Het Anti - Tankkanaal is hierbij
een belangrijk structurerend element, dat aansluiting heeft
met verschillende klein beekjes en een aantal belangrijke
natuurlijke gebieden.
-

Riviervalleien als natuurlijke dragers en verbindingen:
Klein Schijn, Groot Schijn en Zwanebeek.
Ruimtelijke
ondersteuning
van
het
integraal
waterbeheer.
Natuurverbindingsgebied: Nr.20: Anti-Tankkanaal (verbinding bos- en heidegebieden Kapellen-Kalmthout / OelegemMassenhoven-samenvloeiing Kleine en Grote Nete). Nr.21: Klein Schijn (verbinding Groot Schijn / natuurlijke gebieden tussen
Sint-Job-In’s-Goor en ‘s-Gravenwezel). Nr.22: Groot Schijn (verbinding Anti-Tankkanaal / samenvloeiing beide Netes).
Nr.23:Groot Schijn (verbinding provinciaal domein Vrieselhof / Zoerselbos).
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NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
Schilde is een gemeente met een gewoon hoofddorp type
III. Er is mogelijkheid voor herlokalisatie zonevreemde
lokale bedrijven en historische gegroeide bedrijven en
mogelijkheden voor de realisatie van bijkomende
woningen voor de opvang van de natuurlijke aangroei. Er
wordt echter geen taakstelling opgelegd voor het aantal
bijkomende woningen in de gemeente. Als een gemeente
met een gewoon hoofddorp type III zal er binnen het GRS
aangeduid worden waarnaar zonevreemde bedrijven
worden geherlocaliseerd.

RUIMTELIJK - ECONOMISCHE STRUCTUUR
Het ontwikkelen van het gebied voor kleinhandelsconcentraties ten noorden van de kern van Schilde (N12)
doorkruist de belangrijke open ruimte corridor langsheen het
Anti-Tankkanaal. Het uitbouwen van het winkelgebied is er
daarom niet gewenst. Afhankelijk van de ruimtelijke
condities is het aan de gemeente om de bestaande situatie te
behouden en te verbeteren (doch niet uit te breiden buiten
de bestaande vergunning) of de bestaande toestand af te
bouwen met het oog op herlocalisatie. Hierbij dienen deze
herlocalisatiemogelijkheden concreet aangegeven te worden.
Afhankelijk van het niveau van de winkel kunnen
herlocalisatiemogelijkheden worden gezocht binnen de
gemeente, de provincie of het gewest. De gemeente is
verantwoordelijk voor het zoeken van alternatieven maar wel
in samenspraak met de provincie en het gewest.
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Landbouw
Om de versnippering in de Antwerpse Gordel tegen te gaan speelt landbouw naast bebossing en recreatie een belangrijke rol in
het vrijwaren van het gebied. Beleidsmaatregelen om de grondgebonden landbouw als buffer voor de randstad te versterken en te
garanderen in de toekomst zijn nodig.
Toerisme - recreatie
Het Albert- en het Anti - Tankkanaal behoren wat betreft recreatief gebruik tot gebundelde netwerkbewegingen radiaal door de
provincie.De gemeente Schilde behoort tot het ‘groen wiel’ dat een onderdeel is van het toeristisch - recreatief netwerk ‘Steden en
Stromen’. Recreatie is in het gebied een hoofdfunctie. Alle elementen hebben daarvoor een bijzondere functie. Zelfs de
woonparken in het bebouwd perifeer landschap hebben een recreatieve functie. Dit betekent niet dat al deze gebieden onbeperkt
moeten worden opengesteld. Evenmin zijn nieuwe toeristisch - recreatieve voorzieningen nodig. Zo hoeft bijvoorbeeld het
(momenteel beperkt) aantal mogelijkheden tot overnachting in de gordel niet te stijgen. De gordel is vooral gericht op de inwoners
van het stedelijk gebied en dagjesmensen. Delen van het gebied moeten ontoegankelijk blijven. Hier wordt de natuurfunctie
versterkt. Bebossing wordt sterk gestimuleerd. Het draagt bij tot meer samenhang in het gebied. Bebossing ondersteunt ook
recreatie en natuur.
RUIMTELIJKE VERKEERS- EN VERVOERSTRUCTUUR
De N12 werd geselecteerd als secundaire weg type III. De
hoofdfunctie van de weg is verbinden en/of verzamelen op
(boven)lokaal niveau. De toeganggevende functie is echter
dermate bepalend dat de verkeersfunctie van de weg niet
kan worden gerealiseerd zonder de leefbaarheid van de
omgeving in gedrang te brengen. De weg zal als een drager
van belangrijke fiets- en openbaar vervoerverbindingen,
zowel lokaal als bovenlokaal, worden uitgebouwd. Dit type
weg is gewoonlijk ruimtelijk structurerend op bovenlokaal
niveau.
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Openbaar vervoersstructuur
Langsheen de N12 wordt een ‘stamlijn voorstadsverkeer’ voorzien. Tussen Kapellen - Brasschaat - Schilde - Oelegem - Broechem Emblem - Lier een snelbuslijn.
LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
In de Antwerpse gordel rond het grootstedelijk gebied ziet de
provincie een samenhangend geheel van kleinschalige
landschappen. Hierin worden kasteeldomeinen (o.a. Domein
Catershof en Kasteel van ‘s-Gravenwezel, Hof Ter Linden,
Schildehof), verspreide bakens (o.a. fortengordels Antwerpen,
Anti - Tankkanaal), kleinere reliëfelementen, beken, open
ruimte corridors,… met elkaar verbonden.
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RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN BUURGEMEENTEN

Vanuit de gemeentelijke structuurplannen van de buurgemeenten van Schilde worden de volgende elementen gehaald die van
belang kunnen zijn bij de visievorming van Schilde:
3.2.3.1.

GEMEENTE BRECHT

Het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 16 december 2004 verleent goedkeuring aan het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brecht, dat de gemeenteraad van Brecht op 14 oktober 2004 definitief vastgesteld heeft.
Voor de gemeente Schilde is vooral de
relatie met het zuiden van Brecht
belangrijk: de deelruimten “Brecht Zuid”
en “ Brechtse Heide”. De elementen van
deze deelruimten die van toepassing zijn
voor Schilde zijn de volgende:
-

De samenhangende groenelementen
rondom Brecht zuid zorgen voor een
natuurlijke
en
landschappelijke
begrenzing van de dorpskern van St.Job-in’t-Goor. Deze groenelementen
worden gebundeld in een groene
gordel, deze gordel loopt gedeeltelijk
over het grondgebied van Schilde.

-

Aansluiting met Brechtse Heide:
versterken van relatie tussen de
verschillende
verspreide
natuurgebieden (natuurbehoud)
en het
behouden van het open karakter
(landbouw).
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GEMEENTE RANST

De gemeente Ranst is recent gestart met de opmaak van haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Elementen m.b.t. de gemeente
Schilde zijn er dan ook nog niet geformuleerd.
3.2.3.3.

GEMEENTE SCHOTEN

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Schoten
werd op 24 juni 2004 voorgesteld in een plenaire vergadering. Het
GRS Schoten gaat in het voorjaar van 2005 in openbaar onderzoek.
Het gewenste ruimtelijke beeld van Schoten maakt duidelijk hoe er in
de gemeente Schoten wordt gestreefd naar een ruimtelijk evenwicht
tussen enerzijds natuurlijke en landschappelijke waardevolle entiteiten
van de groengordel en anderzijds hardere elementen zoals de kern van
Schoten, de “Deuzeld” en de bedrijvigheid langsheen het Albertkanaal
(toekomstige) lijninfrastructuren.
Voor de groengordel is het duidelijk dat de verschillende bestaande
activiteiten moeten geïntegreerd worden in een groen overwicht. Dit
wil zeggen dat de bestaande woongebieden binnen deze groengordel
niet mogen uitbreiden en een zo groen mogelijk karakter moeten
kunnen behouden (groen in de straten,...). De woonparken krijgen
eveneens hun plaats binnen de groengordel, voor hun zijn er groene
dooraderingen voorzien. Aansluitend aan de kern van Schoten en ook
aan de kern Sint-Job-In’t-Goor (Brecht) kunnen hardere activiteiten
(sportinfrastructuur, lokale bedrijvigheid,...) worden toegestaan.
Binnen de kern van Schoten worden er visieelementen ontworpen die kernversterkend moeten werken. Binnen dat centrum wordt
enerzijds het handelsgebied (langsheen de Paalstraat) en anderzijds de Kanaalzone meer betrokken tot het centrum (jachthaven,
wonen aan het water,...).
Vanuit de gemeente Schoten wordt er duidelijk gesuggereerd dat enkel de bedrijvigheid langsheen het Albertkanaal mee wordt
opgenomen binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen. De bedrijvigheid langsheen het Albertkanaal moet enerzijds versterkt
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worden ter hoogte van de kruising Albertkanaal – Kanaal Dessel-Schoten (“poort”effect), anderzijds moet er rekening gehouden
worden met het valleigebied van de Klein Schijn (geen bedrijvigheid in valleigebied).
Het Kanaal Dessel – Schoten vormt een bindingselement binnen de gemeente Schoten: “poort”effect, wonen aan het water in de
kern, jachthaven, opvallende nieuwe binding met woningen langsheen Brechtsebaan, relatie met woonpark, relatie met groen,
(nieuwe) lokale bedrijvigheid),... .
3.2.3.4.

GEMEENTE WIJNEGEM

De gemeente Wijnegem is recent gestart met de opmaak van haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Elementen m.b.t. de
gemeente Schilde zijn er dan ook nog niet geformuleerd.
3.2.3.5.

GEMEENTE ZOERSEL

De gemeente Zoersel is momenteel in de voorontwerp-fase. De volgende elementen zijn van toepassing voor de gemeente
Schilde.
-

Deelruimte St.-Antonius – N12: In de woonparkgebieden tegen de gemeente Schilde aan staan het groene karakter en het
rustig woonklimaat voorop. Verdichting is hier niet aan de orde. Een grotere variatie aan woontypologieën kan wel mits de
schaal en het karakter van de omgeving worden gerespecteerd en ondersteund.

-

Deelruimte Molenbos: de woningen langs de Delbekestraat horen ruimtelijk bij het aangrenzende woonparkgebied van
Schilde. Voor deze concentratie en de alleenstaande woning geldt een ontwikkelingsperspectief A+8.

8

Categorie A+: Individuele zonevreemde woningen in niet-kwetsbare gebieden aansluitende op woongebied. Zelfde ontwikkelingsperspectieven als in het
aansluitend woongebied.
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AFBAKENING VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK (VEN) EN IVON

De Vlaamse Regering besliste op 18
juli 2003 over de definitieve
afbakening van het eerste deel van het
VEN. Het VEN staat voor 86.500 ha
platteland
waar
natuur
en
natuurbescherming de belangrijkste
plaats innemen.
De Vlaamse overheid trekt de
volgende jaren jaarlijks 25 miljoen
euro uit om binnen deze gebieden de
natuur te bewaren en te herstellen en
de bevolking optimaal van deze
natuur te laten genieten. Eigenaars en
gebruikers worden financieel gesteund
om de doelstellingen van het VEN te
bereiken. Eigenaars krijgen bovendien
fiscale voordelen. Zo kunnen alle
eigenaars van onbebouwde percelen
binnen
de
afgebakende
natuurgebieden
genieten
van
vrijstelling van successierechten.
Voor zonevreemde woningen of
bedrijven en vergunde woningen en bedrijven in de onmiddellijke nabijheid van een VEN-gebied verandert er niets.
De kaarten van het gewenst IVON zijn nog niet ter beschikking maar binnen de gemeente Schilde behoren heel wat gebieden tot
een gewenst IVON (Klein Schijnvallei / Wouwers beek, Vogelzang Hog en kasteeldomein Verbrand Hof, kasteeldomein Hof ter
Linden, het natuurgebied tussen het golfterrein en Schildestrand, het Anti-Tankkanaal vanaf Schildestrand tot aan Putse Heide,
Groot Schijnvallei ter hoogte van Schildehof).
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ROG EN NOG’S

Binnen deze studie worden de overstromingskaarten van Vlaanderen verzameld, met name de Recent Overstroomde Gebieden
(ROG), de plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of kunnen blootgesteld worden
(Risicozones) en de van Nature Overstroombare Gebieden (NOG).
In Schilde zijn de meeste van deze ROG’s reeds technisch opgelost m.a.w. zijn de voorlopige afbakeningen van de risicozones in
Schilde achterhaald. De gemeente hoopt dat dit in de definitieve afbakening aangepast is. Niet tegenstaande zal er binnen het GRS
steeds rekening gehouden worden met de huidige afbakening.
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GEMEENTELIJK NATUURONTWIKKELINGSPLAN (GNOP)

Het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan heeft als doel om op gemeentelijk niveau een planmatig beleid te ontwikkelen voor de
sector van natuur. Door middel van een volledig overzicht te verkrijgen van alle potenties die de gemeente te bieden heeft, zowel
op administratief, fysisch, cultuurhistorisch als het ecologisch vlak. Naast het volledig overzicht bestaat het GNOP ook uit
actieplannen voor een aantal specifieke landschapseenheden. Deze worden uitgewerkt na overleg met de begeleidingscommissie
en de milieu- en natuurraad van de gemeente.
Binnen het GNOP werden de volgende landschapseenheden, gekoppeld aan acties, voorgesteld:
VALLEI VAN DE GROOT SCHIJN: Dit valleigebied, gelegen in het zuiden van de gemeente, heeft een min of meer aaneengesloten lint
biologisch zeer waardevolle loofbossen en soortenrijke grazige vegetaties (De Pont). Het landschap ten zuiden van Rentfort is
hoofdzakelijk in agrarisch gebruik maar kent (matig) soortenrijke perceelsrandbegroeiingen.
De acties hiervan zullen uitgaan naar de aankoop van biologische waardevolle terreinen en aangrenzend buffergebied binnen de
landschappelijk en ecologisch waardevolle vallei van de Groot Schijn. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het herstel van
de water- en structuurkwaliteit, het behoud, de ontwikkeling en het beheer van KLE en het natuurtechnisch wegbermbeheer.
INTERFLUVIUM GROOT SCHIJN - KLEINE BEEK: De landschapseenheid wordt, op enkele bebouwingsassen en landbouwgronden na,
hoofdzakelijk ingenomen door naaldhoutaanplanten. Ten oosten van de als landschap beschermde Anti - tankkanaal situeren zich
enkele biologisch zeer waardevolle heideterreinen en gagelstruweel.
In deze landschapseenheid concentreren de acties zich rond het meer natuurgericht beheer van de bossen, het behoud van de
zandwegen, het natuurtechnisch beheer van de wegbermen en het tegengaan van de verbossing en de vergrassing van de heide en
de gagelstruwelen. Deze ingrepen zijn noodzakelijk wil men in het gebied de natuurwaarden behouden en verder ontwikkelen.
VALLEI VAN DE KLEIN BEEK: De smalle beekvallei, met ten oosten van het Anti - tankkanaal een grote concentratie aan biologisch
(zeer) waardevolle terreinen, ondermeer wilgen- en gagelstruwelen, soortenrijke graslanden en eiken - berkenbosjes.
Stroomafwaarts, ten westen van het Anti - tankkanaal, kent het landschap plaatselijk een gesloten en kleinschalig karakter en
liggen er enkele biologisch (zeer) waardevolle graslanden, ruigten en beekbegeleidende loofbosjes verspreid in de vallei.
De vallei van de Klein Beek sluit nauw aan op de vallei van de Groot Schijn, waar ze in uitmondt, en hun interfluvium (beide
vorige landschapseenheden). De acties die de gemeente Schilde in de vallei van de Klein Beek plant, zijn dan ook sterk
gelijkaardig aan deze in de vallei van de Groot Schijn en deze die gepland zijn in het interfluvium van de Groot Schijn en de Klein
Beek. Specifiek voor de beekvallei geldt het herstel van de water- en structuurkwaliteit van de Klein Beek en het behoud, de
ontwikkeling en het beheer van kleine landschapselementen. Meer naar de interfluvia toe zijn het geleidelijk omvormen van de
dennenbestanden, het vrijstellen van een gagelstruweel en het behoud van alle zandwegen belangrijke acties.
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VALLEI VAN DE ZWANEBEEK: Ter hoogte van de Zetten situeert zich een biologisch zeer waardevol oud loofboscomplex (met
karakteristieke flora) en ten noordoosten van het Klooster van de Paters van Scheut strekt zich een belangrijke open ruimte met
overwegend jonge bosbestanden en soortenarme graslanden uit. De rest van het alluvium werd grotendeels bebouwd.
Het oude boscomplex De Zetten behoort zondermeer tot de ecologisch meest waardevolle bossen van de ruimte omgeving. Men
vindt er verscheidene goed ontwikkelde bostypen terug die geleidelijk in elkaar overgaan. Het gemeentebestuur van Schilde hecht
groot belang aan het behoud van dit ecologisch zeer waardevol boscomplex. Er zal nagegaan worden of er zich mogelijkheden
voorzien kunnen worden om het boscomplex meer natuurgetrouw te beheren. Verder wordt er gestreefd naar het behoud, de
ontwikkeling en het beheer van kleine landschapselementen in de periferie van het boscomplex.
VALLEI VAN DE KLEIN SCHIJN EN WOUWERSE BEEK: Beekdal met plaatselijk een gesloten karakter en verspreid liggende biologisch
waardevolle bospercelen. Langs de Wouwerse beek een uitgesproken kleinschalige percelering en enkele soortenrijke graslanden.
De vallei van de Klein Schijn en de Wouwerse Beek vormen een belangrijk ecologisch waardevol groen lint tussen de gemeenten
Schilde en Schoten. Verspreid komen er biologisch zeer waardevolle terreinen voor en ook de landschappelijke waarde is
plaatselijk groot. De gemeente Schilde zal verscheidene acties ondernemen teneinde de ecologische en landschappelijke waarde
van het valleigebied te vergroten. De opmaak van een groen BPA is wellicht de meest prestigieuze actie maar ook de verbetering
van de water- en structuurkwaliteit is gepland. Daarnaast zal het behoud, de ontwikkeling en het beheer van kleine
landschapselementen gestimuleerd worden en worden de Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina) en de Pontische
Rhododendron (Rhododendron ponticum) plaatselijk bestreden.
HOF TER LINDEN: Oud kasteeldomein hoofdzakelijk bestaande uit naaldhoutbestanden, eiken - berkenbosjes en bestanden gewone
beuk in het westen begrensd door soortenarme graslanden. Aan het kasteel grenst een park met mesotrofe kasteelvijver en
walgracht.
DOMEIN LA GARENNE: Aaneengesloten boscomplex van biologisch waardevolle naaldhoutbestanden en biologisch zeer
waardevolle eiken - berkenbossen, sporadisch afgewisseld met droge heidevegetaties.
GOLFTERREIN RINKVEN: Overwegend gesloten landschap met verspreide naaldhoutbetanden, bestanden van gewone beuk, eiken berkenbosjes en poelen met biologisch waardevolle oevervegetaties.
KASTEELDOMEINEN CATERSHOF EN GROOT KASTEEL: Oude kasteeldomeinen die naast een grote cultuurhistorische waarde ook een
belangrijke biologische waarde hebben (vnl. bestanden gewone beuk en eiken – berkenbos).
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DOMEIN HAAR EN OMGEVING: Uitgestrekte boscomplexen van biologische waardevolle naaldhout- en populierenbestanden en
biologisch zeer waardevolle eiken - berkenbossen, sporadisch afgewisseld met minieme relicten van gagelstruwelen en naar
Schildestrand toe enkele matig soortenrijke graslanden. Zeer waardevol, aaneengesloten landschap.
De landschapseenheid “De Haar en omgeving” is de meest uitgestrekte open ruimte in Schilde. Het gaat om een voormalig
heidegebied dat grotendeels bebost werd en deels, vooral aan de randen van de landschapseenheid, een agrarisch gebruik kent.
Kleine heiderelicten vindt men er nog langs bosranden en perceelsscheidingen. Andere biologisch zeer waardevolle entiteiten zijn
de eiken - berkenbossen, de aan het verbossen gagelstruwelen en bepaalde kleine landschapselementen. Ook de grootte van het
gebied bepaalt haar natuur- en landschappelijke waarde in belangrijke mate. Teneinde de natuur-, landschappelijke- en
historische waarde van het gebied te bestendigen en waar mogelijk te optimaliseren zal het gemeentebestuur van Schilde een
voorstel tot klassering indienen.
HET KAMP EN OMGEVING: Aaneengesloten boscomplex van biologisch waardevolle naaldhoutbestanden sporadisch afgewisseld
met heischrale bermen, vergraste droge heidevegetaties en enkele voedselarme poelen/vijvers.
MOERHOF EN ANTI – TANKKANAAL: Belangrijke open ruimte ten noordoosten van de dorpskom van Schilde die een verbinding
vormt tussen de groengebieden in het noorden van de gemeente en deze in het zuiden. Tussen de verspreide bebouwing situeren
zich verscheidene biologisch waardevolle eiken - berkenbosjes. Centraal ligt het biologisch waardevolle Anti - tankkanaal.
BEBOUWDE KOM EN WOONPARKEN: Deze eenheid is nagenoeg volledig bebouwd en heeft globaal een geringe biologische waarde
(met uitzondering van de bos- en parkgebieden).

3.2.7.

MOBILITEITSPLAN

Het gemeentelijk Mobiliteitsplan werd in 2003 conform verklaard. In het richtinggevend gedeelte worden de conclusies van het
mobiliteitsplan verwerkt.
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3.3.1.

ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL (ENA)
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De eindrapporten deel I en II, de visie, de ruimtelijke concepten en de gewenste ruimtelijke structuur van deze studie werden
aanvaard door de Vlaamse Regering dd. 23 april 2004 om als basis te dienen voor de afweging van ontwikkelingsperspectieven in
functie van de ontwikkeling van het ENA. De aanwezige bedrijventerreinen langsheen het Albertkanaal op het grondgebied van
Schilde (slechts voor 400m aan het Albertkanaal) zijn gesitueerd in het valleigebied van het Groot Schijn en daarom worden er
hier geen bijkomende bedrijventerreinen voorzien. Naar Wommelgem / Ranst toe worden er wel nieuwe terreinen voorzien,
namelijk “Hoge Keer” dat in kader van herlocalisatie wordt voorgesteld met oog op het herstel van de open ruimte structuur.

3.3.2.

MASTERPLAN DORPSKERN ‘S-GRAVENWEZEL

Deze nota heeft tot doel inzicht te geven in de problematiek van de dorpskern en hiervoor oplossingen te zoeken. In deze bundel
wordt een volledige inventaris opgemaakt van de deelgemeente ‘s-Gravenwezel: zowel op gebied van bebouwing met hun
functies, verkeer, groenstructuur,… . Van hieruit worden de verschillende knelpunten, potenties en doelstellingen ontwikkeld. Dit
zijn allen problemen en oplossingen op micro - niveau die verder zullen uitgewerkt in het verdere verloop van de studie.

3.3.3.

WATERTOETS VOOR BPA’S KOTSBOS, HET MOER EN SCHILDESTRAND

Zoals eerder vermeld bij de beschrijving van de BPA’s, werd er voor de BPA’s Het Kotsbos, Het Moer en Schildestrand een studie
uitgevoerd m.b.t. de watertoets (november 2003). De conclusies van deze studie zijn de volgende:
1 - WATERTOETS M.B.T. BPA KOTSBOS
Waterkwantiteit: De capaciteit van de Kotsbosloop is ruimschoots voldoende wanneer bepaalde afmetingen worden
aangehouden: BB = 1m, hoogte = 1m, taluds ¾, helling = 0.0017 à 0.003. De duikers onder de wegen hebben slechts een
capaciteit om de afvoer met een retourperiode van 10 à 25 jaar door te laten. In principe worden duikers ontworpen voor een
retourperiode van 25 jaar en zouden ze daarom best een diameter van 1m hebben (vuistregel: diameter buis of breedte koker
= bodembreedte beek).
Gezien sommige percelen doormidden gesneden worden en toegankelijkheid voor onderhoudswerken niet verzekerd is kan
voorgesteld worden om de beek op deze plaatsen te verleggen. Twee mogelijkheden dienen zich aan:
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De beek langs de wegen aanleggen. Deze mogelijkheid heeft het nadeel dat dan veel bijkomende perceelstoegangen
dienen gebouwd te worden. Een voordeel is dat de wegen afgewaterd worden, hetgeen nu ontbreekt.
De beek tussen de percelen leggen met een bijkomende onteigende zone van 5m voor het uitvoeren van de
onderhoudswerkzaamheden. Nadelig is het op de perceelsgrenzen, vaak reeds bijgebouwen of hoofdgebouwen staan.
Ook met reliëf dient rekening gehouden te worden.

Waterkwaliteit: Momenteel is in dit gebied nog geen riolering aanwezig.
2 - HET MOER
Waterkwantiteit: Het gaat hier over de Zwanebeek, Hofbeek en Steyhoefse Beek. Het idee besta at om een wachtbekken te
voorzien juist opwaarts het Moer. De nodige berging kan via een vuistregel op volgende manier berekend worden:
BENODIGDE BERGING
ALLEEN ZWANEBEEK

STROOMGEBIED (HA)

TE BERGEN (M³) - AFGEROND

5 MM

985

50.000

ZWANEBEEK + HOFBEEK

5 MM

1.850

92.000

ZWANEBEEK + HOFBEEK + STEYNHOEFSE BEEK

5 MM

2.245

112.500

Gezien het voorziene terrein ongeveer 6ha groot is kan waarschijnlijk alleen het eerst vermelde volume geborgen worden mits
afgraving van het terrein om de waterlijn zo laag mogelijk te houden en mits het eventueel omleggen van de Zwanebeek en
de Steynhoefse Beek om de werking van het bekken te optimaliseren. In het bekken zou dan ook de overloop van het AntiTankkanaal en afwatering van Schildestrand kunnen geborgen worden.
Waterkwaliteit: Momenteel is in dit gebied nog geen riolering aanwezig.
3 - SCHILDESTRAND
Waterkwantiteit: Schildestrand ligt tussen de Zwanebeek en de Steynhoefse Beek en als dusdanig niet in een
overstromingsgebied. Er zijn wel problemen van ontwatering door de te hoge grondwaterstanden (in de winter). Deze kunnen
opgelost worden door een grondig nazicht (ruiming) van de ontwateringsgrachten. Een minimumprofiel voor de grachten
volstaat (BB = 0.8m, taluds ¾, diepte 1m).
De hemelwaterafvoer van het BPA Schildestrand (buiten het fort) kan op dit grachtensysteem aangesloten worden wanneer het
naar behoren werkt. De hemelwaterafvoer van het gebied binnen het fort kan op de vestingsgracht en dus het Anti-Tankkanaal
aangesloten worden of via de oostelijke ontwateringsgracht.
Waterkwaliteit: er is alleen een regenafvoerleiding voorzien via de vestingsgracht naar de Zwanebeek.
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BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

Deze studie toont de biologische waarderingskaart van het Instituut voor Natuurbehoud. Je vindt er informatie omtrent het al dan
niet biologisch waardevol zijn van een regio, het actuele grondgebruik en de voorkomende grondbedekking. Deze kaarten zijn
een momentopname en worden regelmatig aangepast maar ze geven wel een duidelijk beeld van welke delen van de gemeente er
biologische waardevol zijn en welke niet.
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DE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MACROSCHAAL
Macroschaal: Schilde bekeken buiten de gemeentegrens

Met het bekijken van de gemeente Schilde op macroschaal wordt bedoeld dat de gemeente in een ruimere omgeving wordt
gesitueerd. De ruimtelijke context t.o.v. de buurgemeenten (Provincie) wordt ontleed met daarbij het lokaliseren van de elementen
die van structuurbepalend belang zijn op bovenlokaal, provinciaal en/of gewestelijk niveau.
Schilde binnen de macroschaal wordt geanalyseerd aan de hand van de verschillende deelstructuren, namelijk de natuurlijke
structuur, de verkeers- en vervoersstructuur, de nederzettingsstructuur en de ruimtelijke - economische structuur. Via deze
structuren kan er een dan synthesekaart opgemaakt worden van de macrostructuur, zodoende er schematisch – ruimtelijk – kan
weergegeven worden waar Schilde zich situeert binnen een ruimer kader.

4.1.

DE NATUURLIJKE STRUCTUUR

BODEM
De bodem van Schilde is volledig zandgrond met in het uiterste zuiden
een deeltje dat gelegen is binnen het lemig - zandgebied. De gemeente
ligt op de rand van de zandgrond van de associatie van de
Noorderkempen, meer naar het zuiden en het zuid - westen toe komt
leem eveneens aan de orde.
Een meer gedetailleerd bodembeschrijving en van het reliëf binnen dit
gebied wordt op mesoschaal onderzocht. Het hoogteverschil wordt
niet op macroschaal aangeraakt omdat deze in de kempen een vrij
beperkte invloed heeft.
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BEBOSSING
Het noord - oosten van de stad Antwerpen is sterk bebost. Deze
bossen, hoofdzakelijk naaldbossen, zijn echter wel sterk aangetast door
de woonparken. Enkel via de as van het Anti - Tankkanaal kan er
gesproken worden van een aaneengesloten, noord - west naar zuid oost lopend lint. Verder naar het oosten en zuiden versnippert de
bosstructuur.
Opgemerkt moet worden dat de aangeduide zone bos hier en daar
open (kleine) ruimten bevat.

4.2.

DE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR

WEGENIS
Schilde wordt, zoals eveneens de waterlopen, ingesloten door
Autosnelwegen. Enerzijds loopt er ten westen vanuit Brussel, langsheen
de Anwerpse Ring, richting Nederland de E19/A1 met de afritten
Schoten en Brecht als dichtstbijzijnde toegangen vanuit Schilde.
Anderzijds vertrekt er west - oost vanuit Antwerpen de E313/A13
richting Luik, waar ter hoogte van Ranst een splitsing komt op de
E34/A21richting Eindhoven. Hier zijn er afritten ter hoogte van
Wommelgem (A13), in Oelegem (A21 Ranst) en tenslotte de afrit
Zoersel (A21).
Wat provincie en gewestwegen betreft loopt de N12, vertrekkend
vanuit Antwerpen richting Turnhout, dwars door Schilde.
Enkel de N14 verloopt noord - zuid maar ligt voor, ook de N1 en de
N12/13 te ver om van grote invloed te zijn op Schilde.
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SPOORWEGEN
Verplaatsingen via het spoor zijn zeer beperkt in de nabijheid van de
gemeente. De belangrijkste station, invloed hebbend op Schilde, ligt
op ongeveer 10km, namelijk het station van Berchem (in mindere mate
ook Antwerpen, Bouchout, Lier, Nijlen en Herentals). Turnhout is
volgens het RSV eveneens als hoofdstation aangewezen maar deze is in
eerste plaats te ver van Schilde en ten tweede is Turnhout een
eindstation met één spoor.

WATER
Schilde wordt ingesloten door twee kanalen: enerzijds door het
Albertkanaal dat Schilde nog even snijdt en anderzijds door het
Kempisch Kanaal dat in een boog rond Schilde van Schoten naar
Turnhout loopt.
Het Anti - Tankkanaal, die een verbinding maakt tussen het
Albertkanaal en de richting van de Antwerpse Haven, snijdt alle
natuurlijke waterlopen vertikaal. Deze gordel wordt ook de
fortengordel genoemd omdat er op regelmatige forten zijn ingeplant
geweest tijdens de Wereldoorlog. O.a. het Schildestrand was zo een
site (restanten nog aanwezig). Langs dit kanaal zijn allerlei biologisch
waardevolle biotopen gesitueerd.
Anderzijds is de gemeente onder invloed van de Groot Schijn. De
invloed van andere waterlopen wordt in mesoschaal onderzocht.
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DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Schilde is gelegen aan de rand van de stad Antwerpen en herbergt dan
ook zijn uitlopers. Door de aanwezige woonparken in de (aanliggende)
gemeente(n) zijn open ruimten eerder schaars - een verschijnsel dat
verder uitloopt rondom Antwerpen. Enkel ten noorden van de
gemeente - in lijn via Malle naar Turnhout op - zijn er meer open
ruimten te situeren. Binnen de verspreide bebouwing zijn de
verschillende dorpskernen duidelijk terug te vinden.

4.4.

DE RUIMTELIJKE - ECONOMISCHE STRUCTUUR

Onder economische structuur worden hier enkel de aanwezigheid van
industriegebieden gesitueerd. In Schilde zijn, mits een klein
industriegebied tussen het Albertkanaal en de grens met Wijnegem en
Wommelgem, geen industriegebieden aanwezig. Verder zijn er nog
industrieterreinen langs het Albertkanaal (Wijnegem, Schoten,…), het
industrieterrein in Malle, langs het Kempisch Kanaal (Brecht),… .De
Antwerpse haven is het grootste gebied in de buurt van Schilde.
DE REGIONALE GERICHTHEID VAN SCHILDE
Schilde is gesitueerd binnen een web van werk - en schoolmogelijkheden. Hierdoor worden pendelstromen van en naar de
gemeente gecreëerd. Door het bestuderen van de verschillende pendelstromen is het mogelijk de sociaal - economische rol van de
gemeente Schilde na te gaan.
Door de verschillende pendelgegevens te vergelijken kan er uitgemaakt worden van waar de tewerkgestelden in Schilde en naar
waar de inwoners van de gemeente werken. Zodoende worden de invloedssferen op macroschaal vastgelegd.
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Op de volgende kaart i.v.m. de hiërarchie van de kernen en
onderlinge afhankelijkheid binnen Antwerpen, wordt het reeds
zeer duidelijk dat de hele provincie onder invloed staat van de
stad Antwerpen met in mindere mate ook Turnhout. Schilde ligt
zeer duidelijk binnen deze invloedssfeer. Om deze concreter te
bestuderen worden de woon- en schoolverplaatsingen binnen de
buurgemeenten (en globaler) opgesomd in onderstaande tabel.
1 - WOON - WERKVERPLAATSINGEN
Om een beeld te verkrijgen van de tewerkstelling in Schilde
worden er analyse gemaakt van enerzijds het aantal personen die
in Schilde wonen en elders werken (buiten de gemeente) en
anderzijds het aantal personen die elders wonen en in de
desbetreffende gemeente komen werken. Personen die geen
verplaatsingen maken om te gaan werken, werden niet in de
studie opgenomen. Deze heeft zijn invloed t.o.v. de totale
beroepsbevolking van Schilde (is verschillend).
Voor de volgende tabel zijn de gegevens van de volkstelling van 1991 geraadpleegd.

INGAAND PENDELVERKEER
WOONGEMEENTE

UITGAAND PENDELVERKEER

WERKPLAATS SCHILDE

WERKGEMEENTE
ABSOLUUT

%

WOONPLAATS SCHILDE
ABSOLUUT

%

SCHILDE

672

34,2%

SCHILDE

ANTWERPEN

322

16,4%

ANTWERPEN

WOMMELGEM

32

1,7%

WOMMELGEM

BRECHT

82

4,2%

BRECHT

45

0,7%

RANST

97

4,9%

RANST

54

0,8%

SCHOTEN

94

4,8%

SCHOTEN

174

2,7%

ZOERSEL

173

8,8%

ZOERSEL

105

1,7%

89

4,5%

MALLE

104

1,6%

MALLE

672

10,7%

2912

45,8%

71

1,1%

GRS SCHILDE – INFORMATIEF GEDEELTE

Groep Planning - 52

WIJNEGEM

63

3,2%

WIJNEGEM

208

3,3%

REST ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

49

2,5%

REST ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

456

7,2%

ARRONDISSEMENT MECHELEN

46

2,3%

ARRONDISSEMENT MECHELEN

105

1,7%

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

187

9,5%

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

148

2,3%

PROVINCIE BRABANT

22

1,2%

PROVINCIE BRABANT

364

5,7%

REST BELGIË

35

1,8%

REST BELGIË

127

1,2%

-

0,0%

TOTAAL BUITENLAND

1963

100,%

TOTAAL BUITENLAND
TOTAAL

TABEL 9

TOTAAL

855

13,5%

6355

100,%

: WOON - WERK VERPLAATSINGEN

Bron: NIS 1991

Uit de tabel blijkt dat 672 arbeidsplaatsen worden ingenomen door mensen die wonen en werken in de gemeente Schilde.
Ongeveer één zesde van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de gemeente wordt ingenomen door Antwerpenaars. De overige
plaatsen worden (evenredig) verdeeld door mensen (hoofdzakelijk) uit de buurgemeenten.
Het uitgaand pendelverkeer toont aan dat 2.912 arbeidsplaatsen in Antwerpen, wat bijna de helft van de totale werkbevolking in
Schilde is, worden ingenomen door mensen van Schilde.

KAART 5

: WOON - WERK VERPLAATSINGEN
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2 - WOON - SCHOOLVERPLAATSINGEN
Een tweede belangrijke pendelstroom zijn de verplaatsingen van lager, secundair en hoger onderwijs - studenten. Welke invloed
heeft de gemeente wat betreft het onderwijs?
INGAAND SCHOOLPENDELVERKEER
HERKOMSTGEMEENTE

UITGAAND SCHOOLPENDELVERKEER

SCHOOLGAAND IN SCHILDE
ABSOLUUT

HERKOMSTGEMEENTE
%

SCHILDE

970

63,0%

ANTWERPEN

135

8,8%

WOMMELGEM

SCHILDE
ANTWERPEN

SCHOOLGAAND IN SCHILDE
ABSOLUUT

%

970

24,1%

1040

25,8%

7

0,5%

WOMMELGEM

BRECHT

57

3,6%

BRECHT

RANST

44

2,9%

RANST

SCHOTEN

93

6,0%

SCHOTEN

ZOERSEL

56

3,6%

ZOERSEL

53

1,3%

MALLE

15

1,0%

MALLE

239

6,0%

WIJNEGEM

46

3,0%

WIJNEGEM

144

3,6%

REST ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

89

5,8%

REST ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

94

2,3%

ARRONDISSEMENT MECHELEN

8

0,5%

ARRONDISSEMENT MECHELEN

38

0,9%

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

11

0,7%

ARRONDISSEMENT TURNHOUT

80

2,0%

PROVINCIE BRABANT

0

0,0%

PROVINCIE BRABANT

205

5,1%

REST BELGIË

9

0,6%

REST BELGIË

94

2,3%

0

0,0%

TOTAAL BUITENLAND

1540

100,%

TOTAAL BUITENLAND
TOTAAL

TABEL 10

TOTAAL

0

0,0%

14

0,3%

2

0,0%

302

7,5%

758

18,8%

4033

100,%

: WOON - SCHOOL VERPLAATSINGEN

Bron: NIS 1991

Schilde heeft weinig aantrekkingskracht wat betreft schoolgaande jeugd: het percentage van mensen uit naburige gemeenten die
schoollopen in Schilde is erg beperkt.
Ongeveer één vierde van de scholieren trekt dagelijks naar Antwerpen, maar toch hebben de gemeenten Schoten, Malle en
Wijnegem ook een respectievelijk aandeel te verwerken. Wat hoger onderwijs aangaat, gaat een groot gedeelte naar de Provincie
Brabant (Brussel, Leuven) en valt het op dat bijna één vijfde naar het buitenland gaat om de lessen te volgen.
KAART 6

: WOON - SCHOOL VERPLAATSINGEN

GRS SCHILDE – INFORMATIEF GEDEELTE

4.5.

Groep Planning - 54

SYNTHESE

De gemeente Schilde is gelegen binnen de zandgronden van de Provincie Antwerpen, bezet door (naald)bossen die sterk
aangetast, versnipperd werden door de structuur van de woonparken, onderbroken door de duidelijk te situeren dorpskernen van
Schilde en ‘s-Gravenwezel.
Hoewel de gemeente in de greep ligt tussen twee autosnelwegen, met Antwerpen als verzamelknooppunt, zijn deze te ver gelegen
om de grote pendelstromen (woon - werk/school verplaatsingen) van en naar Antwerpen op te vangen: het verkeer rijdt langs de
zwaar bestookte N12 die dwars door de verschillende dorpskernen loopt. De noord - zuid verbindingen zijn zwak. Spoorlijnen
zijn eveneens te ver gesitueerd.
Net als bij de wegenis wordt Schilde ingesloten door twee grote waterlopen: enerzijds het van groot economisch belang zijnde
Albertkanaal, die de gemeente even aansnijdt, en anderzijds het kleinere Kempisch Kanaal (Kanaal Dessel – Schoten). De Groot
Schijn is de belangrijkste waterloop voor de natuurlijke afloop van Schilde. Dwars op het verloop van de (natuurlijke) richting van
de waterlopen en de belangrijkste wegenis (noord - oost verbindingen) loopt de biologisch waardevolle groenas - het Anti Tankkanaal met bijhorende fortengordel.

KAART 7

: MACROSTRUCTUUR
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DE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE HOOFDRUIMTEN OP MESOSCHAAL
Hoofdruimten op mesoschaal: Schilde bekeken binnen de gemeentegrens aan de hand van hoofdruimten.

Om een duidelijke gewenste beeld op mesoschaal te kunnen uitwerken, wordt de gemeente in drie delen verdeeld d.m.v.
hoofdruimten. Hoofdruimten zijn allesomvattende complexe systeem-gebieden zonder strikte omlijnde grenzen. Zij kennen
gemeenschappelijke kenmerken, problemen en kansen en vertonen een bepaalde interne samenhang.
Voor Schilde worden de volgende hoofdruimten uitgewerkt:
(1) HOOFDRUIMTE “GROENGORDEL – DEEL I”: deze hoofdruimte omvat woonpark, parkgebieden en de woonconcentratie Bergen.
(2) HOOFDRUIMTE “SCHILDE – ‘S-GRAVENWEZEL”: deze hoofdruimte omvat de 2 woonkernen en de onderlinge relatie tussen beide.
(3) HOOFDRUIMTE “GROENGORDEL – DEEL II”: deze hoofdruimte omvat woonpark, natuur- en recreatiegebieden, golfterrein, AntiTankkanaal

(1)

(2)

(3)
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HOOFDRUIMTE “GROENGORDEL – DEEL I”
Deze hoofdruimte omvat:
-

-

Het woonpark ten westen van de kernen ‘s-Gravenwezel en
Schilde. Binnen het woonpark is er bij het binnenrijden van de
gemeente – langsheen de Turnhoutsebaan – nog een verdichting van
het woonweefsel (woongebied volgens het gewestplan).
De valleigebieden van het Klein Schijn, de Zwanebeek, Kleine Beek
en het Groot Schijn. Het Albertkanaal snijdt de gemeente nog
eventjes in het zuiden: langsheen het kanaal is er aan de zuidkant
nog bedrijvigheid gesitueerd.
- De kasteelparken Hof Ter Linden en
Schildehof. Rond Hof Ter Linden zijn er
bossen aanwezig. De kleine bosjes in het
westen sluiten aan bij een groter boscomplex
in Wijnegem.
- Ten westen van ‘s-Gravenwezel is er nog een
duidelijke open ruimte structuur te vinden
zoals ook langsheen het Groot Schijn in het
zuiden van de gemeente.
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HOOFDRUIMTE “SCHILDE – ‘S-GRAVENWEZEL”
Deze hoofdruimte omvat:
-

-

De kernen Schilde en ‘s-Gravenwezel. In Schilde zijn de meeste handelszaken
langsheen de Turnhoutsebaan gesitueerd, ook in de oorspronkelijke kern zijn er
enkele handelszaken aanwezig.
Het woonpark tussen beide kernen.
De valleigebieden van het Klein Schijn, de Zwanebeek, Kleine Beek en het Groot
Schijn. Dwars op deze valleigebieden loopt het Anti-Tankkanaal.
- De kasteelparken Hof Ter Linden, Kasteel van ’sGravenwezel. Aansluitend aan deze parken zijn er
bossen. Bossen zijn er ook aanwezig tot diep in de kern
van Schilde: Picardiebossen en de Spreeuwenbossen.
- Er zijn binnen deze hoofdruimte twee plaatsen voor
weekendverblijven: Het Moer en de Putse Heide.
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HOOFDRUIMTE “GROENGORDEL – DEEL II”

Deze hoofdruimte omvat:
-

-

-

-

Het woonpark ten oosten van de kernen ‘s-Gravenwezel
en Schilde.
De valleigebieden van het Klein Schijn, de Zwanebeek Kotsbosloop, Kleine Beek – Waterstraatse Loop en het
Groot Schijn. Dwars op deze valleigebieden loopt het
Anti-Tankkanaal.
In het noorden van de gemeente zijn
er grotere boscomplexen aanwezig
waarbinnen eveneens een golfterrein is
gesitueerd. Tussen die bossen is ook
een duidelijke open ruimte terug te
vinden.
Er zijn binnen deze hoofdruimte drie
plaatsen voor weekendverblijven: Het
Kotsbos, Het Kamp en Schildestrand.
Bij het binnenrijden van de gemeente
(in het oosten) is er langsheen de
Turnhoutsebaan lokale bedrijvigheid
aanwezig die momenteel grotendeels
wordt ingenomen door kleinhandel.
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BESTAANDE RUIMTELIJKE BEELD VAN SCHILDE

Wanneer de verschillende aspecten van de macrostructuur en de uitwerking van de drie hoofdruimten bij elkaar genomen
worden, kan de het bestaande ruimtelijk beeld van Schilde worden opgemaakt.
Dit bestaande beeld geeft een algemeen beeld hoe de ruimtelijke structuur van de gemeente Schilde in elkaar zit: dit algemeen
beeld wordt nu verder gedetailleerd in de verschillende deelstructuren9.

KAART 8

9

: BESTAANDE RUIMTELIJKE BEELD

Wanneer alle elementen van de verschillende deelstructuren op één kaart zouden gezet worden, zou deze véél te druk zijn. Daarom wordt er vanuit een
bestaand ruimtelijk beeld vertrokken die verder gedetailleerd wordt in de verschillende deelstructuren.
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DE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE DEELSTRUCTUREN OP MESOSCHAAL

Deelstructuren op mesoschaal: Schilde bekeken binnen de gemeentegrens aan de hand van deelstructuren.

6.1.

DE NATUURLIJKE – LANDSCHAPPELIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR

6.1.1.

DE NATUURLIJK – LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

De natuurlijke structuur wordt opgedeeld in “Algemene bodembezetting”, “Bodem” en “Reliëf” en “Hydrografie”.
ALGEMENE BODEMBEZETTING
Om de ruimtelijke structuur van de gemeente te begrijpen wordt er in de eerste plaats in een tabel een overzicht gegeven van de
huidige bodembestemming van Schilde. Hoe deze is geëvalueerd op tien jaar tijd.
1987

FUNCTIE
ABS. (HA)

TOTAAL ONBEBOUWDE GROND

1997
% AANDEEL

ABS. (HA)

EVOLUTIE
% AANDEEL

1987-1997

2533,0

70,4%

2268,0

63,0%

-7,4%

TOTAAL BEBOUWDE GROND

835,0

23,2%

1094,0

30,4%

+7,2%

NIET GEKADASTREERDE OPPPERVLAKTE

231,0

6,4%

237,0

6,6%

+0,2%

TOTALE OPPERVLAKTE SCHILDE

3599,0

100,%

3599,0

100,%

TABEL 11

: BODEMBEZETTING IN SCHILDE

Globaal gezien is ¼ van de gemeente Schilde bebouwd, ongeveer ¾ onbebouwd.
Wanneer er een globaal verloop van bebouwde en onbebouwde gronden wordt gegeven wordt er vastgesteld dat er ongeveer
7,5% of 265ha bebouwde oppervlakte is bijgekomen. Dit ten nadele van de onbebouwde gronden. Wanneer de bebouwde en
onbebouwde gronden worden gedetailleerd valt het op dat hoofdzakelijk bossen (-83ha), woeste gronden (-58ha) en tuinen en
parken (-58ha) plaats hebben geruimd voor huizen en hoeven. Ook akkerlanden en graslanden (-67ha te samen) hebben moeten
inboeten voor de woningen. De andere functies zijn allemaal vrij stabiel gebleven, uitgezonderd de recreatiegebieden
(toegenomen met 30ha). De gebouwen voor recreatie zijn echter wel min of meer stabiel gebleven. Opvallend is dat mits de
toename van woningen en hoeven met 233ha, er toch maar een toename van 2ha wegenis is vastgesteld. M.a.w. de meeste
nieuwe woningen moeten reeds aan een bestaande weg gebouwd geweest zijn. De oppervlakte voor ambachts- en
industriegebouwen blijft zeer beperkt voor de gemeente (10ha).
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RELIËF
Het grondgebied van Schilde wordt gekenmerkt door een hellend vlak met
een, voor de streek, matig - sterke hellingsgraad naar het zuidwesten. Het
hoogste deel ligt op de top van de micro - cuesta aan de grens met Brecht,
gelegen op +26,00m. Het laagste punt ligt bij de Groot Schijn over het
Albertkanaal op een peil van +6,00m boven de zeespiegel.
Over het midden van het grondgebied van Schilde, dus het zandig hellend
vlak, verlopen drie brede min of meer evenwijdige noordoost - zuidwest
gerichte glooiingen die naar het zuid - zuidwesten afhellen. Hierin hebben
zich drie dalstelsels ontwikkeld.
Het gehele grondgebied heeft een duidelijk ontwikkeld microreliëf. De vele
duinen en stuifzandophopingen liggen aan de basis van een grote
verscheidenheid in het reliëf. Terwijl de (zandige) duintoppen droog zijn,
liggen in de komvormige depressies en beekdalen bijzonder vochtige (en
kleiige) zones.
De hoogteverschillen (microreliëf), de diversiteit en bodemtexturen en de vochtgradatie veroorzaken op korte afstand een snelle
afwisseling van de fysische milieufactoren. Dit biedt gewoonlijk meer biologische mogelijkheden. Het microreliëf werd op vele
plaatsen in de Kempen door erosie en voornamelijk door de mens genivelleerd.
Het uiterst zuidwesten van het grondgebied, tussen de Zwanebeekvallei en de Groot Schijnvallei, ligt op een tot 11m hoog
heuvelgebiedje met duinenreliëf, Schildebergen en Gouwberg genoemd.
Langs de rechter oever van de Zwanebeek, tussen De Kluis en Bellemond, ligt een lengteduin.
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HYDROGRAFIE
Het grondgebied van Schilde maakt deel uit van de noordflank van het
hydrografisch Schijnbekken. Door het algemeen reliëf is de afwatering van
noordoost naar zuidwest gericht. De beken die op het grondgebied van
Schilde vloeien, ontspringen meestal op het zuidwestelijk deel van de
gemeente Brecht. Daar het meestal om de bovenloop van zijbeekjes gaat,
hebben de beken aanvankelijk een klein stroombekken dat stroomafwaarts
snel toeneemt. Alle beken verlaten het grondgebied aan de westelijke grens
richting Wijnegem - Wommelgem.
Men kan drie stroombekkens onderscheiden: (van noordwest naar zuidoost)
de Klein Schijnbekken, het Zwanebeekbekken en de Groot Schijnbekken. Elk
bekken komt overeen met een op het terrein duidelijk herkenbaar dalstelsel.
De natuurlijke beekdallen die er doorvloeien vertonen een geringe insnijding
van maximaal een 3-tal meter. Elk dalstelsel is samengesteld uit verschillende
zijbekkens. Daarnaast werden verschillende grachten uitgegraven om
bepaalde deelgebieden te ontwateren.
In het noordwesten deelt Schilde de Klein Schijnbekken met de gemeente Schoten. Op de grens vloeit de Klein Schijn (waterloop
van 2de categorie). Die ontspringt aan de grens met Brecht. Van het grondgebied van Schilde ontvangt de Klein Schijn de
Moesbeek (3de categorie).
Het midden van de gemeente wordt ontwaterd door de Wezelse of Zwanebeek (2de catg.). De Zwanebeek ontspringt in het gebied
rond het Rinkven (Brecht) en ontvangt water van een aantal zijbekken (in wijzerzin): de Hofbeek (2de catg.) op de rechteroever en
op de linkeroever de Kotsbosloop (2de catg.) en de Steynhoefse beek (3de catg.). De Hofbeek ontwatert aanvankelijk het gebied ten
zuiden en oosten van Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). De Kotsbosloop ontspringt ten noorden van het Kotsbos. De Steynhoefse beek
ontspringt te Steynhoeve (Schilde). De Steynhoefse beek heeft één zijbeek, de Moerbeek (3decatg.), die het noorden van Schilde
ontwatert.
De Groot Schijn (Halse beek) (2de catg.) ontwatert met talrijke zijbeken het gehele oosten van het grondgebied. Op het
grondgebied van Schilde ontvangt de Groot Schijn op zijn rechteroever de Klein Beek (2de catg.). De Klein Beek zelf ontvangt de
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Waterstraatse loop (2de catg.), die de noordoostelijke grens met Zoersel vormt. De Waterstraatse loop ontspringt in het Zandven
(Malle), ten noorden van het Molenbos.
Het Albertkanaal doorsnijdt van zuidoost naar noordwest het uiterst zuidwesten van Schilde. Het kanaal ligt in de vallei aan de
samenvloeiing van de Zwanebeek en de Groot Schijn en steekt door naar de vallei van de Klein Schijn. De hoogteverschillen in
het reliëf tussen de Zwanebeek en de Klein Schijn, waar het kanaal ligt, zijn zeer beperkt. De mogelijkheid bestaat dat in het
verleden (zij)rivieronthoofding heeft plaatsgegrepen tussen de Groot Schijn en de Klein Schijn met als inzet het bekkengebied van
de Zwanebeek. Dit kan ook door de mens zijn georganiseerd om het plotse verval van het waterpeil in de rivierbeddingen van de
Zwanebeek naar de Groot Schijn te benutten.
Het kunstmatig grachtenstelsel is omvangrijk. De natuurlijke beken werden vervangen door en aangevuld met rechtlijnige
grachten. Het Anti - Tankkanaal doorsnijdt het stroombekken van de natuurlijke beken en voert kalkhoudend water aan uit het
Kempisch Kanaal. Door de waterstroming doorheen de bermen van de Anti - Tankkanaal wordt kanaalwater in de omgeving
aangevoerd.
Over heel de gemeente Schilde ligt de grondwatertafel op geringe diepte. In de beekvalleien ligt de grondwatertafel op minder dan
1,25m diepte. In de venige depressies komt het grondwater zelfs aan de oppervlakte, op sommige plaatsen zelfs permanent. Het
grondwater in de valleien ligt dieper ligt dieper dan 1,25m. Voor de gebieden bedekt door dikkere lagen dek- en stuifzanden ligt
diezelfde grondwatertafel uiteraard nog iets dieper. Het grondwater in de valleien vertoont weinig winter - zomer
peilschommelingen.
Door het overwegend hellend karakter van Schilde, en de meestal goede doorlatendheid van de zandige bodems en
onderliggende dekzanden, treedt oppervlakkige afstroming van het regenwater zelden op.
De kwetsbaarheid van het grondwater is ‘Zeer kwetsbaar’ (AROL, 1986).Op het grondgebied van Schilde dagzomen uitsluitend
zandige formaties. Schilde maakt trouwens deel uit van het grote infiltratie- of voedingsgebied van de voor de
drinkwatervoorziening belangrijke Neogene aquifer (watervoerende reservoirzanden gelegen in de Miocene en Pliocene
formaties). De kwaliteit van het infiltratie- en oppervlaktewater beïnvloedt rechtstreeks de kwaliteit van het grondwater.
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BODEM
De gemeente Schilde behoort tot het bodemkundige landschap van de Zandstreek. In het Kempens zandgebied zijn het bos- en
landbouwareaal ongeveer even belangrijk. De bossen bestaan overwegend uit naaldhoutaanplantingen en op de nattere gronden
uit loofhout. De landbouw is overwegend afgestemd op veeteelt. In de omgeving van de woonkernen komen oude
landbouwgronden onder de vorm van plaggenbodems voor, die getuigen van een oude gemengde landbouwontginning. De lage
gronden in de beekvalleien - de alluviale bodems - zijn schaars bewoond en liggen, naast loofhoutbebossing, hoofdzakelijk onder
weide. Hogere gronden zijn zandiger en iets droger en liggen onder naaldhoutbebossing of worden bewerkt.
De bodemtexturen in Schilde variëren slechts weinig. Vooral de zandige en lemig - zandige textuurklassen overwegen over het
gehele grondgebied. In de valleigebieden overheersen de kleiige en licht - zandlemige gronden. Langs de benedenloop van de
Klein Schijn ligt zelfs een strookje zandleem.
In Schilde komen een groot aantal karakteristieke bodemprofielontwikkelingen voor, namelijk:
-

-

-

Plaggenbodems, die ontstonden door menselijke ingreep: De plaggenbodems in Schilde liggen op de hogere delen van het
grondgebied. Het zijn lemig - zandige tot zandige bodems met een matig droge waterhuishouding.
Alluviale bodems, ontwikkeld op rivier- en beeksedimenten: Alluviale bodems in Schilde worden aangetroffen in de valleien
van de Klein Schijn, Zwanebeek, Groot Schijn en in de meeste beekdalen. De textuurklasse van de alluviale bodems binnen
de gemeente is kleiig tot licht - zandlemig. Deze bodems zijn nat tot uiterst nat, vertonen meestal gleyverschijnselen en
hebben onderaan een reductiehorizont.
Bodems op natte gronden, waaronder: licht - zandleem - en lemig - zandbodems, zandbodems op natte gronden:
Podzolbodems, die ontstonden op de zure zandgronden, waaronder: zandbodems met humus en/of ijzer B-horizont; lemig zandbodems met humus en/of ijzer B-horizont: Podzolbodems kunnen hoofdzakelijk worden aangetroffen in gebieden waar
naaldvegetatie of heide overwegen of in de laatste eeuwen werden ontgonnen. Een verder doorgedreven stadium van dit
podzolisolatieproces is in Schilde aanwezig. De podzolbodems zijn in Schilde dan ook goed vertegenwoordigd over het
gehele grondgebied.
Duingronden, overblijfselen van de Kwartaire eolische perioden: Op het grondgebied van Schilde liggen de duingronden in
een uitgestrekt gebied in het zuidwesten aan Schildebergen (grens met Wijnegem) en in geringere mate op nog andere
verschillende plaatsen.
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BEBOSSING
De gemeente Schilde is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zeer bosrijk, namelijk
meer dan 40% van de totale oppervlakte van de gemeente is bebost. Toch werd er de opmerking
gemaakt dat de gebieden die aansluiten bij Antwerpen sterk versneden zijn door residentiële
bebouwing.
Over het algemeen is binnen de grens van Schilde nog betrekkelijk veel groen terug te vinden,
hoewel veel van de groene zones soms zwaar recreatief gebruikt worden.
In het westen tussen de twee dorpskernen bevindt er zich rond het Hof ter Linden nog aanzienlijke
oppervlakten groen. Ten zuiden van Hof ter Linden liggen er binnen de woonparkzone kleine
versnipperde groengebieden, om nog zuidelijker - tegen de grens van Ranst - in een groter
groengebied te belanden. Tegen de grens van Schoten is er eveneens een gedeelte bosgebied.
In het zuiden van de gemeente strekt zich een groengebied tot tegen de grens van Ranst. Ten
oosten van de Anti -Tankkanaal bevindt er zich nog een groenzone die loopt van bij de
Turnhoutsebaan tot aan de grens met Halle (Zoersel) in het zuidoosten van de gemeente.
In het noorden van de gemeente bevindt zich een uitgestrekt bos- en heidegebied.
In het oosten ligt er een gedeelte bosgebied (Kotsbos) op de grens met Brecht en Zoersel.
KASTEELPARKEN
In de gemeente Schilde zijn er drie kasteelparken terug te vinden:
-

-

Kasteel van ’s-Gravenwezel: Gebouwd omstreeks 1200. Het kasteel werd gebouwd in de 13de eeuw. Het heeft een dubbele
omwalling en een park. De ronde toren stamt uit de 14de eeuw, de oost- en noordgevel zijn dan weer gotiek uit de 15de
eeuw. Het barok poortgebouw werd er in de 17de eeuw neergezet. Het kasteel staat open voor het publiek het laatste
weekend van mei en het eerste van juni en het laatste van weekend van november en het eerste weekend van december of is
te bezichtigen op afspraak. Het kasteel wordt bewoond door een antiquair.
Hof ter Linden
Gemeentelijk Domein Schildehof: Het gemeentelijk domein Schildehof is een historisch kasteeldomein met verschillende
aspecten: een parklandschap met vijver, uitgestrekt bosgebied, een oranjerie, aangelegde tuinen, een fit-o-meter, enz... Op het
domein vind je onder meer de Dodoenstuin, de reconstructie van de 16de-eeuwse renaissancetuin met kruiden uit het
"Cruydenboeck" van Rembert Dodoens. De educatieve bijentuin belicht de relatie tussen bloemen en insecten en het
Heempark De Pont geeft een overzicht van een tiental verschillende landschapstypes.
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DE AGRARISCHE STRUCTUUR

Zoals reeds eerder was vastgesteld bij de analyse van agrarisch gebied in het
Ruimtelijk Structuurplan, ligt de gemeente Schilde in klasse 1 - <40% van de
oppervlakte van de gemeente bestaat uit agrarisch gebied. Agrarisch gebied
bedoeld zoals voorzien op Gewestplan. Volgens een berekening van het
GNOP - team bedraagt agrarisch gebied 16,3% van de totale oppervlakte van
Schilde (oktober 1996).
In tegenstelling met vroeger, neemt het agrarisch gebied nog slechts een zeer
kleine plaats in het landschap in. De meest uitgestrekte landbouwzone ligt in
het centrum van de gemeente en loopt dan, versnipperd langsheen het Anti Tankkanaal, naar Ranst op. Enkele landbouwpercelen bevinden zich in de
buurt van het kasteel van ‘s-Gravenwezel en het Catershof, terwijl de strook
aan de westelijke grens van de gemeente bij de Klein Schijn eveneens wordt
ingenomen door landbouw. Een kleine oppervlakte landbouwgrond is
eveneens nog terug te vinden langsheen de Kotsbosloop.
Voor de rest zijn er nog enkele kleine en versnipperde percelen landbouwgrond terug te vinden in het zuiden van de gemeente bij
de Kleine Beek en in het oosten tussen de Steynhoefse Beek en de Waterstraatse Loop.
Thematische analyse
De agrarische functie van gronden is traditioneel de belangrijkste economische drager van het buitengebied. Alhoewel het aantal
landbouwoppervlakten in Schilde eerder beperkt is, dient er toch dieper te worden ingegaan op de aspecten en evoluties die
bepalend zijn voor de open - ruimtestructuur van de gemeente en die bepalend zijn voor de toekomstige ruimtelijke behoeften van
de landbouw.
Om het grondgebruik op het niveau van de gemeente na te gaan, werd gebruik gemaakt van twee gegevensbronnen:
− de Statistiek van de Bodembezetting die jaarlijks wordt opgesteld door de Administratie van het Kadaster.
− de resultaten van de landbouwtellingen die jaarlijks gepubliceerd worden door het NIS .
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Tussen beide statistische bronnen zijn belangrijke verschillen met betrekking tot de omvang van de oppervlakten. Deze verschillen
zijn te verklaren door de verschillende doelstellingen van de tellingen door de verschillende wijze van gegevensverzameling. Het
belangrijkste verschilpunt is dat het Kadaster vertrekt van de bestaande toestand (en gekende) situatie. De landbouwtellingen
daarentegen meten enkel de productieve oppervlakte, aangegeven door landbouwers - grondgebruikers.
Bij het beoordelen van de NIS - gegevens moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de gegevens op het niveau van een
bedrijf zijn verzameld zodat eveneens terreinen zijn opgenomen die buiten de gemeentegrenzen liggen, anderzijds zijn ook
terreinen binnen de gemeente niet opgenomen wanneer zij behoren tot een bedrijf buiten de gemeente.

SECTOREN

ABS. (IN HA)
1980

WEIDEN EN GRASLAND

188,41

REL. (IN %)
1996

1980

EVOLUTIE
1996

129,65

81,4

60,0%

1980 - 1996
-21,4%

AKKERBOUW
GRANEN
-

-

0,0

0,0

0,0%

18,00

1,00

7,8

0,5

-7,3%

-

0,15

0,0

0,1

+0,1%

1,72

3,30

0,7

1,5

+0,8%

7,31

18,42

3,2

8,5

+5,3%

0,48

0,65

0,2

0,3

+0,1%

TIJDELIJKE TEELTVRIJE GROND (BRAAK)

15,46

63,02

6,7

29,2

+22,5%

TOTALE OPPERVLAKTE CULTUURGROND

231,38

216,19

100

100

TARWE
ANDERE GRAANGEWASSEN

NIJVERHEIDSGEWASSEN
AARDAPPELEN
TUINBOUW
TEELT IN OPEN LUCHT
INSTALLATIES ONDER

GLAS OF PLASTIEK

TABEL 12

: EVOLUTIE VAN HET GEBRUIK VAN DE CULTUURGROND IN SCHILDE

Bron

: Land- en tuinbouwtellingen, NIS

Uit de tabel van het gebruik van de cultuurgrond in Schilde blijkt dat het aandeel van de land- en tuinbouw eerder beperkt is,
namelijk 216 à 231ha t.o.v. 3.599ha. Dit is ongeveer 6 à 6,4% van de totale oppervlakte van de gemeente.

KAART 9

: BESTAANDE NATUURLIJKE – LANDSCHAPPELIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR
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DE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR

In Schilde bestaat de lijninfrastructuur uit de aanwezigheid van een wegen-, waterwegen- en pijpleidingsinfrastructuur. Binnen de
gemeente zijn er geen spoorwegen. De tweede spoortoegang voor goederenvervoer naar de haven van Antwerpen is momenteel
vastgelegd, maar deze loopt niet over het grondgebied van Schilde (tussen Merksem en Wommelgem). Over dit tracé spreekt het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zich niet uit.
Er loopt een gasleiding langsheen het Albertkanaal en leidingen zijn terug te vinden tussen Zoersel en Schoten, meer bepaald door
het golfterrein, het natuurgebied naar het woonpark toe.
WEGENINFRASTRUCTUUR
Alle wegen in Schilde zijn volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen secundaire wegen, met uitzondering van de
omleidingsweg rond Wijnegem (N12) die aangeduid staat als primaire weg categorie II.
Globaal kan er gezegd worden dat de gemeente doorkruist wordt door twee hoofdwegen met daarop aansluitend de wegen voor
doorgaand verkeer. Tussen deze wegen maken de wijkwegen de verbindingen. Tenslotte heeft de hele gemeente een spinnenweb
van woonstraten. Gedurende de hele dag is er filevorming op de N12 (Turnhoutsebaan), op de N121 (Brasschaatsebaan - Gilles de
Pélichylei) enkel tijdens de spitsuren. Om deze files te vermijden zoeken automobilisten sluipwegen via talrijke woonstraten.
Wat het openbaar vervoer betreft is Schilde beperkt tot twee buslijnen. Namelijk de lijn 41 Antwerpen - Turnhout en de lijn 61
Antwerpen - Schoten - Schilde en Oelegem. Buslijn 41 is in de regio Antwerpen de belangrijkste buslijn omwille van haar vele open afstapplaatsen en hoge bezettingsgraad.
WATERWEGENINFRASTRUCTUUR
Door de gemeente Schilde lopen er twee belangrijke waterwegen: in de eerste plaats is er het Albertkanaal en ten tweede het Anti
- Tankkanaal).
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het Albertkanaal (klasse VI - > 2.000 ton behoudens sectie Wijnegem Schoten) die de verbinding verzorgt met het Julianakanaal (Nederland) (klasse V - tot 2.000 ton), de binnenhaven van Luik en
internationaal met het Duitse achterland (de zogenaamde Rijnroute), een internationale waterweg met een belangrijke
vervoersfunctie. Momenteel is het Albertkanaal tussen Wijnegem en Luik geschikt gemaakt voor schepen van 9.000 ton. De sectie
Wijnegem - haven van Antwerpen wordt in eerste instantie geschikt gemaakt voor schepen van 4.500 ton. De
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ontwikkelingsperspectieven voor het Albertkanaal volgens het RSV is voor het gedeelte binnen de gemeentegrens van Schilde
nihil.
De omgeving van het Anti - Tankkanaal is momenteel een biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol gebied. De langs
het water lopende fietsroute Oelegem - richting Brasschaat heeft een grote aantrekkingskracht. Het Anti - Tankkanaal heeft in de
huidige situatie geen enkele economische waarde maar werd tot voor kort als een reservatiestrook voor het Duwvaartkanaal
Oelegem – Zandvliet op het gewestplan opgetekend. Inmiddels werd deze reservatie opgegeven d.m.v. het gewestelijk RUP" Voor
het opheffen van de (alternatieve) reservatie- en erfdienstbaarheden voor het Duwvaartkanaal Oelegem - Zandvliet" (Definitieve
goedkeuring door besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003, gepubliceerd op 23 december 2003 in het Belgisch
staatsblad).

KAART 10

: BESTAANDE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR
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Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maakt Schilde deel uit van het grote bebouwde perifere landschap rond
Antwerpen, waaronder ook Sint-Job-in-‘t Goor (Brecht), Schoten en Brasschaat vallen. Bovendien is de gemeente volgens het RSV
een gebied met in hoofdzaak verspreide bebouwing.
DORPSKERN SCHILDE
De kern van Schilde heeft in principe twee kernen: ten eerste de oorspronkelijke kern ter hoogte van het Kerkplein –
Puttenhoflaan (oude dorpskern) en ten tweede, daar waar de huidige activiteiten overheersen, namelijk langsheen de
Turnhoutsebaan. Deze kernen hebben een tot drie bouwlagen tellende gesloten bebouwing. Rondom de dorpskern van
Schilde loopt de bebouwing uit van gesloten naar open en half - open bebouwing. Hier zijn de oppervlakte van zowel woning
als perceel nog beperkt. Meer naar het westen lopen deze oppervlakten op naar ruime villa’s met dito percelen - de
woonparken. Deze evolutie komt enkel aan de westkant van de dorpskern voor.
Tegen de kern aan zijn er vijf woonuitbreidingsgebieden waarvan er twee reeds volledig zijn ingevuld. Enkel de
woonuitbreidingsgebieden Moerhoflaan, De Pont (langsheen straatkant bebouwd) en Oelegemsesteenweg zijn nog vrij.
DORPSKERN ‘S-GRAVENWEZEL
De kern van ‘s-Gravenwezel bestaat eveneens uit tot drie bouwlagen tellende gesloten bebouwing. Maar, in tegenstelling tot
Schilde, gaat de overgang hier sterker: van gesloten naar half - open en open bebouwing. De meeste activiteiten situeren zich
langsheen de Kerkstraat maar ook langsheen de Wijnegemsesteenweg.
Tegen de kern aan zijn er twee woonuitbreidingsgebieden waarvan er één nog vrij is, namelijk de Moerstraat.
W OONPARKEN
Binnen de gemeente Schilde zijn er twee grote woonparken aanwezig, namelijk ten eerste ten westen van de kern van Schilde
uitlopend naar de kern van ‘s-Gravenwezel en ten tweede ten oosten van het Anti-Tankkanaal grenzend aan de gemeente
Zoersel). Echter hebben beide woonparken een totaal verschillend karakter.
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WESTELIJK WOONPARK: Het westelijk woonpark heeft een open karakter (in de zin van brede lanen en grote percelen) met veel
groen (bomen). Binnen dit woonpark zijn er nog wel percelen (langsheen uitgeruste weg) beschikbaar en in het westen is er
nog een groot terrein (binnegebied) beschikbaar (De Zetten).
OOSTELIJK WOONPARK: Langsheen de grens met Zoersel is er eveneens een woonpark maar binnen deze zone zijn de percelen
en villa’s beperkter van omvang (op enkele uitzonderingen na). Toch heerst hier eveneens een open karakter zoals in het
westelijk woonpark.
L INTBEBOUWING
Lintbebouwing is eerder beperkt binnen de gemeente: enkel langsheen de Moerhoflaan, de Prins - Boudewijnlaan, de Klein
Waterstraat en tenslotte langsheen de Heuvel.
W EEKENDVERBLIJVEN
Binnen de gemeente Schilde zijn er vijf concentraties van weekendverblijven. Deze gebieden waren oorspronkelijk voorzien
voor verblijfsrecreatie maar het aantal permanente bewoners ligt behoorlijk hoog. Het gaat over de volgende gebieden.
-

Het Kotsbos

-

Het Kamp

-

Schildestrand

-

Het Moer

-

Putse Heide

ANDERE
Een enkele zone van meer gesloten structuur is gelegen tegen de grens met Wijnegem.
Een kleine zone woonpark is gesitueerd ten noorden van de dorpskern van ‘s-Gravenwezel, deze ligt echter zeer geïsoleerd
van de andere nederzettingen.
ZONEVREEMDE GEBOUWEN
Op de volgende kaart worden de zonevreemde gebouwen van de gemeente Schilde weergegeven. Hier wordt er een
onderscheid gemaakt tussen wonen (inclusief hoeves), vakantieverblijven en tenslotte de rest (sportgebouw, handelshuis,
cultureel centrum, manèges,...).

KAART 11

: BESTAANDE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

KAART 12

: ZONEVREEMDE GEBOUWEN (GEEN BEDRIJVIGHEID)
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BEVOLKINGSEVOLUTIE

Het hoofdstuk “Bevolkingsevolutie” bestaat uit de volgende elementen:
−
−
−
−
6.3.2.1.

Algemene bevolkingsevolutie
Natuurlijke groei en migratiesaldo
Bevolking naar leeftijd
Evolutie aantal gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte
ALGEMENE BEVOLKINGSEVOLUTIE

Op 1 januari 2001 telde Schilde 19.562 inwoners10 (cijfer NIS). Dit is ongeveer 13.000 inwoners voor de deelgemeente Schilde en
ongeveer 6.500 inwoners voor de deelgemeente ‘s-Gravenwezel. De bevolkingsdichtheid bedraagt momenteel 543 inwoners per
km² en is vergelijkbaar met het gemiddelde voor de provincie Antwerpen (573 inw/km²). Toch bedraagt dit cijfer ongeveer een
30% minder dan het gemiddelde voor het arrondissement Antwerpen (931inw/km²).

JAAR

GEMEENTE SCHILDE
AANTAL INW.

ARR. ANTWERPEN
INDEX

AANTAL INW

PROVINCIE ANTWERPEN
INDEX

AANTAL INW

INDEX

1981

16.773

100,0

918.144

100,0

1.569.876

100,0

1991

18.801

112,1

926.105

100,9

1.605.167

102,2

2001

19.562

116,6

931.567

101,6

1.645.652

104,8

TABEL 13

: DE BEVOLKINGSEVOLUTIE VAN SCHILDE T.O.V. HET ARRONDISSEMENT EN DE PROVINCIE

Bron

: NIS

Wanneer de vergelijking wordt gemaakt van de bevolkingsevolutie van Schilde met die van het arrondissement van Antwerpen en
de Provincie Antwerpen valt het op dat de bevolking binnen de gemeente Schilde op bijna twintig jaar met 16% (ongeveer 2.700
mensen) is toegenomen. Toch blijven de cijfers van het arrondissement Antwerpen in vergelijking schijnbaar erg stabiel. Van de
toename van ongeveer 13.000 mensen in het arrondissement, komen er daarvan 2.700 uit Schilde - ongeveer 1/5. De Provincie
Antwerpen kent een toename van 4,5% op twintig jaar tijd - ongeveer 4% van die toename komt uit Schilde.

10

Op 1 januari 2004 telde Schilde 19.646 inwoners (cijfer NIS). Hier wordt het cijfer van 2001 gebruikt in overeenstemming met de behoefteberekeningen (zie
verder)
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NATUURLIJKE GROEI EN MIGRATIESALDO

Het verklaren van de bevolkingsevolutie wordt geanalyseerd aan de hand van de loop van de bevolking. Hiervoor wordt de
natuurlijke aangroei (= aantal geboorten - aantal sterfgevallen) naast het migratiesaldo gezet (= aantal inwijkingen - aantal
uitwijkingen) gezet. De som van deze twee cijfers bepaalt de bevolkingsevolutie.

FIGUUR 2

: BEVOLKINGSLOOP 1991 – 1998 / MIGRATIESALDO EN NATUURLIJK SALDO

Wanneer we nu de loop van de bevolking bekijken dan moet opgemerkt worden dat, bij het samen nemen van de verschillende
saldo’s, de stijging van de bevolking voornamelijk te wijten is aan de stijging van het aantal inwijkelingen. De natuurlijk saldo
schenkt maar iets meer dan ¼ van het totale saldo. Opvallend is het grote migratiesaldo tussen 1988 en 1993.
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BEVOLKING NAAR LEEFTIJD

Een analyse van de leeftijdsopbouw van de bevolking is belangrijk om bevolkingsvooruitzichten en andere afgeleide factoren zoals
behoefte aan huisvesting zinvol te kunnen benaderen. De verschillende bevolkingsgroepen hebben immers andere
woonbehoeften. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal inwoners per leeftijdsklasse voor de periode
1991-2001:
1991

SCHILDE

2001

EVOLUTIE 1991

- 2001

0-19 JAAR

20-64 JAAR

+ 65 JAAR

0-19 JAAR

20-64 JAAR

+ 65 JAAR

0-19 JAAR

20-64 JAAR

+ 65 JAAR

4.802

11.718

2.281

4.691

11.537

3.334

-111

-181

+1053

TABEL 14

: EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING PER LEEFTIJDSKLASSE, 1991-2001

Bron

: NIS

Opvallend voor de gemeente Schilde is dat er zich een serieuze vergrijzing heeft voorgedaan: het aantal 65 – plussers is, in
verhouding, spectaculair gestegen t.o.v. zowel de jongeren als de beroepsbevolking. Deze vergrijzing is in de vier deelgebieden
terug te vinden. Enkel in het deelgebied “Woonpark B” is er eveneens een stijging van de 65 – plussers maar de beroepsbevolking,
en in mindere mate de jongeren, stijgt hier ook zeer sterk.
6.3.2.4.

EVOLUTIE AANTAL GEZINNEN EN GEMIDDELDE GEZINSGROOTTE

In Schilde is de afgelopen jaren de gezinsgrootte stelselmatig afgenomen, terwijl het aantal particuliere gezinnen sterk is
toegenomen. Deze evolutie loopt in lijn met de algemene trend in Vlaanderen. Toch ligt het aantal mensen per gezin in Schilde
iets hoger dan in het Arrondissement en Provincie Antwerpen. Opgemerkt moet worden dat zowel de daling van de gemiddelde
gezinsgrootte als de stijging van het aantal particuliere gezinnen de laatste tien jaar, nog wel respectievelijk daalt en stijgt maar,
veel minder drastisch evalueert dan in de jaren tachtig.
GEMIDDELDE GEZINSGROOTTE
SCHILDE

ARR. ANTWERPEN

AANTAL PARTICULIERE GEZINNEN
PROVINCIE ANTWERPEN

SCHILDE

TOENAME T.O.V. HET JAARTAL VOORDIEN
ABSOLUUT

%

-

-

1970

-

2,85

3,03

-

1981

3,04

2,60

2,74

5.425

-

-

1991

2,73

2,38

2,51

6.888

+ 1.463

+ 27,0 %

2001

2,66

2,31

2,41

7.354

+ 466

+ 6,8 %

TABEL 15

: EVOLUTIE VAN DE GEZINSGROOTTE IN VERGELIJKING MET HET AANTAL PARTICULIERE GEZINNEN

Bron

: NIS, Volkstellingen en rijksregister
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WOONEVOLUTIE

In deze paragraaf wordt de bestaande huisvesting in Schilde nader bekeken. Inzicht in de huisvesting van een gemeente en in het
bijzonder de woonkwaliteit is essentieel om de woningbehoefte accuraat in te schatten en te beoordelen of de maatregelen tot
verbetering van de woon- en woningkwaliteit doelmatig zijn, en al dan niet moeten worden bijgestuurd.
Voor de woonkwaliteit moet hierbij wel vermeld worden dat wij verplicht zijn terug te vallen op volks- en woningtelling van
1991. Deze cijfers zijn dus ongeveer tien jaar oud, zodat de resultaten i.v.m. de woonkwaliteit zeker genuanceerd moeten
worden.
6.3.3.1.

AANTAL WONINGEN

In 1991 waren er in Schilde 6.700 bewoonde particuliere woningen (NIS, Volks- en woningtelling van 1 maart 1991). In de
periode 1991-2000 werden er 928 vergunningen afgeleverd voor nieuwbouw particuliere woningen. Dit betekent dat er jaarlijks
gemiddeld ca. 90 bouwvergunningen werden verleend. Indien verondersteld wordt dat hiervan ongeveer 95% of ca. 880
particuliere woningen effectief gerealiseerd zijn, kan het totaal aantal bewoonde woningen op het einde van 2000 op 7.580
geraamd worden.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

TOTAAL

105

122

93

93

103

105

76

78

75

78

928

TABEL 16

: BOUWVERGUNNINGEN VOOR NIEUWBOUW PARTICULIERE WONINGEN SINDS 1991

Bron

: Jaarverslagen gemeente Schilde

6.3.3.2.

KWALITEIT VAN DE WONINGEN
−
−
−
−

Ouderdom van de woningen
Comfort van de woningen
Aard van de woningen
Oppervlakte van de woningen
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OUDERDOM VAN DE WONINGEN
Deze paragraaf schept een beeld van de ouderdom van de woongelegenheden. De weergave van het aantal woningen in de
ouderdomsklassen is in feite een weergave van de evolutie van het nederzettingspatroon tijdens de voorbije eeuw. Ter vergelijking
werd ook het aandeel per ouderdomsklasse gemiddeld voor Vlaanderen in de tabel opgenomen. Hierbij moet wel vermeld
worden dat van 11,2% van de Vlaamse woningen geen bouwjaar gekend is.
DEELGEB.

VOOR 1919

1919-1945

1946-1961

1962-1970

1971-1981

1981-1991

TOTAAL

ONBEK

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

ABS.

%

SCHILDE

210

7,9

308

11,6

745

28,0

292

11,0

554

20,8

369

13,9

182

2.660

100%

‘S-GRAVENW.

61

3,6

136

8,1

277

16,4

362

21,5

411

24,4

355

21,1

84

1.686

100%

WOONP. A

30

2,3

74

5,8

326

25,3

282

21,9

350

27,2

173

13,5

51

1.286

100%

WOONP. B

5

0,5

26

2,4

219

20,6

143

13,5

364

34,2

216

20,3

90

1.063

100%

OVERIGE

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

5

100,0

-

5

100%

TOTAAL

306

4,6%

544

8,1%

1.567

23,3%

1.079

16,1%

1.679

25,1%

1.118

16,7%

407

6.700

100%

VLAAMS GEMIDD.

12,7%

16,7%

22,9%

TABEL 17

: OUDERDOM VAN DE WONINGEN VAN SCHILDE (1991)

Bron

: NIS, 1991

14,8%

20,8%

12,1%

In Schilde werden na 1945 de meeste woningen gebouwd. Dit betekent dat slechts 12,7% van de woningen voor WOII werden
opgetrokken. Schilde wordt dan ook niet geconfronteerd met een oud patrimonium. Deze cijfers vergeleken met het Vlaams
gemiddelde, valt het op dat voor 1945 in Schilde minder werd gebouwd dan procentueel gezien t.o.v. heel Vlaanderen. Na 1945
echter kent Schilde een sterkere aangroei.
COMFORT VAN DE WONINGEN
In onderstaande tabel wordt er per deelgebied een beeld geschetst van het huidige comfort van de woningen. Hierbij wordt een
opsplitsing gehanteerd in vier categorieën: groot comfort, middelmatig comfort, klein comfort en zonder klein comfort. Met groot
comfort wordt als minimumvereiste de aanwezigheid van een keuken (min.4,00m²), telefoon en een garage verondersteld. Bij
woningen met middelmatig comfort is klein comfort en centrale verwarming aanwezig. Met klein comfort bedoelt men hier de
aanwezigheid van stromend water, toilet met waterspoeling, badkamer of stortbad. Woningen zonder comfort tenslotte voldoen
niet aan de voorwaarden gesteld voor klein comfort.
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MIDDELMATIG COMFORT

KLEIN COMFORT

GEEN COMFORT

OVERIGE

TOTAAL (100%)

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

ABS.

SCHILDE

1376

51,7

510

19,2

571

21,5

195

7,3

8

2.660

‘S-GRAVENWEZEL

1154

68,4

234

13,9

237

14,1

57

3,4

4

1.686

WOONPARK A

974

75,7

161

12,5

123

9,6

27

2,1

1

1.286

WOONPARK B

615

57,9

116

10,9

266

25,0

59

5,6

7

1.063

OVERIGE

3

60,0

2

40,0

-

0,0

-

0,0

-

5

TOTAAL

4.122

61,5%

1.023

15,3%

1.197

17,9%

338

5,0%

20

6.700

VLAAMS GEM.

42,1%

16,5%

TABEL 18

: COMFORT VAN DE WONINGEN IN 1991

Bron

: NIS, Volkstelling 1991

26,9%

13,8%

Uit de tabel blijkt dat de meeste woningen, meer dan 60%, in Schilde over hoog comfort beschikken.15,3% van het
woningbestand beschikt over middelmatig comfort en - ongeveer hetzelfde aantal - 17,9% heeft klein comfort. Slechts 5% van de
woningen kent geen comfort. Als deze cijfers vergeleken worden met het Vlaams gemiddelde, nl. 87% van de woningen in
Vlaanderen heeft minstens klein comfort, ligt Schilde met 94,7% (61,5 + 15,3 + 17,9%) boven het gemiddelde. Dit hoge
percentage houdt duidelijk verband met de ouderdom van de woningen van Schilde. Een minder oud patrimonium brengt veelal
een hoger gemiddeld comfort met zich mee. Deze vaststelling gaat op voor alle deelgebieden, behalve voor Woonpark B. De
oorzaak is hoogst waarschijnlijk terug te vinden in het aantal weekendverblijven binnen dit deelgebied (Schildestrand,…)
AARD VAN DE WONINGEN
Op basis van de gegevens van het NIS wordt onderzocht welk soort bebouwing typerend is voor de verschillende deelgebieden.
Het woningtype hangt nauw samen met de factor ouderdom van het woningbestand. Sinds de jaren ’50 heeft Vlaanderen zijn
eeuwenoude traditie van rijwoningen stilaan gewijzigd en werd er overgeschakeld naar het bouwen van vrijstaande en
gekoppelde éénsgezinswoningen.
DEELGEBIEDEN

OPEN BEBOUWING

HALFOPEN

BEBOUWING

GESLOTEN BEBOUWING

APPARTEMENT

ANDERE

TOTAAL (100%)

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS

ABS.

SCHILDE

1.393

52,4

713

26,8

266

10,0

285

10,7

3

2.660

‘S-GRAVENWEZEL

1.216

72,1

250

14,8

111

6,6

105

6,2

4

1.686

WOONPARK A

1.060

82,4

81

6,3

41

3,2

102

7,9

2

1.286
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93,1
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29

2,7

12

1,1

30

2,8

2

1.063

OVERIGE

5

100

-

0,0

-

0,0

-

0,0

-

5

TOTAAL

4.664

69,6%

1.073

16,0%

430

6,4%

522

7,8%

11

6.700

VLAAMSE GEM.

38,7%

19,4%

TABEL 19

: AARD VAN DE WONINGEN IN 1991

Bron

: NIS, Volkstelling 1991

25,9%

15,8%

Uit de tabel van de aard van de woningen in 1991 is af te leiden dat Schilde hoofdzakelijk (bijna 70%) een open bebouwing heeft.
Dit hoge percentage is zelfs in de deelgebieden Schilde en ‘s-Gravenwezel terug te vinden. Nog geen 15% van de totale
oppervlakte bestaat uit gesloten bebouwing en appartementen en nog eens 16% heeft een half - open karakter. T.o.v. het Vlaamse
Gemiddelde heeft Schilde procentueel bijna het dubbel aantal open bebouwingen. Half - open bebouwing is ongeveer evenredig
met het Gemiddelde. Het aantal gesloten bebouwingen en appartementen ligt ver onder het Vlaamse Gemiddelde.

OPPERVLAKTE VAN DE WONINGEN
Volgende tabel geeft een overzicht van de woonoppervlakte van de gebouwen. Onder woonoppervlakte wordt de som van alle
bewoonbare vertrekken verstaan.
< 44M²

DEELGEBIEDEN
ABS.

45 - 64M²
%

ABS.

65 - 104M²

> 105M²

TOTAAL

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

SCHILDE

180

8,0

446

19,7

1.087

48,1

947

41,9

2.660

‘S-GRAVENWEZEL

59

3,5

190

11,3

543

32,2

894

53,0

1.686

WOONPARK A

24

1,9

88

6,8

342

26,6

832

64,7

1.286

WOONPARK B

53

5,0

174

16,4

356

33,5

480

45,2

1.063

OVERIGE

-

0,0

-

0,0

2

40,0

3

60,0

5

TOTAAL

316

4,7%

898

13,4%

2.330

34,8%

3.156

47,1%

6.700

VLAAMSE GEM.

7,4%

20,4%

TABEL 20

: OPPERVLAKTE VAN DE WONINGEN IN 1991

Bron

: NIS, Volkstelling 1991

43,9%

28,3%

Uit de tabel valt op te maken dat bijna de helft van het totaal aantal woningen in Schilde een grotere oppervlakte hebben dan
105m². Die grotere oppervlakten zijn verdeeld terug te vinden over de hele gemeente. M.a.w. zijn ze niet specifiek in de
woonparken gelokaliseerd, integendeel, de deelgebieden Schilde en ‘s-Gravenwezel beschikken over het grootste aantal.
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EIGENDOMSSTRUCTUUR

Om de eigendomsstructuren van de woningen van Schilde per deelgemeente te kennen, wordt gebruik gemaakt van de gegevens
van de Volkstelling van 1991:
EIGENAARS

DEELGEBIEDEN

HUURDERS

TITEL ONBEKEND

TOTAAL BEWOONDE PARTICULIERE
WONINGEN

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

SCHILDE

2.124

79,8

509

19,2

27

1,0

2.660

‘S-GRAVENWEZEL

1.398

82,9

260

15,4

28

1,7

1.686

WOONPARK A

1.076

83,7

191

14,9

19

1,5

1.286

WOONPARK B

889

83,6

163

15,3

11

1,0

1.063

1,2%

6.700

OVERIGE

5

100,0

-

0,0

-

TOTAAL

5.492

82,0%

1.123

16,8%

85

VLAAMS GEM.

68%

32%

TABEL 21

: EIGENDOMSSTRUCTUUR VAN DE WONINGEN VAN SCHILDE

Bron

: NIS, Volkstelling 1991

5

-

Meer dan 80% van de woningen van Schilde worden bewoond door de eigenaars ervan. De bewoners van slechts een klein 17%
van de totaal bewoonde particuliere woningen moeten op een regelmatige tijdsstip huurgeld betalen. Vergeleken met het Vlaams
Gemiddelde ligt Schilde ver voorop het in eigendom hebben van zijn woonst.
6.3.3.4.

LEEGSTAANDE WONINGEN

Een aangroei van het aantal gezinnen hoeft niet altijd te betekenen dat er een uitbreiding van het woningbestand noodzakelijk is.
Indien het aantal leegstaande woningen van behoorlijke kwaliteit groter is dan de leegstand die vereist is voor het verzekeren van
een vlotte woonwisseling (= frictieleegstand), kan hieruit geput worden bij groeiende vraag naar woningen. In theorie bedraagt de
frictieleegstand 2,5% van het totaal aantal woningen, wat voor Schilde overeenkomt met ca. 190 woningen.
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Momenteel zijn er op het ganse grondgebied van Schilde ca. 95 leegstaande woningen11. Ten opzichte van het totaal aantal
woningen in de gemeente (ca. 7.580) komt dit overeen met een percentage van 1,3%. Dit aanbod is te beperkt om in het aanbod
mee opgenomen te worden.
6.3.3.5.

SOCIALE HUISVESTING

In Schilde zijn er momenteel maar 2 sociale woningen. Het procentueel aanbod aan sociale huisvesting t.o.v. het totaal aantal
woningen ligt in Schilde véél te laag12. Als algemene richtlijn voor het minimaal aanbod aan sociale woningen wordt immers 10%
vooropgesteld van het totaal aantal woningen: voor de gemeente Schilde betekent dit ongeveer 670 sociale woningen.
Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen kunnen gemeenten die minder dan 5% sociale woningen in hun
woningvoorraad hebben, minimaal 15% en maximaal 25% van het totaal aantal bijkomende woningen uit sociale woningen
realiseren. Er wordt gestreefd om het aantal koopwoningen en het aantal huurwoningen in evenwicht te brengen.

11
12

Lijst van de leegstand, gemeente Schilde
In Schilde zijn er wel 12 appartementen voor jonggehuwden en 25 bejaardenwoningen, echter kunnen zij niet meegerekend worden als sociale woningen
omdat ze niet verhuurd worden door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij of OCMW
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Er zijn weinig industriegebieden in de gemeente Schilde. Enkel langsheen de zuidkant van de enkele honderden meters
Albertkanaal die door de gemeente lopen, werd er een industriegebied voorzien.

6.4.2.

BESTAANDE LOKALE BEDRIJVENTERREINEN

De volgende KMO-gebieden zijn gesitueerd in de gemeente Schilde:
-

13

Den Heuvel: gebied van ongeveer 0,9 ha in het zuiden van de gemeente dat momenteel in uitvoering is (verkaveling
goedgekeurd – eerste vergunning elk moment).
Termaelen: gebied van ongeveer 1,7 ha in de kern van Schilde dat volledig ingenomen wordt door een grote supermarkt.
Turnhoutsebaan (zie schets volgende bladzijde13):
KMO-gebied is ongeveer 10,3 ha en is gesitueerd tussen de N12 – Waterstraat – Oude Baan en een half-verhard weggetje
(grijs gestippeld weggetje evenwijdig ten westen van de Klein Waterstraat)
Het KMO-gebied zelf is grotendeels ingenomen maar er is hier echter 3,2ha eigenlijk niet realiseerbaar omwille van de
aanwezigheid van woningen of andere redenen. Wel moet er vastgesteld worden dat het merendeel van de bedrijven
handelszaken zijn (paarse gebouwen zijn bedrijven, witte gebouwen zijn handelszaken).
Ten westen van het KMO gebied zijn er een aantal zonevreemde woningen / weekendverblijf gesitueerd en verder naar
het Anti-Tankkanaal twee zonevreemde bedrijven. Tussen de zonevreemde bedrijven en het Kanaal zijn er nog een aantal
woningen aanwezig en ook een groene overgang naar het Kanaal. Langsheen het Anti-Tankanaal loopt er een belangrijke
fiets- en ruitersroute.
Langsheen de Oude Baan – die éénrichtingsverkeer en zelfs verkeersvrij is – is er een plantenkwekerij aanwezig. Op de
hoek met de Waterstraat is er eveneens een plantenkwekerij aanwezig (volgens gewestplan is dit recreatiezone)
Ten oosten van dit bedrijventerrein – het landelijk woongebied – zijn er enkele bedrijfjes gesitueerd in het woongebied,
die bedrijfjes overschrijden de draagkracht van het woongebied niet.
Ten zuiden van de Turnhoutsebaan (N12) zijn er nog een aantal woningen aanwezig met een enkel bedrijfje maar in het
woonpark (hoek Turnhoutsebaan – Drijhoekdreef) een grote handelszaak.

Omdat de directe omgeving van dit terrein ook aandacht vraagt wordt het KMO-gebied en omgeving hier besproken.

GRS SCHILDE – INFORMATIEF GEDEELTE

Groep Planning - 82

WATERSTRAAT
OUDE BAAN
TURNHOUTSEBAAN
OUDE BAAN
KLEIN WATERSTRAAT

GEMEENTEGRENS

ANTI-TANKKANAAL

DRIJHOEKDREEF

OUDE BAAN

TURNHOUTSEBAAN
KLEINE BEEK
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ECONOMISCHE GEGEVENS

Naast de effectieve bedrijventerreinen werd er ook onderzoek verricht naar de tewerkstelling, werkloosheid, zelfstandigen en het
inkomen van de Schildenaars.14
6.4.3.1.

TEWERKSTELLING

Op 30 juni 2002 waren er 2.916 werknemers in Schilde verspreid over 503 ondernemingen. Het aantal werknemers is eerder
beperkt tegenover het aantal inwoners: Schilde is een gemeente met een overwegend residentieel karakter. Dit komt tot uiting in
de grote concentratie van de gemeentelijke tewerkstelling in niet-industriële sectoren. Wel is er een grote specialisatie van de
tewerkstelling in de bouwnijverheid. De grootste werkgever in Schilde is overging een bouwonderneming: Vlassak-Verhulst
Divisie Van Consubouw NV telt 100 werknemers en is ook een projectontwikkelaar voor exclusieve villabouw. Buiten de
secundaire sector is er Vervoordt Axel NV, een kleinhandel in elektrische huishoudapparaten met meer dan 80 werknemers. Er is
ook nog Selfmade Company NV, een doe-het-zelf zaak voor woning en tuin met 57 werknemers.

TEWERKSTELLING IN SCHILDE OP 30/06/2002
SECTOR
LANDBOUW, BOSBOUW, VISSERIJ

ARBEIDERS

BEDIENDEN

TOTAAL

AANTAL BEDRIJVEN

SPECIALISATIE COËFFICIËNT

33

0

33

11

2,47

EXTRACTIEVE NIJVERHEID

0

0

0

0

0,00

BE- EN VERWERKENDE NIJVERHEID

80

56

136

26

0,25

24

42

66

12

1,05

V OEDING, DRANK, TABAK

14

TEXTIEL

1

0

1

1

0,60

KLEDING, SCHOENEN

0

0

0

0

0,00

HOUT

2

0

2

1

0,51

PAPIER, DRUKKERIJ, UITGEVERIJEN

12

3

15

1

0,40

CHEMIE EN AANVERWANTE

26

7

33

1

0,22

BOUWMATERIALEN

0

0

0

0

0,00

STAAL , NON- FERRO

0

0

0

0

0,00

Bron: GOM Antwerpen
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TEWERKSTELLING IN SCHILDE OP 30/06/2002
METAALVERWERKING
OVERIGE (INCL . DIAMANT)

13

1

14

7

0,06

2

3

5

3

0,24

139

29

168

45

1,15

0

0

0

0

0,00

443

810

1.253

303

1,20

423

516

939

203

1,82

BANK, VERZEKERINGEN

0

100

100

17

0,84

COMMERCIËLE DIENSTEN

20

194

214

83

0,52

BOUWNIJVERHEID
ELECTRICITEIT, GAS, WATER
HANDEL, FINANCIËN, COMM. DIENSTEN
HANDEL , HORECA

VERVOER, COMMUNICATIE

44

71

115

15

0,45

NIET-COMMERCIËLE DIENSTEN

185

329

514

84

1,21

OPENBAAR BESTUUR, ONDERWIJS

131

566

697

22

1,46

1.055

1.861

2.916

506

1,00

TOTAAL

TABEL 22

: TEWERKSTELLING IN SCHILDE

Op 30 juni 2002 woonden 4.858 werknemers in Schilde. Dit getal ligt 1.942 eenheden hoger dan de tewerkstelling.

6.4.3.2.

WERKLOOSHEID

Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in 2003 in Schilde slechts gestegen met 14 eenheden of met 3,5%. De
jaargemiddelde werkloosheidsgraad bedraagt 5,3%. Deze ligt hoger dan in de buurgemeenten Zoersel, Ranst, Wommelgem en
Wijnegem en lager dan in Brecht en Schoten.
NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN

GEMEENTE SCHILDE
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

WERKLOOSHEIDSGRAAD 2003

IN 2003

VERSCHIL VORIG JAAR

VERSCHIL VORIG JAAR IN %

409

+14

+3,5

5,3 %

41.517

+3.360

+8,8

10,3 %

PROVINCIE ANTWERPEN

65.616

+5.688

+9,5

9,1 %

VLAAMS GEWEST

207.806

+20.783

+11,1

7,8 %

TABEL 23

: WERKLOOSHEID
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ZELFSTANDIGEN

Met 2.506 zelfstandigen (per 31/12/2002) zijn er bijna evenveel zelfstandigen in Schilde dan werknemers. Het aantal zelfstandigen
in de handel bedraagt bijna 1.250 eenheden. In de nijverheid en ambachten en in vrije beroepen zijn er meer dan 500
zelfstandigen werkzaam.

LANDBOUW EN VISSERIJ
NIJVERHEID EN AMBACHTEN (PRODUCTIE)
HANDEL
VRIJE BEROEPEN
DIENSTEN EN DIVERSEN
TOTAAL

TABEL 24

6.4.3.4.

ZELFSTANDIGEN

HELPERS

TOTAAL

42

4

46

509

26

535

1.213

37

1.250

544

8

552

114

9

123

2.422

84

2.506

: ZELFSTANDIGEN

INKOMEN

De gezinnen in Schilde hadden in 2001 (aanslagjaar 2002) een gemiddeld inkomen per aangifte dat zelfs 38% hoger lag dan het
Belgisch gemiddelde. Er is slechts één andere gemeente in de provincie Antwerpen met een hoger gemiddeld inkomen. Het
mediaan per aangifte ligt daarentegen slechts 11% hoger dan het Belgisch gemiddelde.
INKOMENS 2001

GEMIDDELD INKOMEN PER INWONER (EUR)

IN % T.O.V. HET RIJK

GEMEENTE SCHILDE

34.058

137,9

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

25.067

101,5

PROVINCIE ANTWERPEN

25.204

102,1

HET RIJK

24.692

100,0

MEDIAAN INKOMEN PER INWONER (EUR)

IN % T.O.V. HET RIJK

GEMEENTE SCHILDE

21.030

110,9

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

18.898

99,7

PROVINCIE ANTWERPEN

19.359

102,1

HET RIJK

18.957

100,0

INKOMENS 2001

TABEL 25

: INKOMEN
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ZONEVREEMDE BEDRIJVEN

De volgende zonevreemde bedrijven worden waargenomen in de gemeente Schilde. Er is tevens een onderscheid gemaakt tussen
vergunde en niet vergunde bedrijven. Tezamen hebben deze drie bedrijven een oppervlakte van ongeveer 1,5 ha.
NR.

STRAAT

HUISNR.

KADASTER

NAAM

GEBOUW

GEBIED

(NIET) VERGUND

ANDERE

1.

MOERSTRAAT

53

3-A-507 S

VLASSAK-VERHULST

BOUWNIJVERHEID

AGRARISCH

NIET VERGUND

BOUWOVERTREDING 28/4/82 + 2/5/89

2.

TURNHOUTSEBAAN

381+

1-A-542 Y

SB WORLDWIDE TRADE

AUTOVERKOOP

AGRARISCH

NIET VERGUND

PROCES-VERBAAL 23/12/88+11/1/91+23/7/96

3.

TURNHOUTSEBAAN

391

1-A-544 A2

BOUWMATERIALEN

MAGAZIJN

AGRARISCH

NIET VERGUND

-

TABEL 26

: ZONEVREEMDE BEDRIJVEN

KAART 13

: BESTAANDE RUIMTELIJKE – ECONOMISCHE STRUCTUUR
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6.5.

DE TOERISTISCHE – RECREATIEVE STRUCTUUR

6.5.1.

ALGEMEEN
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Recreatiegebieden zijn in de gemeente Schilde ruimschoots vertegenwoordigd. Toch moet er opgemerkt worden dat de vijf locaties
van weekendverblijven, allen in recreatiegebied liggen.
Langsheen de reservatiezone van het Duwvaartkanaal Oelegem - Zandvliet bevinden er zich vier recreatiezones: ten eerste is er
tegen de grens met Brecht een grote zone voor golfterreinen voorzien. Ten tweede in het centrum van de gemeente langs de Anti Tankkanaal, ligt er de verblijfsrecreatiezone Schildestrand dat door weekendverblijven wordt ingenomen. Ten derde ligt er bij de
Oude Schans een kleine zone voor dagrecreatie. Tenslotte ligt er tegen de grens met Ranst nog een grote zone voor
verblijfsrecreatie die eveneens door weekendverblijven wordt ingenomen, namelijk de Putse Heide.
Verder ligt er in het noordoosten van de gemeente, tegen de grens met Brecht, een grote zone voor verblijfsrecreatie, Het Kotsbos.
Deze wordt opnieuw in gebruik genomen door weekendverblijven.
Tenslotte zijn er nog vier kleine recreatiegebieden verspreid over het grondgebied. Op het gewestplan zijn nog drie
recreatiegebieden, een dag- en een verblijfsrecreatie in het centrum van Schilde en een zone voor dagrecreatie in het zuiden van
de gemeente, die nog niet in gebruik zijn genomen.

6.5.2.

ZONE VOOR VERBLIJFSRECREATIE

Van de vijf clusters weekendverblijven, bestaat er voor vier ervan een goedgekeurd BPA. Dat van Schildestrand is in opmaak.
Omwille van het bestaan van deze BPA’s en omwille van het feit dat een BPA de bestemming veel gedetailleerder kan vastleggen
dan een gewestplansbestemming, wordt specifiek voor Schilde geopteerd voor de herziening, respectievelijke opmaak van BPA’s
in het kader van de problematiek weekendverblijven. Vanuit het Vlaams niveau worden wel de randvoorwaarden aangegeven
waarbinnen mogelijke oplossingen kunnen gezocht worden. Het gaat om de volgende vijf clusters (AROHM 18 januari 1999):
-

Cluster 1: Schildestrand (246 weekendverblijven, 51% permanent bewoond)
Cluster 2: Het Kamp (36 weekendverblijven, 41% permanent bewoond)
Cluster 3: Het Moer (49 weekendverblijven, 69% permanent bewoond)
Cluster 4: Putse Heide (95 weekendverblijven, 31% permanent bewoond)
Cluster 5: Het Kotsbos (237 weekendverblijven, 40% permanent bewoond)

Note: het percentage permanente bewoning moet aanzien worden als een richtcijfer, terreinonderzoek moet uitmaken wat het
juiste percentage is. Toch wordt er over het algemeen aangenomen dat het percentage permanente bewoning momenteel hoger is.

GRS SCHILDE – INFORMATIEF GEDEELTE

6.5.3.

Groep Planning - 88

OPENBARE PARKEN EN BOSSEN

Binnen de gemeente zijn er een aantal bossen / parken aanwezig die toegankelijk zijn voor de bevolking. Het gaat over de
volgende openbare parken en bossen:
-

Caterkapelbos en Caterskapel
Beschermd landschap Brechtse Heide
Catersbos
Picardiebossen
Domein De Drijhoek
Putseheidebos
Gemeentelijk speelbos Putse Heide
Gemeentelijk bos Speelhofdreef
Gemeentelijk wandelbos Schildehof (Oranjerie, Dodoenstuin en onderzoekscentrum voor bijenteelt)

Opvallend is dat het aantal openbare parken en bossen in Schilde vrij groot is maar ze zijn wel bijna allen gesitueerd tegen de
gemeentegrenzen aan. Enkel de Picardiebossen zijn echt tegen (in) het centrum van Schilde gelegen. Het gemeentelijk wandelbos
Schildehof heeft van alle bossen / parken de meeste aantrek: een imposant Beukenbos, een natuurgedeelte, een Dodoenstuin, een
onderzoekscentrum voor bijenteelt (met aangepaste tuin), een oranjerie en natuurlijk ook de parkstructuur rondom (het
verdwenen) kasteel van Schilde (enkel funderingen aanwezig) maakt van dit geheel een aantrekkelijk iets.

6.5.4.

GEMEENTELIJK RECREATIEZONES EN GROENE RUIMTEN

Binnen de gemeente zijn er een gemeentelijke recreatiezones en groene ruimten aanwezig die toegankelijk zijn voor de bevolking.
Het gaat over de volgende gebieden:
A. DE SPILDOREN

E. LINDENSTRAAT

I. SCHALMLEI

M. GILLÈS DE PÉLICHYLEI

B. BEEMDENLAAN

F. MOLENVELD

J. DE ZEVENSTER

N. DE SCHANS (VIJSVIJVER)

R. ZANDWEG

C. DE ROSKAM

G. DE REEP

K. PATER KENISLAAN

O. DE SCHIETBOOG

S. EMIEL DE BACKERLAAN

D. BOTERLAARBAAN

H. SWAENEBEECKLAAN

L. ZONNEBOS

P. MOERHOFLAAN

T. LIERSEBAAN

TABEL 27

Q. BREMBOSLAAN
15

: GEMEENTELIJKE RECREATIEZONES EN GROENE RUIMTEN

Uit de lijst blijkt dat er binnen Schilde reeds heel wat plaatsen aanwezig die ter beschikking gesteld worden voor de bevolking.

15

Gillès De Pélichylei en De Schans zijn gesitueerd in een zone voor dagrecreatie
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SPORTTERREINEN

Naast parken / bossen en toegankelijke groen zijn er binnen Schilde natuurlijk ook zuivere sportterreinen. Deze sportterreinen
worden onmiddellijk getoetst of ze volgens het gewestplan in een zone voor dagrecreatie liggen. Het gaat om de volgende
terreinen:
-

Voetbalterreinen A-B en C Schilde: gelegen in zone voor dagrecreatie
Voetbalterrein A ’s-Gravenwezel: gelegen in zone voor dagrecreatie
Voetbalterrein B ’s-Gravenwezel: gelegen in zone voor dagrecreatie
Voetbalterrein C ’s-Gravenwezel: gelegen in zone voor dagrecreatie
Sporthal gemeenschapsschool: aansluitend aan school, gelegen binnen woonparkgebied
Basketbalterreinen Omni-sportterreinen:gelegen in gemeenschapsvoorzieningen
Rugbyterreinen: gelegen in agrarisch gebied
Atletiekpiste: gelegen in agrarisch gebied
Golfterreinen “Rinkven”: zone voor golfterreinen

De andere zones voor dagrecreatie binnen Schilde zijn niet ingenomen en worden voor andere doeleinden gebruikt. Behalve de
gemeentelijke recreatiezones en groene ruimte De Schans en Gillès De Pelichlei zijn wel gesitueerd in een zone voor
dagrecreatie.

6.5.6.

JEUGDVOORZIENINGEN

Jeugdverenigingen concentreren zich enerzijds rond hun lokalen, anderzijds zijn zij veel “onderweg”. Dikwijls zijn ook zij op
zoek naar beschikbare speelruimte of specifieke spelaanleidingen die voor hun groep uitdagend zijn. Zo hebben bijvoorbeeld het
gemeentelijk speelbos Putse Heide, het Anti-Tankkanaal en het gemeentelijk wandelbos Schildehof. Zij zijn eveneens gebruikers
van de sportaccomodaties. Het vrij toegankelijk en bespeelbaar zijn (met lage financiële drempel) van die infrastructuur is voor
hen belangrijk. Uit een bevraging van de jeugdbewegingen wordt er algemeen de behoefte aan een (gemeentelijke) fuif- en
ontmoetingscentrum vooruitgeschoven. De volgende jeugdlokalen zijn er momenteel aanwezig in de gemeente Schilde:
-

VVKSM 2e St. Catharina ‘s-Gravenwezel: gesitueerd ter hoogte van Gillès De Pélichylei.
VVKSM Schilde – Bergen: gesitueerd ter hoogte van de Turnhoutsebaan (Schilde Bergen).
Chiro Gieke: gesitueerd ter hoogte van het Lindencentrum
(Niet) erkende franstalige 49e B.P. Scoutsgroep van Schilde

Veel van de huidige BPA’s laten uitzonderingen voor openbaar nut of “bijzondere inrichtingen” (scholen,…) toe.
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VOORZIENINGEN VOOR SENIOREN

De senioren in Schilde maken hoofdzakelijk gebruik van het dienstencentrum Schilde en in ’s-Gravenwezel wordt het dorpshuis
gebruikt door de senioren. Veel van de huidige BPA’s laten uitzonderingen voor openbaar nut of “bijzondere inrichtingen” toe.

6.5.8.

RECREATIEVE ZONES VOLGENS HET GEWESTPLAN

De volgende zones voor recreatie zijn terug te vinden op het gewestplan:
-

Recreatiegebied “Kotsbos”: verblijfsrecreatie.
Recreatiegebied “Het Kamp”: verblijfsrecreatie.
Recreatiegebied “Golfterrein”: dagrecreatie.
Recreatiegebied “Schildestrand”: verblijfsrecreatie.
Recreatiegebied “Het Moer”: verblijfsrecreatie.
Recreatiegebied “Oude Baan – Riemstraat”: dagrecreatie.

6.5.9.

-

Recreatiegebied “De Schans”: dagrecreatie.
Recreatiegebied “Putse Heide”: verblijfsrecreatie
Recreatiegebied “Sportvelden OCMW”: dagrecreatie
Recreatiegebied ”Egelvoort”: dagrecreatie
Recreatiegebied “Sint-Jobsteenweg”: dagrecreatie
Recreatiegebied “Schotenvoetweg”: dagrecreatie

ZONEVREEMDE RECREATIE

De volgende zonevreemde recreatie wordt waargenomen in de gemeente Schilde. Er is tevens een onderscheid gemaakt tussen
vergunde en niet vergunde recreatie.
NR.

STRAAT

HUISNR.

KADASTER

NAAM

ACTIVITEIT

GEBIED

(NIET) VERGUND

ANDERE

1.

NOORDERLAAN

27

1-A-501 L5

DEN BRABO

MANÈGE

WOONPARK

VERGUND

-

2.

SINT WILLEBRODUSLAAN

19

1-D-255 X2

HET MOERHOF

MANÈGE, TENNIS

NATUURGEBIED

NIET VERGUND

BOUWOVERTREDING

3.

WATERSTRAAT

127

1-A-337 N

DE RUITERSHOEVE

MANÈGE

WOONPARK

NIET VERGUND

-

4.

WATERSTRAAT

205

1-A-253 G

DE JEFF’S CLUB

MANÈGE

WOONPARK

NIET VERGUND

BOUWOVERTREDING GEDEELTELIJK

5.

WOUWERSTRAAT

15

3-A-405 P

CASABLANCA

SKIPISTE, TENNIS, MANÈGE

NATUURGEBIED

NIET VERGUND

BOUWOVERTREDING 27-3-98

6.

RINGDREEF

57

1-A-185 D32

DE PEGASUS

MANÈGE

WOONPARK

NIET VERGUND

BOUWOVERTREDING

7.

RIEMSTRAAT

76

1-A-501 P3

8.

MOERSTRAAT

-

1-A-530 C

DE BRABO TENNIS

TENNIS

WOONPARK

VERGUND

-

-

RUGBY, ATLETIEK

GEMEENSCHAPS-

VERGUND

-

VOORZIENING

TABEL 28

: ZONEVREEMDE RECREATIE

KAART 14

: BESTAANDE TOERISTISCHE – RECREATIEVE STRUCTUUR
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SYNTHESE

Globaal gezien is ongeveer ¼ van de gemeente bebouwd gebied, die nog steeds in oppervlakte toeneemt. Dit alles gaat ten koste
van bossen, woeste gronden en tuinen en parken. De oppervlakte voor ambachts- en industriegebieden blijft zeer beperkt
(ongeveer 10ha).
Binnen de natuurlijke structuur lopen er vanaf het hoogste punt in de gemeente (ongeveer 26m) drie stroombekken (Klein
Schijnbekken, Zwanebeekbekken, Groot Schijnbekken) naar het laagste punt aan het Albertkanaal (ongeveer 6m). Op deze
waterlopen komen kleinere beken en grachten op uit. Enkel het Anti - Tankkanaal stroomt loodrecht op de natuurlijke loop van de
waterlopen in.
De bodem van Schilde behoort tot het bodemkundig landschap van de Zandstreek. Vooral de zandige en lemig - zandige
textuurklassen overwegen over het gehele grondgebied. Kenmerkend zijn de duingronden. De bossen zijn sterk vertegenwoordigd
maar ze zijn grotendeels versneden door residentiële bebouwing. De agrarische structuur daarentegen is beperkt in oppervlakte,
gelegen binnen drie niet aaneengesloten gebieden.
De lijninfrastructuur bestaat uit waterwegen (zie vroeger) en het wegennet. De twee hoofdwegen in Schilde zijn de N12 en de
N121 met op de kruising de dorpskom van Schilde. Zij worden onderling verbonden door wegen voor doorgaand verkeer en
wijkwegen.
De nederzettingen zijn geconcentreerd in de dorpskernen van Schilde en ‘s-Gravenwezel en lopen over de gehele gemeente uit tot
residentiële woningen binnen de woonparken. Enkel langsheen het Anti - Tankkanaal en het noorden van de gemeente blijven
gevrijwaard van nederzettingen. Toch zijn deze laatsten bezet door (beperkte) lintbebouwing en concentraties van vijf
weekendverblijven.
Industriegebieden blijven beperkt tot enkele percelen langsheen het Albertkanaal. KMO is eveneens in beperkte mate aanwezig in het oosten van de gemeente tegen de Turnhoutsebaan (N12) waar er eveneens veel handelszaken zijn gesitueerd. Naast deze
zijn er nog twee KMO-gebieden volgens het gewestplan: “Den Heuvel” wordt momenteel ingevuld, “Termaelen” is ingenomen
door een supermarkt.
Recreatiegebieden zijn vrij talrijk aanwezig in Schilde. Toch zijn de meeste ingenomen door weekendverblijven.
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DE BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MICROSCHAAL
Microschaal: Schilde in detail bekeken

Op mesoschaal hebben verschillende basiselementen en feitelijke gegevens een beeld gegeven van de gemeente Schilde. In de
volgende stap wordt er dieper ingegaan op de verschillende microgebieden van de gemeente Schilde. Het gaat om de twee
woonkernen van de gemeente, namelijk:

-

Kern Schilde
Kern ‘s-Gravenwezel
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KERN SCHILDE

De kern van Schilde is gesitueerd op een zandbodem met aan de westzijde een aantal duingronden. Het geheel ligt op een hoogte
van ongeveer 10,00m boven de zeespiegel: er is wel een zachte afgaande glooiing naar de twee beeklopen die ten noorden en
ten zuiden van de kern zijn gesitueerd, namelijk de Zwanebeek in het noorden en de Kleine Beek in het zuiden. Dwars op het
bekensysteem ligt ten oosten van de kern ligt het Anti-Tankkanaal. Binnen – en aansluitend aan – de kern zijn er een aantal
bosstructuren terug te vinden: de Picardiebossen in het noorden en de Spreeuwenbossen in het zuiden wringen zich tussen de
woonstructuur, de Putse Heidebossen en de Drijhoekbossen raken de kern aan in het oosten. Ten oosten van de kern is een vrij
open gebied terug te vinden.
De belangrijkste weg doorheen de kern is de N12 of beter bekend als de Turnhoutsebaan. Deze (oorspronkelijke) verbindingsas
tussen Antwerpen en Turnhout heeft een grote aantrekkingskracht gehad op ruimtelijke ontwikkeling van de kern: de meeste
winkelactiviteiten hebben zich over (bijna) de gehele lengte binnen de kern komen vestigen ten nadele van de oorspronkelijke
dorpskern. Het gevolg is dat er op de Turnhoutsebaan zeer regelmatig filevorming ontstaat. Naar het oosten toe verandert deze
winkelas in een concentratie van vrijetijdsbestedingen (zuidelijke gedeelte van as): deze veroorzaakt vooral in het weekend meer
overlast van auto’s maar weegt minder door dan de winkelas zelf omdat er hier parallelwegen zijn gerealiseerd. Die
parallelwegen, die ook terugkomen ten westen van de kern zijn nog een overblijfsel van een trambedding. Tussen de kern en het
woonpark is er nog een KMO-gebied dat volledig wordt ingenomen door een grootwarenhuis: zowel voor de kern als voor het
woonpark heeft deze grote winkel (met tankstation) een ideale centrale ligging. Dwars op de Turnhoutsebaan is de verbindingsas
met ’s-Gravenwezel, deze as is minder druk en beschikt ook over minder winkels. Naar de oude dorpskern toe – waar ook de kerk
staat – zijn er rond het dorpsplein nog een aantal winkels gesitueerd.
Zowel de nieuwe dorpskern (activiteiten langsheen de Turnhoutsebaan) als de oorspronkelijke dorpskern beschikken over
hoofdzakelijk gesloten bebouwing. Naar het oosten toe is er meer open en half-open bebouwing aanwezig en deze structuur loopt
tot aan het open gebied terwijl in het oosten er een vrij vlugge overgang is tussen de gesloten structuur van de dorpskernen en de
open structuur van de woonparken. De overgang beschikt over eveneens open bebouwing zoals de woonparken maar de
oppervlakte van de percelen blijft nog beperkt. Binnen woonparken is het groen (bosvorm) ook nog nadrukkelijk aanwezig maar
een aaneengesloten bosgebied zoals ten oosten van de kern is hier niet aanwezig. In het open gebied is er nog lintbebouwing.
Ten noorden van de nieuwe dorpskern is het gemeentehuis gesitueerd. Tussen de oorspronkelijke en de nieuwe dorpskernen zijn
er een aantal scholen zoals ook ten zuiden van de oorspronkelijke dorpskern: deze laatste zijn eigenlijke al binnen het woonpark
gesitueerd. Er zijn nog twee scholen in het oosten van de kern: zij liggen vrij geïsoleerd van de dorpskern weg.
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Het KMO-gebied ten oosten van de kern hangt absoluut niet ruimtelijk vast aan de kern: dit komt hoofdzakelijk door de groenas
van het Anti-Tankkanaal.
Binnen de kern zijn er nog een aantal recreatieve elementen aanwezig en dit vooral in het oosten van de kern: het gaat hier
hoofdzakelijk over een aantal gemeentelijke recreatiezones en groene ruimten binnen de woonstructuur. Binnen de kern zelf is er
geen (grote) sporthal maar aan de school in aansluitend aan de oude dorpskern is er wel een grote sporthal aanwezig zoals ook
een basketbalterrein met een aantal omni-sportterreinen.

7.2.

KERN ‘S-GRAVENWEZEL

De kern van ’s-Gravenwezel is – eveneens als Schilde – gesitueerd op een zandbodem. Het geheel ligt ongeveer op dezelfde
hoogte als de kern van Schilde namelijk 10,00m. ten westen loopt het Klein Schijn evenwijdig met de kern. Het valleigebied van
het Klein Schijn heeft een vrij open structuur. In het oosten sluiten de bossen van ’s-Gravenwezel aan de kern.
De belangrijkste weg doorheen ’s-Gravenwezel is de N121 (Kerkstraat) waar er een aantal voorzieningen zijn gesitueerd.
Voorzieningen zijn er ook aanwezig in zuidelijke richting langsheen de Wijnegemsesteenweg (sluit aan op de ring rond
Wijnegem).
In tegenstelling tot Schilde is er in ’s-Gravenwezel een sterke overgang van gesloten naar hoofdzakelijk open bebouwing en dan
woonpark: de laag “open en half-open bebouwing valt er in de kern van ’s-Gravenwezel tussen uit. Ten noorden van de kern is er
lintbebouwing aanwezig.
In de kern zijn er vier scholen gesitueerd waarvan er twee in het vrij open gebied ten noorden van de kern terug te vinden zijn.
Ook zijn er twee gemeentelijke recreatiezones en groene ruimten aanwezig. In het valleigebied van het Klein Schijn is er een
voetbalveld gesitueerd zoals ook ten oosten van de kern – tussen kern en Kasteel van ’s-Gravenwezel - zijn er twee voetbalvelden.
Opvallend is dat er in de kern van ’s-Gravenwezel opmerkelijk meer voetbalterreinen aanwezig zijn (in Schilde enkel omnisportterreinen).

KAART 15

: BESTAANDE MICROSCHAAL

GRS SCHILDE – INFORMATIEF GEDEELTE

8.

RUIMTELIJKE BEHOEFTEN

8.1.

BEHOEFTE AAN WONEN

8.1.1.

AANBOD AAN BOUWMOGELIJKHEDEN
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Volgens de Omzendbrief voor de opmaak van de woningprogrammatie als onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(goedgekeurd door Bestendige Deputatie op 11 oktober 2001) moet het aanbod aan bouwmogelijkheden worden verwerkt in het
richtinggevend gedeelte om een nauw contact te houden met de visievorming. Binnen het richtinggevend gedeelte zullen enerzijds
het aanbod aan bouwmogelijkheden in geordende woon(uitbreidings)gebieden en anderzijds in niet-geordende
woon(uitbreidings)gebieden worden bekeken.

8.1.2.

BEHOEFTE AAN BIJKOMENDE WONINGEN

Daar de gemeente Schilde een kern in het buitengebied is (selectie RSV) en meer bepaald een gewoon hoofddorp type III (selectie
RSPA) mag de gemeente binnen haar behoefteberekeningen enkel rekening houden met de natuurlijke aangroei (m.a.w. een
gesloten prognose) en mag ze geen rekening houden met mogelijk migraties16.
8.1.2.1.

NATUURLIJKE AANGROEI

BEHOEFTEBEREKENING VOLGENS GESLOTEN BEVOLKINGSPROGNOSE VANAF 1992
De Provincie Antwerpen heeft in de bindende bepalingen van haar structuurplan opgenomen dat elke woningprogrammatie
minimaal een prognose van de natuurlijke aangroei op basis van de bevolkingspiramide van 1992 moet bevatten. In bijlage van
het informatief gedeelte heeft de gemeente Schilde puur informatief de gesloten prognose toegevoegd indien men uitgaat van de
cijfers van 1 januari 2001 voor de periode 2001 – 2007.

16

Gemeenten die geselecteerd zijn als stedelijke gebieden mogen wel rekening houden met migraties: deze methode is opgesteld door de hogere overheid om
meer mensen naar de steden te krijgen en de open ruimte optimaal te kunnen bewaren.
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Wanneer deze wordt doorgevoerd voor Schilde wordt de volgende bevolkingsprognose gevormd voor de periode 1992 - 2007:
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0-19

4.763

4.624

4.486

4.384

4.267

4.156

4.045

3.933

3.803

3.669

3.544

3.409

3.320

3.237

3.135

3.017

20-39

5.392

5.364

5.328

5.251

5.146

5.083

5.030

4.963

4.958

4.990

4.994

5.006

4.981

4.952

4.965

4.979

40-59

5.321

5.316

5.361

5.411

5.468

5.484

5.492

5.528

5.544

5.549

5.523

5.511

5.440

5.398

5.287

5.222

60+

3.710

3.850

3.943

4.028

4.149

4.259

4.371

4.466

4.533

4.574

4.658

4.726

4.837

4.913

5.026

5.103

11.970

11.975

11.941

11.862

11.829

11.774

11.722

11.714

11.729

11.709

11.686

11.666

11.610

11.571

11.571

11.539

65+

2.453

2.556

2.691

2.829

2.933

3.052

3.171

3.243

3.306

3.404

3.490

3.577

3.648

3.691

3.707

3.765

80+

207

224

230

232

224

242

244

245

244

239

230

215

219

243

269

282

19.186

19.155

19.117

19.075

19.029

18.982

18.938

18.890

18.838

18.782

18.720

18.652

18.578

18.498

18.413

18.321

20-64

TOTAAL

TABEL 29

: GESLOTEN PROGNOSE 1992 – 2007

Vanuit de gesloten bevolkingprognose, op basis van de bevolkingspiramide van 1992, wordt er berekend dat het aantal inwoners
licht zou dalen van 19.186 in 1992 naar 18.321 in 200717.
De evolutie van het aantal gezinnen wordt als basis genomen voor de berekening van de behoefte aan bijkomende woningen. Het
is immers het gezin dat als consument optreedt voor het product “woning”. Voor de prognose van het aantal gezinnen werd de
totale bevolking gedeeld door de gemiddelde gezinsgrootte. Algemeen wordt verwacht dat de gemiddelde gezinsgrootte zal
afnemen in de komende decennia. Wanneer de gezinsprognose, berekend in het RSV, voor het arrondissement Antwerpen
omgerekend wordt naar Schilde, wordt de volgende prognose bekomen:

GEMIDDELDE GEZINSGROOTTE
SCHILDE

ARR. ANTWERPEN

AANTAL INW.

1992

2,73

2,38

19.186

1997

2,62

2,28

18.982

-204

7258

230

2002

2,52

2,20

18.720

-262

7418

160

2007

2,45

2,14

18.321

-399

7464

45

TABEL 30

: PROGNOSE AANTAL GEZINNEN 1992 – 2007

Bron

: RSV, deel 1b prognoses (*) + eigen berekeningen

17
18

GEZINNEN18

BEVOLKING SCHILDE
TOENAME

AANTAL GEZINNEN

TOENAME

7028

Op 31 december 2003 waren er in werkelijkheid reeds 19.464 inwoners
Gezin: zelfstandig georganiseerd huishouden, onafhankelijk van aantal, getrouwd of niet, los van een klassiek gezin
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Als er wordt verondersteld dat er voor elk gezin één woning nodig is, is er volgens de gesloten prognose tot 2007 een behoefte aan
436 (7.464 – 7.028) bijkomende woongelegenheden t.o.v. 1992. In de periode 1992 – 1997 werden er in Schilde 470 woningen
gerealiseerd. De behoefte bij een natuurlijke aangroei bedraagt dan een overschot van 34 (436 – 470) bijkomende woningen voor
de periode 1997 – 2007.
BEHOEFTEBEREKENING OP BASIS VAN MIRA-2 PROJECTIE
De Provincie Antwerpen heeft zelf voor iedere gemeente de behoefte aan bijkomende woningen berekend volgens de
geactualiseerde MIRA-2 projecties. Deze taakstelling omvat een natuurlijk groeicijfer voor de gehele gemeente tot 2007. Volgens
deze berekening is er tijdens de periode 1992 tot 2007 een behoefte aan 1.052 bijkomende woningen. In de periode 1992 – 1997
werden er in Schilde 470 woningen gerealiseerd. De behoefte bij een bevolkingsaangroei bedraagt dan 582 (1.052 - 470)
bijkomende woningen voor de periode 1997 – 2007.
ACTUALISATIE BEHOEFTE
Volgens de gesloten prognoses (eigen gesloten prognose en MIRA-projecties) moet het aanbod voor 1997 berekend worden. Echter
zijn er al veel recentere gegevens beschikbaar, namelijk van 2000 (in overeenstemming met aanbod). Daarom wordt er bekeken
wat er gerealiseerd werd tussen 1997 en 2000:

1998

1999

2000

TOTAAL

78

75

78

231

TABEL 31

: NIEUWE WONINGEN TUSSEN 1997 – 2000.

Bron

: Gemeente Schilde
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BESLUIT
De bijkomende gerealiseerde woningen voor de periode 1997 – 2000 geeft de volgende behoeftes voor de periode 2000 – 2007:

BEHOEFTE 1997 – 2007 GEREALISEERD 1997 – 2000

BEHOEFTE 2000 – 2007

GESLOTEN PROGNOSE (BEHOEFTE OP BASIS NATUURLIJKE AANGROEI)

-34

231

-265

GESLOTEN PROGNOSE (BEHOEFTE OP BASIS NATUURLIJKE AANGROEI MIRA-2

582

231

351

PROJECTIE)

TABEL 32

: BEHOEFTE 2000 – 2007

Uit de tabel blijkt dat er enorm verschil zit tussen beide prognoses, namelijk ongeveer 600 woningen wat zeer veel is. Als deze
cijfers worden vergeleken met de huidige bouwontwikkelingen is het cijfer van de MIRA-2 projectie enerzijds veel realistischer en
anderzijds is het dit cijfer dat door de Provincie wordt voorgedragen. M.a.w. kan er worden afgeleid dat er nog een 350-tal19
woningen zouden moeten worden gerealiseerd voor de periode 2000 –2007 om de natuurlijke aangroei van Schilde op te
vangen. Tot 2007 geeft dit ongeveer 50 nieuwe woningen per jaar.

19

De gesloten prognose op basis van de natuurlijk aangroei is verplicht op te maken volgens de provincie Antwerpen (RSPA) maar de provincie Antwerpen
hanteert de cijfers van de Mira-2 projectie. M.a.w. zijn de Mira-2 projecties van belang bij het verdere verloop van het GRS, de cijfers van de gesloten
prognose op basis van de natuurlijk aangroei moet aanzien worden als verplicht op te nemen binnen het GRS maar zonder meer.
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SPECIFIEKE BEHOEFTEN

RENOVATIE EN VERNIEUWBOUW
Uit het onderzoek blijkt dat er in Schilde de meeste woningen na 1945 werden gebouwd. Dit betekent dat slechts 12,7% van de
woningen voor WOII werden opgetrokken. Schilde wordt dan ook niet geconfronteerd met een oud patrimonium. De meeste
woningen, meer dan 60%, in Schilde blijken over hoog comfort beschikken. Slechts 5% van de woningen kent geen comfort. Dit
percentage houdt duidelijk verband met de ouderdom van de woningen van Schilde. Een minder oud patrimonium brengt veelal
een hoger gemiddeld comfort met zich mee. De oorzaak is hoogst waarschijnlijk terug te vinden in het aantal weekendverblijven
binnen dit deelgebied (Schildestrand,…). Aan de hand van de ouderdom van het woningpatrimonium kan berekend worden wat
de renovatie- en vernieuwbouwbehoefte in Schilde is20. De volgende tabel geeft per bouwjaar een overzicht van het aantal
woningen dat vervangen of uitgebreid gerenoveerd dient te worden:
BOUWJAAR

AANTAL WONINGEN

% WONINGEN TE VERVANGEN OF UITGEBREID TE

VOOR 1919

306

50,3 %

154

1919 – 1945

544

15,9 %

86

1946 – 1961

1.567

5,4 %

84

1962 – 1970

1.079

2,2 %

24

1971 – 1981

1.679

0,0 %

0

NA 1981

1.118

0,0 %

0

RENOVEREN IN PROV.

TOTAAL

ANTWERPEN

6.700

TABEL 33

: TE VERVANGEN OF UITGEBREID TE RENOVEREN WONINGEN PER BOUWJAAR

Bron

: NIS, Volkstelling 1991 + eigen berekeningen

AANTAL WONINGEN TE VERVANGEN OF UITGEBREID TE
RENOVEREN IN SCHILDE

348

Uit de berekeningen blijkt dat ca. 350 woningen in Schilde uitgebreid gerenoveerd of vervangen moeten worden door
nieuwbouw. Dit aantal komt overeen met 5,1% van het totale woningbestand in Schilde. Bij de laatste categorie van woningen is
een zware renovatie financieel niet meer verantwoord, gezien de onredelijke verhouding van de kostprijs voor de
herstellingswerken ten opzichte van de totale waarde van het gebouw na renovatie.

20

Met behulp van de studie “Een uitwerking naar de kwaliteit van woningen in Vlaanderen”, verslag van de Survey 1994 / 1995, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, AROHM, 1996
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SOCIALE HUISVESTING
In Schilde is momenteel maar 1 sociale woning. Het procentueel aanbod aan sociale huisvesting t.o.v. het totaal aantal woningen
ligt in Schilde véél te laag21. Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen kunnen gemeenten die minder dan 5%
sociale woningen in hun woningvoorraad hebben, minimaal 15% en maximaal 25% van het totaal aantal bijkomende woningen
uit sociale woningen realiseren. Er wordt gestreefd om het aantal koopwoningen en het aantal huurwoningen in evenwicht te
brengen.
TOTALE BEHOEFTE 2000 – 2007
SOCIALE KOOP- EN HUURWONINGEN

68

% T.O.V. TOTALE BEHOEFTE
MAX.

22

15% , MET BEPERKING VAN

25% VAN DE VOORRAAD
TABEL 34

BEHOEFTE SOCIALE HUISVESTING
KOOPWONINGEN (5%): ONGEVEER 4
HUURWONINGEN (10%): ONGEVEER 7

: SOCIALE HUISVESTING

SPECIFIEKE WONINGTYPEN
Bijkomende woningen dienen te beantwoorden aan de
specifieke behoeften van de (bijkomende) bevolking.
Door de dalende gezinsgrootte is er zeker behoefte aan
kleinere, betaalbare woningen. De dalende gezinsgrootte
is niet enkel het gevolg van jonge mensen die alleen gaan
wonen of koppels die langer wachten om met kinderen te
beginnen maar ook de steeds vergrijzende bevolking heeft
tot gevolg dat meer en meer mensen aangepaste
behoeften hebben.
-

0-19 jarigen: aantal daalt sterk
20-39 jarigen: aantal daalt langzaam
40-59 jarigen: aantal daalt langzaam
60+: aantal stijgt sterk

21

In Schilde zijn er wel 12 appartementen voor jonggehuwden en 25 bejaardewoningen, echter kunnen zij niet meegerekend worden als sociale woningen
omdat ze niet verhuurd worden door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij of OCMW
22
Kan maar moet niet

2001-2007
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Al deze demografische variabelen hebben de volgende evolutie op de (toekomstige) huisvesting:
VARIABELEN

THEORETISCHE BENADERING

EVOLUTIE

GEVOLGEN VOOR DE WOONMARKT

0-19 JAAR

WEINIG DIRECTE INVLOED OP DE GEZINSVORMING EN HUISVESTING

DALING

ACCENTUEERT DE AFNAME VAN GEZINNEN MET KINDEREN

20-39 JAAR

IN DIRECTE RELATIE MET GEZINSVORMING EN DUS OOK WONINGMARKT

DALING

LAAT EERDER DE VRAAG OP DE WONINGMARKT DALEN

40-59 JAAR

DEFINITIEVE BESLISSINGEN ZIJN GENOMEN INZAKE GEZINSVORMING EN HUISVESTING

DALING

WEINIG INVLOED OP DE WONINGMARKT

60 JAAR EN

MEN WORDT MEER EN MEER GECONFRONTEERD MET FYSISCHE ZWAKHEDEN EN MET

STIJGING

BEWEGING OP DE VERHUISMARKT. MEN IS OP ZOEK NAAR

MEER

MORTALITEIT VAN DE LEVENSPARTNER, VOORBIJ

80 JAAR IS ER EEN VERDERE

INBINDING VAN DE FYSISCHE MOBILITEIT (NOOD AAN AANGEPASTE WONINGEN)

AANGEPASTE WONINGEN.

BIJ OPNAME (IN ZIEKENHUIS OF

RUSTHUIS) OF OVERLIJDEN KOMEN WONINGEN VRIJ OP DE
WONINGMARKT.

TABEL 35

: DEMOGRAFISCHE VARIABELEN IN RELATIE TOT HUISVESTING

Uit de tabel blijkt dat de behoefte aan bijkomende woningen in Schilde zich sterk zal moeten richten op ideale woningen voor de
oudere bevolking te voorzien.
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Binnen het GRS worden enkel de lokale bedrijventerreinen bekeken. De regionale bedrijventerreinen (langsheen Albertkanaal) zijn
een bevoegdheid van het Vlaams Gewest (studie ENA Economisch Netwerk Albertkanaal).
Binnen de gemeente Schilde hebben de lokale bedrijventerreinen de volgende bezettingsgraad:

NUMMER - NAAM

TOTALE OPPERVLAKTE

INGENOMEN

REALISEERBARE

VOLGENS

OPPERVLAKTE DOOR

OPPERVLAKTE

NIET-REALISEERBARE OPPERVLAKTE
NIET-REALISEERBAAR

NIET REALISEERBAAR

NIET-REALISEERBAAR

GEWESTPLAN

BEDRIJVEN EN

WEGENS

WEGENS

WEGENS

(OFFICIËLE GEGEVENS

INFRASTRUCTUUR

ZONEVREEMDE

AANWEZIGHEID

PRIVAATRECHTELIJKE

INFRASTRUCTUUR

WONING OF

REDENEN

AROHM)

(O.A. SPORTVELDEN)

RECREATIEGEBOUW

1. DEN HEUVEL

0,9 HA

0,9 HA

-

-

-

2. TERMAELEN

1,7 HA

1,7 HA

-

-

-

3. TURNHOUTSEBAAN

10,3 HA

7,1 HA

0,2 HA

-

1,0 HA

2,0 HA

TOTAAL

12,9 HA

9,7 HA

0,2 HA

0,0 HA

1,0 HA

2,0 HA

TABEL 36

: AANBOD LOKALE BEDRIJVENTERREINEN

Bron: GOM Antwerpen

Uit de tabel blijkt dat er binnen Schilde momenteel bijna 13 ha bedrijventerreinen aanwezig zijn en dat er hiervan amper 0,2 ha
nog onmiddellijk in te vullen is door een bedrijf. Wel moet vermeld worden dat zowel Termaelen als de Turnhoutsebaan
grotendeels wordt ingenomen door handelszaken (zie bestaande ruimtelijke – economische structuur).
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BEHOEFTE AAN LOKALE BEDRIJVENTERREINEN

Het inschatten van de behoefte aan oppervlakte voor een lokaal bedrijventerrein is zeer moeilijk. Immers, de behoefte aan nieuwe
bedrijventerreinen is direct afhankelijk van de economische conjunctuur en deze is niet beïnvloedbaar op gemeentelijk niveau.
Daarenboven wordt economische ontwikkeling vooral geassocieerd met onzekerheid over de moeilijk voorspelbare en slechts
beperkt stuurbare dynamiek. Zo kan technologische vernieuwing leiden tot afnemend en ander ruimtegebruik. De plaats waar en
de wijze waarop zich dat voordoet zal sterk afhangen van de voorwaarden voor toepassing van nieuwe technieken. Niet alleen de
kosten, maar ook de mogelijkheden van de omgeving zijn daarbij belangrijk. Die technologische ontwikkelingen werken ook door
in het industrieel ruimtegebruik. Duidelijk is dat grote delen van de industrie in de toekomst meer overeenkomst zullen vertonen
met kantoren dan met zware industriecomplexen. Menging van industrie en diensten is technisch steeds vaker mogelijk.
De behoefteberekening valt terug te brengen naar de vraag of er nood is aan een lokaal bedrijventerrein. Om die behoefte te
kunnen berekenen moeten de zonevreemde bedrijven en historisch gegroeide bedrijven gekend zijn. Onder deze bedrijven moet
er gezocht worden naar bedrijven die zich mogen en willen vestigen op een lokaal bedrijventerrein (Schilde is een gemeente met
een gewoon hoofddorp type III: er is mogelijkheid voor herlokalisatie zonevreemde lokale bedrijven en historische gegroeide
bedrijven):
(1)

Zonevreemde bedrijven: binnen de gemeente Schilde zijn er drie zonevreemde bedrijven, waarvan er twee effectief binnen
een lokaal bedrijventerrein thuishoren. Samen hebben ze een gezamenlijke oppervlakte van 1,1 ha.

De totale ruimtebehoefte aan een (lokaal) bedrijventerrein kan dan als volgt berekend worden:
-

Herlocalisatie zonevreemde bedrijven:

1,1 ha
= 1,1 ha
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BIJLAGE

Zoals vermeld in de behoefteberekening voor wonen wordt er in bijlage de behoefteberekening volgens gesloten
bevolkingprognose vanaf 2001 voorgesteld. De Provincie Antwerpen heeft in de bindende bepalingen van haar structuurplan
opgenomen dat elke woningprogrammatie minimaal een prognose van de natuurlijke aangroei op basis van de
bevolkingspiramide van 1992 moet bevatten. Echter is het momenteel reeds 2005 en zijn de prognoses 1992 – 2007 reeds
achterhaald, puur informatief worden hier de gesloten prognose toegevoegd indien men uitgaat van de cijfers van 1 januari 2001
voor de periode 2001 – 2007:
0 - 19 JAAR

20 - 64 JAAR

+ 65 JAAR

TOTAAL

EVOLUTIE

1 januari

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

ABS.

%

2001

4.678

23,9

11.488

58,7

3.396

17,4

19.562

100

2007

3.530

18,8

11.352

60,4

3.899

20,8

18.781

100

- 781

2012

2.327

13,1

11.192

63,0

4.243

23,9

17.762

100

- 1.019

TABEL 37

: GESLOTEN PROGNOSE BEVOLKINGSEVOLUTIE 2001-2012

Bron

: Eigen berekeningen

ABS.

De evolutie van het aantal gezinnen wordt als basis genomen voor de berekening van de behoefte aan bijkomende woningen. Het
is immers het gezin dat als consument optreedt voor het product ‘woning’. Voor de prognose van het aantal gezinnen werd de
totale bevolking gedeeld door de gemiddelde gezinsgrootte. Algemeen wordt verwacht dat de gemiddelde gezinsgrootte zal
afnemen in de komende decennia. Wanneer de gezinsprognose berekend in het RSV voor het arrondissement Antwerpen
omgerekend wordt naar Schilde, bekomen we de volgende prognose.
GEMIDDELDE GEZINSGROOTTE
ARR.

ANTWERPEN

BEVOLKING

1 JANUARI

SCHILDE

2001

2,66

2,22

19.562

2007

2,55

2,14 *

18.781

TABEL 38

: PROGNOSE AANTAL GEZINNEN 2001 - 2007

Bron

: RSV, deel 1b prognoses (*) + eigen berekeningen

AANTAL INW.

GEZINNEN
EVOLUTIE

AANTAL GEZINNEN

EVOLUTIE

7.354
- 818

7.365

+ 11

Als er wordt verondersteld dat er voor elk gezin één woning nodig is, is er volgens de gesloten prognose tot 2007 een behoefte
aan 11 bijkomende woongelegenheden t.o.v. 2001. Anders gezegd dienen er elk jaar ongeveer 2 woongelegenheden bij te komen
om de eigen bevolkingsaangroei op te vangen.
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1.

Groep Planning - 1

INLEIDING

In het voorgaande deelrapport “Informatief gedeelte” werd gepoogd om vanuit een globale en een sectorale visie een analyse te
maken van de ruimtelijke problematiek door inzicht te verschaffen in zowel problemen, kwaliteiten als potenties. In dit tweede
deelrapport “het richtinggevend gedeelte” is het nu de bedoeling om deze analyses en conclusies in een globaal en coherent
ruimtelijk kader onder te brengen. Dit resulteert in een gewenste ruimtelijke ordeningsschets (ontwikkelingsmodel) voor Schilde
waaraan een ruimtelijk beleid wordt gekoppeld.
Uitgaande van de bestaande ruimtelijke structuur, de waargenomen trends en de ruimtelijke behoeften, opgenomen in het
informatief gedeelte wordt een wensstructuur uitgewerkt. Deze toekomstgerichte structuur dient een duurzame ruimtelijke
ontwikkeling als uitgangshouding na te streven. Duurzame ontwikkeling betekent:
“Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de
toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. De
ruimte wordt beheerd als een duurzaam goed, een lange-termijninvestering voor de volgende generaties1.”

Het richtinggevend gedeelte doet uitspraken over het ruimtegebruik maar legt geen bodembestemmingen vast: het is dus geen
gewest- of aanlegplan. Het bepaalt wèl de ontwikkeling van structurerende elementen, belicht ruimtelijke potenties en bepaalt
richtlijnen en organisatieprincipes voor grond- en ruimtegebruik.
De kaarten (structuurschetsen) zijn een essentieel onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan maar zijn schematisch
en indicatief. Zij geven in geen enkel geval bodembestemmingen aan.

1

Bron

:

Agenda 21 van de verenigde Naties (definitie geformuleerd in het document Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, pag. 315)
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VISIE

De visie in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schilde is de voedingsbodem voor de uiteindelijk te formuleren ruimtelijke maatregelen.
Het is een collectief gedragen kijk op de globale toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Schilde. Het is geen kristalhelder model maar een –
deels hypothetische – streefbeeld dat ruimte laat voor fragmentarische besluitvorming.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schilde streeft naar een globale aanpak van de bestaande ruimtelijke structuur van de
gemeente. Het is van belang dat alle functies in de ruimtelijke structuur elkaar versterken en ondersteunen. Voordat overgegaan
wordt naar de specifieke beleidskeuzen voor de verschillende deelstructuren wordt in dit hoofdstuk een basisvisie voor Schilde
opgesteld. Op deze basisvisie worden de visies van de verschillende deelstructuren op verder gebouwd:

2.1.

RUIMTELIJKE KWALITEIT

Ruimtelijke ordening wordt beschouwd als de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving ten behoeve van
de samenleving. Centrale doelstelling is het behouden en waar nodig verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit
is het geheel van ruimtelijke en ecologische condities waaronder de wezenlijke behoeften en wensen van individuen en groepen
optimaal tot hun recht komen. Het begrip ruimtelijke kwaliteit laat zich uiteenleggen in drie componenten:
1 - GEBRUIKSWAARDE: Een goede ruimtelijke ordening draagt bij aan een optimale afstemming van de in de gemeente aanwezige
functies. Een hoge gebruikswaarde wordt bereikt als in elkaars nabijheid aanwezige functies elkaar niet hinderen, maar
ondersteunen.
2 - TOEKOMSTWAARDE: De samenleving stelt continu andere eisen aan de ruimte. Dit maakt dat de ruimte continu in verandering
is. Deze continue aanpassing met het oog op de toekomst draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Continuïteit mag alleen niet
ten koste gaan van belangrijke waarden uit het heden en verleden, zoals het cultuur-historisch erfgoed, de natuurlijke
structuur etc. De ruimte heeft geen toekomstwaarde als zij alleen voorziet in de behoefte aan wonen, werken en recreëren van
de huidige generatie. Van toekomstwaarde is alleen sprake indien ook voor de volgende generaties een basis wordt gelegd om
in hun behoeften te voorzien. Duurzaam ruimtegebruik wordt dit ook wel genoemd.
3 - BELEVINGSWAARDE: De belevingswaarde is geen makkelijk te meten grootheid. Visuele kwaliteit, het ervaren van schoonheid, is
een kwestie van smaak. Grote gemene delers zijn er in de “smaak” van mensen wel te vinden. Een goede onderhouden
bebouwde omgeving, een schoon milieu, een sociaal veilige en verkeersveilige omgeving, ruimtelijke verscheidenheid en
gezelligheid dragen bij aan verbetering van het totale belevingsbeeld van de inwoners van de gemeente Schilde.
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JUISTE BALANS

De bestaande ruimtelijke potenties in Schilde situeren zich vooral op het vlak van wonen in combinatie met groenelementen. De
uitdaging is om deze elementen op een goede manier te laten integreren in en rond de andere functies. Wonen is meer dan een
dak boven je hoofd. Je woont niet in de gemeente, nee je leeft in de gemeente Schilde. Een aantrekkelijk leefklimaat houdt in dat
er voldoende winkelvoorzieningen zijn, mogelijkheden voor recreatie, een open ruimte gekenmerkt door verscheidenheid etc. Het
vinden van de juist balans tussen wonen, bedrijvigheid, landbouw (weliswaar beperkt in Schilde) en natuur is de belangrijkste
opgave voor het GRS.
De gemeente heeft sinds lang een typisch karakter gekregen door de vele woonparken die er aanwezig zijn. Het nadeel aan deze
evolutie is dat de oppervlakte van de gemeente voor een zeer groot gedeelte wordt ingenomen door bebouwing (woningen en
grotere tuinen), zodoende open ruimten zeer schaars geworden zijn. Het typische ‘groene’ karakter mag echter niet verloren gaan
maar de woonparken mogen, in teken van het RSV over het optimaliseren van de open ruimte, niet meer uitbreiden. De
beekvalleien kunnen hiervoor als dragers, met het Anti - Tankkanaal en omgeving als groene verbindingsdraad, van het natuurlijke
milieu vormen om die open ruimte te garanderen.
De gemeente Schilde behoort tot het buitengebied en werd tevens als economisch knooppunt geselecteerd. Toch is het door deze
vele woonparken niet gewenst om (nieuwe) industriële vestigingen aan te trekken. Wel kan de gemeente zich profileren als het
perfecte slaapbedje van Antwerpen. Dit houdt niet in dat de kernen zich moeten weerhouden van verdere ontwikkeling: de kern,
en dan zeker voor het geselecteerde gewoon hoofddorp Schilde (RSPA), moet als een perfecte thuishaven fungeren. Een
thuishaven waar de voorzieningen voor de lokale bevolking en de directe omgeving, optimaal moeten zijn. Toch moet in deze
context ten eerste de gevaarlijke omgeving en ten tweede de commerciële waarde van de Turnhoutsebaan van elkaar afgewogen
worden. Het is een uitdaging voor de gemeente Schilde om van haar gemeente in alle opzichten een positieve uitstraling te
realiseren.
Concluderend kan het volgende worden gesteld:
De basis van de visie op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Schilde kan niets anders zijn dan zo kwalitatief mogelijk omgaan
met de elementen van de BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR. Hierbij moeten de vastgestelde potenties zoveel mogelijk versterkt
worden en de knelpunten geminimaliseerd of weggewerkt worden.
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RUIMTELIJKE CONCEPTEN

Concepten ontstaan door synergie te zoeken tussen de verschillende wensstructuren waar deze elkaar positief kunnen
ondersteunen. Ze zijn als het ware de ankerpunten waaraan de gewenste structuur wordt opgehangen. Het gaat in deze paragraaf
om ruimtelijke concepten die zich, wat abstractieniveau betreft, tussen de visie en de gewenste structuur bevinden.

HET VERSTERKEN VAN DE GROENGORDEL RONDOM DE KERNEN MET HET ANTI-TANKKANAAL ALS GROENE RUGGEGRAAT
Rondom de kernen Schilde en ’s-Gravenwezel overheerst er een groen karakter. Deze
groengordel zou als “riem” kunnen fungeren om de verschillende delen van Schilde met
elkaar te verbinden. Onder “groen” worden niet enkel de effectieve groenelementen
(parkgebieden, natuurgebieden, beekvalleien,…) bedoeld maar ook woonelementen en
dan
vooral
de
uitgestrekte
woonparken
(ook
verspreide
bebouwing,
weekendverblijven,…). Het is niet de bedoeling om de bebouwing van de woonparken te
laten verdwijnen maar het groen-element moet wel een belangrijke invloed behouden
binnen het geheel (m.a.w. het groen dat nu aanwezig is binnen de woonparken
behouden en daar waar mogelijk versterken).
De ruggegraat van de groengordel wordt gevormd door het Anti-Tankkanaal: het Kanaal
bevat niet enkel forten maar ook belangrijke natuurwaarden en kan een basis vormen van
een recreatief en natuurlijk netwerk binnen de gemeente. Het Anti-Tankkanaal werd
eveneens door de Provincie geselecteerd als een natuurverbinding van bovenlokaal belang zoals ook het Groot en Klein Schijn,
het kasteeldomein Hof Ter Linden en het natuurgebied tussen het golfterrein en Schildestrand werden geselecteerd als elementen
van bovenlokaal belang.
Voor wat betreft de specifieke problematiek van de zones voor weekendverblijven en verblijfsrecreatie wenst de gemeente een
kwalitatieve – ruimtelijke oplossing te vinden. Omdat voor vier weekendverblijven in Schilde reeds een BPA werd opgemaakt,
vallen deze binnen het RSPA binnen de categorie Type 1. Dit houdt in dat inzake de permanente bewoning van
weekendverblijven een beperkt woonrecht wordt toegekend. Voor Schildestrand – de vijfde weekendzone in Schilde – kan er
gekozen worden voor de categorie Type 2 waar ook een beperkt woonrecht wordt toegekend maar dat er eerst een ordeningsplan
moet worden opgesteld. Echter is het hoofddoel van de weekendverblijven dat ze worden geïntegreerd in de groengordel en dat
het recreatieve karakter wordt behouden én versterkt.
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BEEKVALLEIEN ALS DRAGERS VAN DE NATUURLIJKE - LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
De groengordel rondom de kernen Schilde en ’s-Gravenwezel bevat allerlei
elementen (wonen, recreatie, groen,…) maar de groene linten langsheen de
belangrijkste waterlopen in Schilde vormen, naast het Anti-Tankkanaal, de
belangrijkste ecologische corridors: de groene linten langsheen Klein Schijn en Groot
Schijn (in combinatie met Kleine Beek en Waterstraatse Loop) vormen als het ware
een groene gemeentegrens in het zuidoosten en het noordwesten. Deze beekvalleien
dienen bijgevolg als zodanig bewaard en versterkt worden, bijvoorbeeld door deze te
vrijwaren van verdere bebouwing. Niet enkel deze twee grens-waterlopen zijn van
belang maar ook de centraal gelegen Zwanebeek – Kotsbosloop vormt een
belangrijke ecologische as binnen de gemeente Schilde.
Naast de functie als dragers van de natuurlijke – landschappelijke structuur, vormen
de beekvalleien eveneens de basis van een geïntegreerd waterbeleid. Dit wil o.a.
zeggen dat natuurlijke overstromingsgebieden de kansen krijgen om effectief te
overstromen.
OPEN RUIMTEN VRIJWAREN
Binnen de groengordel zijn er maar enkele open ruimte gebieden te onderscheiden,
namelijk:
• Het gebied gelegen tussen de Groot Schijn en het Moer
• Het gebied gelegen tussen Schildestrand en de Bethaniëlei
• Het gebied gelegen tussen Hof Ter Linden en het Zonnebos
Het is de bedoeling om die enkele open gebieden binnen de gemeente te versterken
en extra aan te duiden binnen de groengordel: het vrijwaren en versterken van deze
open ruimten in Schilde is van essentieel en structureel belang. Deze gebieden zijn
momenteel wel te onderscheiden maar kunnen nog verbeterd worden. Deze
gebieden kunnen hoofdzakelijk geoptimaliseerd worden naar landbouw toe maar een
belangrijke natuurlijke en landschappelijke opbouw mag ook niet uit het oog verloren
worden.
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HERSTRUCTURERING VAN DE WOONPARKEN
Hoewel woonparken bedoeld zijn om te wonen, worden ze toch opgenomen binnen
de groengordel. De woonfunctie binnen de woonparken blijft naar de toekomst toe
behouden maar het groenelement moet blijven overheersen in de vorm van grote
tuinen, lanen, dreven, parken. De gemeente Schilde beschikt over twee grote
woonparken en één klein woonpark. De volgende opties worden genomen:
-

Het niet verloren gaan van het typische karakter van de woonparken – typerend
voor de gemeente Schilde – is een absolute prioriteit.

-

De bestaande woonparken mogen, in teken van het behoud van een maximale
groene ruimte, niet meer uitbreiden (met uitzondering echter van de gebieden
waar
bestaande
overeenkomsten
qua uitvoering gelden). Nieuwe
woonuitbreidingsgebieden i.f.v. woonparken worden niet aangesneden. In deze
gebieden kan er desnoods wel een mogelijkheid zijn voor sociale sites.

-

Er zal een verdichtingsbeleid buiten de kernen worden gestuurd door onderzoek naar mogelijke verdichtingspunten. Een
verdere invulling kan gebeuren via het herzien van de bebouwingsdichtheid door middel van een verkavelings- en
dichthedenbeleid en het herzien van de bestaande BPA’s.

-

Een voorwaarde voor de herstructurering van de woonparken is dat er binnen de beide woonparken een groene dooradering
behouden en/of gerealiseerd worden. Die groene dooradering houdt in dat er een aantal assen van “buiten uit” door de
woonparken worden geleid. Binnen deze assen mogen er geen nieuwe woningen worden gerealiseerd. Een gevolg hiervan is
dat er bijvoorbeeld bepaalde grote bestaande kavels niet opgedeeld mogen worden. Bovendien worden daarbij ook unieke
grote (historische) gegroeide kavels behouden.

-

Binnen de woonparken moet er een maximale verwevenheid zijn met andere – met het wonen aanvaardbare – bestaande
functies mits deze zodanig ingeplant en uitgewerkt zijn dat ze niet storen in het residentiële karakter: het gaat hier over
bestaande (lokale) scholen, tennisbanen, restaurants,… . Deze bestaande elementen worden beschouwd als een meerwaarden,
verrijking van de woonparken en zullen optimale (binnen het wonen aanvaarbare) kansen krijgen. Nieuwe ontwikkelingen
zijn niet toegelaten.
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KERNVERSTERKING VAN SCHILDE EN ‘S-GRAVENWEZEL
Volgens het RSPA is Schilde geselecteerd als een gemeente met een gewoon
hoofddorp type III. Omdat de gemeente echter is gesitueerd binnen het bebouwd
perifeer landschap zijn er geen grootschalige uitbreidingen toegestaan en worden
beide kernen aangeduid als woonkernen. De kernen worden m.a.w. gelijkwaardig
beschouwd.
Beide kernen zullen, binnen de mogelijkheden van het perifeer landschap, versterkt
worden. Echter moet er op toegezien worden dat de typische karakters van beide
kernen behouden blijven. Er moeten plaatsen gezocht worden waar er ofwel
(sociale)woonprojecten, handelszaken, open ruimte, recreatieve elementen,… met
elkaar verweven kunnen worden.
Een verdere verbinding tussen Schilde en ‘s-Gravenwezel, door middel van
bebouwing met verschillende functies, wordt niet gestimuleerd.
HERWAARDERING VAN DE OUDE DORPSKERN VAN SCHILDE, ONTLASTING VAN DE TURNHOUTSEBAAN
Door de grote potenties van de oude dorpskern (oorspronkelijke kern van Schilde)
kan deze verder ontwikkeld worden. Momenteel is er een lintontwikkeling van
activiteiten langsheen de Turnhoutsebaan: het is de bedoeling om deze niet verder
langsheen de Turnhoutsebaan te laten uitvloeien maar dat de activiteiten zich richten
naar de oude dorpskern (langsheen Schoolstraat). Toch mag het contact met de
belangrijke N12 niet verloren gaan. Door middel van de herstructurering van de kern
van de gemeente kan er een evenwicht gevonden worden tussen de drukte van de
Turnhoutsebaan (doorgaand verkeer) en het commerciële karakter van de as.
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HERSTRUCTUREREN VAN BESTAANDE LOKALE BEDRIJVENTERREIN MET INPASSING VAN BESTAANDE ELEMENTEN
Bijkomende lokale bedrijvigheid is in de gemeente Schilde niet gewenst: de
bestaande bedrijventerreinen worden geëvalueerd naar hun (mogelijke) verdere groei
binnen de ruimtelijke structuur van Schilde. Zo zal het lokale bedrijventerrein ter
hoogte van de Turnhoutsebaan – Waterstraat, namelijk “Turnhoutsebaan” moeten
geherstructureerd worden om een vlotte en veilige doorgang te kunnen waarborgen,
bovendien moet er gekeken worden hoe de relatie kleinhandelszaken – bedrijvigheid
verder kan leven. Ook kan er hier bekeken worden of een beperkte uitbreiding de te
herlocaliseren bedrijven mee kan opnemen. Dit lokaal bedrijventerrein moet in een
totaal-concept met de directe omgeving worden bekeken. Het terrein “Den Heuvel”
is momenteel nog niet ingenomen maar hiervoor is momenteel in ontwikkeling. Het
laatste terrein, t.h.v. Turnhoutsebaan – Hagedoornlaan, namelijk “Termaelen” wordt
volledig ingenomen door een supermarkt.
Bijkomende regionale bedrijvigheid langsheen het Albertkanaal is eveneens niet
gewenst, enkel de bestaande zone in zijn bestaan bevestigen (suggestie naar hogere
overheid toe).
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DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MACROSCHAAL

Er zijn in de gemeente Schilde een aantal elementen van bovenlokaal niveau die de gemeente niet rechtstreeks in de hand heeft.
Maar tegelijkertijd hebben toekomstperspectieven met betrekking tot deze infrastructuren een belangrijke impact op de ruimtelijke
structuur van de gemeente. Wanneer al de aspecten van zowel het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) als het Ruimtelijke
Structuurplan Provincie Antwerpen m.b.t. de gemeente Schilde, worden de volgende elementen opgesomd:
RSV – uitspraken gericht op Schilde
Schilde is een kern van het buitengebied
Schilde maakt deel uit van het bebouwde perifeer landschap (gebied ten noordoosten van Antwerpen).
Schilde maakt deel uit van het economisch netwerk van het Albertkanaal en is in die hoedanigheid dan ook geselecteerd als
een economisch knooppunt (economisch knooppunt in het economisch netwerk Albertkanaal).2
Wegennet: enkel de omleidingsweg N12 rondom Wijnegem is geselecteerd, namelijk als Primaire Weg Categorie II.
Hoofdwaterwegennet: Albertkanaal
RSPA – uitspraken gericht op Schilde
Schilde maakt deel uit van de hoofdruimte “Antwerpse fragmenten hoeksteen van de Vlaamse ruit”. Voor deze hoofdruimte
geldt een beleid van omgaan met fragmentatie.
Deelstructuren:
1. GEWENSTE RUIMTELIJKE – NATUURLIJKE STRUCTUUR:
- Anti-Tankanaal is geselecteerd als een kanaal met natuurlijke betekenis (momenteel: opheffing reservatiestrook
Duwvaartkanaal).
- Riviervalleien als natuurlijke dragers en verbindingen: Klein Schijn, Groot Schijn en Zwanebeek.
- Natuurverbindingsgebied: Anti-Tankkanaal (verbinding bos- en heidegebieden Kapellen-Kalmthout / OelegemMassenhoven-samenvloeiing Kleine en Grote Nete), Klein Schijn (verbinding Groot Schijn / natuurlijke gebieden
tussen Sint-Job-In’s-Goor en ‘s-Gravenwezel), Groot Schijn (verbinding Anti-Tankkanaal / samenvloeiing beide Netes).
Groot Schijn (verbinding provinciaal domein Vrieselhof / Zoerselbos).
- Ruimtelijke ondersteuning van het integraal waterbeheer.

2

Binnen het gewestelijke RUP Economisch Netwerk Albertkanaal werd er geen bijkomende regionale bedrijvigheid voorzien in de gemeente Schilde.
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2. GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR:
- Geselecteerd als gemeente met een gewoon hoofddorp type III gesitueerd in het bebouwd perifeer landschap m.a.w.
worden de kernen Schilde en ‘s-Gravenwezel aangeduid als woonkernen.
3. GEWENSTE RUIMTELIJKE – ECONOMISCH STRUCTUUR: /
4. GEWENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR:
- N12 is geselecteerd als een secundaire weg type III.
- Openbaar vervoer: verbindend intergemeentelijk en/of voorstedelijk vervoer – verbindende buslijn: Kapellen –
Brasschaat – Schilde – Oelegem – Broechem – Emblem – Lier.
5. GEWENSTE LANDSCHAPPELIJK STRUCTUUR:
- Buitenste fortengordel.
- Open ruimte verbindingen: vallei Klein schijn, vallei Groot Schijn.
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5.

DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE HOOFDRUIMTEN OP MESOSCHAAL

5.1.

INLEIDING

“Hoofdruimten zijn allesomvattende complexe systeem-gebieden zonder strikte omlijnde grenzen. Zij kennen gemeenschappelijke kenmerken, problemen en
kansen en vertonen een bepaalde interne samenhang. Het begrip “hoofdruimte” is niet decretaal bepaald maar wordt door de planologen sinds de periode van
de structuurplanning systematisch gehanteerd.”

Zoals in het hoofdstuk “visie” besproken en met inachtname van de verschillende concepten, moet er een juiste balans gevonden
worden tussen de verschillende elementen. Om al deze elementen in een juiste balans met elkaar af te wegen, niet te overwegend
sectoraal te denken (dàn wonen, dàn natuur,…) en overzicht te houden over de oppervlakte van de gemeente Schilde wordt de
methodologie van de “hoofdruimten” gehanteerd. In dit hoofdstuk wordt er voor elke hoofdruimte een visie uitgeschreven die in
het hoofdstuk “Gewenste ruimtelijke structuur van de deelstructuren op mesoschaal” per structuur wordt uitgewerkt. Voor de
gemeente Schilde worden de volgende hoofdruimten voorgesteld:
(1) HOOFDRUIMTE “GROENGORDEL – DEEL I”: deze hoofdruimte omvat woonpark, parkgebieden en de woonconcentratie Bergen.
(2) HOOFDRUIMTE “SCHILDE – ‘S-GRAVENWEZEL”: deze hoofdruimte omvat de 2 woonkernen en de onderlinge relatie tussen beide.
(3) HOOFDRUIMTE “GROENGORDEL – DEEL II”: deze hoofdruimte omvat woonpark, natuur- en recreatiegebieden, golfterrein, AntiTankkanaal

(1)

(2)

(3)
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HOOFDRUIMTE “GROENGORDEL – DEEL I”

Voor deze hoofdruimte worden de volgende visie-elementen vooropgesteld:
-

De waterproblematiek wordt uitgewerkt binnen een waterkansenkaart.

-

De valleigebieden van het Klein Schijn, de Zwanebeek en het Groot Schijn worden aangeduid als (gemeentelijke)
natuurverbindingen.

-

De kasteelparken Schildehof en Hof Ter
Linden met assen worden aangeduid als
belangrijke landschapsassen en vormen
tevens de vertrekpunten voor een groene
dooradering doorheen het woonweefsel.

-

De
Houtlaanbossen,
de
Victor
Frisleibossen en de Hof Ter Lindenbossen
worden aangeduid als gemeentelijke
kwetsbare zones..

-

Verdichting
binnen
het
bestaande
woonweefsel van de woonparken moet
kunnen (meergezinswoningen in huidige –
bestaande
–
volume
van
een
ééngezinswoning).

-

Aangepaste integratie van bestaande
zonevreemde
woningen.
Nieuwe
zonevreemde
woningen
zijn
niet
toegestaan.

-

Er
is
geen
bijkomende
regionale
bedrijvigheid langsheen het Albertkanaal
gewenst. Bijkomende lokale bedrijvigheid
is eveneens niet gewenst.

-

Vastleggen van recreatieve fiets- en
wandelroutes langsheen de attractiepunten
van de gemeente.
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HOOFDRUIMTE “SCHILDE – ‘S-GRAVENWEZEL”

Voor deze hoofdruimte worden de volgende visie-elementen vooropgesteld:
-

De waterproblematiek wordt uitgewerkt binnen een waterkansenkaart.

-

De valleigebieden van het Klein Schijn, de Zwanebeek, Kleine Beek en het Groot Schijn worden aangeduid als (gemeentelijke)
natuurverbindingen. Eveneens het Anti-Tankkanaal wordt bevestigd als een bovenlokale natuurverbinding.

-

De kasteelparken Hof Ter Linden en Kasteel van ‘s-Gravenwezel met assen worden aangeduid als belangrijke
landschapsassen.

-

De Hof Ter Lindenbossen, de bossen van ‘s-Gravenwezel, de Picardiebossen, de Restbossen en de Spreeuwenbossen worden
aangeduid als gemeentelijke kwetsbare zones..

-

Er worden groene dooraderingen voorzien vanuit de Picardiebossen, de Restbossen de Spreeuwenbergbossen, vanuit
gemeentelijke open ruimte verbinding Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer, vanuit Schildehof en vanuit Hof Ter
Lindenbossen naar het centrum van Schilde. Ook vanuit Hof Ter Lindenbossen en vanuit de bossen van ’s-Gravenwezel naar
de kern ‘s-Gravenwezel.

-

Rondom de kernen worden er twee open ruimte verbindingen aangeduid, namelijk de gemeentelijke open ruimte verbinding
“Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer” en de gemeentelijke open ruimte verbinding “Hof Ter Linden – Zonnebos”.

-

Versterken dorpskernen (vooral met sociale woningbouw), renovatie en vernieuwbouw van de bestaande woningen.

-

Aangepaste integratie van bestaande zonevreemde woningen. Nieuwe zonevreemde woningen zijn niet toegestaan.

-

De weekendverblijven Het Moer en Putse Heide krijgen een beperkt woonrecht (zoals ook Het Kotsbos, Het Kamp en
Schildestrand).

-

Het bestaande lokale bedrijventerrein “Termaelen” blijft zoals het nu is, nieuwe bedrijventerreinen zijn niet gewenst. Het
vrijliggende lokale bedrijventerrein “Den Heuvel” wordt ontwikkeld maar op zo een manier dat deze niet doorweegt op de
omliggende structuur.

-

In de beide dorpskernen een versterking van de voorzieningen voorzien maar in Schilde de nadruk leggen op het ontwikkelen
van nieuwe voorzieningen tussen de Turnhoutsebaan en de oude dorpskom.

-

Vastleggen van recreatieve fiets- en wandelroutes langsheen de attractiepunten van de gemeente.
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HOOFDRUIMTE “GROENGORDEL – DEEL II”

Voor deze hoofdruimte worden de volgende visie-elementen vooropgesteld:
-

De waterproblematiek wordt uitgewerkt binnen een waterkansenkaart.

-

De valleigebieden van het Klein Schijn, de Zwanebeek – Kotsbosloop, Kleine Beek – Waterstraatse Loop en het Groot Schijn
worden aangeduid als (gemeentelijke) natuurverbindingen. Eveneens het Anti-Tankkanaal wordt bevestigd als een bovenlokale
natuurverbinding.

-

De bossen van ‘s-Gravenwezel,de Haarbossen, de Kampbossen, de Kotsbossen, de Drijhoekbossen en de Putse Heidebossen
worden aangeduid als gemeentelijke kwetsbare zones..

-

Er worden groene dooraderingen voorzien vanuit de open ruimte verbinding Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer naar het
oostelijke woonpark.

-

Verdichting binnen het bestaande woonweefsel van de woonparken moet kunnen (meergezinswoningen in huidige –
bestaande – volume van een ééngezinswoning).

-

Er wordt binnen deze hoofdruimte één gemeentelijke open ruimte verbinding aangeduid, namelijk “Schildestrand” –
Bethaniëlei”.

-

Het bestaande golfgebied Rinkven wordt geïntegreerd in de groenstructuur van Schilde.

-

Aangepaste integratie van bestaande zonevreemde woningen. Nieuwe zonevreemde woningen zijn niet toegestaan.

-

De weekendverblijven Het Kotsbos, Het Kamp en Schildestrand krijgen een beperkt woonrecht (zoals ook Het Moer en Putse
Heide).

-

Het bestaande lokale bedrijventerrein “Turnhoutsebaan” wordt verder ontwikkeld als een mengeling tussen bestaande
kleinhandel (handelszaken) en lokale bedrijvigheid. De N12 (Turnhoutsebaan) wordt ter hoogte van het bedrijventerrein
heringericht. Een (beperkte) uitbreiding van het lokale bedrijventerrein is enkel mogelijk voor de herlocalisatie van
zonevreemde en/of historisch gegroeide bedrijven.

-

Vastleggen van recreatieve fiets- en wandelroutes langsheen de attractiepunten van de gemeente.
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GEWENSTE RUIMTELIJKE BEELD VAN SCHILDE

Wanneer de verschillende hoofdruimten bij elkaar worden genomen, wordt het gewenste ruimtelijke beeld van Schilde gevormd.
Deze wordt op kaart weergegeven.
Dit gewenst beeld geeft een algemeen beeld weer waar de gemeente naar toe zou willen: deze visie wordt nu verder gedetailleerd
in de verschillende deelstructuren3.

KAART 1

3

: GEWENSTE RUIMTELIJKE BEELD

Wanneer alle elementen van de verschillende deelstructuren op één kaart zouden gezet worden, zou deze véél te druk zijn. Daarom wordt er vanuit een
gewenst beeld vertrokken die verder gedetailleerd wordt in de verschillende deelstructuren.
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DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE DEELSTRUCTUREN OP MESOSCHAAL

“Deelstructuren beschrijven de samenhang van een zelfde soort tussen de verschillende ruimten over heel de gemeente Schilde. Tussen de deelstructuren
bestaan vele relaties: zo kan de natuurlijke – landschappelijke en agrarische structuur de ondergrond vormen of het kader vormen voor mogelijk bijkomende
woningen. De verkeers- en vervoersstructuur kent een grote samenhang met de nederzettingsstructuur en de ruimtelijke economische structuur.”

Op basis van de ruimtelijke concepten en de uitwerking van de drie hoofdruimten – waar al de structuren bij elkaar zijn genomen
voor een visievorming – worden de verschillende deelstructuren uitgewerkt om een specifiek beleid per deelstructuur te kunnen
formuleren. Het gaat om de volgende deelstructuren:

−

Natuurlijke – landschappelijke en agrarische structuur

−

Verkeers- en vervoersstructuur

−

Nederzettingsstructuur

−

Ruimtelijke – economische structuur

−

Toeristische – recreatieve structuur
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DE NATUURLIJKE – LANDSCHAPPELIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR

6.1.1. ONTWIKKELINGSOPTIES
De gemeente heeft de volgende algemene ontwikkelingsopties vooropgesteld:
-

Het versterken van de groengordel rondom het de kernen: het maximale behoud van de groenelementen staat hierbij voorop
maar het open houden van bepaalde delen moeten ook kansen krijgen. Ook de relatie met wonen, recreatie en landbouw
moet een harmonieus evenwicht krijgen4.

-

Belangrijke blauwe aders uitbouwen tot natuurverbindingsstroken: De belangrijkste vaarten en waterlopen, nl. het Klein
Schijn, Zwanebeek, Kotsbosloop, Groot Schijn, Kleine Beek en Waterstraatse Loop maar zeker ook het Anti-Tankkanaal
vervullen een belangrijke verbindingsfunctie voor fauna en flora. Zij dienen in deze functie versterkt te worden. Dit betekent
dat er ruimtelijke voorwaarden worden gecreëerd die het integraal waterbeheer5 ondersteunen en die de relaties tussen de
waterloop en de omgevende vallei versterken.

-

Het creëren van een kwalitatief hoogwaardig landschap: De meest belangrijke optie in Schilde is het bevorderen van de
duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig landschap. Daarvoor moet de
planning en het beleid:
−
−
−
−

4
5

Duidelijke, ook duurzaam te handhaven, functionele verbanden leggen.
Expliciet reageren op de aanleidingen die het bestaande landschap biedt.
Heldere principekeuzes maken die consequent in planvorming, uitvoering en beheer zijn vastgehouden.
Een ondersteuning van het geheel bieden door goed vormgegeven details.

Bovendien dient elk bestuur rekening te houden met de mogelijkheid op hun grondgebied de natuurlijke overstromingsgebieden te vrijwaren.
Algemene aspecten integraal waterbeheer: duurzaam lokaal waterbeleid betreft de brongerichte aanpak m.b.t. het oplossen en voorkomen van wateroverlast,
waterverontreiniging, verdroging, aantasting van het natuurlijk milieu van watersystemen en erosie. Het gaat dus over maatregelen genomen op lokaal vlak,
ter bevordering van de lokale gemeentelijke en bovengemeentelijke waterhuishouding en waterkwaliteit.
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6.1.2. HET RUIMTELIJK BELEID
Naar het ruimtelijk beleid toe wordt de volgende beleidstrap opgesteld:

Note:
De kaarten van het gewenst IVON zijn nog niet ter beschikking maar binnen de gemeente Schilde behoren heel wat gebieden tot
een gewenst IVON: Klein Schijnvallei / Wouwers beek, kasteeldomein Hof ter Linden, het natuurgebied tussen het golfterrein en
Schildestrand, het Anti-Tankkanaal vanaf Schildestrand tot aan Putse Heide, Groot Schijnvallei ter hoogte van Schildehof. Op
termijn bestaat de mogelijkheid dat er op Vlaams niveau uitvoeringsplannen voor deze gebieden worden opgemaakt die bepaalde
gemeentelijke visie-elementen kunnen bijsturen en/of nuanceren.
Op basis van het voorgaande dient dus opgemerkt dat de ontwikkelingsperspectieven die betrekking hebben op selecties van
bovenlokaal niveau (een aantal natuurverbindingen, de verwevingsgebieden natuur/landbouw of natuur/recreatie en de
gemeentelijke kwetsbare zones alsook de landschappelijke bakens) enkel als suggesties aan de bevoegde overheden kunnen
beschouwd worden.
De elementen die reeds aangegeven werden in het RSPA worden hier rechtstreeks in het beleid opgenomen.

GRS SCHILDE – RICHTINGGEVEND GEDEELTE

Groep Planning - 21

6.1.2.1. WATERKANSENKAART
Zoals vermeld in het informatief gedeelte zijn er binnen de gemeente Schilde zeer veel risicozones voor overstromingen (ROGNOG kaart, voorlopige afbakening). Er werd reeds voor een deel van Schilde een waterstudie opgemaakt (i.f.v. BPA Kotsbos, Het
Moer en Schildestrand): via deze studie kan er verder gewerkt worden aan een zogenaamde “waterkansenkaart”. Op deze kaart
kan er – in overleg met buurgemeenten,… – op een positieve manier ingespeeld worden op de waterproblematiek: waar kan er
water geborgen worden,…?
Het beleid en de (verdere) inrichting van de volgende beleidselementen (gemeentelijke natuurverbinding, gemeentelijke kwetsbare
zone, gemeentelijke verwevingsgebied natuur / landbouw, gemeentelijk verwevingsgebied natuur / recreatie, landschapsas en
tenslotte groene dooradering) worden steeds afgestemd op deze waterkansenkaart.
6.1.2.2. (GEMEENTELIJKE) NATUURVERBINDING
De verbindingsgebieden zijn die gebieden die ofwel grensoverschrijdend ofwel op gemeentelijk niveau belangrijk geacht worden
voor het realiseren van (ecologische) verbindingen tussen twee of meerdere natuurlijke gebieden. Ze garanderen min of meer het
aaneensluiten van de (gemeentelijke) kwetsbare zones. Door deze gebieden met elkaar te verbinden ontstaat een ecologisch
netwerk. In de gemeente Schilde worden deze verbindingen gevormd door de belangrijkste beekvalleien van de gemeente.
Het ruimtelijk beleid dat gewenst is in de verbindingsgebieden is gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine
landschapselementen, waterkwaliteit en de ecologische inrichting van het geheel. Dit moet evenwel gebeuren in evenwicht met
de andere functies van het gebied. Het bouwvrij houden van de verbindingsgebieden staat voorop.
Beekvalleien kunnen tot belangrijke groen-blauwe ontwikkelen die niet alleen een belangrijke ecologische functie hebben, maar
ook maatschappelijk van belang zijn. Herwaardering van winterbeddingen kan bijvoorbeeld een belangrijke maatregel tegen
wateroverlast zijn. In combinatie met wandelpaden of fietspaden kunnen ze een belangrijke meerwaarde vormen naar recreatie,
woon-schoolverkeer,… .
Ingebuisde waterlopen zorgen op verschillende plaatsen voor problemen: overwelvingen dienen daarom zoveel mogelijk
verwijderd / vermeden te worden om de natuurlijke berging en het zelfreinigend vermogen te herstellen / vrijwaren.
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Het betreft de volgende verbindingen6:
-

Anti-Tankkanaal: bovenlokaal (fortengordel)
Klein Schijn: bovenlokaal
Zwanebeek – Kotsbosloop: gemeentelijk
Groot Schijn: bovenlokaal
Groot Schijn – Kleine Beek – Waterstraatse Loop: gemeentelijk

6.1.2.3. GEMEENTELIJKE KWETSBARE ZONE
Dit zijn de waardevolste natuurlijke gebieden of potentieel waardevolle gebieden voor natuur in de gemeente. Ze verdienen
prioritaire aandacht. Het zijn gebieden waar de natuur- en/of bosfunctie bovengeschikt of tenminste nevengeschikt is aan de
andere functies en natuur als hoofdgebruiker voorkomt of waar dit op termijn gewenst is. In de gemeente Schilde betreft het
hoofdzakelijk bosgebieden. Bovendien worden er in Schilde een aantal gebieden als gemeentelijke kwetsbare zone aangeduid
juist om een andere deelstructuur te ondersteunen: bijvoorbeeld worden de Picardiebossen en bossen achter De Rest aangeduid
als gemeentelijke kwetsbare zones om garanties te kunnen geven dat het groen tot diep in de kern blijft doordringen (m.a.w. geen
kans op verdichting met bebouwing). Opgemerkt moet worden dat de gemeentelijke kwetsbare zones kunnen aansluiten op
(bovenlokale) kwetsbare zones buiten de gemeente: bijvoorbeeld de bossen langsheen de ring rond Wijnegem (nabij
waterzuiveringsstation) zijn aangeduid als gemeentelijke kwetsbare zone maar hebben binnen de gemeente een beperkte
oppervlakte, toch sluiten zij aan bij een groter geheel. Mogelijk kan de studie stadsrandbos (noordelijke gordel), die wordt
opgemaakt die de afdeling Bos en & Groen in samenwerking met de Provincie Antwerpen, een insteek bieden om aan de
toegankelijkheid en onderlinge verbinding van de bestaande bossen tegemoet te komen. Naar toegankelijkheid toe wenst de
gemeente nauw samen te werken met de Provincie maar wenst zeker niet dat de (huidige) biologische waarde van haar bossen in
gedrang komt.
Het beleid dat gewenst te voeren is binnen de kwetsbare zones is gericht op de ruimtelijke ondersteuning van het behoud en de
verdere ontwikkeling van de huidige biologische waarde of de ontwikkeling van een hogere biologische waarde in het gebied. Dit
houdt ruimtelijke randvoorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige ecotopen. Om de
biologische waarde ruimtelijke te ondersteunen zal het beleid het niet verder bebouwen karakter in stand houden. Het betreft de
volgende gebieden:

6

Voor de stroomgebieden van het Groot Schijn, Klein Schijn en de Wezelsebeek werd in opdracht van de dienst Waterbeleid van de Provincie Antwerpen door
een studiebureau in februari 2004 een hydrologische en hydraulische studie opgestart. Met deze studie wil de dienst Waterbeleid van de Provincie
Antwerpen de wateroverlast in deze stroomgebieden integraal aanpakken.
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“Picardiebossen”: gemeentelijk
Bossen achter De Rest: “De Restbossen”: gemeentelijk
Bossen van en rond Kasteel Spreeuwenberg: “Puttenhofbossen” (Het Puttenhof is momenteel parkgebied op het gewestplan,
het was echter in het eerdere BPA Dorpskom Zuid een zone voor openbaar nut: de gemeente had dit graag vermengd zien).
M.a.w. wordt er in de gemeentelijke kwetsbare zone “Putenhof” een uitzondering voorzien maar hier worden er in het RUP
zeer strenge regels aan verbonden om de groenzone optimaal te kunnen vrijwaren: gemeentelijk
Bossen rond het waterzuiveringsstation langsheen Houtlaan: “Houtlaanbossen”: gemeentelijk
Bossen achter Victor Frislei: “Victor Frisleibossen”: gemeentelijk
Bossen van en rond Hof Ter Linden: “Hof Ter Lindenbossen”: bovenlokaal
Bossen van en rond Kasteel van ‘s-Gravenwezel – Kasteel-Domein Catershof, rondom woonpark Zonnebos: “Bossen van ’sGravenwezel”: gemeentelijk
Bossen van en rond het domein Haar: “Haarbossen”: gemeentelijk. Wel bovenlokaal is het natuurgebied tussen het golfterrein
en Schildestrand.
Bossen van en rond Het Kamp: “Kampbossen”: gemeentelijk
Bossen rondom het specifiek woonproject Kotsbos: “Kotsbossen”: gemeentelijk
Bossen van en rond domein De Drijhoek: “Drijhoekbossen”: gemeentelijk
Bossen van en rond het specifiek woonproject Putse Heide: “Putse Heidebossen”: gemeentelijk
Bossen van De Zetten: “De Zettenbossen”: gemeentelijk

6.1.2.4. GEMEENTELIJK VERWEVINGSGEBIED NATUUR / LANDBOUW
Deze gebieden hebben eveneens een belangrijke natuurlijke waarde maar binnen deze gebieden ligt er meer de nadruk op het
open houden van deze gebieden. M.a.w. is hier een verdere bebossing van het gebied niet gewenst. De oppervlakten zijn echter te
beperkt om als volwaardig landbouwgebied te fungeren daarom zal er hier zo een beleid gevoerd worden dat de aanwezige
landbouwgebieden al de kansen krijgen maar dat de nadruk eveneens zeer sterk op de natuurlijke aspecten wordt gelegd.
Omdat deze gebieden open worden gehouden, zullen ze eveneens fungeren als open ruimte verbindingen – geassocieerd met de
gemeentelijke natuurverbindingen – tussen de verschillende (gemeentelijke) kwetsbare zones. Het betreft de volgende gebieden:
-

7

Gemeentelijke open ruimte verbinding “Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer”: gemeentelijk
Gemeentelijke open ruimte verbinding “Schildestrand” – Bethaniëlei”: gemeentelijk7
Gemeentelijke open ruimte verbinding “Hof Ter Linden – Zonnebos”: gemeentelijk

Ter hoogte van Torfheide is er nog bijkomend onderzoek noodzakelijk of het wenselijk zou zijn hier een bijkomend golfterrein aan te leggen.
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6.1.2.5. GEMEENTELIJK VERWEVINGSGEBIED NATUUR / RECREATIE
Dit gebied heeft eveneens een belangrijke natuurwaarde maar het sportaspect is eveneens belangrijk. Het beleid richt zich op het
behoud, herstel en versterking van de natuurwaarden maar de recreatie krijgt ook al de kansen. Opgemerkt moet worden dat er
hier enkel de huidige recreatie mag blijven bestaan en dat er in principe geen nieuwe infrastructuur mag bijkomen, enkel mag er
infrastructuur bijkomen in teken van het geheelontwerp voor de huidige recreatie (niet overschrijden van draagkracht). De huidige
zonevreemde woningen kunnen mogelijks ook omgevormd worden naar infrastructuur in teken van de huidige recreatie (eveneens
mag hier de draagkracht niet overschreden worden). Het betreft het volgende gebied:
-

Bestaande Golfterrein Rinkven: gemeentelijk

6.1.2.6. LANDSCHAPSAS
Binnen de gemeente worden er een aantal parken geselecteerd die het vertrekpunt vormen van een belangrijke landschapsas
binnen de structuur van de gemeente. Er zijn nog parken aanwezig binnen Schilde maar zij hebben een mindere landschappelijke
impact op de structuur. De volgende parken krijgen een extra inspanning naar het landschappelijke beleid toe:
-

Kasteel van ‘s-Gravenwezel en park met noord- en zuid gerichte assen
Hof Ter Linden en park met zuidwest gerichte as
Schildehof met park met noord gerichte as

6.1.2.7. GROENE DOORADERING
In combinatie met de gewenste nederzettingsstructuur worden er een aantal groene dooraderingen voorzien. De groene
dooraderingen zullen de volgende “startpunten” moeten kennen:
-

Vanuit Picardiebossen naar centrum kern Schilde
Vanuit Restbossen naar centrum van kern Schilde
Vanuit Spreeuwenbergbossen naar centrum van kern Schilde
Vanuit open ruimte verbinding Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer naar het centrum van kern Schilde
Vanuit Schildehof naar kern Schilde toe (via woonpark)
Vanuit Houtlaanbossen naar kern Schilde toe (via woonpark)
Vanuit Hof Ter Lindenbossen naar kern Schilde
Vanuit Hof Ter Lindenbossen naar kern ‘s-Gravenwezel
Vanuit Bossen van ’s-Gravenwezel naar kern ‘s-Gravenwezel
Vanuit open ruimte verbinding Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer naar oostelijke woonpark

KAART 1

: GEWENSTE NATUURLIJKE – LANDSCHAPPELIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR
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DE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR

6.2.1. ONTWIKKELINGSOPTIES
De gemeente heeft de volgende algemene ontwikkelingsopties vooropgesteld:
−

Verbeteren van het bestaande wegennet: het gebruik van bestaande verkeersinfrastructuur moet worden verbeterd zodat
ongevallenconcentraties verminderen, knelpunten met een hoog onveiligheidsgevoel afgezwakt en de inrichting van de
straatruimte zo aangepast wordt dat de kans op ongevallen word verminderd en de gevolgen van een ongeval afnemen.

−

Bevorderen van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid (voornamelijk voetgangers en fietsers): het verhogen van de
verkeersafwikkeling dient de verkeersleefbaarheid te respecteren. Het begrip verkeersleefbaarheid heeft zowel te maken met
de verblijfskwaliteit en veiligheid als met de verkeersfunctie. In de relatie tussen beide moet de leefbaarheid benadrukt
worden. Immers leefbaarheid is maar mogelijk indien de bereikbaarheid wordt gegarandeerd van zowel de kernen als de
woonparken.

−

Voorzien van een comfortabele verblijfsomgeving voor de bewoners: bewoners zijn kritische gebruikers van hun
verkeersruimte. Een ongezellige straat, slecht wegdek, slecht verzorgde voetpaden zorgen voor klachten en een lage beleving
van de openbare ruimte in het algemeen en de verkeersruimte specifiek. Het komt er op aan door planning, inrichting en
consequent beheer een degelijke, veilige en groene verblijfsruimte te voorzien voor de bewoners.

−

Veilige en comfortabele fiets- en wandelroutes door Schilde: het gebruik van de fiets en verplaatsingen te voet dient bevorderd
te worden door aan fietsers en voetgangers veilige en comfortabele routes door de gemeente aan te bieden, zowel voor
toeristisch als voor dagdagelijks gebruik. Het gebruik van oude wandelpaden die in de vergetelheid zijn geraakt is hierbij een
zeker te overwegen optie.
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6.2.2. HET RUIMTELIJK BELEID
Om tegemoet te komen aan bovengenoemde ontwikkelingsopties kunnen er een aantal ruimtelijke beleidselementen naar voor
worden geschoven:
1 - Inrichten van verblijfsgebieden en de creatie van poorten
2 - Uitwerken van een lokaal functioneel fietsroutenetwerk
3 - Opstellen van categorisering van het wegennet ten behoeve van het gemotoriseerd verkeer
4 - Aanpakken van vrachtverkeer
5 - Openbaar vervoersnetwerk
6.2.2.1. INRICHTEN VAN VERBLIJFSGEBIEDEN
Zowel de kern van Schilde, de kern ‘s-Gravenwezel, al de woonparken als de weekendverblijven worden afgebakend als
verblijfsgebieden. Het volgende beleid wordt hier voorgesteld:
BELEID

WEG

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN IN DE

1. KERKSTRAAT TE ‘S-GRAVENWEZEL

DORPSCENTRA SCHILDE EN ‘S-GRAVENWEZEL

2. BRASSCHAATSEBAAN (GEDEELTE IN DORPSCENTRUM SCHILDE) – SCHOOLSTRAAT – PUTTENHOFLAAN

AANLEGGEN VAN VOETGANGERSROUTES OF VOETPADEN

REALISATIE VOETGANGERSNETWERK + STRAATMEUBILAIR LANGS DEZE ROUTES. SPECIALE AANDACHT VOOR DE

3. TURNHOUTSEBAAN (GEDEELTE IN DORPSCENTRUM SCHILDE)

BEREIKBAARHEID VAN OPENBAAR VERVOER
ONDERZOCHT

WORDEN

OF

DE

– STOPPLAATSEN OP N121 EN N12. IN VERDERE STUDIES MOET

BUURTWEGEN

EEN

MEERWAARDE

VOETGANGERSNETWERK.

CREATIE POORTEN VOOR SNELHEIDREMMING IN CENTRA

BIJ HET BINNENRIJDEN VAN DE DORPSKERNEN: ’S-GRAVENWEZEL
POORT 1: OP DE KAAK BIJ DORPSCENTRUM ’S-GRAVENWEZEL
POORT 2: OP SINT-JOBSESTEENWEG BIJ DORPSCENTRUM ’S-GRAVENWEZEL
POORT 3: OP G. DE PÉLLICHYLEI BIJ DORPSCENTRUM ’S-GRAVENWEZEL
POORT 4: OP WIJNEGEMSESTEENWEG BIJ DORPSCENTRUM ’S-GRAVENWEZEL
BIJ HET BINNENRIJDEN VAN DE DORPSKERNEN: SCHILDE

KUNNEN

BETEKENEN

VOOR

HET
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POORT 5: OP BRASSCHAATSEBAAN BIJ DORPSCENTRUM SCHILDE
POORT 6: OP TURNHOUTSEBAAN N12 BIJ DORPSCENTRUM SCHILDE
POORT 7: OP OELEGEMSESTEENWEG / LIERSEBAAN BIJ DORPSCENTRUM SCHILDE
POORT 8: OP TURNHOUTSEBAAN N12 BIJ DORPSCENTRUM SCHILDE
INVOEREN VAN ZONE-30

BINNEN DE KERNEN SCHILDE EN ’S-GRAVENWEZEL EN DE SPECIEFEKE WOONPROJECTEN VAN WEEKENDVERBLIJVEN
ZONE-30 AFBAKENEN.

GRS GEEFT GLOBALE SITUERING, VOOR DE JUISTE SITUERING WORDT ER VERWEZEN NAAR

HET MOBILITEITSPLAN (OOK MOGELIJK IN WOONPARK)

BEVEILIGEN EN HERINRICHTING SCHOOLOMGEVINGEN MET

ALLE SCHOOLOMGEVINGEN (SCHOOLOMGEVINGEN ZEKER ZONE-30 MAKEN)

MINDER PARKEERMOGELIJKHEDEN VOOR KORTPARKEERDERS TEN VOORDELE VAN VERBETERINGEN VOET- EN
FIETSPADEN, SIGNALISATIE, VERLICHTING ZEBRAPADEN

TABEL 1

: INRICHTEN VAN VERBLIJFSGEBIEDEN

6.2.2.2. UITWERKEN VAN EEN LOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK
Er wordt voor de gemeente Schilde een totaalbeeld voor een functioneel8 fietsroutenetwerk uitgewerkt op zowel lokaal als
bovenlokaal niveau. Door de Provincie werden volgende bovenlokale functionele fietsroutes in het provinciaal fietroutenetwerk
opgenomen:
HIËRARCHISCH NIVEAU

ROUTEBESCHRIJVING

HOOFDROUTE

LANGSHEEN ABERTKANAAL

BOVENLOKALE ROUTE

N12 TURNHOUTSEBAAN (WIJNEGEM - ST.ANTONIUS)

BOVENLOKALE ROUTE

N121: DE KAAK – KERKSTRAAT – GILLÈS DE PÉLICHYLEI – BRASSCHAATSEBAAN (‘S-GRAVENWEZEL – SCHILDE)

BOVENLOKALE ROUTE

SCHOOLSTRAAT – PUTTENHOFLAAN – OELEGEMSESTEENWEG (SCHILDE – OELEGEM)

BOVENLOKALE ROUTE

WIJNEGEMSTEENWEG (‘S-GRAVENWEZEL – WIJNEGEM)

BOVENLOKALE ROUTE

BETHANIËLEI (ST.ANTONIUS – ST.JOB-IN’T-GOOR)

BOVENLOKALE ROUTE

KLEIN WATERSTRAAT – NOORDERLAAN – FORTSTEENWEG – SINT-JOBSTEENWEG

ALTERNATIEVE BOVENLOKALE ROUTE

LANGSHEEN HET ANTI-TANKKANAAL

ALTERNATIEVE BOVENLOKALE ROUTE

SINT-JOBSTEENWEG – ’S-GRAVENWEZEL – SINT-JOB-IN’T-GOOR

TABEL 2

8

: BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETROUTES

De recreatieve fietsroutes worden besproken in het hoofdstuk toeristische – recreatieve structuur
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Aanvullend wordt er door de gemeente een lokaal functioneel fietsroutenetwerk uitgetekend. Hierin worden de belangrijkste
bestemmingsgebieden voor fietsverkeer in de gemeente (de beide dorpskernen, de belangrijkste bushaltes, de woonparken en de
scholen) met elkaar verbonden in een hiërarchisch verband, wat resulteert in de hiernavolgende lijst:
HIËRARCHISCH NIVEAU

ROUTEBESCHRIJVING

LOKALE ROUTE

WATERSTRAAT – DELBEKESTRAAT (SCHILDE – BRECHT)

LOKALE ROUTE

MOERSTRAAT TOT ZONNEBOS

LOKALE ROUTE

PATER NUYENSLAAN

LOKALE ROUTE

KASTEELDREEF

LOKALE ROUTE

RODEDREEF – DE PONT – KEMPISCHE VELDWEG – DE HEUVEL

LOKALE ROUTE

GOORSTRAAT – LEMMEKENSBAAN

LOKALE ROUTE

NOORDERLAAN – SCHILDEDREEF – CATHARINADREEF – KROONDREEF

LOKALE ROUTE

LIERSEBAAN

LOKALE ROUTE

GLADIOLENLAAN – BOTERLAARBAAN

LOKALE ROUTE

KROONDREEF

LOKALE ROUTE

ROZENLAAN – DE KLUIS

LOKALE ROUTE

HOGE HAAR

LOKALE ROUTE

PATER KENISLAAN – BEEMDENLAAN – MEERHOFLAAN

LOKALE ROUTE

JACHTHOORNLAAN

LOKALE ROUTE

JAGERSDREEF – EEKHOORNLAAN

LOKALE ROUTE

TREEMBLOKSTRAATJE

LOKALE ROUTE

BEUKENDREEF – BOTERLAARBAAN

LOKALE ROUTE

KEMPISCHE VELDWEG

LOKALE ROUTE

KAPELSTRAAT – GROENELAAN – OUDE BAAN

LOKALE ROUTE

BELLEVUEDREEF

VOORLOPIGE ALTERNATIEVE
ROUTE

(IN

AFWACHTING

PAUWELSLEI – A. DILSLEI – K.WERREBROECKLEI – DRIJVERSLAAN – SINTHUBERTUSLAAN – BUIZERDLAAN

FIETSPAD N121)

VOORLOPIGE ALTERNATIEVE
ROUTE

(IN

E. VAN DE VELLAAN

AFWACHTING

FIETSPAD N121)

TABEL 3

: LOKALE FUNCTIONELE FIETROUTES
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6.2.2.3. OPSTELLEN VAN CATEGORISERING VAN HET WEGENNET TEN BEHOEVE VAN HET GEMOTORISEERD VERKEER
De categorisering is een uitdrukking van de gewenste structuur voor de verkeersafwikkeling. De primaire en de secundaire wegen
worden geselecteerd op Vlaams en Provinciaal niveau, het GRS geselecteerd enkel de lokale wegen9. De selectie van de lokale
wegen wordt voorgesteld in het mobiliteitsplan en vastgelegd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. De lokale wegen
worden onderverdeeld in drie types.
Lokale weg type I: lokale verbindingsweg
Dit zijn de belangrijkste verkeersassen op lokaal niveau. Ze vormen de verbinding tussen verschillende kernen. Ze spelen
evenwel geen rol op regionaal niveau en dienen niet ter ontwijking van een weg van een hoger niveau. Voor Schilde worden de
volgende wegen voorgesteld:
N21 Brasschaatsebaan / Gillès de Pélichylei / Kerkstraat
Wijnegemsesteenweg
Schoolstraat / Oelegemsteenweg
Waterstraat
Bethaniëlei
Lokale weg type II: lokale ontsluitingsweg
De nadruk ligt hier op de ontsluiting van een wijk of deel van de gemeente. Het doorgaand verkeer dat geen bestemming heeft in
het betrokken deel van de gemeente dient geweerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door verkeersremmende maatregelen. Voor
Schilde wordt voorgesteld:
Pater Nuyenslaan
Kasteeldreef
Liersebaan
Klein Waterstraat
Sint-Jobsteenweg

Fortsteenweg
Noorderlaan
Schildedreef
Kroondreef
Catharinadreef

Lokale weg type III
Alle andere straten zijn lokale wegen type III. De belangrijkste functie is toegang geven aan de verschillende functies.

9

Binnen dit puntje worden de primaire en de secundaire wegen niet opnieuw vermeld (zie informatief gedeelte en gewenste structuur op macroschaal), maar
op de kaart “Gewenste verkeers- en vervoersstructuur” worden ze wel opgetekend voor de duidelijkheid.
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6.2.2.4. AANPAKKEN VAN VRACHTVERKEER
De volgende maatregelen zullen getroffen worden om het vrachtverkeer aan te pakken:
-

-

-

Via het invoeren van gewichtsbeperking wordt het doorgaand vrachtverkeer geconcentreerd op de hoofdroutes N12, N121 ’sGravenwezel – Schilde – Oelegem, Wijnegemsesteenweg, Waterstraat en Bethaniëlei. Plaatselijk bestemmingsverkeer blijft
mogelijk.
Aanleg parkeerterrein voor vrachtwagens in de onmiddellijke buurt van het lokaal bedrijventerrein “Turnhoutsebaan” en
invoeren parkeerverbod voor vrachtwagens op het openbaar domein in de verblijfsgebieden.
Invoeren regeling laden en lossen in de dorpscentra van Schilde en ‘s-Gravenwezel.
Herinrichten van gevaarlijke kruispunten: Liersebaan – Turnhoutsebaan, Klein Waterstraat – Turnhoutsebaan, Waterstraat –
Turnhoutsebaan, Pater Nuyenslaan – Turnhoutsebaan, Kasteeldreef – Turnhoutsebaan, Kerkelei – Turnhoutsebaan,
Turnhoutsebaan – Schoolstraat – Brasschaatsebaan, De Kaak – Wijnegemsesteenweg, Liersebaan – Oelegemsesteenweg,
Kerkstraat – Sint-Jobsteenweg, Wijnegemsesteenweg – Pater Nuyenslaan, Wijnegemsesteenweg – Jagersdreef – Treemblok.
Aanleg parallelweg (ook met park-and-ride en bike-and-walk zone en herinrichting N12 bij het lokaal bedrijventerrein
“Turnhoutsebaan”.

6.2.2.5. OPENBAAR VERVOERSNETWERK
De Turnhoutsebaan (N12) is in het RSPA geselecteerd als stamlijn van voorstedelijk vervoer. Ook is een knooppunt van
intergemeentelijk / voorstedelijk niveau geselecteerd langsheen deze weg, ter hoogte van de lokale verbindingsweg naar ‘sGravenwezel. Hier kruist de weg met een verbindende buslijn (verbindend intergemeentelijk niveau).
Naar het openbaar vervoer toe worden de volgende maatregelen op korte tot lange termijn gerealiseerd:
-

10

Bushaltes uitrusten met overdekte fietsstallingen10 en beter bereikbaar maken.
Verbeteren van de halte-accommodatie om het busgebruik aangenamer te maken (schuilhuisje, zitgelegenheid)
Aanleg parkeergelegenheid aan enkele belangrijke bushaltes en aan een Park-and-Ride+Bike+Walk-halte (PRBW) in de
nabijheid van de KMO-zone Turnhoutsebaan.

Tijdens de laatste jaren werden de meeste gebruikte bushaltes langs de Turnhoutsebaan reeds voorzien van overdekte fietsstallingen
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Verkeerslichtenbeïnvloeding voor bussen op N12: door middel van verkeerslichtenbeïnvloeding ondervinden de bussen van
De Lijn minder congestiehinder op de N12. Op het einde van de vrije busstroken richting Schilde worden de verkeerslichten
zodanig beïnvloed dat de lijnbus aan een aanvaardbare snelheid (dus zonder file) het centrum kan binnen rijden. Het
autoverkeer en het vrachtverkeer worden als het ware buiten het centrum tegengehouden ten voordele van het openbaar
vervoer.
De gemeente Schilde zal, samen met De Lijn, bekijken of het mogelijk is om meer bushaltes (meer op- en afstapplaatsen) te
voorzien om zo tot een fijnmaziger netwerk van openbaar vervoer te komen.

KAART 2

: GEWENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR
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DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

6.3.1. AANBOD AAN BOUWMOGELIJKHEDEN
Volgens het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) moet er voor het aanbod aan bouwmogelijkheden in het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan het volgende vermeld worden:
−
−
−
−

Gronden langs uitgeruste weg in (landelijk) woongebied
Percelen in niet-vervallen verkavelingen / Gronden met een woonbestemming in goedgekeurde BPA’s
Gronden in woongebied langs niet-uitgeruste weg (binnengebieden met een minimum oppervlakte van 1,00ha)
Gronden in woonuitbreidingsgebieden

De inventaris van de onbebouwde percelen is tweeledig: enerzijds is er de inventaris van de onbebouwde kavels in niet-vervallen
verkavelingen en langs uitgeruste wegen, anderzijds is er de inventaris van de onbebouwde niet-uitgeruste binnengebieden in
woon(park)gebied.
Voor het aanbod van onbebouwde percelen binnen goedgekeurde verkavelingen en langs uitgeruste wegen, wordt gebruik
gemaakt van de inventaris die de gemeente opgesteld heeft. Volgens deze inventaris zijn er momenteel nog 375 onbebouwde
percelen binnen goedgekeurde verkavelingen, en 636 onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen. Echter niet alle theoretisch
beschikbare bouwgronden zullen de eerstvolgende jaren daadwerkelijk op de markt komen. In de vakliteratuur11 wordt
aangenomen dat in een periode van tien jaar normalerwijze slechts ongeveer 50% van de theoretisch beschikbare percelen binnen
verkavelingen op de markt komt, en slechts 30% van de theoretisch beschikbare percelen langs uitgeruste wegen. De planperiode
tot 2007 bedraagt momenteel nog slechts enkele jaren, maar mits een actief stimuleringsbeleid door het gemeentebestuur kunnen
deze aandelen nog opgedreven worden.
Naast onbebouwde binnengebieden werd er gekeken naar mogelijke binnengebieden. Hier werd een richtnorm van minimum 1ha
gehanteerd om een kwalitatieve invulling van een binnengebied te kunnen garanderen. Er werd echter tot de conclusie gekomen
dat er binnen het woongebied van Schilde geen gebieden liggen die een minimum van 1ha hebben, niet tot de percelen langs

11

Dit percentage is ook voorgeschreven in de ministeriële omzendbrief RO 97/03.
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uitgeruste wegen en niet behoren tot een niet vervallen verkaveling behoren. Wel zijn er ruime oppervlakten terug te vinden
binnen het woonparkgebied, wat zelfs tot een kleine 60ha gaat.
VRIJLIGGENDE NIET-ONTSLOTEN BINNENGEBIEDEN IN WOONPARKGEBIED

OPPERVLAKTE

WATERSTRAAT - 1

3,7 HA

DE RONDEN

1,0 HA

STEYNHOEFSE AARD

1,1 HA

WATERSTRAAT - 2

2,0 HA

SCHILDESTRAND

3,5 HA

BARON DELBEKESTRAAT

2,8 HA

NOORDERLAAN

3,6 HA

‘T KASTEEL

4,0 HA

HOF TER LINDEN

6,4 HA

DE ZETTEN

34,1 HA

TOTAAL

62,2 HA

TABEL 4

: VRIJLIGGENDE NIET-ONTSLOTEN BINNENGEBIEDEN IN WOONPARKGEBIED

PERCELEN IN NIET VERVALLEN VERKAVELINGEN (50% VAN HET TOTAAL)

188

PERCELEN LANGS UITGERUSTE WEGEN (30% VAN HET TOTAAL)

190

NIET ONTSLOTEN TERREINEN IN WOONPARKGEBIED (15 WONINGEN / HA)

933

TOTAAL

1.311

TABEL 5

: TOTAAL AANBOD AAN BOUWMOGELIJKHEDEN

Bron

: Inventaris onbebouwde percelen, technische dienst Schilde

KAART 3

: SITUERING NIET-UITGERUSTE ONBEBOUWDE BINNENGEBIEDEN
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6.3.2. CONFRONTATIE VAN BEHOEFTE EN AANBOD
In Tabel 6 wordt het totale aanbod geplaatst tegenover de verwachte behoefte aan woningen tot 2007. Uit de confrontatie blijkt
dat het bestaande aanbod zal volstaan om de geraamde behoefte voor de bevolking tijdens die periode op te vangen.

TABEL 6

AANBOD

BEHOEFTE12

SALDO

1.311

351

960

: CONFRONTATIE AANBOD – BEHOEFTE VOOR DE PERIODE 2000 - 2007

Puur theoretische betekent dit dat de verschillende woonuitbreidingsgebieden (nog vrije gebieden) NIET zullen moeten worden
aangesneden om de natuurlijke aangroei van de inwoners van Schilde op te vangen.
Echter zit de gemeente Schilde met een tekort van ongeveer 670 sociale woningen (sociale woonprojecten en woningbouw) om
de algemene richtlijn van 10% van het totale aantal woningen van de gemeente te halen. Binnen het huidige woongebied is het,
wegens plaatsgebrek (in woongebied), de hoge grondprijs, de slechte ruimtelijke inplanting (binnengebieden in woonparken
situeren zich ver van de kernen) onmogelijk om deze woningen te realiseren, m.a.w. zullen de woonuitbreidingsgebieden WEL
(enkele woonuitbreidingsgebieden wel goede ruimtelijke inplanting) voor sociale woonprojecten en woningbouw ter beschikking
moeten staan. Om deze gronden te kunnen aansnijden zal er wel gecompenseerd moeten worden.
Wanneer de woonuitbreidingsgebieden zouden ingenomen worden zijn de volgende aantallen van woningen te verwachten (15
woningen per hectare).
WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

DEELGEMEENTE

OPPERVLAKTE

MOGELIJKS AANTAL WONINGEN AAN 15 WONINGEN PER HECTARE

WUG “MOERSTRAAT”

‘S-GRAVENWEZEL

7,7 HA

116

WUG “TREEMBLOKSTRAAT”

‘S-GRAVENWEZEL

6,7 HA

INGENOMEN

WUG “MOERHOFLAAN”

SCHILDE

4,8 HA

72

WUG “GERSBLOK”

SCHILDE

4,0 HA

INGENOMEN

WUG “SPILDOORN”

SCHILDE

7,2 HA

INGENOMEN

WUG “OELEGEMSESTEENWEG”

SCHILDE

8,3 HA

WUG “DE PONT”

SCHILDE

3,6 HA
42,3 HA

TABEL 7

12

125
STRAATKANT INGENOMEN +

38

TOTAAL: 351

: AANTAL WONINGEN MOGELIJKS IN WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

Zoals in het informatief gedeelte vermeld wordt bij de behoefteberekening het cijfer van de Mira-2 projectie gehanteerd. Mocht hier puur theoretisch het
cijfer van de gesloten prognose op basis van de natuurlijk aangroei gebruikt worden (-265) blijft het resultaat voor de gemeente Schilde hetzelfde: er mogen
geen woonuitbreidingsgebieden (nog vrije gebieden) aangesneden worden.
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Wanneer al de beschikbare woonuitbreidingsgebieden zouden ingenomen worden is er ruimte voor ongeveer 350 woningen aan
een dichtheid van 15 woningen per hectare.

6.3.3. ONTWIKKELINGSOPTIES
De gemeente heeft de volgende algemene ontwikkelingsopties vooropgesteld:
-

Geen bijkomende woongebieden ontwikkelen: het bestaande woonpatrimonium optimaliseren (renovatie, ééngezinswoningen
omvormen tot meergezinswoningen, vernieuwbouw,...). Hierbij dient een creatieve manier van inbreiding aangewend worden
om nieuwe (verschillende) woonvormen (woonerven, meergezinswoningen,...) en/of sociale woningbouw te kunnen realiseren
binnen het bestaande woonweefsel.
Wat met het bestaande woonpatrimonium?
Renovatie en vernieuwbouw van woningen met mindere woonkwaliteit stimuleren.
Rechtszekerheid voor de weekendzones.

-

De realisatie van sociale woningen en/of woningen met een sociaal karakter zijn de aanleiding voor het ontwikkelen van
nieuwe woongebieden (woonuitbreidingsgebieden, nieuwe woonvormen), toch ondergeschikt aan de natuurlijke en
landschappelijke draagkracht van het gebied en aansluitend aan een dorpskern (kernversterking).
Hoe de inbreiding organiseren voor nieuwe woonvormen?
Specifieke woonprojecten in woongebieden.
Dooradering, verdichting / meergezinswoningen in woonparken.
Sociale woningbouw in woonuitbreidingsgebieden.

-

De gemeente wenst een maatschappelijk aanvaardbare oplossing te geven aan de zonevreemde woningen.
Wat met de zonevreemde woningen?
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6.3.4. HET RUIMTELIJKE BELEID
Op basis van de ontwikkelingsopties werden de volgende beleidselementen voorgesteld
6.3.4.1. BESTAANDE WOONPATRIMONIUM
(1) RENOVATIE EN VERNIEUWBOUW VAN WONINGEN MET MINDERE WOONKWALITEIT STIMULEREN
Uit het onderzoek blijkt dat er in Schilde de meeste woningen na 1945 werden gebouwd. Dit betekent dat slechts 12,7% van de
woningen voor WOII werden opgetrokken. Schilde wordt dan ook niet geconfronteerd met een oud patrimonium. De meeste
woningen, meer dan 60%, in Schilde blijken over hoog comfort beschikken. Slechts 5% van de woningen kent geen comfort. Dit
percentage houdt duidelijk verband met de ouderdom van de woningen van Schilde. Een minder oud patrimonium brengt veelal
een hoger gemiddeld comfort met zich mee.
Aan de hand van de ouderdom van het woningpatrimonium kan berekend worden wat de renovatie- en vernieuwbouwbehoefte in
Schilde is13. De volgende tabel geeft per bouwjaar een overzicht van het aantal woningen dat vervangen of uitgebreid gerenoveerd
dient te worden:
BOUWJAAR

AANTAL WONINGEN

% WONINGEN TE VERVANGEN OF UITGEBREID TE

VOOR 1919

306

50,3 %

154

1919 – 1945

544

15,9 %

86

1946 – 1961

1.567

5,4 %

84

1962 – 1970

1.079

2,2 %

24

1971 – 1981

1.679

0,0 %

0

NA 1981

1.118

0,0 %

0

TOTAAL

6.700

RENOVEREN IN PROV.

ANTWERPEN

TABEL 8

: TE VERVANGEN OF UITGEBREID TE RENOVEREN WONINGEN PER BOUWJAAR

Bron

: NIS, Volkstelling 1991 + eigen berekeningen

13

AANTAL WONINGEN TE VERVANGEN OF UITGEBREID TE
RENOVEREN IN SCHILDE

348

Met behulp van de studie “Een uitwerking naar de kwaliteit van woningen in Vlaanderen”, verslag van de Survey 1994 / 1995, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, AROHM, 1996
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Uit de berekeningen blijkt dat ca. 350 woningen in Schilde uitgebreid gerenoveerd of vervangen moeten worden door
nieuwbouw. Dit aantal komt overeen met 5,1% van het totale woningbestand in Schilde. Bij de laatste categorie van woningen is
een zware renovatie financieel niet meer verantwoord, gezien de onredelijke verhouding van de kostprijs voor de
herstellingswerken ten opzichte van de totale waarde van het gebouw na renovatie. Voor deze ca. 350 woningen moet de
gemeente, het OCMW en/of een sociale bouwmaatschappij een actief beleid gaan stimuleren om deze woningen te kunnen
renoveren en/of vernieuwen.
(2) RUIMTELIJKE INPASSING VAN WEEKENDZONES
De gemeente Schilde wenst een beperkt woonrecht te verlenen aan het weekendzones. Daar er binnen deze gebieden het accent
op de recreatie blijft, wordt deze problematiek binnen de gewenste toeristische – recreatieve structuur verder uitgewerkt.
6.3.4.2. NIEUWE WOONVORMEN BINNEN DE WOONPARKEN
Binnen het GRS worden er een aantal nieuwe woonvormen binnen de woonparken voorgesteld. Het gaat enerzijds om juist daar
waar er nu woningen zijn een grotere dichtheid te voorzien binnen éénzelfde bestaande bouwvolume en anderzijds het
omliggende groen in en tussen woningen te versterken. Concreet betekent dit “meergezinswoningen in woonparken” (weliswaar
beperkt) en “groene dooradering”.
-

Meergezinswoningen: Momenteel worden er binnen de woonparken enkel ééngezinswoningen toegestaan, daar de
voorschriften van het gewestplan dit implementeren. Binnen het GRS wordt er geopteerd om enkele van deze bestaande
ééngezinswoningen te laten functioneren voor meergezinswoningen: bestaande ééngezinswoningen bieden dan onderdak
voor meerdere gezinnen. Deze manier van inbreiding heeft de volgende voordelen:
-

Geen nieuwe woningen: verdichting binnen het bestaande weefsel zonder nieuwbouw14 (betere benutting van de ruimte).
Gezinnen met een beperkter budget kunnen zich integreren in het woonpark.

Het aantal gezinnen per meergezinswoningen zal wel worden beperkt tot maximum twee gezinnen per meergezinswoning15,
dit is noodzakelijk om te grote concentraties te vermijden die de draagkracht en het karakter van een woonpark zou kunnen
schaden. Naar morfologie toe is het niet de bedoeling om appartementsblokken te realiseren, het zou gewoon dezelfde
bestaande woning blijven die twee gezinnen herbergt. Het recht van een tweede gezin te huisvesten binnen een bestaande

14
15

Huidige juridische voorraad is steeds te benutten mits toetsing aan de gewenste structuur (groene dooradering,…)
Momenteel wordt er binnen een woonpark maar één gezin per woning aanvaard
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ééngezinswoning wordt toegekend door een beslissing van het College én het is gericht op familiale omstandigheden. Dit is
noodzakelijk om misbruik tegen te gaan: bijvoorbeeld kan een grootouder komen inwonen maar hij of zij blijft eigenlijk
volledig apart wonen (dezelfde straat maar andere huisnummer, bijvoorbeeld 4a en 4b), ook jonge volwassenen kunnen in
het ouderlijke huis een volledig onafhankelijk leven organiseren.
-

Groene dooradering: deze groene dooradering wordt vastgelegd maar kan wel tot een minimum beperkt worden omdat er
binnen het woonpark reeds veel groen aanwezig is. Hierbij wordt er gestreefd naar enerzijds het behoud van de nog groene
ruimte en anderzijds van een duidelijke structuur die het groen door de woonparken naar de woonkernen leidt.
Er zijn een aantal mogelijkheden die de groene dooradering kunnen realiseren, zeker met een aantal niet – ontsloten
binnengebieden (zie hoofdstuk compensatiemogelijkheden).

De gemeente stelt voor om een RUP op te stellen voor al de woonparken van haar grondgebied. Binnen dit RUP – dat vrij
eenvoudig moet opgevat worden – kan de verschillende bestaande BPA’s m.b.t. de woonparken integraal overnemen, met daarbij
de aanduiding van de groene dooraderingen en het principe van de meergezinswoningen.
6.3.4.3. SPECIFIEKE WOONPROJECTEN IN WOONPARKGEBIEDEN
Binnen dit hoofdstuk worden er een aantal specifieke woonprojecten aangeduid: hiermee wordt er bedoeld dat er op die
aangeduide plaats speciale aandacht wordt gegeven aan het ontwikkelen van woningen. Deze projecten worden ontwikkeld met
de basisgedachte van de groene dooradering en het principe van meergezinswoningen. Er moet steeds rekening gehouden worden
met het feit dat Schilde binnen het RSPA geselecteerd is als onderdeel van het bebouwd perifeer landschap. Hierbij moet er steeds
gestreefd worden naar het behoud van de groenstructuur. Ook moet er binnen de realisatie van de specifieke woonprojecten
aandacht gaan naar o.a. mindervalide of oudere mensen.
Het gaat om de volgende projecten:
Specifiek Woonproject nr. 1: Herstel woonpark Willecom
Specifiek Woonproject nr. 2: Van Ende (een gebouw dat momenteel als winkel wordt gebruikt)
Specifiek Woonproject nr. 3: De Zetten (een groot vrijliggend gebied binnen het woonpark)
Specifiek Woonproject nr. 4: ’t Kasteel (een gebied aansluitend bij het Kasteel van ‘s-Gravenwezel)
Specifiek Woonproject nr. 5: Victor Frislei (percelen langs uitgeruste weg in bosgebied)
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(1) HERSTEL WOONPARK WILLECOM
Betreft:
Het betreft een gebied van 1,5 ha helemaal in het oosten van het woonpark Willecom (ten oosten van het Kasteel van ’sGravenwezel)16.
Geschiedenis: data

PASSAGES

M.B.T.

OMZETTING VAN
HA

BPA Willecom werd goedgekeurd. Het gebied van 1,5ha kreeg de bestemming voor
kleine landelijke bebouwing en openbare wegenis.

1972:

Onteigeningsplan voor het Duwvaarttracé werd goedgekeurd. Het gebied van 1,5 ha
is gesitueerd in onteigeningszone.

1979:

Gewestplan Antwerpen werd goedgekeurd. Het gebied van 1,5 ha kreeg de
bestemming natuurgebied met overdruk reservatiegebied.

1999:

Opmaak planningsregister. Het BPA Willecom wordt behouden, met uitzondering van
het gebied van 1,5 ha waar de bestemming natuurgebied met overdruk
reservatiegebied blijft gelden.

2003:

RUP “Opheffen (alternatieve) reservatie- en erfdienstbaarheden voor het Duwvaartkanaal Oelegem – Zandvliet” werd
goedgekeurd. Het gebied van 1,5 ha aangeduid als natuurgebied (bestemming “onder“ de reservatiestrook van het
gewestplan). Oorspronkelijk was er het herstel van het woonpark Willecom voorgesteld maar deze werd geschrapt na
ongunstig advies van Bos en Groen: in het advies werd er gezet dat het herstel van het woonpark een gemeentelijke
aangelegenheid zijn.

1,5

NATUURGEBIED

NAAR WOONPARK TE

WILLECOM

WERD

UITGESLOTEN

DOOR

DE

1961:

BESTENDIGE

DEPUTATIE

IN

DE

DEFINITIEVE
GOEDKEURING

VAN

GRS SCHILDE OP
2 MAART 2006

HET

Geschiedenis: omschrijving
Het BPA Willecom werd in 1961 goedgekeurd. Het gebied strekte zich uit van het kasteel van ’s-Gravenwezel tot 50m voorbij de
Groene Wandeling.
Het onteigeningsplan voor het Duwvaarttracé werd goedgekeurd in 1972. Het deel van Willecom vanaf Fortsesteenweg 68 en
Groene Wandeling 50 meter voor de Fortsesteenweg is gelegen in de onteigeningszone. De eigenaars hebben enkel recht op een

16

Op het uittreksel van het gewestplan verder in dit hoofdstuk werd het desbetreffende gebied van 1,5 ha aangeduid met een wit vlak.
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vergoeding na onteigening. Er kan geen planschade verschuldigd zijn. De onteigeningswaarde is deze van voor de goedkeuring
van het onteigeningsplan (dus woongebied, volgens de voorschriften en bestemmingen van BPA Willecom).
In 1979 werd het gewestplan Antwerpen goedgekeurd. Er werd als bestemming natuurgebied in de Willecom voorzien. De zone
voor reservatie en de bestemming natuurgebied zijn groter dan het onteigeningsgebied. De bestaande woningen Fortsteenweg 62
en 64 liggen gedeeltelijk in natuurgebied. Het nieuwe natuurgebied aan de Groene Wandeling is nu ongeveer 90 meter van de
Fortsesteenweg.
Het probleem is planschade. In principe kon er geen planschade verkregen worden omdat dit al geregeld was met een
onteigeningsplan m.a.w. niemand heeft een vergoeding gekregen. Na de goedkeuring van het nieuwe decreet op de ruimtelijke
ordening waren de gemeente verplicht een voorstel te doen aan de gemachtigde ambtenaar om de BPA’s al dan niet op te nemen
in het planningsregister m.a.w. het al dan niet behouden van de BPA’s. Er was wel een voorwaarde: er mocht geen
tegenstrijdigheid zijn met een later hoger plan, in dit geval geen tegenstrijdigheid met de bestemming van het gewestplan. De
Willecom werd dus opgenomen zonder het gedeelte in natuurgebied.
Het Vlaams Gewest heeft beslist het onteigeningsplan voor het Duwvaartkanaal op te heffen. Op het gewestplan is echter een
reservatiezone voor de aanleg van het Duwvaartkanaal voorzien in dit dient gewijzigd te worden. De correcte procedure is sinds
het nieuw decreet en na goedkeuring van het RSV dat een dergelijke wijziging dient te gebeuren met een RUP (ruimtelijk
uitvoeringsplan). In het GRUP Duwvaarttracé is voor Schilde enkel beslist dat de bestemmingen van het gewestplan die “onder”
de reservatiestrook van het tracé lagen, hun eigen bestemming terugkrijgen. Het herstel van een deel van het woonpark, namelijk
Willecom, werd geschrapt m.a.w. is dat onbebouwde gedeelte van het woonpark natuurgebied geworden.
De reden tot herstel bestemming woonpark:
De gemeente is echter van mening dat het gebied van 1,5 ha dit gedeelte niet moet omgezet worden naar natuurgebied maar moet
het effectief herstelt worden als woonpark en wel omwille van enerzijds ruimtelijke redenen en anderzijds uit respect voor de
eigenaars van het gebied van 1,5 ha.
Ruimtelijke redenen:
Het herstel van het woonpark Willecom gaat met deze 1,5 ha geen invloed hebben op het waardevolle gebied langsheen het
Anti-Tankkanaal. Integendeel kan de ontwikkeling van dit gebied zelfs een meerwaarde gaan vormen naar de belevingswaarde
van deze as (recreatie,…). Het gaat bovendien niet om een dicht te bebouwen gebied maar over de invulling van een
woonpark waar het groene aspect reeds zeer veel aandacht krijgen. Binnen het gewenste beeld van Schilde komt het belang
van de Zwanebeek – Kotsbosloop tot uiting maar de invulling van dit gedeelte van het woonpark heeft geen invloed op de
inrichting van het valleigebied. Wel kunnen er binnen dit gebied van 1,5 ha extra en strenge voorwaarden worden opgelegd
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(maximum bebouwde oppervlakte) om een zo goed mogelijke een overgang te creëren tussen het woonpark en het
achterliggende groengebied.
Bovendien sluiten de desbetreffende percelen binnen dit gebied ruimtelijk volledig aan bij het bestaande woonpark Willecom.
Bovendien zijn de percelen reeds gesitueerd langsheen uitgeruste wegen, namelijk Fortsesteenweg en Groene Wandeling),
m.a.w. is het niet meer noodzakelijk om nieuwe wegenis te voorzien om hier woningen te kunnen voorzien. Wel moet het
duidelijk zijn dat het woonpark niet over de Fortsesteenweg en niet verder dan 50m evenwijdig van de Groene Wandeling
(doortrekken huidige grens woonpark) mag komen.
Respect voor de eigenaars:
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De Vlaamse regering heeft beslist het onteigeningsplan op te heffen: het onteigeningsgebied is weg, de dreiging van het
Duwvaartkanaal is weg, maar ook de mogelijkheid voor vergoeding voor de eigenaars is verdwenen. De eigenaars kunnen niet
meer worden onteigend en ze kunnen geen aanspraak meer maken op planschade (maximum 10 jaar na goedkeuring
gewestplan). Om die reden is de gemeente van mening dat het fair is terug de bestemming van woonpark te geven: niet
omwille van particulier belang maar wel om de eigenaars terug te geven waar zij al jaren aanspraak op maken.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat dit gedeelte wordt aangeduid als een Specifiek Woonproject nr. 1 “Woonpark Willecom” en
concreet zal worden voorgesteld binnen het BPA Willecom II dat momenteel wordt opgemaakt. Echter zal deze oppervlakte dat nu
als natuurgebied is ingekleurd, namelijk 1,5ha, ergens in de gemeente moeten worden gecompenseerd.
De aanwezige woningen die binnen het oude BPA zijn gelegen maar door het gewestplan zonevreemd geworden zijn, worden
mee in het BPA opgenomen i.p.v. binnen de afbakening van de zonevreemde clusters (zie verder). Binnen de cluster G. “Cluster
Anti-Tankkanaal” zou deze woning mee kunnen worden opgenomen maar het is meer logisch dat die toch binnen het BPA wordt
bekeken.
Het gemeentebestuur vindt de historiek van de eigendommen wel belangrijk genoeg om te beslissen voor de opmaak van een
RUP. Door de kronkels van het dossier hebben de eigenaars alle rechtzekerheid en alle mogelijkheden tot compensatie van het
verlies van bouwrecht verloren. Het bouwrecht was die eigenaars ontzegd door de beslissing op die plaats een kanaal aan te
leggen. Het is dan ook logisch dat na de beslissing om het kanaal nooit aan te leggen de eigenaars die reeds 10-tallen jaren het
bouwrecht zonder compensatie ontzegd werd de oorspronkelijke rechten terug te geven.
De gemeente wil het in 1961 goedgekeurde BPA volledig uitvoeren. De infrastructuur werd toen ook volledig aangelegd.
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Omdat de gemeente het gebied terug deze bestemming wil geven is er ook voor gezorgd dat er gecompenseerd wordt met het
woonpark “De Zetten”.
De natuurverbinding langsheen het anti-tankkanaal wordt amper aangetast door de herbestemming. In de voorschriften kan
trouwens worden opgelegd dat de tuinen achter de woningen onbebouwd dienen te blijven. De natuurverbinding wordt trouwens
veel meer bedreigd door de illegale woningen van Loze Visser en Bospad in Schildestrand. De gemeente zal bij het opmaken van
een RUP voor dit gebied zorgen dat het natuurgebied hier hersteld wordt, zodat de natuurverbinding versterkt wordt.
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Binnen het woonpark is er een gebouw dat momenteel als winkel wordt gebruikt namelijk Van Ende. Dit gebouw zou mogelijks
naar de toekomst toe ter beschikking gesteld kunnen worden voor andere doeleinden en dan meer specifiek voor het wonen. De
gemeente Schilde wil van deze mogelijke functiewijziging gebruik maken om het gebouw – en ook de omgeving
(bedrijventerrein,…) – te integreren op een meer ruimtelijk aanvaardbare manier. Momenteel is dit gebied vrij chaotisch van
structuur maar er zijn heel wat potenties aanwezig zoals de vormgeving van het gebouw Van Ende. De gemeente Schilde wil
verdichten binnen de bestaande vorm van het gebouw. Dit is mogelijk door het huidige gebouw te renoveren zodoende het ter
beschikking kan komen van de woningmarkt. Omdat dit gebouw te groot is om maar twee gezinnen te herbergen moet het RUP
uitmaken hoeveel gezinnen er hier zich mogen vestigen: grote dichtheden moeten gemeden worden (richtlijn is vijf woningen op
basis van 15 woningen per hectare)
Geconcludeerd kan worden dat het Specifiek Woonproject nr. 2 “Van Ende” mee wordt opgenomen in de totaal – problematiek
rondom het lokaal bedrijventerrein Turnhoutsebaan, namelijk RUP “Lokaal bedrijventerrein Turnhoutsebaan en omgeving”.
Verder in het document wordt er naar dit gebied toe dieper op ingegaan.
(3) DE ZETTEN
Aan de rand van het woonpark ter hoogte van “De Zetten” is nog een ongeveer 34ha groot vrijliggend terrein aanwezig binnen het
woonpark (volgens het gewestplan). De gemeente wenst dit terrein gedeeltelijk te ontwikkelen en gedeeltelijk om te zetten
(herbestemmen) naar groengebied: dit gebied vormt de overgang tussen het woonpark en het achterliggende groengebied (op
grondgebied Wijnegem). Het terrein gedeeltelijk ontwikkelen mag geen aanleiding zijn tot het realiseren van grootschalige
appartementsgebouwen. Door het idee om een gedeelte van het terrein om te zetten naar natuurgebied zijn er hier mogelijkheden
om andere delen hier te compenseren, namelijk 15,0 ha.

GOEDKEURING

VAN

GRS SCHILDE OP
2 MAART 2006
HET

GRS SCHILDE – RICHTINGGEVEND GEDEELTE

Groep Planning - 43

Geconcludeerd kan worden dat het Specifiek Woonproject nr. 3 “De Zetten” concreet zal voorgesteld worden binnen het BPA
“De Zetten” dat momenteel wordt opgemaakt en dat het gedeelte dat gecompenseerd wordt zal worden gekoppeld aan een
compensatiedossier.
(4) ‘T KASTEEL
Aan de rand van het woonpark, tegen het kasteel van ’s-Gravenwezel aan is er een gedeelte in het woonpark waar er een mooi
woonproject kan ontwikkeld worden: het gaat hier om een project van ongeveer 4,0 ha waar het aansluitende parkgebied wordt
geïntegreerd in het volledige ontwerp. Momenteel bestaan er reeds enkele voorstellen voor de inrichting van dit terrein maar deze
moeten nog uitgewerkt worden. De bedoeling is dit ontwerp uit te werken in harmonie met de visie van het GRS: hiervoor moet
het project, dat gedeeltelijk in BPA Duyvendael is gesitueerd, dat dit BPA gedeeltelijk moet worden herzien in het kader van dit
project. Waarschijnlijk zal ’t Kasteel zorgen voor een dertigtal bijkomende woningen, allen zijn gelegen in woonpark. Binnen deze
gedeeltelijke herziening, overlapt door het nieuwe BPA “Kasteelpark”, moet men opzoek gaan naar bebouwing die een overgang
vormt van het bestaande woonpark Duyvendael naar het landschapspark van het kasteel van ’s-Gravenwezel.
Geconcludeerd kan worden dat het Specifiek Woonproject nr. 4 “ ’t Kasteel” concreet zal voorgesteld worden binnen het BPA
“Kasteelpark” dat momenteel wordt opgemaakt.
(5) VICTOR FRISLEI
Langsheen de uitgeruste weg Victor Frislei zijn de percelen in het noordelijke gedeelte gesitueerd in woonparkgebied en het
zuidelijke gedeelte gedeeltelijk in bosgebied. Echter is de gemeente van mening dat de zuidelijke percelen perfect kunnen
ontwikkeld worden als woonparkgebied. Het gaat hier om vier percelen met een gezamenlijk oppervlakte van 0,9 ha.
Geconcludeerd kan worden dat het Specifiek Woonproject nr. 5 “Victor Frislei” zal worden voorgesteld binnen het BPA “Victor
Frislei” dat werd opgemaakt en dat het gedeelte ergens in de gemeente moet gecompenseerd worden.
Het BPA Victor Frislei is reeds goedgekeurd door de minister. Het is grotendeels een voorloper op het RUP zonevreemde
woningen, en is reeds opgemaakt voor het vermijden van juridische discussies. Buiten deze zonevreemde woningen worden 4
kavels uit de oude vervallen verkaveling terug herbestemd van bosgrond naar bouwgrond. Deze gronden worden gecompenseerd
door de omzetting naar natuurgebied van “de Zetten”.
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6.3.4.4. SPECIFIEKE WOONPROJECTEN IN WOONGEBIEDEN
Binnen het woongebied van Schilde zijn er geen binnengebieden beschikbaar. Er kunnen wel een aantal gebieden (percelen
langsheen uitgeruste weg,...) worden aangeduid die als “Specifieke woonprojecten” zullen worden ontwikkeld. Echter zijn er
binnen de gemeente Schilde een aantal gebieden die ideaal zouden kunnen zijn voor een Specifiek Woonproject maar is het
onzeker of dat deze gronden hiervoor beschikbaar kunnen gemaakt worden. De gemeente gaat hier geen extra inspanningen
leveren (bijvoorbeeld door een grond- en pandenbeleid) maar wil via haar GRS wel kenbaar maken dat er interesse is voor deze
gronden.
De gebieden die zeker als Specifiek Woonproject kunnen ontwikkeld worden:
Specifiek Woonproject nr.6: “Lindenstraat” (hoek Lindenstraat – Kwekerijstraat)
De gebieden die mogelijk als Specifiek Woonproject kunnen ontwikkeld worden17:
Specifiek Woonproject nr.7: “Rijkswachtkazerne” te Schilde (Kerkelei)
Specifiek Woonproject nr.8: “Oudaen” te ‘s-Gravenwezel (zusters)
Binnen deze Specifieke Woonprojecten zullen woningen voorzien worden voor enerzijds sociale woningbouw en voor woningen
met een sociaal karakter (betaalbare woningen).

6.3.4.5. SOCIALE WONINGBOUW BUITEN DE WOON(PARK)GEBIEDEN
In de eerste plaats wordt er gezocht binnen de woonuitbreidingsgebieden en wanneer er dan nog gebieden noodzakelijk geacht
worden, wordt er binnen andere gebieden gezocht. Via de woonbehoeftestudie werd er aangetoond dat er geen nieuwe
woonuitbreidingsgebieden moeten worden aangesneden. Wegens het zéér beperkte aantal sociale woningen te Schilde moet er
binnen de gemeente een sterk inhaalmanoeuvre gestimuleerd worden. De gemeente heeft in de eerste plaats gezocht om hiervoor
plaats te vinden binnen het bestaande woonpatrimonium, echter is het gebleken dat de mogelijkheden hier beperkt zijn18. Daarom
ziet de gemeente zich genoodzaakt om nieuwe gebieden te ontwikkelen voor sociale woningen maar ook voor woningen met een

17
18

Binnen het GRS Schilde worden minimum twee specifieke woonprojecten aangeduid, bijkomende woonprojecten blijven steeds mogelijk. Binnen het
bindend gedeelte kunnen deze mogelijk specifieke woonprojecten al dan niet als suggestie naar de volgende planperiode verwezen worden.
In het woongebied zijn er (bijna) geen ruime oppervlakte terug te vinden, in de woonparken wel maar daar zijn de ruimtelijke visies (bijvoorbeeld groene
dooradering, afstand tot kern,…) doorslaggevend om deze niet aan te snijden.
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sociaal karakter. Wanneer er woonuitbreidingsgebieden voldoen aan de een aantal principes en zouden ingenomen worden dan
moeten deze oppervlaktes elders in de gemeente worden gecompenseerd (zie verder). Bij de keuze van de gebieden wordt van
volgende principes vertrokken:
-

De gebieden moeten aansluiten op de woonkernen.
De gebieden zullen worden ontwikkeld met het element wonen als belangrijkste structuur maar de aanwezige natuur /
landschapswaarden moeten wel optimaal worden gewaardeerd.
Wanneer de gebieden duidelijk aansluiten aan een open ruimte gebied gaat de voorkeur uit naar het verdere behoud van deze
open ruimte19.
De voorgestelde uitbreidingen moeten een afgewerkt product zijn, m.a.w. mogen er geen aanleidingen gegeven worden dat er
in de toekomst nog uitbreidingen zullen worden voorzien.

Wanneer louter de principes worden toegepast op de verschillende woonuitbreidingsgebieden kunnen er de volgende besluiten uit
getrokken worden:
GESCHIKT VOLGENS OPGESTELDE PRINCIPES

NIET GESCHIKT VOLGENS OPGESTELDE PRINCIPES

“DE SPILDOORN” (IS VOLLEDIG INGENOMEN)

“DE PONT” (IS LANGSHEEN DE WEG AANGESNEDEN): DIT WUG SLUIT AAN BIJ EEN OPEN RUIMTE GEBIED

“GERSBLOK” (IS VOLLEDIG INGENOMEN)

“OELEGEMSESTEENWEG” (IS ACHTERAAN VOLLEDIG VRIJ) : DIT WUG SLUIT AAN BIJ EEN OPEN RUIMTE GEBIED

“MOERHOFLAAN” (IS VOLLEDIG VRIJ)

“TREEMBLOKSTRAAT” (IS VOLLEDIG INGENOMEN)

“MOERSTRAAT” (IS BIJNA NIET INGENOMEN MAAR
BEVAT WEL ENKELE ANDERE GEBOUWEN)

TABEL 9

: MOGELIJK TE ONTWIKKELEN WUG VOLGENS OPGESTELDE PRINCIPES

GESCHIKT VOLGENS OPGESTELDE PRINCIPES
Daar De Spildoorn en Gersblok reeds volledig zijn ingenomen komen deze niet meer in aanmerking. Voor de andere twee wordt
het volgende voorgesteld:
1. WOONUITBREIDINGSGEBIED “MOERHOFLAAN” (SCHILDE)
Het woonuitbreidingsgebied “Moerhoflaan” is momenteel een open ruimte die aansluit, naar het westen toe, op een bosgebied
(parkzone volgens gewestplan): dit parkgebied loopt door aan de oostzijde van het woonuitbreidingsgebied. Het zuidelijke deel

19

In een volgende planperiode kan dit herbekeken worden.
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van het woonuitbreidingsgebied sluit aan bij de kern van Schilde die ten noorden van het open woonuitbreidingsgebied nog voor
een deel doorloopt. Vanuit het GRS worden de volgende principes vooropgesteld:
-

Te ontwikkelen voor sociale woningen en woningen met een sociaal karakter.
Er moeten nieuwe woonvormen aangewend worden die optimaal aansluiten aan de kern van Schilde.
De groenverbinding tussen de twee aansluitende parkgebieden (westelijke en oostelijk) behouden.
De bestaande, aansluitende bossen aansluiten en integreren op de structuur van het nieuw te ontwikkelen woongebied.
Ruimte geven aan de Moerbeek en de directe omgeving ervan integreren (waterbeheer,...) binnen de structuur van het
nieuw te ontwikkelen woongebied20. Bovendien is het aangewezen voor bijkomende verkavelingen vanaf ongeveer 0,5ha
op te leggen dat een bepaald percentage van de oppervlakte moet ingericht worden als bufferzone voor hemelwater. Dit
kan perfect in combinatie met de omgeving van de Moerbeek en de groenverbinding. Dit aspect m.b.t. het integraal
waterbeheer kan nog versterkt worden door de herwaardering van het (huidige) grachtenstelsel (belangrijk aandeel naar
retentie toe).

Wanneer dit woonuitbreidingsgebied zal ontwikkeld worden zullen er minstens 72 woningen (richtlijn van 15 woningen / ha)
moeten kunnen komen. Binnen een verder onderzoek moet het aantal dieper bekeken worden. Omdat het aansnijden van dit
gebied een compensatie vereist wordt, wordt er hier een compensatiedossier gekoppeld aan het Specifiek Woonproject nr.9
“WUG Moerhoflaan”. Het compensatiedossier kan in samenwerking met de compensatiedossier van het WUG Moerstraat
opgemaakt worden.

20

Binnen de NOG-ROG kaart zijn er in dit gebied geen risicozones voor overstromingen aangeduid, de Moerbeek zelfs is natuurlijk wel opgenomen.
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2. WOONUITBREIDINGSGEBIED “MOERSTRAAT” (‘S-GRAVENWEZEL)
Dit woonuitbreidingsgebied sluit aan bij de kern van ‘s-Gravenwezel en bevat reeds een aantal gebouwen. Vanuit het GRS
worden de volgende principes vooropgesteld:
-

-

Te ontwikkelen voor sociale woningen en woningen met een sociaal karakter.
Er moeten nieuwe woonvormen aangewend worden.
Integratie van nieuwe woonvormen tussen de bestaande gebouwen van het woonuitbreidingsgebied.
Een groenverbinding voorzien tussen open ruimte en kern van ’s-Gravenwezel: binnen deze groenverbinding valt
eveneens de risicozone voor overstromingen die aangeduid is op de ROG-NOG kaart. Bovendien is het aangewezen voor
bijkomende verkavelingen vanaf ongeveer 0,5ha op te leggen dat een bepaald percentage van de oppervlakte moet
ingericht worden als bufferzone voor hemelwater. Dit kan perfect in combinatie met de omgeving van de Moerbeek en de
groenverbinding. Dit aspect m.b.t. het integraal waterbeheer kan nog versterkt worden door de herwaardering van het
(huidige) grachtenstelsel (belangrijk aandeel naar retentie toe).
Aansluitend aan de school (Oudaen) wordt er een sporthal voorzien dat enerzijds voor de school is bedoeld en anderzijds
ter beschikking van buitenstaanders wordt gegeven (in overeenkomst met de gemeente Schilde).

Wanneer dit woonuitbreidingsgebied zal ontwikkeld worden zullen er minstens 116 woningen (richtlijn van 15 woningen / ha)
moeten kunnen komen. Binnen een verder onderzoek moet het aantal nader bekeken worden. Omdat het aansnijden van dit
gebied een compensatie vereist wordt, wordt er hier een compensatiedossier gekoppeld aan het Specifiek Woonproject nr.10
“WUG Moerstraat”. Het compensatiedossier kan in samenwerking met de compensatiedossier van het WUG Moerhoflaan
opgemaakt worden.
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NIET GESCHIKT VOLGENS OPGESTELDE PRINCIPES
Voor de woonuitbreidinsgebieden De Pont en Oelegemsesteenweg, die volgens de vooropgestelde principes niet geschikt zijn
voor de het ontwikkelen van woningen binnen deze planperiode, zullen dan ook niet worden ontwikkeld voor nieuwe woningen
en m.a.w. in principe worden bevroren21 worden (in woonuitbreidingsgebieden is nieuwe bebouwing altijd bevroren). Binnen
deze planperiode wordt er voorgesteld om deze beide gebieden te integreren in het gemeentelijk verwevingsgebied natuur /
landbouw.
Omdat het woonuitbreidingsgebied “Treemblokstraat” momenteel reeds volledig is ingenomen door woningen behoud deze zijn
huidige functie en wijzigt er niets aan de huidige situatie.
CONCLUSIE:
Met het realiseren van de beide woonuitbreidingsgebieden voor sociale woningen en woningen met een sociaal karakter wordt er
geacht dat er reeds voldoende inspanningen werden geleverd en gaat de gemeente er vanuit dat er geen nieuwe gebieden voor
woningen moeten gezocht worden.

KAART 5

21

: TE ONTWIKKELEN WUG VOOR SOCIALE WONINGEN EN AANVERWANTE

Het verschil tussen een bepaald gebied “bevriezen” en een bepaald gebied “schrappen” is het volgende: “bevriezen” betekent dat het gebied deze
planperiode niet mag ontwikkeld worden (geen woningen) maar bij de herziening van het GRS kan er dan opnieuw bekeken worden of deze toch voor
wonen kan ontwikkeld worden. “Schrappen” (= definitief herbestemmen) betekent dat het gebied definitief een open ruimte functie krijgt (geen woonpark,
woonuitbreidingsgebied, woongebied,… op het gewestplan) en kan het gebied niet meer gebruikt worden voor het realiseren van woningen.
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6.3.4.6. ZONEVREEMDE WONINGEN
De gemeente gaat er zeker vanuit dat er GEEN nieuwe zonevreemde woningen mogen gebouwd worden. Wel moet er voor elke
woning een menselijke oplossing gevonden worden die zowel de bewoners, de gemeente als de ruimtelijke structuur zo gunstig
mogelijk moeten kunnen beïnvloeden.
In de decretale bepalingen van de Vlaamse Regering is het uitdovend karakter in verband met de verbouwmogelijkheden van
zonevreemde woningen opgeheven. In het nieuwe decreet kunnen de zonevreemde woningen verbouwen, herbouwen en
uitbreiden onder strikte voorwaarden. Echter worden deze normen verstrengd voor de volgende gebieden: in recreatiegebieden en
ruimtelijk kwetsbare gebieden (groen-, natuur- en natuurgebieden met maatschappelijke waarde, natuurreservaten,
natuurontwikkelingsgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of
belang, GEN en GENO’s) gelden deze regels niet. Voor de parkgebieden geldt de uitzonderingsregel wel. Hier mogen de
woningen enkel verbouwen binnen het bestaande volume (niet uitbreiden), geen functiewijziging en tenslotte herbouwen is
mogelijk behalve in natuurgebied.
Omdat er binnen de gemeente Schilde er een aantal woningen gesitueerd zijn in zowel kwetsbare gebieden als in
recreatiegebieden, moeten er specifieke oplossingen gevonden worden. Er wordt en de eerste plaats voorgesteld om een visie
(RUP) voor al de vergunde zonevreemde woningen op te tekenen22 (is voor heel de gemeente) om vervolgens via een aantal nader
bepaalde clusters gebiedsgerichte visies (RUP’s) op te maken. Binnen dit globaal RUP worden de huidige decretale bepalingen
vastgelegd. In principe kan men er vanuit gaan dat er voor alle zonevreemde gebouwen een oplossing wordt gegeven via het
globale RUP maar daar waar er concentraties zijn van zonevreemde gebouwen23 worden er gebiedsgerichte RUP’s gemaakt24.
Deze gebiedsgerichte RUP’s geven een veel gedetailleerdere visie / inrichting dan de globale RUP die enkel de verschillende
gebouwen situeert en een aantal globale richtlijnen geeft. Duidelijk moet zijn dat bij de opmaak van de RUP’s de gebiedsgerichte
afweging de ontwikkelingsperspectieven per cluster kan nuanceren. Benadrukt wordt dat in een RUP zonevreemde woningen geen

22

De gemeente moet aan 5 voorwaarden voldoen om het recht te krijgen op zelfstandige basis beslissingen over vergunningsaanvragen te kunnen maken
(momenteel nog afhankelijk van advies gemachtigde ambtenaar). Die 5 voorwaarden zijn een GRS, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een
planningsregister, een vergunningsregister en een register van de onbebouwde percelen. Om die zelfstandige beslissingen te kunnen nemen moeten deze
voorwaarden vervuld zijn voor 1 mei 2005. De opmaak van het globaal RUP werd in het leven geroepen met de gedachte dat de gemeente niet aan deze
voorwaarden zou kunnen voldoen voor 1 mei en om toch niet haar bevoegdheden te moeten afstaan aan de provincie. Echter werd er een
decreetswijziging voorbereid om de gemeente iets meer tijd te geven voor het voldoen aan de 5 voorwaarden . Ook de sanctieregeling om de gemeenten te
ontvoogden werd voorgesteld om te schrappen: m.a.w. de gemeente kan voor de zonevreemde woningen de decretale regeling “kopiëren” in een (globaal)
RUP maar zij is daartoe niet verplicht. Gebiedsgericht optreden blijft wel degelijk noodzakelijk.
23
Zonevreemde gebouwen: zonevreemde woningen, hoeves, weekendverblijven.
24
Voor de zonevreemde woningen die niet binnen een cluster vallen worden automatisch de huidige decretale bepalingen – vastgelegd in het globaal RUP –
toegepast.
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herbestemmingen kunnen gebeuren waarbij nieuwe woningen worden toegelaten en vrijliggende kavels worden herbestemd (dit
wordt beschouwd als bijkomend woongebied). De volgende clusters worden voorgesteld:
A.
C.
E.
G.

Cluster “Heidemolen”
Cluster “‘s-Gravenwezel”
Cluster “Wijnegem”
Cluster “Anti-Tankkanaal”

B. Cluster “Golf”
D. Cluster “Victor Frislei”
F. Cluster “Schilde”

Binnen het GRS wordt er enkel een aanduiding gegeven van de clusters voor de gebiedsgerichte RUP’s. Die RUP’s moeten
voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in de visies van de hoofdruimten. M.a.w. worden er hier geen specifieke
randvoorwaarden per clusters geconcretiseerd (randvoorwaarden voor uitbreiden, herbouwen, functiewijzigingen,…). In de RUP’s
kan er per woning bekeken worden wat de beste oplossing is. M.a.w. is het mogelijk om binnen een zelfde cluster verschillende –
individuele – randvoorwaarden op te leggen en niet enkel algemene randvoorwaarden zoals het GRS maar kan. Wel worden er
een aantal gronden (woonpark volgens het gewestplan) voorgesteld die mogelijks voor compensatie zouden kunnen dienen25 (zie
verder).
De clusters worden getoetst aan het gewenste beeld van Schilde26. Duidelijk moet zijn dat de gemeente in haar clusters het beleid
van de huidige decretale bepalingen hanteert maar dat ze binnen haar clusters op sommige plaatsen minder streng wil zijn dan het
decreet: deze ruimere mogelijkheden zullen in de gebiedsgerichte RUP’s omstandig gemotiveerd worden. Wanneer men in de
clusters dus spreekt over “zeer strenge ontwikkelingsvoorwaarden” dan wil dat zeggen dat de gemeente strenger wil zijn dan het
decreet maar dat er anderzijds perceel per perceel moet bekeken worden of het al dan niet aanvaardbaar is om strengere regels op
te leggen.
A. CLUSTER “HEIDEMOLEN”
Hoofdruimte: Hoofdruimte “Groengordel – Deel II”
Gewestplan:

Een aantal woningen en weekendverblijven in bosgebied, een aantal woningen in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied.

Vergund:

De meeste weekendverblijven in het bosgebied zijn niet vergund zoals ook enkele woningen zowel in bos- als
agrarisch gebied.

Toetsing gewenst beeld GRS: De woningen in het agrarisch gebied kunnen opgelost worden aan de voorwaarden van het
decreet. Voor de woningen in het bosgebied (beschouwd als kwetsbaar gebied, m.a.w. niet uitbreiden en geen

25
26

Deze gronden worden enkel suggestief voorgesteld, in het RUP m.b.t. een bepaalde cluster kan er bekeken worden of dit noodzakelijk blijkt.
Opgemerkt moet worden dat het beleid enkel een oplossing kan bieden voor vergunde woningen.
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functiewijziging) is er wel een visie noodzakelijk. Toch wordt er voor de omgeving van de woningen in agrarisch gebied
vanuit de gewenste structuur voorgesteld dat dit gebied een lokaal verwevingsgebied natuur – landbouw wordt. Dit houdt in
dat het gebied moet open blijven maar dat de oppervlakte te beperkt is om een volwaardig landbouwgebied te ontwikkelen,
wel wordt er de nadruk gelegd op de aanwezige natuurwaarden. De richtlijnen voor het gebiedsgericht RUP moeten de
aanwezige zonevreemde woningen aan deze visie onderwerpen.
De zonevreemde woningen in het bosgebied zijn binnen het gewenste ruimtelijke beeld enerzijds in de “gemeentelijke
kwetsbare zone: Kotsbossen” en anderzijds in de “natuurverbinding: Kotsbosloop” gelegen. Voor deze woningen kan er
mogelijks worden overwogen om deze mee op te nemen binnen het woonpark (indien de draagkracht deze toelaat) maar dat
moet woning per woning bekeken worden27. Woningen die afgezonderd in het bosgebied liggen of zeer nadrukkelijk in het
valleigebied van de Kotsbosloop zijn gesitueerd, voor deze woningen worden zeker strenge voorwaarden opgelegd.
B. CLUSTER “GOLF”
Hoofdruimte: Hoofdruimte “Groengordel – Deel II”
Gewestplan:

Een aantal woningen in natuurgebied, een aantal woningen in een gebied voor golfterrein.

Vergund:

Al de woningen binnen deze cluster zijn vergund.

Toetsing gewenst beeld GRS: Al de woningen binnen deze cluster kunnen niet uitbreiden en geen functiewijziging doorvoeren
(decreet). Binnen het gewenste ruimtelijke beeld vallen deze woningen ofwel in de “Natuurverbinding Klein Schijn”
(bovenlokaal) ofwel in het “Lokaal verwevingsgebied Golfterrein Rinkven”. Voor beide gebieden zullen zeer strenge
voorwaarden opgelegd worden voor de woningen.
C. CLUSTER “‘S-GRAVENWEZEL”
Hoofdruimte: Hoofdruimte “Schilde – ’s-Gravenwezel”
Gewestplan:

Een aantal woningen in natuurgebied, een aantal woningen in agrarisch gebied en een enkele in
woonuitbreidingsgebied.

Vergund:

Al de woningen binnen deze cluster zijn vergund.

Toetsing gewenst beeld GRS: De woningen in agrarisch gebied en in het woonuitbreidingsgebied kunnen genieten van de
uitzonderingsregels voor woningen buiten kwetsbare gebieden. Toch wordt er voorgesteld om de woningen in het agrarisch
gebied – die binnen het gewenste ruimtelijke beeld gesitueerd zijn in een lokaal verwevingsgebied natuur – landbouw
mogelijks strenger te bekijken. Dit houdt in dat het gebied moet open blijven maar dat de oppervlakte te beperkt is om een

27

Met een zonevreemde woning mee opnemen in het woonpark wordt in eerste plaats niet bedoeld dat desbetreffende perceel wordt omgezet in
woonparkgebied, dit kan enkel via compensatie, maar er wordt vooral gefocust op het ruimtelijke aspect. De afweging of het perceel woonparkgebied
wordt – en dus met compensatie – moet binnen het gebiedgerichte RUP bekeken worden.
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volwaardig landbouwgebied te ontwikkelen, wel wordt er de nadruk gelegd op de aanwezige natuurwaarden waaraan de
zonevreemde woningen moeten getoetst worden.
De zonevreemde woningen die gesitueerd zijn in het woonuitbreidingsgebied, deze woning kan mogelijks mee opgenomen
worden in het Specifiek Woonproject “Moerstraat” (kaderen binnen principes van specifiek woonproject) ter versterking van
de kern van ‘s-Gravenwezel.
De woningen in natuurgebied, volgens de gewenste ruimtelijke structuur gelegen in de “Natuurverbinding Klein Schijn
(bovenlokaal), zullen zeer strenge voorwaarden krijgen. Mogelijks kan er wel, in samenwerking met de gemeente Schoten,
bekeken worden of ze kunnen geïntegreerd worden in het woonpark28 (grondgebied Schoten). Dit kan enkel woning per
woning en in overleg met hogere overheden (Klein Schijn is provinciale bevoegdheid) worden bekeken. De nabijheid van het
Klein Schijn mag hier zeker niet onderschat worden.
D. CLUSTER “VICTOR FRISLEI”
Hoofdruimte: Hoofdruimte “Groengordel – Deel I”
Gewestplan:

Woningen in bosgebied en in agrarisch gebied

Vergund:

Al de woningen binnen deze cluster zijn vergund.

Toetsing gewenst beeld GRS: De woningen langsheen de straat Victor Frislei worden momenteel in een BPA bekeken. Binnen
het gewenste ruimtelijke beeld in het GRS liggen deze woningen ofwel in het valleigebied van het Klein Schijn
(natuurverbinding Klein Schijn – bovenlokaal) ofwel in de “Gemeentelijke Kwetsbare zone Victor Frisleibossen”. Voor beide
structuren worden strenge voorwaarden opgelegd voor de zonevreemde woningen. Wel kan er individueel bekeken worden of
er woning(en) mee in het woonpark kunnen worden opgenomen worden29. Dit moet weer woning per woning worden
bekeken in het gebiedsgericht RUP. Dit telt eveneens voor de meer noordelijk gelegen zonevreemde woningen in deze
cluster. Binnen de opmaak van het BPA is reeds beslist dat er een oppervlakte van 0,9 ha ergens binnen de gemeente moet
gecompenseerd worden daar ze effectief naar woonpark worden omgezet: dit wordt rechtstreeks gekoppeld aan een
compensatiedossier.
E.

28

29

CLUSTER “WIJNEGEM”

Met een zonevreemde woning mee opnemen in het woonpark wordt in eerste plaats niet bedoeld dat desbetreffende perceel wordt omgezet in
woonparkgebied, dit kan enkel via compensatie, maar er wordt vooral gefocust op het ruimtelijke aspect. De afweging of het perceel woonparkgebied
wordt – en dus met compensatie – moet binnen het gebiedgerichte RUP bekeken worden.
Met een zonevreemde woning mee opnemen in het woonpark wordt in eerste plaats niet bedoeld dat desbetreffende perceel wordt omgezet in
woonparkgebied, dit kan enkel via compensatie, maar er wordt vooral gefocust op het ruimtelijke aspect. De afweging of het perceel woonparkgebied
wordt – en dus met compensatie – moet binnen het gebiedgerichte RUP bekeken worden.
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Hoofdruimte: Hoofdruimte “Groengordel – Deel I”
Gewestplan:

Woningen in natuur- en bosgebied

Vergund:

Al de woningen binnen deze cluster zijn vergund.

Toetsing gewenst beeld GRS: De woningen binnen de beide zones kunnen niet uitbreiden en mogen geen functiewijziging
toekennen. De woningen in het natuurgebied zullen strenge voorwaarden krijgen hoewel de nabijheid van het woonpark
steeds in overweging kan worden genomen. De woningen in het bosgebied – het bosgebied is een uitloper van het park
Schildehof – krijgen eveneens strenge voorwaarden maar kunnen eveneens mee opgenomen worden in het woonpark30. Voor
beide zones moet er weer woning per woning bekeken worden welke voorwaarden ze opgelegd krijgen.
F.

CLUSTER “SCHILDE”
Hoofdruimte: Hoofdruimte “Schilde – ’s-Gravenwezel”
Gewestplan:

Een aantal woningen in natuurgebied maar de meeste woningen zijn in landschappelijke waardevol agrarisch
gebied gesitueerd.

Vergund:

De meeste woningen zijn vergund maar er zijn er ook een aantal niet vergund (meestal weekendverblijven)

Toetsing gewenst beeld GRS: De cluster beschikt over vrij veel zonevreemde woningen. Binnen het gewenste ruimtelijke
beeld liggen de zonevreemde woningen ofwel in de open ruimte verbinding Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer (lokaal
verwevingsgebied natuur – landbouw) ofwel in het valleigebied van het Groot Schijn – Kleine Beek – Waterstraatse Loop
(natuurverbinding). De woningen in de natuurverbinding krijgen zeker strenge voorwaarden. Enkel die woningen – die ook in
de open ruimte verbinding liggen – die ruimtelijk aansluiten bij het landelijk woonlint (Goorstraat) kunnen mogelijks mee
opgenomen worden in het lint. Dit moet woning per woning bekeken worden.
De woningen in de open ruimte verbinding liggen in een lokaal verwevingsgebied natuur – landbouw: dit houdt in dat het
gebied moet open blijven maar dat de oppervlakte te beperkt is om een volwaardig landbouwgebied te ontwikkelen, wel
wordt er de nadruk gelegd op de aanwezige natuurwaarden.

30

Met een zonevreemde woning mee opnemen in het woonpark wordt in eerste plaats niet bedoeld dat desbetreffende perceel wordt omgezet in
woonparkgebied, dit kan enkel via compensatie, maar er wordt vooral gefocust op het ruimtelijke aspect. De afweging of het perceel woonparkgebied
wordt – en dus met compensatie – moet binnen het gebiedgerichte RUP bekeken worden.
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G. CLUSTER “ANTI-TANKKANAAL”
Hoofdruimte: Hoofdruimte “Schilde – ’s-Gravenwezel”
Gewestplan:

Een aantal woningen in parkgebied maar de meeste woningen zijn in agrarisch gebied gesitueerd.

Vergund:

De meeste woningen zijn vergund maar er zijn er ook (beperkt) aantal niet vergund.

Toetsing gewenst beeld GRS: De woningen in beide gebieden liggen buiten de kwetsbare zones (volgens decreet). Volgens het
gewenste ruimtelijke beeld zijn de woningen in agrarisch gebied wel gesitueerd in het verwevingsgebied natuur – landbouw:
dit houdt in dat het gebied moet open blijven maar dat de oppervlakte te beperkt is om een volwaardig landbouwgebied te
ontwikkelen, wel wordt er de nadruk gelegd op de aanwezige natuurwaarden.
Tevens zal bij de opmaak van deze cluster “Anti-Tankkanaal” t.h.v. de Riemstraat voorzien worden dat de ingesloten grond
tussen 2 zonevreemde woningen de bestemming van het omliggende woonpark kan krijgen. Deze grond is overgebleven van
een verkavelingsakkoord in uitvoering in 1962. Omdat dit een verkavelingsakkoord is zonder advies van de minisTer van
openbare werken is deze verkaveling vervallen. Omdat het betrokken perceel zal ingesloten zijn als agrarisch gebied is het
stedenbouwkundig een betere oplossing deze grond van bestemming te wijzigen. Als compensatie kan een gelijkwaardig
oppervlakte van het domein De Zetten (woonpark) gebruikt worden. Deze herbestemming van deze oppervlakte (2.043m²) zal
hierdoor mee opgenomen worden in de tabel Woonprogrammatie (tabel 13): hier is er 12,6ha van de Zetten voorzien om te
herbestemmen met de mogelijkheid om nog onbekende oppervlaktes te compenseren.

KAART 6

: GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
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6.3.4.7. WONINGPROGRAMMATIE: COMPENSATIEMOGELIJKHEDEN
In het voorgaande hoofdstuk werd de visie op de verschillende woonaspecten behandeld, echter zijn er voor een aantal te wensen
gebieden compensaties nodig. In het hoofdstuk m.b.t. het aanbod van woonaanbod werd er een lijst opgesteld met al de
binnengebieden in woonparkgebied31. Deze gebieden worden nu getoetst aan de voorgaande visie op het woonbeleid. Nu is er de
mogelijkheid om bepaalde gebieden ofwel te bevriezen ofwel definitief te herbestemmen (schrappen):
-

Indien woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden dient minstens een gelijkwaardige oppervlakte woongebied of
woonparkgebied te worden “bevroren”.
Indien open ruimte bestemming (incl.zones voor verblijfsrecreatie) worden omgezet naar woongebied, dient minstens een
gelijkaardige oppervlakte woongebied of woonparkgebied definitief te worden “herbestemd” naar een open ruimte functie.

Een “bevroren” gebied kan opnieuw ontwikkelbaar gemaakt worden mits gemotiveerd op basis van een nieuw conform verklaarde
woningprogrammatie bij een – eventueel gedeeltelijke – herziening van het GRS Schilde of bij de opmaak van een gemeentelijk
RUP na de planperiode 01/01/08.
In de loop van het proces zijn er enerzijds gebieden naar voor gekomen die ergens binnen de gemeente moeten gecompenseerd
worden en anderzijds gebieden die mogelijks ter beschikking kunnen gesteld worden om die compensatie op te vangen.
De volgende gebieden moeten ergens in de gemeente gecompenseerd kunnen worden:
GEBIED

NODIGE OPPERVLAKTE COMPENSATIEGEBIED TE BEVRIEZEN

WUG MOERHOFLAAN

4,8 HA

WUG MOERSTRAAT

7,7 HA

NODIGE OPPERVLAKTE COMPENSATIEGEBIED TE HERBESTEMMEN

PERCELEN VICTOR FRISLEI

0,9 HA

HERSTEL WOONPARK WILLECOM

1,5 HA

TOTAAL
TABEL 10

31

12,5 HA
: GEBIEDEN DIE GECOMPENSEERD MOETEN WORDEN

In woongebied zijn er geen binnengebieden meer beschikbaar.

2,4 HA

PASSAGES M.B.T. OMZETTING VAN 1,5 HA NATUURGEBIED NAAR
WOONPARK TE WILLECOM WERD UITGESLOTEN DOOR DE BESTENDIGE
DEPUTATIE IN DE DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN HET GRS SCHILDE OP
2 MAART 2006
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Binnen de woongebieden zijn er geen gebieden terug te vinden die kunnen aangewend worden maar binnen de woonparken wel.
De volgende gebieden kunnen worden aangewend om als compensatiegebied door te gaan:
GEBIED

OPPERVLAKTE (VOORKEUR) TE BEVRIEZEN COMPENSATIEGEBIED

WATERSTRAAT - 1

3,7 HA

DE RONDEN

1,0 HA

STEYNHOEFSE AARD

1,1 HA

WATERSTRAAT - 2

2,0 HA

SCHILDESTRAND

3,5 HA

BARON DELBEKESTRAAT

2,8 HA

NOORDERLAAN

3,6 HA

HOF TER LINDEN

6,4 HA

OPP. (VOORKEUR) TE HERBESTEMMEN COMPENSATIEGEBIED

DE ZETTEN

15,0 HA OP EEN TOTAAL VAN 34,1 HA

TOTAAL
TABEL 11

24,1 HA

15,0 HA

: GEBIEDEN DIE AANGEWEND KUNNEN WORDEN ALS COMPENSATIEGEBIED

Binnen de voorgaande tabel werd er een verschil gemaakt of een compensatiegebied bij voorkeur wordt herbestemd ofwel
bevroren. In de volgende tabel wordt de motivatie van die keuze geformuleerd.
GEBIED
WATERSTRAAT - 1

OPP.

BINNEN VISIE WOONBELEID

BESLUIT

3,7 HA

INGESLOTEN TUSSEN DE WEEKENDZONE “KOTSBOS”, NIET

LATEN FUNCTIONEREN ALS OVERGANG OPEN GEBIED NAAR

AANSLUITEND

AAN

HET

OOSTELIJK

WOONPARK,

WEL

SPECIFIEK

WOONPROJECT

TOEKOMST OPEN

AANSLUITEND BIJ GEMEENTELIJKE KWETSBARE ZONE

MAAR

MOGELIJKHEDEN

VOOR

DE

HOUDEN, M.A.W. GEBIED BEVRIEZEN ALS

WOONPARK

DE RONDEN

1,0 HA

GEBIED AAN RAND VAN WOONPARK – GEMEENTELIJKE KWETSBARE

LATEN FUNCTIONEREN ALS GROENE DOORADERING

ZONE,

WOONPARKGEBIED MAAR MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST

MOEILIJKER ONTSLUITBAAR,

MOGELIJKHEDEN VOOR

OPEN HOUDEN, M.A.W. GEBIED BEVRIEZEN ALS WOONPARK

REALISEREN VAN GROENE DOORADERING

STEYNHOEFSE AARD

1,1 HA

GEBIED

AAN

RAND

VAN

VERWEVINGSGEBIED NATUUR

WOONPARK

IN HET

–

GEMEENTELIJK

/ LANDBOUW, MOGELIJKHEDEN

LATEN FUNCTIONEREN ALS GROENE DOORADERING

IN HET

WOONPARKGEBIED ALS BOSGEBIED MAAR MOGELIJKHEDEN VOOR
HOUDEN, M.A.W. GEBIED BEVRIEZEN ALS

VOOR REALISEREN VAN GROENE DOORADERING

DE TOEKOMST OPEN

GEBIED BINNEN WOONPARK, MOGELIJKHEDEN VOOR REALISEREN

LATEN FUNCTIONEREN ALS GROENE DOORADERING MAAR

VAN GROENE DOORADERING

MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST OPEN HOUDEN, M.A.W.

WOONPARK

WATERSTRAAT - 2

2,0 HA

GEBIED BEVRIEZEN ALS WOONPARK
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OPP.

BINNEN VISIE WOONBELEID

3,5 HA

GEBIED OP DE KRUISING WOONPARK – VERWEVINGSGEBIED
NATUUR

/

LANDBOUW

–

SPECIFIEK

BESLUIT

WOONPROJECT

“SCHILDESTRAND”, MOGELIJKHEDEN VOOR REALISEREN VAN

LATEN FUNCTIONEREN ALS GROENE DOORADERING MAAR
MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST OPEN HOUDEN, M.A.W.
GEBIED BEVRIEZEN ALS WOONPARK

GROENE DOORADERING

BARON DELBEKESTRAAT

2,8 HA

GEBIED BINNEN WOONPARK, MOGELIJKHEDEN VOOR REALISEREN

LATEN FUNCTIONEREN ALS GROENE DOORADERING MAAR

VAN GROENE DOORADERING

MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST OPEN HOUDEN, M.A.W.
GEBIED BEVRIEZEN ALS WOONPARK

NOORDERLAAN

3,6 HA

GEBIED BINNEN WOONPARK, MOGELIJKHEDEN VOOR REALISEREN

LATEN FUNCTIONEREN ALS GROENE DOORADERING MAAR

VAN GROENE DOORADERING

MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST OPEN HOUDEN, M.A.W.

GEBIED AAN RAND VAN WOONPARK – GEMEENTELIJKE KWETSBARE

LATEN FUNCTIONEREN ALS GROENE DOORADERING

ZONE,

WOONPARKGEBIED MAAR MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST

GEBIED BEVRIEZEN ALS WOONPARK

HOF TER LINDEN

DE ZETTEN

6,4 HA

34,1 HA

MOEILIJKER ONTSLUITBAAR,

MOGELIJKHEDEN VOOR

IN HET

REALISEREN VAN GROENE DOORADERING

OPEN HOUDEN, M.A.W. GEBIED BEVRIEZEN ALS WOONPARK

ZEER GROOT GEBIED AAN RAND WOONPARK – GEMEENTELIJKE

WEGENS

KWETSBARE ZONE, DOOR RUIME OPPERVLAKTE MOGELIJKHEDEN

OPPERVLAKTE

EN

DE

OM HET ACHTERLIGGENDE GROENGEBIED SERIEUS UIT TE BREIDEN.

MOGELIJKHEDEN

DIE

DAAR

DE

GROTE

AAN GEKOPPELD ZIJN STELT DE
GEMEENTE

VOOR

OM

EEN

GEDEELTE TE SCHRAPPEN ALS
WOONGEBIED

(HERBESTEMMEN IN GROENGEBIED, 15HA) EN EEN GEDEELTE TE
ONTWIKKELEN VOOR WONINGEN WELISWAAR MET EEN STERKE
GROENE

INBRENG.

GEDEELTE

OVERSTROMINGEN.

TABEL 12

32

BINNEN DE NOG-ROG-KAART IS DIT

OPGENOMEN

ALS

RISICOZONE

VOOR

32

: GEBIEDEN DIE AANGEWEND KUNNEN WORDEN ALS COMPENSATIEGEBIED: MOTIVATIE

De gemeente is ervan overtuigd dat de risicozone voor overstromingen (voorlopige afbakening) geen probleem is voor het gedeeltelijk ontwikkelen van dit
gebied
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Van de aangeduide gebieden die aangewend kunnen worden als compensatiegebied zijn er een aantal die momenteel binnen
voorlopige afbakening van de overstromingsgebieden zijn gesitueerd. Het gaat om gebieden De Zetten, Waterstraat 1, Waterstraat
2 en Schildestrand. Nu is de gemeente van mening dat ze wanneer ze binnen de definitieve afbakening van de
overstromingsgebieden komen te liggen ze definitief kunnen worden herbestemd. Momenteel is die definitieve afbakening nog niet
opgetekend en wil de gemeente ze voorlopig bevriezen.
Uit de voorgaande analyse kan er besloten worden dat er 12,5 ha noodzakelijk is om ergens te bevriezen en binnen de gemeente
is er een oppervlakte van 24,1 ha woonparkgebied ter beschikking wat m.a.w. ruim voldoende is. Al die binnengebieden – die
24,1ha – zal worden aangewend voor de realisatie van de groene dooradering toch is het aangewezen dat die 12,5 ha eerst wordt
gekoppeld aan die binnengebieden die binnen de voorlopige afbakening van de overstromingsgebieden zijn gesitueerd:
Waterstraat 1, Waterstraat 2 en Schildestrand. Deze drie gebieden hebben een gezamenlijke oppervlakte van 9,2 ha wat niet
voldoende is om de 12,5 ha te compenseren. Wanneer een tweede selectie wordt doorgevoerd wordt er gekeken naar die
percelen die qua oppervlakte een ruimtelijke impact hebben (ook moeilijk ontsluitbaar,…) en zodoende absoluut onbebouwd
moeten blijven en dan valt de keuze van de gemeente op het binnengebied Hof Ter Linden. Dit binnengebied heeft een
oppervlakte van 6,4 ha m.a.w. wordt het totaal dan 15,6 ha (9,2 + 6,4) wat weer teveel is: omdat Waterstraat 2 een echt ingesloten
gebied is en m.a.w. mogelijks naar de toekomst toe bebouwd zou kunnen worden, wordt deze niet gekoppeld aan de compensatie
van de woonuitbreidingsgebieden. Hierbij wordt nogmaals duidelijk gesteld dat al de binnengebieden worden bevroren in
afwachting van de definitieve afbakening van de overstromingsgebieden.
Als al de te compenseren en mogelijke compensatiegebieden bij elkaar genomen worden, kan de volgende woonprogrammatie
vastgelegd worden:
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WELKE GEBIEDEN WORDEN WAAR GECOMPENSEERD?
WELKE GEBIEDEN?

WELKE OPPERVLAKTE?

WAAR GECOMPENSEERD?

OM DE WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

WUG MOERHOFLAAN (4,8 HA)

BINNENGEBIEDEN

MOERHOFLAAN EN MOERSTRAAT TE

WUG MOERSTRAAT (7,7 HA)

KOPPELEN

KUNNEN ONTWIKKELEN

TOTAAL: 12,5 HA ELDERS BEVRIEZEN

WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN:

- NOORDERLAAN (3,6 HA)

- WATERSTRAAT 1 (3,7 HA)

- B. DELBEKESTRAAT (2,8 HA)

- SCHILDESTRAND (3,5 HA)

- STEYNHOEFSE AARD (1,1 HA)

- HOF TER LINDEN (6,4 HA)

- WATERSTRAAT 2 (2,0 HA)

AAN

“OVERSCHOT”

BEVRIEZEN

EN

ONTWIKKELING

TOTAAL: 13,6 HA

ANDERE BINNENGEBIEDEN:
- DE RONDEN (1,0 HA)

TOTAAL: 10,5 HA

COMPENSATIEDOSSIER

“BEVRIEZEN

BINNENGEBIEDEN I.F.V. ONTWIKKELING
WUG MOERHOFLAAN / MOERSTRAAT”
PERCELEN VICTOR FRISLEI

0,9 HA ELDERS HERBESTEMMEN

15,0 HA VAN HET BINNENGEBIED “DE

DE ZETTEN:

ZETTEN” ZAL WORDEN HERBESTEMD,

15,0 HA – 0,9 HA = 14,1 HA

VAN DIE

15,0 HA WORDT ER 0,9 HA

HERBESTEMD OM DE PERCELEN AAN DE

VICTOR

FRISLEI

TE

KUNNEN

ONTWIKKELEN.

HERSTEL WOONPARK WILLECOM

1,5 HA ELDERS HERBESTEMMEN

15,0 HA VAN HET BINNENGEBIED “DE

DE ZETTEN:

ZETTEN” ZAL WORDEN HERBESTEMD,

15,0 HA – 0,9 HA – 1,5 HA = 12,6 HA

VAN DIE

15,0 HA WORDT ER 1,5 HA

HERBESTEMD

OM

HET

WOONPARK

WILLECOM TE KUNNEN HERSTELLEN
COMPENSATIEDOSSIER “HERBESTEMMEN
DEEL

DE ZETTEN I.F.V. VICTOR FRISLEI EN

HERSTEL WOONPARK WILLECOM”

PASSAGES M.B.T. OMZETTING VAN 1,5 HA NATUURGEBIED NAAR WOONPARK TE WILLECOM WERD UITGESLOTEN DOOR DE BESTENDIGE
DEPUTATIE IN DE DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN HET GRS SCHILDE OP 2 MAART 2006
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WAT MET DE “OVERSCHOT” AAN COMPENSATIEGEBIEDEN?
WELKE GEBIEDEN?
BINNENGEBIEDEN:

VISIE?
DE

RONDEN

(1,0

HA),

NOORDERLAAN (3,6

HA),

DELBEKESTRAAT (2,8 HA), STEYNHOEFSE AARD (1,1 HA), WATERSTRAAT 2 (2,0 HA)

B.

BEVRIEZEN IN FUNCTIE VAN GROENE DOORADERING: RUP “TE BEVRIEZEN
BINNENGEBIEDEN “

TOTAAL: 10,5 HA
REST VAN HET HER TE BESTEMMEN DEEL VAN DE ZETTEN, NAMELIJK 12,6 HA

12,6 HA HERBESTEMMEN MAAR KOPPELEN AAN DE MOGELIJKHEID DAT DEZE
OPPERVLAKTE KAN GEBRUIKT WORDEN VOOR ANDERE NOODZAKELIJKE COMPENSATIES
DIE MOMENTEEL NOG NIET BEKEND ZIJN

33

: KOPPELEN AAN HET IN OPMAAK ZIJNDE BPA

DE ZETTEN
TABEL 13

: WOONPROGRAMMATIE

De tabel “woonprogrammatie” wordt in een overzichtelijke kaart verduidelijkt.

KAART 7

33

: GEWENSTE WOONPROGRAMMATIE

Indien bijvoorbeeld de studie van de provincie Antwerpen m.b.t. tot weekendzones – in tegenstelling tot het voorstel van de gemeente – toch zou uitwijzen
dat er gedeelte moeten gecompenseerd worden. Ook werd het duidelijk het openbaar onderzoek duidelijk dat er in de cluster zonevreemde woningen
“Anti-Tankkanaal” het noodzakelijk is om 2.043m² bijkomend woonpark te creëren wat ook gecompenseerd zal worden met deze te herbestemmen
oppervlakte.
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DE RUIMTELIJKE – ECONOMISCHE STRUCTUUR

6.4.1. ONTWIKKELINGSOPTIES
De gemeente heeft de volgende algemene ontwikkelingsopties vooropgesteld:
-

Bedrijvigheid algemeen: om de economische ontwikkelingen in de gemeente goed te kunnen opvolgen zal de gemeente een
ruimtebalans opmaken en bijhouden.

-

Regionale bedrijvigheid: hoewel de gemeente – als onderdeel van het Economisch Netwerk Albertkanaal – als economisch
knooppunt is geselecteerd, wenst de gemeente geen bijkomende regionale bedrijvigheid op haar grondgebied. Dit standpunt
wordt bevestigd in de plannen van de ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal). Verdere watergebondenheid wordt wel
nagestreefd.

-

Lokale bedrijvigheid: de gemeente wenst in principe geen nieuwe lokale bedrijventerreinen te ontwikkelen maar wel moet er
enerzijds plaats voorzien worden voor de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven en historisch gegroeide bedrijven en
anderzijds moeten de bestaande terreinen optimaliseren en/of herbekeken worden daar waar het kan. Bovendien moet er een
integratie gebeuren van de bestaande handelszaken, bijkomende kleinhandelszaken binnen de bedrijventerreinen zijn niet
gewenst.

-

Kerngebonden voorzieningen: de gemeente wenst haar kerngebonden voorzieningen te behouden en te versterken maar in de
kern van Schilde moet er wel meer nadruk gelegd worden op het ontwikkelen van voorzieningen tussen de Turnhoutsebaan en
de oude dorpskern.
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6.4.2. HET RUIMTELIJK BELEID
Op basis van de ontwikkelingsopties werden de volgende beleidselementen voorgesteld voor enerzijds regionale en de lokale
bedrijvigheid en anderzijds voor de kerngebonden voorzieningen.
6.4.2.1. LOKALE EN REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN
Als basis van een kwantitatief beleidskader voor het beheren en/of controleren van de ruimtelijke – economische ontwikkelingen
in de gemeente is het noodzakelijk dat de gemeente een ruimtebalans opmaakt én bijhoudt. De ruimtebalans is de confrontatie
tussen vraag en aanbod. Dit houdt in dat een jaarlijks aangepaste inventaris moet opgemaakt worden van o.a. nog niet
aangesneden delen bedrijventerreinen, het inventariseren van de onbebouwde percelen en leegstaande of uit gebruik genomen
gebouwen, e.a. . Ook is het belangrijk nota te nemen van elke aanvraag i.v.m. de aankoop van bedrijfsgronden of de uitbreiding
ervan. Op deze manier kan het aanbod aan bedrijfsgronden getoetst worden aan de gevraagde behoefte. Het geeft daarenboven
een beter inzicht in de economische dynamiek en trends die zich voordoen in de gemeente.
6.4.2.2. REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN
De gemeente Schilde beschikt over één gebied voor regionale bedrijvigheid, namelijk een beperkte oppervlakte langsheen het
Albertkanaal.
De ontwikkeling van een visie van de regionale bedrijventerreinen is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest, toch wil de
gemeente – voor haar beperkte oppervlakte aan regionale bedrijventerreinen – een suggestie doen naar de verdere ontwikkeling
ervan:
-

Ontwikkeling van duurzame bestaande bedrijventerreinen: een zuiniger ruimtegebruik (bouwen in meerdere lagen indien
mogelijk, gezamenlijke gemeenschapsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld parkeren,... .
Het beperken van reserve in eigendom van bedrijven: de reserve wordt afgestemd op de bestaande omvang en de
ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.
Verlaten bedrijfsgebouwen opnieuw als bedrijfsruimte ter beschikking stellen met voorkeur voor watergebonden bedrijven.
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6.4.2.3. LOKALE BEDRIJVENTERREINEN
Daar er uit de behoefte is gebleken dat er voor de herlocalisatie van de zonevreemde en historisch gegroeide bedrijven een
oppervlakte van 1,1 ha moet gezocht worden en dat er binnen de huidige bedrijventerreinen de beschikbare ruimte te beperkt is,
moet er een nieuwe locatie worden gezocht. De afweging van de localisatie hangt af van de volgende factoren:

-

Principes voor een bijkomend lokaal bedrijventerrein volgens het RSPA.
Ruimtelijke afweging t.o.v. de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Schilde volgens het GRS.

PRINCIPES RSPA (DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE GEMEENTE SCHILDE):
(a)
(b)

BIJKOMEND BEDRIJVENTERREIN BIJ VOORKEUR GESITUEERD IN HET HOOFDDORP
INDIEN RUIMTELIJKE REDENEN EEN LOCATIE IN HET HOOFFDORP NIET TOELAAT, KUNNEN LOCATIES BIJ EEN WOONKERN OF EEN BESTAAND BEDRIJVENTERREIN WORDEN
VOORGESTELD.

(c)

DE ONTLUITING GEBEURT VIA GEMEENTELIJKE VERZAMELWEGEN RECHTSTREEKS OP PRIMAIRE OF SECUNDAIRE WEGEN

(d)

HET BIJKOMEND TERREIN IS NIET GEWENST VOOR NIEUWE KLEINHANDELSZAKEN

1. DEN HEUVEL

TOTALE OPPERVLAKTE WORDT MOMENTEEL INGENOMEN (0,9 HA)

“DEN HEUVEL” BEANTWOORD AAN NIET ÉÉN VAN DE PRINCIPES

2. TERMAELEN

TOTALE OPPERVLAKTE INGENOMEN DOOR BEDRIJF (1,7 HA)

“TERMAELEN” IS GESITUEERD IN HET HOOFDDORP, SLUIT RECHTSTREEKS AAN BIJ
EEN SECUNDAIRE WEG (EN VERDER DOOR AAN PRIMAIRE WEG)

3. TURNHOUTSEBAAN

TOTALE OPPERVLAKTE BEDRAAGT 10,3 HA WAARVAN ER 0,2 HA
REALISEERBAAR IS,

4. NIEUWE LOCATIE

3,0 HA NIET REALISEERBAAR EN DE REST IS

“TURNHOUTSEBAAN” SLUIT RECHTSTREEKS AAN BIJ EEN SECUNDAIRE WEG (EN
VERDER DOOR AAN PRIMAIRE WEG), RUIMTELIJK TOELAATBAAR DAT ER EEN

INGENOMEN DOOR BEDRIJVEN (OOK HANDELSZAKEN)

UITBREIDING WORDT GEREALISEERD AANSLUITEND AAN HET BESTAANDE TERREIN

-

VOLGENS DE VOOROPGESTELDE PRINCIPES VAN RSPA ZIJN ER IN SCHILDE GEEN
NIEUWE LOCATIES TER BESCHIKKING BEHALVE MOGELIJKS TEN ZUIDEN VAN DE
KERN VAN ’S-GRAVENWEZEL

(WIJNEGEMSESTEENWEG) EN TEN ZUIDEN VAN DE

KERN VAN SCHILDE (OELEGEMSESTEENWEG)

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR GRS: ZIE BESCHRIJVING GEWENSTE STRUCTUUR VAN DE HOOFDRUIMTEN (INCLUSIEF GEWENST RUIMTELIJK BEELD VAN SCHILDE)
1. DEN HEUVEL

NIET GESCHIKT VOLGENS PRINCIPES RSPA

NIET GESCHIKT VOLGENS PRINCIPES RSPA EN GEWENSTE STRUCTUUR GRS

2. TERMAELEN

MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRINCIPES RSPA

ROND “TERMAELEN” IS ER GEEN RUIMTE MEER BESCHIKBAAR VOOR EEN
UITBREIDING VAN HET TERREIN, BOVENDIEN IS EEN UITBREIDING VAN HET
TERREIN NIET VERANTWOORD DAAR ER HIER EEN OVERGANGSZONE CENTRUM

–
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WOONPARK.

3. TURNHOUTSEBAAN

MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRINCIPES RSPA

GESCHIKT

NIET GESCHIKT VOLGENS GEWENSTE STRUCTUUR GRS.

VOLGENS

GEWENSTE

STRUCTUUR

INRICHTINGSVOORWAARDEN OPGELEGD IN HET

GRS

MITS

EEN

AANTAL

GRS (OVERGANG NAAR

ACHTERLIGGENDE WOON- EN GROENGEBIEDEN)

4. NIEUWE LOCATIE

MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRINCIPES RSPA

‘S-GRAVENWEZEL

DE LOCATIE IS GESITUEERD IN DE GEMEENTELIJKE OPEN RUIMTE VERBINDING
“HOF TER LINDEN – ZONNEBOS”. DE BEPERKTE RUIMTE ALS OPEN RUIMTE
VERBINDING OVER DE

WIJNEGEMSESTEENWEG (AANSLUITEND AAN HOF TER

LINDENBOSSEN) MAAKT DE LOCATIE NIET GESCHIKT ALS UITBREIDINGSZONE.

NIET

GESCHIKT VOLGENS GEWENSTE STRUCTUUR GRS.

5. NIEUWE LOCATIE

MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRINCIPES RSPA

SCHILDE

DE LOCATIE IS GESITUEERD IN DE GEMEENTELIJKE OPEN RUIMTE VERBINDING
“GROOT SCHIJN – PUTSE HEIDE – HET MOER” EN DE ONTSLUITING MOET
DOORHEEN

KERN

VAN

SCHILDE. NIET GESCHIKT VOLGENS GEWENSTE

STRUCTUUR GRS.

Uit de tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
-

Na zowel toetsing van de principes van het RSPA als aan het gewenste ruimtelijke beeld van Schilde kan er besloten worden
dat er maar één locatie in Schilde is die plaats kan voorzien voor zonevreemde en historisch gegroeide bedrijven, namelijk
aansluitend aan het lokaal bedrijventerrein “Turnhoutsebaan”. Echter moeten er hier duidelijke voorwaarden aan verbonden
worden die de inrichting – en dan vooral de overgang naar het woonpark en het Anti-Tankkanaal – verzekeren.

-

Het terrein “Den Heuvel” beschikt over geen enkel positief element om deze te ontwikkelen: het voldoet niet aan de principes
van het RSPA, het past niet in de gewenste structuur van het GRS en bovendien wordt het terrein momenteel ingenomen
(verkaveling goedgekeurd, eerste vergunning elk moment).

Vanuit de vernoemde principes en conclusies kunnen er voor de drie bestaande lokale bedrijventerreinen een aantal opties
worden genomen.
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(1) LOKAAL BEDRIJVENTERREIN “TURNHOUTSEBAAN”
Het bedrijventerrein is een mengeling van
bestaande
handelszaken
en
lokale
bedrijvigheid. Bijkomende handelszaken
zijn beperkt toegelaten, de bestaande
krijgen
ontwikkelingsperspectieven en
daar waar mogelijk worden de bestaande
handelszaken afgebouwd ten voordele van
lokale
bedrijvigheid.
Grootschalige
projecten in de distributie zijn uitgesloten.
De ontwikkelingsperspectieven worden
vastgelegd in een RUP: toch omdat niet
enkel het lokaal bedrijventerrein een beter
toekomstbeeld vraagt maar ook de
omgeving wordt het lokaal bedrijventerrein
“Turnhoutsebaan” geïntegreerd binnen het
RUP
“Lokaal
bedrijventerrein
Turnhoutsebaan en omgeving”. Binnen dit
RUP zal het beperkt toelaten van
bijkomende
handelszaken
worden
onderzocht.
Binnen de gemeente Schilde moeten er
eigenlijk twee zonevreemde bedrijven die
moeten geherlocaliseerd worden: deze liggen beide in de omgeving van het bestaande lokale bedrijventerrein Turnhoutsebaan.
De gemeente stelt voor het bestaande lokale bedrijventerrein “uit te breiden” zodoende die twee zonevreemde bedrijven
worden opgenomen in het geheel. Beide terreinen worden wel door middel van landschappelijk elementen (bomenrijen,…)
met elkaar verbonden. Echter is er dan nog een gebied ertussen waar er een bestemming moet aangegeven worden:
uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein is niet mogelijk daar de gemeente geen behoefte kan aantonen. De gemeente stelt
voor om in het RUP “Lokaal bedrijventerrein Turnhoutsebaan en omgeving” hiervoor een oplossing te vinden.
Het groen achter de het lokaal bedrijventerrein moet behouden en versterkt worden. Naar enerzijds het woonpark toe en
anderzijds naar het achterliggende groengebied van het Anti-Tankkanaal zal een bredere groenvoorziening worden voorzien.
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Om de veiligheid en de toegankelijkheid te verhogen moet de N12 ter hoogte van het lokale bedrijventerrein worden
heringericht met midden-geleiders, parellelwegen, park-and-ride en bike-and-walk zone. Bovendien moeten de kruispunten
Turnhoutsebaan – Waterstraat en Turnhoutsebaan – Kleine Waterstraat worden heringericht34.

(2) LOKAAL BEDRIJVENTERREIN “TERMAELEN”
Dit kleine terrein is momenteel volledig ingenomen door een supermarkt en een tankstation. Alhoewel dit geen bedrijvigheid
is maar kleinhandel wenst de gemeente deze situatie te behouden. Bovendien sluit de supermarkt sterk aan de kern van
Schilde aan en is het bovendien ideaal gesitueerd voor de bevoorrading van het aansluitende woonpark35.
In de huidige situatie is er een BPA van kracht m.b.t. dit bedrijventerrein en doen er zich momenteel geen problemen voor.
Het BPA vermeld dat deze zone gedeeltelijk bestemd is voor winkels, gedeeltelijk voor wonen. Toch is de gemeente van
mening dat er steeds moet kunnen ingegrepen worden om deze toestand aan te passen. De aanwezigheid van de supermarkt
wordt als een ruimtelijk aanvaarbaar element beschouwd daar deze zich tegen de kern van Schilde aanleunt. M.a.w. de
gemeente wenst in de toekomst dit KMO-gebied om te zetten naar een gebied waar de supermarkt in thuishoort.
Binnen dit terrein zijn er geen mogelijkheden meer voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven of voor het opnemen van
zonevreemde en/of historisch gegroeide bedrijven. Bijkomende kleinhandel is er niet gewenst.
(3) LOKAAL BEDRIJVENTERREIN “DEN HEUVEL”
Dit vrijliggende terrein zal beperkt worden ontwikkeld voor lokale bedrijvigheid maar omdat deze tegen het gemeentelijk
verwevingsgebied natuur / landbouw (gemeentelijk open ruimte verbinding “Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer”) – zoals
beschreven in het hoofdstuk natuurlijke – landschappelijke en agrarische structuur – wenst de gemeente de druk op de
omgeving te beperken. M.a.w. wordt er hier enkel kleinschalige bedrijfjes toegestaan die niet storend zijn in de omgeving en
die geen overlast bezorgen. Gelet op de geringe uitrusting van de wegen mogen deze bedrijfjes maar weinig mobiliteit met
zich meebrengen. Het terrein mag zeker niet uitbreiden.

34
35

Suggestie naar het streefbeeld van de N12 toe.
Dit bedrijventerrein ligt binnen een goedgekeurd en niet vervallen BPA. Voor dit terrein stellen er zich geen problemen voor en is het ook niet noodzakelijk
om er een RUP voor op te maken.
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Hier wordt hetzelfde voorgesteld dan voor het lokaal bedrijventerrein “Termaelen”:momenteel zijn er hier geen problemen
maar de gemeente moet elk moment kunnen ingrijpen. In een RUP kan bijvoorbeeld de detaillering van het terrein – inclusief
randvoorwaarden – vastgelegd worden.
6.4.2.4. KERNGEBONDEN VOORZIENINGEN
De kerngebonden voorzieningen zullen verder worden versterkt in beide kernen:
(1) IN SCHILDE
In Schilde zal er meer nadruk gelegd worden op de ontwikkeling van voorzieningen tussen de Turnhoutsebaan en de oude
dorpskern. Het hoofddoel hiervan is de Turnhoutsebaan te ontlasten, toch zonder de aantrekkingskracht dat zo een as heeft te
verliezen, m.a.w. moet er een evenwicht gezocht worden. Concreet betekent dit dat er nieuwe ontwikkelingen langsheen de
N12 maar buiten de dorpskern zullen worden ontmoedigd terwijl er nieuwe ontwikkelingen tussen de nieuwe en de oude
dorpskern worden aangemoedigd.
(2) IN ’S-GRAVENWEZEL
De huidige ontwikkelingen van kerngebonden voorzieningen worden bevestigd. Echter moet er wel voor gezorgd worden dat
er geen (grootschalige) ontwikkelingen worden gerealiseerd buiten de dorpskern.
6.4.2.5. ANDERE
In het gebied ten oosten van het lokaal bedrijventerrein “Turnhoutsebaan”36 zijn er momenteel in het – volgens gewestplan –
landelijk woongebied een aantal bedrijfjes aanwezig. De huidige bedrijfjes zijn perfect geïntegreerd én aanvaard in het
woongebied. De gemeente wenst deze situatie te bevestigen. Lokale bedrijven zijn hier niet bijkomend gewenst.
RUP “Lokaal bedrijventerrein Turnhoutsebaan en omgeving”.
KAART 8

36

: GEWENSTE RUIMTELIJKE – ECONOMISCHE STRUCTUUR

Binnen driehoek Turnhoutsebaan – Waterstraat – Oude Baan (op grens met gemeente Zoersel)
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DE TOERISTISCHE – RECREATIEVE STRUCTUUR

6.5.1. ONTWIKKELINGSOPTIES
De volgende ontwikkelingsopties zullen worden gehanteerd i.v.m. de ruimtelijke visie van de toeristische – recreatieve structuur:
−

Het uitbouwen en versterken van een infrastructuur en een voorzieningenapparaat ter ontwikkeling van toerisme en recreatie
als een volwaardige economische sector die kan bijdragen tot de diversificatie en de leefbaarheid van de economie in Schilde,
omwille van het belang van toerisme voor het genereren van inkomsten en het creëren van tewerkstelling in Schilde.

−

Het creëren van een kwaliteitsimago: het creëren van een kwaliteitsimago houdt in dat de economische, sociale en culturele
identiteit van Schilde wordt versterkt.
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6.5.2. HET RUIMTELIJK BELEID
Om tegemoet te komen aan bovengenoemde principes kunnen er een aantal ruimtelijke beleidselementen naar voor worden
geschoven:
−

Ruimtelijke inpassing van weekendzones

−

Behoud en kwaliteitsverhoging van attractiepunten gekoppeld aan recreatief fietsroutenetwerk

−

Behoud en versterking van bestaande recreatieve elementen

−

Gebiedsgerichte behoefte aan toeristische – recreatieve elementen

−

Bijkomende sport-, jeugdvoorzieningen en voorzieningen voor senioren

−

Recreatieve zones van het gewestplan toetsen aan gewenste structuur

−

Zonevreemde recreatie

6.5.2.1. RUIMTELIJKE INPASSING VAN WEEKENDZONES
Momenteel wordt door de provincie een methode uitgewerkt voor de oplossing van de problematiek van de weekendzones voor
heel de Provincie Antwerpen. Echter heeft de gemeente Schilde reeds een vergevorderd beleid omtrent deze zones
(pilootprojecten) en zijn er plenaire vergaderingen voor vier BPA’s weekendzones in herziening (Putse Heide, Het Moer, Het
Kotsbos en Het Kamp). De gemeente Schilde heeft reeds ruime budgetten besteed aan niet enkel deze vier BPA’s maar is ook
gestart met het opmaken van een haar laatste BPA m.b.t. de weekendzones, namelijk Schildestrand, waar er eveneens reeds
regelmatig contact is geweest met de bewoners.
De gemeente wenst permanent wonen mogelijk te maken in de weekendzones m.a.w. is het niet de bedoeling (en is nooit de
bedoeling geweest) om nieuwe volwaardige woonzones te creëren. In woonzones is het namelijk ook toegestaan om handel,
horeca en diensten toe te staan en dergelijke functies zijn absoluut niet gewenst in de weekendzones. De gemeente wenst enkel
enerzijds de permanente bewoning uit de illegaliteit te halen en anderzijds het recreatieve karakter te bewaren.
Indien de recreatiegebieden toch in volwaardige woonzones (recreatief wonen) zouden omgezet worden (bestemmingswijziging)
zouden deze gebieden elders in de gemeente moeten gecompenseerd worden. Dit gaat ongeveer over 100ha woongebied dat de
gemeente elders in de gemeente naar een lagere bestemming (minstens recreatiegebied) moeten brengen: dit is echter niet
haalbaar in Schilde.
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Omwille van voorgaande redenen wenst de gemeente te werken volgens de suggestie van de provincie die vermeld staat in het
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen. In het RSPA werden er vier typen opgesteld om de problematiek van de
weekendverblijven aan te pakken met respect voor de bestaande regelgeving:
-

Type I: weekendverblijven gelegen in goedgekeurde verkavelingen, BPA’s en geordende zones voor verblijfsrecreatie volgens
het gewestplan.
Type II: weekendverblijven gelegen in niet-geordende zones voor verblijfsrecreatie volgens het gewestplan.
Type III: weekendverblijven buiten de zones voor verblijfrecreatie volgens het gewestplan.
Type IV: weekendverblijven die in aanmerking komen om in woonzone te worden geïntegreerd.

VIER BPA’S IN HERZIENING M.B.T. WEEKENDZONES VERDER ONTWIKKELEN VOLGENS TYPE I
Daar de gemeente Schilde reeds vier BPA’s weekendzones (Putse Heide, Het Moer, Het Kotsbos en Het Kamp) heeft opgemaakt
vallen haar gebieden onder type I en kan er m.a.w. een beperkt woonrecht toegestaan worden in de weekendzones37. Volgens het
RSPA houdt Type I het volgende in:
Type I – weekendverblijven gelegen in goedgekeurde verkavelingen, BPA’s en geordende zones voor verblijfsrecreatie volgens het
gewestplan: Inzake de permanente bewoning van weekendverblijven suggereert de provincie aan de federale overheid een beperkt
woonrecht toe te kennen. Het beperkt karakter van dit woonrecht staat op de strikte voorwaarden waaraan moet worden voldaan om
in aanmerking te komen voor regularisatie van permanente bewoning.
De weekendverblijven met een maximale vloeroppervlakte van 80m² (+18m² open terras) kunnen worden geregulariseerd. Met
vloeroppervlakte wordt de gezamenlijke oppervlakte van alle vloeren bedoeld. Dit wil zeggen de som van de oppervlakte van het
gelijkvloers en de eventuele kelder en verdieping. Eventueel kan de 80m² oppervlakte verder worden gespecificeerd naar 60m²
oppervlakte voor het hoofdgebouw en 20m² voor de berging, al dan niet aaneengesloten. Er wordt voorgesteld aan het Vlaams Gewest
om deze norm samen met de andere stedenbouwkundige voorschriften (onder andere materiaalgebruik) voor weekendverblijven op te
nemen in een stedenbouwkundige verordening. De verordening treedt in de plaats van alle bestaande strijdige voorschriften uit
vroegere gemeentelijke plannen. Dit betekent dat in geordende gebieden waar een kleinere oppervlakte is bepaald, de nieuwe norm
van kracht wordt. Er kan een betaling van meerwaarde worden voorgesteld in het kader van de regeling inzake planbaten. Procesverbaal wordt opgesteld voor elke overtreding ten opzichte van de (nieuwe) regels. Regularisatie van een weekendverblijf met een
grotere oppervlakte dan de voornoemde norm is slechts mogelijk indien de oppervlakte wordt gereduceerd.

37

In het verleden werd er vermeld dat de weekendzones in Schilde werden omgezet in zones voor recreatief wonen, het huidige beleid stelt voor om over te
gaan naar zones voor verblijfrecreatie met beperkt woonrecht.
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Er hoeft dus geen bestemmingswijziging te gebeuren. In het RSPA wordt een wettelijke basis aangereikt en gesuggereerd aan de
gemeenten om in de weekendzones een beperkt woonrecht toe te kennen via Type I. De voorschriften die de gemeente wil
hanteren zullen vooral draaien rond een beperking van bebouwbare grondoppervlakte en niet rond een vloeroppervlakte zoals de
provincie suggereert. Ook in de woonparken van Schilde hanteert het college beperkingen van bebouwbare grondoppervlakte
omdat dit de grootste impact heeft op het milieu, de visuele impact, waterhuishouding,… .
EÉN BPA IN OPMAAK M.B.T. WEEKENDZONE VERDER ONTWIKKELEN VOLGENS TYPE II
Het BPA Schildestrand dat momenteel wordt opgemaakt wil de gemeente verder ontwikkelen volgens Type II. Volgens het RSPA
houdt Type II het volgende in:
De niet-geordende recreatiezones kunnen worden geregulariseerd op voorwaarde dat eerst een ordeningsplan wordt opgesteld. Indien
de zone wordt geregulariseerd, stelt de provincie inzake de permanente bewoning van weekendverblijven ook hier een beleid van
beperkt woonrecht voor.

De gemeente Schilde is reeds bezig met de opmaak van een ordeningsplan.
MOTIVERING EN VOORWAARDEN
Naar de inrichting van de weekendverblijven worden de volgende motivering en voorwaarden aan gekoppeld:
-

Het is nooit de bedoeling geweest van de gemeente om nieuw woongebied te maken, enkel om woonrecht te creëren.

-

Weekendzones blijven weekendzones, er kan beperkt woonrecht toegekend worden, ten einde de hoge graad van permanente
bewoning uit de illegaliteit te halen.

-

Het recreatief karakter blijft niet alleen behouden, het wordt versterkt:
De wegen die door de zones lopen worden recreatief aantrekkelijk gemaakt door mooie en milieubewuste materialen die
waterdoorlatend zijn en zich tot verschillende soorten recreatie verlenen: bijvoorbeeld met karrensporen (alle gebruik
mogelijk) of delen met kasseien (landschappelijke aspect, waterdoorlatend).
Er worden binnen de weekendzones bijkomende wandel- en fietswegen gecreëerd die aansluiten op het toeristisch –
recreatief netwerk.
De wandel- en fietswegen verbinden de verschillende weekendzones met de attractiepunten (zie verder) maar ook de
verschillende lijnelementen (vb. Anti-Tankkanaal,…) en gebieden (Brechtse Heide,…).

-

De bestaande open ruimte wordt maximaal gevrijwaard door:
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De garantie van een verkavelingstop: grote percelen blijven bewaard en worden niet verder versnipperd.
Strenge voorwaarden kappen van bomen: gemeentelijk kapreglement + compensatie bos en groen, opheffen verbod
ontbossing zodat maximaal groen behouden blijft.
De woningen blijven ondergeschikt aan het omliggende landschap: de natuurlijke en landschappelijk draagkracht worden
gerespecteerd.
Er worden alternatieve energiebronnen (bvb. zonneenergie, waterbekkens,...), gerichte zuiveringsinstallaties (bvb.
rietvelden) en natuurgerichte bouwmaterialen voorgesteld.
-

Speculatie wordt door de gemeente vermeden door een verkavelingstop en niet wijzigen van de bestemming.

-

Compensatie is bijgevolg niet nodig omdat:
Er geen wijziging van bestemming gebeurt.
Alle constructies worden vergund op basis van de goedgekeurde BPA’s
Vanaf nieuwe BPA’s verkavelingsstop ten opzichte van oud BPA: minder constructies kunnen worden gerealiseerd, zij het
dat de bestaande constructies iets groter mogen worden gebouwd.

SAMENGEVAT KAN HET VOLGENDE WORDEN GESTELD I.F.V. VAN DE WEEKENDZONES
De weekendzones krijgen niet dezelfde bestemming als een woonzone. De bestemmingsmogelijkheden worden wel uitgebreid
met de volgende voorwaarden:
–
–
–
–
–
–
–

Zowel recreatief als permanent wonen moet mogelijk zijn;
De woningen zijn ondergeschikt aan het omliggende landschap;
Het recreatieve karakter wordt behouden en zelfs gestimuleerd;
Alternatieve energiebronnen, gerichte waterzuiveringsinstallaties en natuurgerichte bouwmaterialen worden aangewend;
Er kunnen met de nieuwe BPA’s minder woningen bijkomen dan deze die momenteel mogelijk zijn;
Er worden geen nieuwe verkavelingen toegestaan;
De oppervlakte van de woningen wordt sterk beperkt;

De compensatie is niet nodig omdat er geen wijziging van bestemming gebeurt, de verkavelingsstop, waardoor er minder
woningen worden gerealiseerd dan nu reeds mogelijk. Er is trouwens geen verplichte compensatie voorzien in het structuurplan
Antwerpen voor wat betreft de type I weekendverblijven;
Bijkomend is de permanente bewoning mee in rekening gebracht bij de berekening van de woonbehoefte op basis van de
bevolkingspiramide van 1992.
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6.5.2.2. BEHOUD EN KWALITEITSVERHOGING VAN ATTRACTIEPUNTEN GEKOPPELD AAN RECREATIEF FIETSROUTENETWERK
Het is de bedoeling dat er een binding wordt gerealiseerd tussen de verschillende streefbeelden van (boven)lokale
fietsroutenetwerken en de attractiepunten van de gemeente. De meeste (bestaande) fietsroutes passeren reeds de attractiepunten
maar daar waar dat niet het geval is zou bijvoorbeeld gewoon een pijltje naar een bepaald attractiepunt kunnen gezet worden.
Ook kan er in de verschillende brochures melding kunnen gemaakt worden van die bepaalde bezienswaardigheden in de
gemeente Schilde. De attractiepunten zelf moeten enerzijds worden beschermd en anderzijds worden versterkt zodat zij in hun
eigenheid, in hun toeristisch – recreatief nut en in hun samenhang met het gemeentelijk en regionaal toeristisch-recreatief netwerk
versterkt worden. Het verdient aldus de aanbeveling om in BPA’s/RUP’s met deze attractiepunten rekening te houden en ze ook
vanuit toeristisch – recreatief oogpunt te benaderen. Het toeristische – recreatieve fietsroutenetwerk van Schilde bestaan uit de
volgende (streefbeeld) fietsroutes:
-

Fietsknooppuntennetwerk Antwerpse Kempen
Jan Van Nootroute
Rasschaertroute
Waterwegenroute

-

Hendrik Conscienceroute
Kastelenroute
Vogelzangroute

-

Turnhoutsebaan 112
O.L.V. Ten Hemel
Voorde aan de Zwanebeek
Rusthuis van de paters van Scheut
Hof Ter Linden
Hoeve met bakhuis
Vinkenhof
Molenhoeve
Kasteelsite ‘s-Gravenwezel, dreef en omliggende hoeves
St.- Katharinekerk en pastorie
Schranshoeve
’s Gravenhof
Schans d’Oudaen

De attractiepunten in de gemeente Schilde zijn de volgende:
-

Caterskapel
Oude Schans
Kauwenberghoeve
Fort ‘s-Gravenwezel
Schans van Schilde
Dobbelhoeve
Spreeuwenberghoeve en kasteel
Puttenhof
St.-Guibertuskerk en pastorie Schilde
Lindenstraat 54
Huis Tollenberg
Turnhoutsebaan p10572141
O.L.V. Kapel
Grote Hoeve Bellevuedreef
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6.5.2.3. BEHOUD EN VERSTERKING VAN BESTAANDE RECREATIEVE ELEMENTEN
Binnen het informatief gedeelte werden de bestaande openbare parken en bossen, de bestaande gemeentelijke recreatiezones en
groene ruimten en tenslotte de bestaande sportterreinen gelocaliseerd. De gemeente wenst deze te behouden en mogelijks te
versterken zonder de draagkracht van de omgeving te overschrijden.
6.5.2.4. GEBIEDSGERICHTE BEHOEFTE AAN TOERISTISCHE – RECREATIEVE ELEMENTEN
Op vraag van de bevolking kunnen er gebiedsgericht recreatieve veldjes / ontmoetingsruimten worden ontwikkeld. Die ruimten
moeten zowel op de jonge als de oudere bevolking gericht worden: enerzijds kunnen er dan bijvoorbeeld een aantal
ontmoetingsruimten, pétanquebanen,… worden ingericht maar anderzijds moet er ook ruimten beschikbaar zijn waar de kinderen
kunnen spelen,… . Het spreekt vanzelf dat er in de eerste plaats een goede inrichting van het openbaar domein zich opdringt:
ontwerpen van pleinen, creëren van woonerven,… . In de tweede plaats wordt er gekeken naar nog vrijliggende percelen in
woongebied en woonparken: de voorwaarde is wel dat deze veldjes beperkt blijven van oppervlakte (getoetst aan de draagkracht
van de omgeving). Concreet betekent dit dat de gemeente een bepaald perceel opkoopt of dat een privé-eigenaar, in overeenkomst
met de gemeente, (bijvoorbeeld overeenkomsten i.f.v. het onderhoud van het terrein) een perceel ter beschikking stelt voor de
buurt. Deze terreinen kunnen multifunctioneel gebruikt worden (cultuur,…). Er wordt wel de nadruk gelegd dat deze ruimten
moeten gerealiseerd worden wanneer er vraag achter is: het heeft niet veel zin om ergens een ruimte in te richten die toch niet
wordt gebruikt door de buurtbewoners.
Ook de bestaande recreatieve elementen moeten verder kunnen worden geïntegreerd: vooral in de woonparken moet er een
optimale verwevenheid zijn tussen de woningen en andere bestaande – met het wonen aanvaardbare – functies (tennisbanen,
restaurants,…). Deze elementen worden beschouwd als meerwaarden, verrijking van de woonparken.
6.5.2.5. BIJKOMENDE SPORT- EN JEUGDVOORZIENINGEN EN VOORZIENINGEN VOOR SENIOREN
Naar de sport en -jeugdvoorzieningen toe worden er binnen het GRS drie stappen ondernomen:
-

-

Met de gebiedsgerichte behoefte aan toeristische – recreatieve elementen (beschreven in vorig puntje) kan er een antwoord
gegeven worden naar de behoefte van bijkomende beschikbare speelruimte of specifieke spelaanleidingen die voor de jeugd
groep uitdagend zijn. Niet enkel voor de jeugd maar ook voor de senioren kan er via de gebiedsgerichte behoefte
infrastructuur voorzien worden.
T.h.v. de school (Oudaen) wordt er een sporthal gebouwd (zie ook nederzettingsstructuur)
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Omwille van organisatie wordt er voorgesteld om de voetbalvelden ’s-Gravenwezel te groeperen. Concreet betekent dit dat de
velden van het recreatiegebied “Sint-Jobsesteenweg” verhuizen naar een aansluitend terrein van het recreatiegebied
“Schotenvoetweg”. Hiervoor is compensatie noodzakelijk daar het terrein “Sint-Jobsesteenweg” wordt behouden voor andere
(nog te bepalen) recreatiedoeleinden: er wordt voorgesteld om het recreatiegebied “Egelvoort” te gebruiken voor deze
compensatie.

Naar voorzieningen voor senioren toe wordt er voorgesteld om – naast de gebiedsgerichte behoefte aan infrastructuur voor
senioren – de huidige infrastructuur, namelijk het dienstencentrum Schilde en het dorpshuis in ’s-Gravenwezel, in de toekomst
ook ter beschikking te houden voor de activiteiten van de senioren. Ook moet er bij de opmaak van RUP’s binnen de
woongebieden steeds voldoende ruimte voor seniorenvoorzieningen – ook voor de jeugd – voorzien worden. De huidige BPA’s
laten reeds een uitzondering voor openbaar nut of “bijzondere inrichtingen” (scholen,…) toe.
6.5.2.6. RECREATIEVE ZONES VAN HET GEWESTPLAN TOETSEN AAN GEWENSTE STRUCTUUR
Na de toetsing met andere deelstructuren werd er voor de volgende oranje gebieden van het gewestplan een visie gegeven:
- Recreatiegebied “Het Kotsbos”: ruimtelijke inpassing van weekendzone met beperkt woonrecht en versterking van het
recreatieve karakter.
- Recreatiegebied “Het Kamp”: ruimtelijke inpassing van weekendzone met beperkt woonrecht en versterking van het
recreatieve karakter.
- Recreatiegebied “Golfterrein”: golfgebied als verwevingsgebied natuur / recreatie zoals beschreven in het hoofdstuk natuurlijke
– landschappelijk en agrarische structuur.
- Recreatiegebied “Schildestrand”: ruimtelijke inpassing van weekendzone met beperkt woonrecht en versterking van het
recreatieve karakter.
- Recreatiegebied “Het Moer”: ruimtelijke inpassing van weekendzone met beperkt woonrecht en versterking van het
recreatieve karakter.
- Recreatiegebied “Oude Baan – Riemstraat”: visie ontwikkelen in RUP “Lokaal bedrijventerrein Turnhoutsebaan en omgeving”.
- Recreatiegebied “De Schans”: behoud huidige bestemming (visvijver).
- Recreatiegebied “Putse Heide”: ruimtelijke inpassing van weekendzone met beperkt woonrecht en versterking van het
recreatieve karakter.
- Recreatiegebied “Sportvelden OCMW”: behoud huidige bestemming. (door BPA deels omgezet in openbaar nut)
- Recreatiegebied ”Egelvoort”: herbestemmen ter compensatie uitbreiding “Schotenvoetweg”. RUP opmaken is noodzakelijk.
- Recreatiegebied “Sint-Jobsteenweg”: terreinen verhuizen aansluitend aan “Schotenvoetweg”. Nog te bepalen welke nieuwe
recreatiedoeleinden er komen.
- Recreatiegebied “Schotenvoetweg”: behoud huidige bestemming met uitbreiding.
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6.5.2.7. ZONEVREEMDE RECREATIE
Schilde heeft af te rekenen met zonevreemde recreatie. Binnen het GRS wordt er een ruimtelijk kader gegeven van hoe deze
zonevreemde recreatie kan opgelost worden. De volgende beleidstrap wordt voorgesteld:
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Principe 1: Verweving met het wonen wordt ondersteund
Binnen de gemeente Schilde zijn er binnen de woonstructuur een aantal elementen gesitueerd. De gemeente stelt voor om deze
elementen optimaal in het woonpark te integreren: ze zijn een meerwaarde voor het woonpark. Echter moet er geval per geval
moeten bekeken worden of ze in de huidige toestand of bij mogelijke uitbreiding de draagkracht van het woonpark niet
overschrijden.38
Principe 2: Open gebied zoveel mogelijk open houden
Binnen de gemeente Schilde zijn er een aantal elementen in de gemeentelijke open ruimte verbindingen. De gemeente stelt voor
om deze al de kansen te geven maar dat er, naar enerzijds de bestaande structuur als anderzijds de mogelijke uitbreiding van de
gebouwen, maatregelen worden genomen om het open karakter te behouden en mogelijks te versterken. Dit kan bijvoorbeeld
inhouden dat de groenelementen (tuin, parking,…) moeten worden aangepast (betere overgang naar open landschap) maar ook de
mogelijke bijkomende gebouwen kunnen architecturaal – aangepast aan het open karakter – ontworpen worden.
Principe 3: Draagkracht van groengebied absoluut niet overschrijden
Binnen de gemeente Schilde zijn er een aantal elementen in een groengebied zijn gesitueerd. De gemeente stelt voor om aan deze
te laten bestaan maar strenge voorwaarden aan koppelen.
ZONEVREEMDE RECREATIE
MANÈGE “DEN BRABO”

VISIE
BEHOUDEN

VOLGENS PRINCIPE 1: DE MANÈGE IS AAN DE RAND VAN HET WOONPARK GESITUEERD EN HEEFT VAN DAARUIT IDEALE RUITERPADEN
(LANGSHEEN ANTI-TANKKANAAL,…)
GESELECTEERDE LOKALE WEG TYPE I.

TENNIS “DE BRABO”

BEHOUDEN

VOLGENS

PRINCIPE

WOONPARK).

RUGBY – ATLETIEK MOERSTRAAT

BEHOUDEN

VOLGENS

1:

M.A.W. HEEFT DEZE MANÈGE EEN IDEALE SITUERING.

DE GEMEENTE

DE

MANÈGE IS BEREIKBAAR VIA EEN

WIL DE SITUATIE DAN OOK ZO HOUDEN.

DEZE TENNISBANEN SLUITEN

–

NET ZOALS DE MANÈGE

–

AAN BIJ HET WOONPARK (TUSSEN MANÈGE EN

ZE GEVEN EVENEENS EEN MEERWAARDE AAN HAAR OMGEVING EN DE GEMEENTE WENST DE SITUATIE ZO TE HOUDEN.

PRINCIPE

2:

DE RUGBY EN ATLETIEK BAAN LIGGEN OP DE RAND VAN HET OPEN GEBIED.

ZE

LIGGEN OP EEN BERPEKTE

AFSTAND VAN DE KERN VAN ‘S-GRAVENWEZEL EN ZIJN ZODOENDE EEN MEERWAARDE VOOR DE KERN.

TABEL 14

38

: VISIE VERGUNDE ZONEVREEMDE RECREATIE

Binnen het informatief gedeelte werd er beslist om taverne’s, café’s, resatauranten en feestzalen – die binnen het woonpark zonevreemd zijn – als
zonevreemde recreatie op te nemen en niet als zonevreemde woning.
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ZONEVREEMDE RECREATIE

VISIE

MANÈGE, TENNIS “HET MOERHOF”

GEDEELTELIJK VERDWIJNEN

VOLGENS PRINCIPE 3: DE GEMEENTE IS VAN MENING DAT AL DE NIET VERGUNDE CONSTRUCTIES MOETEN VERDWIJNEN D.W.Z. DAT

MANÈGE “DE RUITERSHOEVE”

VERDWIJNEN

VOLGENS PRINCIPE 1: DE MANÈGE GAAT HIER VERDWIJNEN EN ER WORDEN WONINGEN GEBOUWD.

MANÈGE “DE JEFF’S CLUB”

BEHOUDEN

VOLGENS PRINCIPE 1: DEZE MANÈGE IS – NET ZOALS DE BRABO – GESITUEERD AAN DE RAND VAN HET WOONPARK. OOK ZIJN ER

ENKEL HET GEBOUW MET HORECAZAAK KAN OVERBLIJVEN (GESITUEERD IN NATUURGEBIED).

HIER RUITERPADEN AANWEZIG OFWEL DOORHEEN HET WOONPARK OFWEL OP HET GRONDGEBIED VAN ZOERSEL.

DE GEMEENTE

WIL

DE SITUATIE DAN OOK ZO HOUDEN.

SKIPISTE, TENNIS, MANÈGE

VERDWIJNEN

“CASABLANCA”

VOLGENS PRINCIPE 3:

ZIE VERDER

VOOR MEER TOELICHTING

MANÈGE “DE PEGASUS”

BEHOUDEN

VOLGENS PRINCIPE 1: DE MANÈGE IS AAN DE RAND VAN HET WOONPARK GESITUEERD EN HEEFT VAN DAARUIT IDEALE RUITERPADEN.
DE GEMEENTE

TABEL 15

DE GEMEENTE WENST DEZE CONSTRUCTIES TE LATEN VERDWIJNEN (GESITUEERD IN NATUURGEBIED).

WIL DE SITUATIE DAN OOK ZO HOUDEN.

: VISIE NIET-VERGUNDE ZONEVREEMDE RECREATIE

Deze zonevreemde recreatie is voor een eerste maal getoetst aan de beleidstrap, in het sectoraal RUP “Zonevreemde recreatie” –
die gemeente wenst op te maken – zal deze voorgaande ruimtelijke visie verder gedetailleerd, verfijnd en mogelijks gewijzigd
worden.
Het schepencollege van Schilde heeft reeds een duidelijk standpunt geformuleerd omtrent de zonevreemde recreatie
“Casablanca”:
Uit alle nota's over de overtredingen en beoordelingen van de aanvragen die Casablanca deed om een uitbreiding te bekomen
kunnen volgende conclusies getrokken worden:
►

Skipiste Casablanca zit volledig fout ingeplant op gebied van:
-

-

Ruimtelijke ordening: het gewestplan stelt dat deze zone een natuurgebied is, en natuurgebieden moeten zoveel mogelijk
bewaard blijven - indien we de bestemming van dit gebied zouden willen wijzigen moeten we daarvoor een ander gebied
met harde bestemming omzetten naar een zachte bestemming. Dit kan niet.
Bereikbaarheid: door de ligging in bosgebied is de Casablanca zeer moeilijk bereikbaar, in de verschillende nota's is
steeds terug te vinden dat de brandveiligheid op gebied van ontruiming en evacuatie zeer twijfelachtig is.
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Een uitbreiding in de hoogte is niet gewenst omdat:
-

Dit een verhoging van de capaciteit zou betekenen en dit is ruimtelijk niet aanvaardbaar, zowel voor ontsluiting als voor
de bestemming.
Dit een onaanvaardbare visuele vervuiling voor het residentiële Schilde én Schoten.
Een renovatie met behoud van de bestaande hoogte en een verbetering van de veiligheid/ infrastructuur zou wel
aanvaardbaar zijn, daar een deel van de constructies uiteindelijk vergund is geweest. Dan moet wel een garantie bestaan
dat de bestaande toestand bevroren kan worden en dat er geen enkele mogelijkheid in de toekomst is om de capaciteit op
te drijven, of om grote uitbreidingen te doen, die de draagkracht van het gebied belasten. En dit lijkt juridisch moeilijk.

Conclusie:
Een oplossing dient gevonden te worden voor deze skipiste die zonevreemd en gedeeltelijk illegaal gelegen is in natuurgebied .Er
kan geen aanpassing van de bestemming gedaan worden op die plaats.
Uitbreiding is niet mogelijk .De gemeente kan niet akkoord gaan met uitbreidingen in de hoogte of uitbreidingen die de capaciteit
verhogen.
De Casablanca zit duidelijk op de verkeerde plaats ingeplant. De gemeente wil onderzoeken of een herlocalisatie binnen of buiten
de gemeente kan gevonden worden voor de skipiste zodat het natuurgebied weer haar eigen functie krijgt.

KAART 9

: GEWENSTE TOERISTISCHE – RECREATIEVE STRUCTUUR
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DE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR OP MICROSCHAAL

Binnen dit hoofdstuk worden er een aantal gebieden in de gemeente Schilde meer in detail bekeken, namelijk op microschaal. Het
gaat om de twee woonkernen van de gemeente, namelijk:

-

Kern Schilde
Kern ‘s-Gravenwezel
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KERN SCHILDE

Vanuit de gewenste natuurlijke – landschappelijke en agrarische structuur is het volgende gewenst in en om de kern van Schilde:
-

-

De Zwanebeek en de Kleine Beek – Waterstraatse Loop zijn gemeentelijke natuurverbindingen.
De Picardiebossen, de Restbossen en de bossen van Puttenhof zijn geselecteerd als gemeentelijke kwetsbare zones. Het
Puttenhof is momenteel parkgebied op het gewestplan, het was echter in het eerdere BPA Dorpskom Zuid een zone voor
openbaar nut: de gemeente had dit graag vermengd zien.
Ten noordoosten van de kern wordt er een open ruimte behouden, meer bepaald als gemeentelijke open ruimte verbinding
“Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer”.

Vanuit de gewenste verkeers- en vervoersstructuur is het volgende gewenst in en om de kern van Schilde:
-

Het openbaar domein in het dorpscentrum wordt volledig aangepakt: dit hoofdzakelijk gericht naar de as tussen de nieuwe en
de oude dorpskern, het gedeelte langsheen de Turnhoutsebaan zal naar de toekomst toe beperkt worden.
Aan de ingang van het dorp worden poorten gecreëerd.
De N21 Brasschaatsebaan / Gillès de Pélichylei / Kerkstraat wordt geselecteerd als lokale weg type I.
Rondom de schoolomgevingen worden er zeker zone-30 ingevoerd. Normaal gezien wordt heel het centrum als zone-30
afgebakend maar hier is nog verder onderzoek noodzakelijk.

Vanuit de gewenste nederzettingsstructuur is het volgende gewenst in en om de kern van Schilde:
-

De kern wordt versterkt: renovatie en vernieuwbouw van woningen met mindere woonkwaliteit.
Uitwerken van specifieke woonprojecten die zich richten op sociale woningbouw en aanverwanten met nieuwe woonvormen:
Lindenstraat, Rijkswachtkazerne en Moerhoflaan.
De woonuitbreidingsgebieden De Pont en Oelegemsesteenweg worden bevroren ten voordele van het gemeentelijk
verwevingsgebied Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer.
Er worden naar het centrum van Schilde een aantal groene dooraderingen voorzien: vanuit Picardiebossen, vanuit Restbossen,
vanuit Spreeuwenbossen, vanuit open ruimte verbinding Groot Schijn – Putse Heide – Het Moer, vanuit Schildehof, vanuit
Houtlaanbossen en tenslotte vanuit Hof Ter Lindenbossen.

Vanuit de gewenst ruimtelijke – economische structuur is het volgende gewenst in en om de kern van Schilde:
-

Kerngebonden voorzieningen: in Schilde zal er meer nadruk gelegd worden op de ontwikkeling van voorzieningen tussen de
Turnhoutsebaan en de oude dorpskern. Het hoofddoel hiervan is de Turnhoutsebaan te ontlasten, toch zonder de
aantrekkingskracht dat zo een as heeft te verliezen, m.a.w. moet er een evenwicht gezocht worden. Concreet betekent dit dat
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er nieuwe ontwikkelingen langsheen de N12 maar buiten de dorpskern zullen worden ontmoedigd terwijl er nieuwe
ontwikkelingen tussen de nieuwe en de oude dorpskern worden aangemoedigd.
Vanuit de gewenste toeristische – recreatieve structuur is het volgende gewenst in en om de kern van Schilde:
-

Behoud en kwaliteitsverhoging van attractiepunten gekoppeld aan recreatief fietsroutenetwerk.
Behouden, bevestigen en mogelijks versterken van bestaande toeristische – recreatieve elementen.

7.2.

KERN ‘S-GRAVENWEZEL

Vanuit de gewenste natuurlijke – landschappelijke en agrarische structuur is het volgende gewenst in en om de kern van ‘sGravenwezel:
-

De bossen van ‘s-Gravenwezel zijn geselecteerd als gemeentelijke kwetsbare zones.
Ten westen van de kern wordt er een open ruimte behouden, meer bepaald als gemeentelijke open ruimte verbinding “Hof
Ter Linden – Zonnebos” (deel binnen het BPA dat nu opgemaakt wordt, namelijk BPA “De Kaak”).

Vanuit de gewenste verkeers- en vervoersstructuur is het volgende gewenst in en om de kern van ‘s-Gravenwezel:
-

Het openbaar domein in het dorpscentrum wordt volledig aangepakt.
Aan de ingang van het dorp worden poorten gecreëerd.
De N21 Brasschaatsebaan / Gillès de Pélichylei / Kerkstraat wordt geselecteerd als lokale weg type I.
Rondom de schoolomgevingen worden er zeker zone-30 ingevoerd. Normaal gezien wordt heel het centrum als zone-30
afgebakend maar hier is nog verder onderzoek noodzakelijk.

Vanuit de gewenste nederzettingsstructuur is het volgende gewenst in en om de kern van ‘s-Gravenwezel:
-

De kern wordt versterkt: renovatie en vernieuwbouw van woningen met mindere woonkwaliteit.
Uitwerken van specifieke woonprojecten die zich richten op sociale woningbouw en aanverwanten met nieuwe woonvormen:
Oudaen, ’t Kasteel en Moerstraat.
Er worden naar het centrum van ‘s-Gravenwezel een aantal groene dooraderingen voorzien: vanuit Hof Ter Lindenbossen en
vanuit de Bossen van ‘s-Gravenwezel.
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Vanuit de gewenst ruimtelijke – economische
structuur is het volgende gewenst in en om
de kern van ‘s-Gravenwezel:
-

De
huidige
ontwikkelingen
van
kerngebonden voorzieningen worden
bevestigd. Echter moet er wel voor
gezorgd
worden
dat
er
geen
(grootschalige) ontwikkelingen worden
gerealiseerd buiten de dorpskern (deel
binnen het BPA dat nu opgemaakt wordt,
namelijk BPA “De Kaak”).

Vanuit de gewenste toeristische – recreatieve
structuur is het volgende gewenst in en om
de kern van ‘s-Gravenwezel:
-

-

-

Behoud en kwaliteitsverhoging van
attractiepunten gekoppeld aan recreatief
fietsroutenetwerk.
Behouden, bevestigen en mogelijks
versterken van bestaande toeristische –
recreatieve elementen.
T.h.v. de school (Oudaen) wordt er een
sporthal gebouwd.
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ACTIES

In de voorbije hoofdstukken werd er na het uitwerken van de hoofdruimten en per deelstructuur een aantal krachtlijnen uitgewerkt
in ruimtelijke beleidselementen. Op deze manier werd gekomen tot een gewenste natuurlijke, landschappelijke en agrarische
structuur, verkeers- en vervoersstructuur, nederzettingsstructuur, ruimtelijke – economische structuur en tenslotte toeristische –
recreatieve structuur. Daarna werd de gewenste ruimtelijke structuur behandeld op microschaal. In het hiernavolgende actieplan
worden al de acties opgesomd die het gewenste beeld van Schilde moeten kunnen realiseren.

8.1.

JAARPROGRAMMA

In het jaarprogramma39 ruimtelijke ordening zal de progressie inzake de uitvoering van de doelstellingen van het GRS jaarlijks
worden vastgelegd en zo nodig bijgesteld in functie van de doelstellingen voor het volgend werkjaar en de volgende werkjaren.
In het bijzonder zal in het vigerend werkjaar enerzijds prioritair te realiseren beleidstaken en actiepunten worden bepaald en
anderzijds deze beleidstaken en actiepunten die zullen worden voorbehouden voor volgende werkjaren. De vooropgestelde
doelstellingen zullen gekoppeld worden aan de gemeentelijke begroting.
Dit jaarprogramma zal minimaal volgende punten behandelen:
(1)

PROGRAMMERING van de in de procedure te brengen GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN (RUP’S):
- Zoals beschreven in het bindend actieplan.
- Zonodig zal bepaald worden voor welke gebiedsdelen bijkomende onteigeningsplannen dienen opgemaakt.

(2)

PROGRAMMERING VAN VERZOEKSCHRIFTEN TE RICHTEN NAAR HET PROVINCIAAL EN/OF HET GEWESTELIJKE NIVEAU teneinde relevante
uitvoeringsplannen in procedure te brengen van bovengemeentelijk belang binnen het grondgebied van Schilde.

(3)

Opstarten en/of voor zover noodzakelijk ACTUALISERING van volgende GEMEENTELIJKE DOCUMENTEN MET RUIMTELIJKE INSLAG:
-

39

Woonbehoeftestudie
Woonplan
Bedrijvenplan
Recreatief plan
Inventaris van méérgezinswoningen (appartementen)

Cfr. decreet betreffende de ruimtelijke ordening, artikel 6.

GRS SCHILDE – RICHTINGGEVEND GEDEELTE
-

Inventaris van sociale woningbouw
Inventaris van onbebouwde bouwpercelen
Inventaris van de leegstaande woongelegenheden
Inventaris van de ongezonde woongelegenheden
Inventaris van onbebouwde industriële en/of ambachtelijke percelen
Inventaris van leegstaande bedrijfs- en handelsgebouwen
Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
Inventaris van de bospercelen
Inventaris van de leegstaande landbouwbedrijven
Gemeentelijk mobiliteitsplan
Waterzieke gronden
Voorzieningen jeugd-sport-senioren

(4)

EVALUATIE van het GEVOERDE RUIMTELIJK BELEID resulterend uit het VORIG JAARPROGRAMMA.

(5)

EVALUATIE van het GEMEENTELIJK ONDERSTEUNINGSBELEID:
-
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Evaluatie toelagen in functie van renovatie- en/of vervangbouw en/of nieuwbouw van woongelegenheden
Evaluatie toelagen in functie van bedrijvenactiviteiten
Evaluatie toelagen in functie van beheersovereenkomsten in de agrarische sector
Evaluatie toelagen in functie van subsidiëring inzake de aanleg en onderhoud van KLE’s
Evaluatie belastingen in functie van onbebouwde percelen
Evaluatie belastingen in functie van leegstaande en/of verkrotte woongelegenheden
Evaluatie belastingen in functie van leegstaande en/of verkrotte bedrijfspanden

(6)

WERK MAKEN van een GEÏNTEGREERD WATERBELEID: verder evalueren van de waterstudie die reeds gemaakt is voor een deel
van Schilde (Kotsbos, Het Moer, Schildestrand)

(7)

OPSTARTEN EN/OF ACTUALISERING van een (INTER)GEMEENTELIJKE BOUWREGIE, met samenwerkingsverbanden met andere
overheidsactoren, teneinde het creëren van nieuwe woongelegenheden of het renoveren van bestaande woongelegenheden
in de kerngebieden te bevorderen.

(8)

PROGRAMMERING van BELEIDSTAKEN EN/OF ACTIEPUNTEN voor UITVOERING van het BINDEND ACTIEPLAN (PRIORITEITENLIJST). Deze
kunnen worden uitgevoerd bij wijze van het dagelijkse vergunningenbeleid. Het betreft:
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- Hetzij beleidstaken en/of actiepunten waarvoor de opmaak van een RUP niet noodzakelijk is
- Hetzij beleidstaken en/of actiepunten die kunnen worden vooropgesteld vóór het nemen van de beslissing tot het
opmaken van een RUP
Voorbeelden van dergelijke beleidstaken en/of actiepunten zijn:
(9)

PROGRAMMERING van ACTIEPUNTEN voor de INFORMERING EN SENSIBILISERING van de BEVOLKING EN van SPECIFIEKE GROEPEN
(architecten, bouwpromotoren, bouwmaatschappijen, verkavelaars, eigenaars, notarissen, enz.) omtrent:
-

8.2.

Uitvoeringsaspecten van het GNOP
Uitvoeringsaspecten van het gemeentelijk mobiliteitsplan: bv. vastlegging categorisering wegen, herinrichtingsprofielen,…
Uitvoeringsaspecten inzake gemeenschapsvoorzieningen
Uitvoeringsaspecten omtrent andere beleidsdomeinen.

Het vooropgestelde beleid en concrete beleidsmaatregelen
De sanering van woningen
Het gemeentelijk ondersteuningsbeleid
Het belang van een aangename woonomgeving, voorbeeldprojecten, specifieke acties

BPA’S T.O.V. GEWENST BEELD / BELEID GRS SCHILDE

In de loop van het structuurplanningsproces werd het gedachtengoed van het GRS reeds opgestart in BPA’s. In de volgende tabel
worden de BPA’s in herziening en in opmaak getoetst aan het gewenste beeld / beleid van Schilde, hier worden de – net zoals in
het informatief gedeelte – BPA’s m.b.t. de weekendzones afzonderlijk vermeld40:

BPA’S WEEKENDZONES
NAAM
BPA “PUTSEHEIDE” – IN HERZIENING

RELATIE BPA MET GRS SCHILDE
ORDENING VAN DE WEEKENDZONE LANGSHEEN HET ANTI - TANKKANAAL

GRS: TOEKENNEN VAN BEPERKT WOONRECHT MET

VERSTERKING RECREATIEF KARAKTER

BPA “HET MOER” – IN HERZIENING

40

ORDENING VAN EEN WEEKENDZONE

GRS: TOEKENNEN VAN BEPERKT WOONRECHT MET VERSTERKING RECREATIEF KARAKTER

De provincie maakt momenteel een afwegingskader voor al de weekendzones van haar grondgebied.
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BPA’S WEEKENDZONES
NAAM

RELATIE BPA MET GRS SCHILDE

BPA “KOTSBOS” – IN HERZIENING

ORDENING VAN DE WEEKENDZONE IN HET NOORDOOSTEN VAN DE GEMEENTE

GRS: TOEKENNEN VAN BEPERKT WOONRECHT MET

VERSTERKING RECREATIEF KARAKTER

BPA “HET KAMP” – IN HERZIENING
BPA

“SCHILDESTRAND”

–

OPMAAK

ORDENING VAN EEN WEEKENDZONE
IN

GRS: TOEKENNEN VAN BEPERKT WOONRECHT MET VERSTERKING RECREATIEF KARAKTER

ORDENING VAN DE WEEKENDZONE SCHILDESTRAND

GRS: TOEKENNEN VAN BEPERKT WOONRECHT MET VERSTERKING RECREATIEF

KARAKTER

BPA’S IN HERZIENING41
NAAM
BPA “SCHILDEBERGEN - DEEL 2”

RELATIE BPA MET GRS SCHILDE
ORDENING DEEL WOONPARK TEN NOORDEN VAN TURNHOUTSEBAAN (N12) - IS GROTENDEELS GEREALISEERD: IN HERZIENING GESTELD
GRS: INTEGRAAL OPNEMEN BINNEN RUP “WOONPARKEN IN SCHILDE” TER

NAAR AANLEIDING VAN DE AANLEG VAN FIETSPADEN

REALISATIE VAN DE GROENE DOORADERING EN HET PRINCIPE MEERGEZINSWONINGEN

BPA “DUYVENDAEL”

RESIDENTIEEL WONEN OP VRIJ GROTE KAVELS – NAGENOEG VOLLEDIG GEREALISEERD: IN HERZIENING GESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE
GRS: INTEGRAAL OPNEMEN BINNEN RUP “WOONPARKEN IN SCHILDE” TER REALISATIE VAN DE GROENE

AANLEG VAN FIETSPADEN

DOORADERING EN HET PRINCIPE MEERGEZINSWONINGEN

BPA “ZUID - HERTEBOS”

BEVAT EEN VERKAVELING MET RELATIEF GROTE KAVELS - IS GROTENDEELS GEREALISEERD: IN HERZIENING GESTELD NAAR AANLEIDING VAN
GRS: INTEGRAAL OPNEMEN BINNEN RUP “WOONPARKEN IN SCHILDE” TER REALISATIE VAN DE GROENE

DE AANLEG VAN FIETSPADEN

DOORADERING EN HET PRINCIPE MEERGEZINSWONINGEN

BPA “HOF TER LINDEN”

ORDENING WOONPARK - IS GROTENDEELS GEREALISEERD: IN HERZIENING GESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE AANLEG VAN FIETSPADEN
GRS: INTEGRAAL OPNEMEN BINNEN RUP “WOONPARKEN IN SCHILDE” TER REALISATIE VAN DE GROENE DOORADERING EN HET
PRINCIPE MEERGEZINSWONINGEN

BPA’S IN OPMAAK
NAAM
BPA “VICTOR FRISLEI”

RELATIE BPA MET GRS SCHILDE
DOEL: OPLOSSEN VAN DE ZONEVREEMDHEID, DIE ONTSTAAN IS DOOR HET VERVAL VAN DE VERKAVELING
GRS: SPECIFIEK
“VICTOR FRISLEI”

WOONPROJECT GEKOPPELD AAN EEN COMPENSATIEDOSSIER, ASPECTEN GRS VERDER INTEGREREN IN BPA

BPA “DE KAAK”

DOEL: PROBLEMATIEK VAN HANDELSZAAK IN DE KERN DIE GEDEELTELIJK ZONEVREEMD IS + ACHTERGELEGEN LANDBOUWGEBIED
+ BESCHERMING BEEKVALLEI
GRS: KERNVERSTERKING + GEMEENTELIJKE GEVOELIGE ZONE, ASPECTEN GRS VERDER
INTEGREREN IN BPA “DE KAAK”

ORDENEN

BPA “KASTEELPARK”

DOEL: ORDENEN VAN ZONE KASTEEL ’S-GRAVENWEZEL + ONMIDDELIJKE OMGEVING, TER BESCHERMING VAN HET KASTEELPLARK EN OM
GRS:
SPECIFIEK WOONPROJECT, ASPECTEN GRS VERDER INTEGREREN IN BPA “KASTEELPARK”

EEN STUKJE WOONPARKGEBIED, DAT BIJ HET EIGENDOM HOORT ZO TE ORDENEN DAT HET VOLLEDIG PAST BIJ HET KASTEEL

BPA “DE ZETTEN”

DOEL: ONTWIKKELEN VAN EEN GROOT STUK WOONPARK, WAAR EEN DEEL VAN HET GEBIED EERDER DENS ZAL BEBOUWD WORDEN, EN
15HA) ZAL GEVRIJWAARD WORDEN VAN BEBOUWING EN VOOR DE
GRS: SPECIFIEK WOONPROJECT GEKOPPELD AAN EEN COMPENSATIEDOSSIER, ASPECTEN GRS VERDER
TOEKOMST VEILIG GESTELD
INTEGREREN IN BPA “DE ZETTEN”
EEN DEEL (ZEER WAARDEVOL GROENGEBIED IS VAN ONGEVEER

41

BPA’s in herziening zonder vermelding van de BPA’s m.b.t. de weekenzones die in herziening gesteld zijn.
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BPA’S WEEKENDZONES
NAAM

RELATIE BPA MET GRS SCHILDE

BPA “WILLECOM II”

DOEL: HERSTEL VAN WOONPARK WILLECOM (HET DEEL DAT IN HET VOORMALIGE TRACÉ DUWVAART LAG EN DAT NU NATUURGEBIED IS
Î GRS: SPECIFIEK WOONPROJECT GEKOPPELD AAN EEN COMPENSATIEDOSSIER, ASPECTEN GRS VERDER INTEGREREN IN
BPA “WILLECOM II”

GEWORDEN

BPA “DORPSKOM ‘S-GRAVENWEZEL”
TABEL 16

DOEL: ORDENEN VAN DE DORPKERN VAN ‘S-GRAVENWEZEL Î GRS: KERNVERSTERKING, ASPECTEN GRS VERDER INTEGREREN IN BPA
“DORPSKOM ‘S-GRAVENWEZEL”

: BPA’S T.O.V. GEWENST BEELD / BELEID GRS SCHILDE

PASSAGES M.B.T. OMZETTING VAN 1,5 HA NATUURGEBIED NAAR WOONPARK TE WILLECOM WERD UITGESLOTEN DOOR DE BESTENDIGE
DEPUTATIE IN DE DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN HET GRS SCHILDE OP 2 MAART 2006
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RICHTINGGEVEND ACTIEPLAN

Binnen het richtinggevend actieplan worden al de elementen vermeld die als beleid zijn vooruit geschoven in het richtinggevend
gedeelte. Naar uitvoering toe is dit geen realistisch lijst. Daarom zal er binnen het bindend gedeelte, vanuit het richtinggevend
actieplan, een bindend actieplan (prioriteitenlijst) opgemaakt worden met acties die voor 2007 moeten aangepakt worden42.
Naar uitvoering toe kunnen er verschillende beleidselementen worden aangehaald. Er wordt vanuit gegaan dat er enkel RUP’s
worden opgemaakt wanneer deze noodzakelijk zijn t.o.v. het gewestplan of een bestaand BPA. In alle andere gevallen kunnen er
officieuze beleidsinstrumenten zoals masterplannen, richtplannen, projectstudies,… worden aangewend.
Samenvattend kan het volgende richtinggevend actieplan worden opgesteld:
ALGEMEEN43
ASPECTEN

ACTIEPUNTEN

OPSTELLEN VAN EEN JAARPROGRAMMA

JAARPROGRAMMA OPSTELLEN

BEKIJKEN VAN DE TOTAAL – PROBLEMATIEK OMTRENT DE ZONEVREEMDHEID

RUP “LOKAAL BEDRIJVENTERREIN TURNHOUTSEBAAN EN OMGEVING”

RONDOM HET LOKAAL BEDRIJVENTERREIN TURNHOUTSEBAAN

AANPAKKEN EN INTEGREREN VAN DEELSTRUCTUREN IN DE KERNEN VAN DE
GEMEENTE (MICROSCHAAL)

MASTERPLAN “SCHILDE” (VANUIT MASTERPLAN BEKIJKEN OF DEZE MOET VERTAALD
WORDEN IN EEN

RUP TER VERVANGING VAN DE DRIE BESTAANDE BPA’S IN HET

CENTRUM)

AANPAKKEN EN INTEGREREN VAN DEELSTRUCTUREN IN DE KERNEN VAN DE

BIJSTUREN MASTERPLAN “’S-GRAVENWEZEL” (~BPA DORPSKOM ‘S-GRAVENWEZEL )

GEMEENTE (MICROSCHAAL)

AFWERKEN VAN RAND VAN ’S-GRAVENWEZEL (MICROSCHAAL)

RUP “DE KAAK” (~BPA DE KAAK)

NATUURLIJKE – LANDSCHAPPELIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR
ASPECTEN

ACTIEPUNTEN

AANPAKKEN VAN DE WATERPROBLEMATIEK

WATERKANSENKAART

VASTLEGGEN VAN GEMEENTELIJKE NATUURVERBINDINGEN

RUP “GN – ZWANEBEEK-KOTSBOSLOOP”
RUP “GN – GROOT SCHIJN-KLEINE BEEK-WATERSTRAATSE LOOP”

42
43

Het is steeds mogelijk om een aantal actiepunten uit het richtinggevend actieplan tezamen te nemen in ofwel de prioriteitenlijst.
Algemeen: die aspecten die elementen uit verschillende deelstructuren bevatten.
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GEMEENTELIJKE KWETSBARE ZONES: ASPECTEN INTEGREREN / AANBRENGEN IN DE

SUGGESTIE NAAR HOGERE OVERHEID

UITWERKING VAN HET IVON

VASTLEGGEN VAN GEMEENTELIJKE VERWEVINGSGEBIEDEN NATUUR / LANDBOUW

INRICHTINGSPLAN “GORV – GROOT SCHIJN-PUTSE HEIDE-HET MOER”

(GEMEENTELIJKE OPEN RUIMTE VERBINDINGEN)

INRICHTINGSPLAN “GORV – SCHILDESTRAND – BETHANIËLEI”
INRICHTINGSPLAN “GORV – HOF TER LINDEN-ZONNEBOS”

VASTLEGGEN VAN GEMEENTELIJKE VERWEVINGSGEBIEDEN NATUUR / RECREATIE

INRICHTINGSPLAN “GVNR – GOLFTERREIN RINKVEN”

VASTLEGGEN VAN LANDSCHAPSASSEN (OVERLEG MET AFDELING M&L EN

RUP “KASTEEL VAN ’S-GRAVENWEZEL EN PARK MET NOORD- EN ZUID GERICHTE ASSEN”

AFDELING NATUUR)

RUP “HOF TER LINDEN EN PARK MET ZUIDWEST GERICHTE AS”
RUP “SCHILDEHOF MET PARK MET NOORD GERICHTE AS”
VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR
ASPECTEN

ACTIEPUNTEN

INRICHTEN VAN VERBLIJFSGEBIEDEN EN CREATIE VAN POORTEN

UITVOERING MOBILITEITSPLAN

UITWERKEN VAN LOKAAL FUNCTIONEEL FIETROUTENETWERK

UITVOERING MOBILITEITSPLAN

CATEGORISERING VAN LOKALE WEGEN TYPE I (LOKALE VERBINDINGSWEGEN)

UITVOERING MOBILITEITSPLAN

CATEGORISERING VAN LOKALE WEGEN TYPE II (LOKALE ONTSLUITINGSWEGEN)

UITVOERING MOBILITEITSPLAN

OVERIGE WEGEN (LOKALE WEGEN TYPE III

UITVOERING MOBILITEITSPLAN

AANPAKKEN VAN VRACHTVERKEER

UITVOERING MOBILITEITSPLAN

PASSAGES

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
ASPECTEN
RENOVATIE

EN

VERNIEUWBOUW

VAN

ACTIEPUNTEN
WONINGEN

MET

MINDERE

STIMULEREN INVESTERINGEN (PROPAGANDE,…)

WOONKWALITEITEN STIMULEREN

GROENE DOORADERING / MEERGEZINSWONINGEN IN DE WOONPARKEN

RUP “WOONPARKEN IN SCHILDE”

SPECIFIEKE WOONPROJECTEN IN WOONPARKGEBIEDEN AL DAN NIET GEKOPPELD

RUP “SP NR.1 HERSTEL WOONPARK WILLECOM (~ BPA “WILLECOM II) GEKOPPELD

AAN EEN COMPENSATIEDOSSIER

AAN COMPENSATIEDOSSIER

RUP “SP NR.2 VAN ENDE (~ MEE OPNEMEN BINNEN RUP “L OKAAL BEDRIJVENTERREIN
EN OMGEVING”)

RUP “SP NR.3 DE ZETTEN (~BPA DE ZETTEN) GEKOPPELD AAN COMPENSATIEDOSSIER
RUP “SP NR.4 ’T KASTEEL (~BPA KASTEELPARK)
RUP “SP NR.5 VICTOR FRISLEI (~BPA V ICTOR FRISLEI) GEKOPPELD AAN
COMPENSATIEDOSSIER

M.B.T.

OMZETTING

1,5

VAN
HA

NATUURGEBIED
NAAR
TE

WOONPARK

WILLECOM

WERD UITGESLOTEN
DOOR

DE

BESTENDIGE
DEPUTATIE IN DE
DEFINITIEVE
GOEDKEURING VAN

GRS SCHILDE
OP 2 MAART 2006
HET
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SPECIFIEKE WOONPROJECTEN IN WOONGEBIED: ZEKER TE ONTWIKKELEN

RUP “SPECIFIEK WOONPROJECT NR.6 LINDENSTRAAT”

SPECIFIEKE WOONPROJECTEN IN WOONGEBIED: MOGELIJK TE ONTWIKKELEN

RUP “SPECIFIEK WOONPROJECT NR.7 RIJKSWACHTKAZERNE TE SCHILDE”
RUP “SPECIFIEK WOONPROJECT NR.8 OUDAEN TE ’S-GRAVENWEZEL”

SOCIALE WONINGBOUW BUITEN DE WOON(PARK)GEBIEDEN

RUP “SW NR.9 WUG MOERHOFLAAN GEKOPPELD AAN COMPENSATIEDOSSIER
RUP “SW NR10 WUG MOERSTRAAT GEKOPPELD AAN COMPENSATIEDOSSIER

ZONEVREEMDE WONINGEN: VASTLEGGEN VAN RUP VOOR AL DE VERGUNDE

RUP “ ZONEVREEMDE VERGUNDE WONINGEN”

ZONEVREEMDE WONINGEN

ZONEVREEMDE WONINGEN: VASTLEGGEN VAN CLUSTERS (VOLGENS OPGELEGDE

RUP “CLUSTER HEIDEMOLEN”

PRINCIPES)

RUP “CLUSTER GOLF”
RUP “CLUSTER ‘S-GRAVENWEZEL”
RUP “CLUSTER VICTOR FRISLEI”

PASSAGES M.B.T. OMZETTING VAN 1,5 HA NATUURGEBIED
NAAR WOONPARK TE WILLECOM WERD UITGESLOTEN
DOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE IN DE DEFINITIEVE
GOEDKEURING VAN HET GRS SCHILDE OP 2 MAART 2006

RUP “CLUSTER WIJNEGEM”
RUP “CLUSTER SCHILDE”
RUP “CLUSTER ANTI-TANKKANAAL”
EVENEENS MOGELIJK OM I.P.V. ALLE CLUSTERS AFZONDERLIJK TE NEMEN KAN ER OOK
ÉÉN

RUP OPGEMAAKT WORDEN, NAMELIJK RUP “CLUSTERS – ZONEVREEMDE

WONINGEN”

OPSTELLEN VAN COMPENSATIEDOSSIERS

COMPENSATIEDOSSIER DEEL HERBESTEMMEN DE ZETTEN – WILLECOM – VICTOR FRISLEI
COMPENSATIEDOSSIER WUGEN MOERHOFLAAN – MOERSTRAAT – TE BEVRIEZEN
BINNENGEBIEDEN WATERSTRAAT 1

– SCHILDESTRAND – HOF TER LINDEN

BEVRIEZEN VAN NIET-ONTSLOTEN BINNENGEBIEDEN IN WOONPARKGEBIEDEN

RUP “BEVRIEZEN VAN NIET-ONTSLOTEN BINNENGEBIEDEN IN WOONPARKGEBIEDEN”

I.F.V. GROENE DOORADERING

(DE RONDEN, NOORDERLAAN, BARON DELBEKESTRAAT, STEYNHOEFSE AARD,
WATERSTRAAT)
RUIMTELIJK – ECONOMISCHE STRUCTUUR
ASPECTEN

ACTIEPUNTEN

AANWEZIGHEID VAN SUPERMARKT OP HET LOKAAL BEDRIJVENTERREIN TERMAELEN

RUP “TERMAELEN”

INRICHTING VAN LOKAAL BEDRIJVENTERREIN “DEN HEUVEL”

RUP “DEN HEUVEL”
TOERISTISCHE – RECREATIEVE STRUCTUUR

ASPECTEN
OPMAKEN VAN EEN TOERISTISCH – RECREATIEF PLAN

ACTIEPUNTEN
TOERISTISCH – RECREATIEF PLAN OPSTELLEN
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BEHOUD EN KWALITEITSVERHOGING VAN ATTRACTIEPUNTEN: VASTLEGGEN,

STIMULEREN VAN INITIATIEVEN

BEHOUDEN EN VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE ATTRACTIEPUNTEN VAN

SCHILDE EN DEZE KOPPELEN AAN HET FIETSROUTENETWERK
RUIMTELIJKE INPASSING VAN WEEKENDZONES: BEPERKT WOONRECHT MET

RUP “WEEKENDZONE KOTSBOS”(~ BPA “KOTSBOS” IN HERZIENING)
RUP “WEEKENDZONE HET KAMP” (~ BPA “HET KAMP” IN HERZIENING)

VERSTERKING RECREATIEF KARAKTER VOLGENS TYPE I

RUP “WEEKENDZONE HET MOER” (~ BPA “HET MOER” IN HERZIENING)
RUP “WEEKENDZONE NR.5 PUTSE HEIDE” (~ BPA “PUTSE HEIDE” IN HERZIENING)
ER MOET BEKEKEN WORDEN WAT HET GEVOLG IS: BPA OF RUP, OOK DE STUDIE VAN DE
PROVINCIE M.B.T. DE WEEKENDZONES ZULLEN INVLOED HEBBEN OP HET VERDERE
VERLOOP VAN PROBLEMATIEK

RUIMTELIJKE INPASSING VAN WEEKENDZONES: BEPERKT WOONRECHT MET

RUP “WEEKENDZONE SCHILDESTRAND” (~ BPA “SCHILDESTRAND” IN OPMAAK)

VERSTERKING RECREATIEF KARAKTER VOLGENS TYPE II

ER MOET BEKEKEN WORDEN WAT HET GEVOLG IS: BPA OF RUP, OOK DE STUDIE VAN DE
PROVINCIE M.B.T. DE WEEKENDZONES ZULLEN INVLOED HEBBEN OP HET VERDERE
VERLOOP VAN PROBLEMATIEK

BEHOUD EN VERSTERKING VAN BESTAANDE RECREATIEVE ELEMENTEN: DE HUIDIGE
BESTAANDE

RECREATIEVE

GEMEENTELIJKE

ELEMENTEN

RECREATIEZONES

EN

(OPENBARE
GROENE

PARKEN

RUIMTEN,

EN

BEVESTIGEN EN VERSTERKING HUIDIGE SITUATIE

BOSSEN,

SPORTTERREINEN)

BEVESTIGEN

GEBIEDSGERICHTE TOERISTISCHE – RECREATIEVE VELDJES: OP VRAAG VAN DE

STIMULEREN VAN INITIATIEVEN

BEVOLKING PERCELEN TER BESCHIKKING STELLEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK VAN
DE BUURT: AANKOPEN VAN PERCELEN OF ONDERHANDELEN

/ OVEREENKOMSTEN

SLUITEN MET BEVOLKING EN PRIVÉ-EIGENAARS OM PERCELEN TER BESCHIKKING TE
KRIJGEN EN TE STELLEN

BIJKOMENDE

JEUGD-

EN

SENIORENVOORZIENINGEN:

GROEPEREN

VAN

RUP “EGELVOORT – SCHOTENVOETWEG”

SPORTVELDEN, VELDEN SINT-JOBSESTEENWEG AANSLUITEN BIJ SCHOTENVOETWEG

RECREATIEVE ZONES VAN HET GEWESTPLAN TOETSEN AAN GEWENSTE STRUCTUUR:
BEVRIEZEN VOOR HUIDIGE PLANPERIODE

ZONEVREEMDE RECREATIE: TOETSEN AAN BELEIDSTRAP M.B.T. DRIE PRINCIPES
TABEL 17

: RICHTINGGEVEND ACTIEPLAN

SECTORAAL RUP “ZONEVREEMDE RECREATIE”
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INHOUD

1.

INLEIDING

1

2.

PRIORITEITENLIJST (AAN TE VATTEN ACTIEPUNTEN TEGEN 2007)

2

TABELLEN
TABEL 1

: BINDEND ACTIEPLAN

4
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INLEIDING

De bindende bepalingen zijn de spil tussen de gewenste ruimtelijke structuur en de realisatie ervan. Hun functie bestaat erin het
dwingend karakter aan te geven voor de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan via uitvoerende instrumenten.
Het bevat die maatregelen die essentieel worden geacht om de visie en de opties van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op
het terrein uitvoerbaar te maken. De bindende bepalingen zijn gelet op hun functie en juridische waarde verifieerbaar of toetsbaar
(omzendbrief RO 97/02). Zij binden de gemeentelijke overheid en de instellingen die eronder ressorteren voor een minimale
periode van 5 jaar.
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PRIORITEITENLIJST (AAN TE VATTEN ACTIEPUNTEN TEGEN 2007)

In het richtinggevend gedeelte werd er een richtinggevend actieplan opgesteld. In het bindend gedeelte wordt dit richtinggevend
actieplan vereenvoudigd naar een realistische lijst: aan de volgende acties zal de gemeente Schilde zich binden om deze te starten
voor 2007. De gemeente mag steeds meerdere elementen uitvoeren die in het richtinggevend actieplan staan maar niet minder.
Daar er binnen de gemeente Schilde reeds is gestart naar de uitvoering toe van haar GRS door middel van BPA’s, worden hier die
BPA’s vermeld en worden de BPA’s omgezet in RUP’s bij de goedkeuring van haar structuurplan.
Zowel binnen de natuurlijke – landschappelijke en agrarische structuur en de verkeers- en vervoersstructuur is de gemeente sterk
afhankelijk van gewestelijke en provinciale studies. De tabel heeft geen bindende volgorde van uitvoering.
Vanuit het jaarprogramma worden de volgende punten bindend vastgesteld:
–
–

Woonbehoeftestudie
Bedrijvenplan

ALGEMEEN1
ASPECTEN

ACTIEPUNTEN

OPSTELLEN VAN EEN JAARPROGRAMMA

JAARPROGRAMMA OPSTELLEN

BEKIJKEN VAN DE TOTAAL – PROBLEMATIEK OMTRENT DE ZONEVREEMDHEID

RUP “LOKAAL BEDRIJVENTERREIN TURNHOUTSEBAAN EN OMGEVING”

RONDOM HET LOKAAL BEDRIJVENTERREIN TURNHOUTSEBAAN

AANPAKKEN EN INTEGREREN VAN DEELSTRUCTUREN IN DE KERNEN VAN DE

BIJSTUREN MASTERPLAN “’S-GRAVENWEZEL” (~BPA DORPSKOM ‘S-GRAVENWEZEL )

GEMEENTE (MICROSCHAAL)

AFWERKEN VAN RAND VAN ’S-GRAVENWEZEL(MICROSCHAAL)

RUP “DE KAAK” (~BPA DE KAAK)

NATUURLIJKE – LANDSCHAPPELIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR
ASPECTEN
VASTLEGGEN VAN GEMEENTELIJKE VERWEVINGSGEBIEDEN NATUUR / RECREATIE

1

ACTIEPUNTEN
INRICHTINGSPLAN “GVNR – GOLFTERREIN RINKVEN”

Algemeen: die aspecten die elementen uit verschillende deelstructuren bevatten.
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VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR
ASPECTEN

ACTIEPUNTEN

/
NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
ASPECTEN
RENOVATIE

EN

VERNIEUWBOUW

VAN

ACTIEPUNTEN
WONINGEN

MET

MINDERE

STIMULEREN INVESTERINGEN (PROPAGANDE,…)

WOONKWALITEITEN STIMULEREN

GROENE DOORADERING / MEERGEZINSWONINGEN IN DE WOONPARKEN

RUP “WOONPARKEN IN SCHILDE”

SPECIFIEKE WOONPROJECTEN IN WOONPARKGEBIEDEN AL DAN NIET GEKOPPELD

RUP “SP NR.1 HERSTEL WOONPARK WILLECOM (~ BPA “WILLECOM II) GEKOPPELD

AAN EEN COMPENSATIEDOSSIER

AAN COMPENSATIEDOSSIER

PASSAGES M.B.T. OMZETTING VAN 1,5 HA NATUURGEBIED
NAAR WOONPARK TE WILLECOM WERD UITGESLOTEN DOOR
DE BESTENDIGE DEPUTATIE IN DE DEFINITIEVE GOEDKEURING
VAN HET GRS SCHILDE OP 2 MAART 2006

RUP “SP NR.2 VAN ENDE (~ MEE OPNEMEN BINNEN RUP “L OKAAL BEDRIJVENTERREIN
EN OMGEVING”)

RUP “SP NR.3 DE ZETTEN (~BPA DE ZETTEN) GEKOPPELD AAN COMPENSATIEDOSSIER
RUP “SP NR.4 ’T KASTEEL (~BPA KASTEELPARK)
RUP “SP NR.5 VICTOR FRISLEI (~BPA V ICTOR FRISLEI) GEKOPPELD AAN
COMPENSATIEDOSSIER

SOCIALE WONINGBOUW BUITEN DE WOON(PARK)GEBIEDEN

RUP “SW NR.9 WUG MOERHOFLAAN GEKOPPELD AAN COMPENSATIEDOSSIER
RUP “SW NR10 WUG MOERSTRAAT GEKOPPELD AAN COMPENSATIEDOSSIER

ZONEVREEMDE WONINGEN: VASTLEGGEN VAN RUP VOOR AL DE VERGUNDE

RUP “ ZONEVREEMDE VERGUNDE WONINGEN”

ZONEVREEMDE WONINGEN

OPSTELLEN VAN COMPENSATIEDOSSIERS

COMPENSATIEDOSSIER DEEL HERBESTEMMEN DE ZETTEN – WILLECOM – VICTOR FRISLEI
COMPENSATIEDOSSIER WUGEN MOERHOFLAAN – MOERSTRAAT – TE BEVRIEZEN
BINNENGEBIEDEN WATERSTRAAT 1

– SCHILDESTRAND – HOF TER LINDEN

BEVRIEZEN VAN NIET-ONTSLOTEN BINNENGEBIEDEN IN WOONPARKGEBIEDEN

RUP “BEVRIEZEN VAN NIET-ONTSLOTEN BINNENGEBIEDEN IN WOONPARKGEBIEDEN”

I.F.V. GROENE DOORADERING

(DE RONDEN, NOORDERLAAN, BARON DELBEKESTRAAT, STEYNHOEFSE AARD,
WATERSTRAAT)
RUIMTELIJK – ECONOMISCHE STRUCTUUR
ASPECTEN

ACTIEPUNTEN

/
TOERISTISCHE – RECREATIEVE STRUCTUUR
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ASPECTEN

ACTIEPUNTEN

BEHOUD EN KWALITEITSVERHOGING VAN ATTRACTIEPUNTEN: VASTLEGGEN,

STIMULEREN VAN INITIATIEVEN

BEHOUDEN EN VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE ATTRACTIEPUNTEN VAN

SCHILDE EN DEZE KOPPELEN AAN HET FIETSROUTENETWERK
RUIMTELIJKE INPASSING VAN WEEKENDZONES: BEPERKT WOONRECHT MET

RUP “WEEKENDZONE KOTSBOS”(~ BPA “KOTSBOS” IN HERZIENING)
RUP “WEEKENDZONE HET KAMP” (~ BPA “HET KAMP” IN HERZIENING)

VERSTERKING RECREATIEF KARAKTER VOLGENS TYPE I

RUP “WEEKENDZONE HET MOER” (~ BPA “HET MOER” IN HERZIENING)
RUP “WEEKENDZONE NR.5 PUTSE HEIDE” (~ BPA “PUTSE HEIDE” IN HERZIENING)
ER MOET BEKEKEN WORDEN WAT HET GEVOLG IS: BPA OF RUP, OOK DE STUDIE VAN DE
PROVINCIE M.B.T. DE WEEKENDZONES ZULLEN INVLOED HEBBEN OP HET VERDERE
VERLOOP VAN PROBLEMATIEK

RUIMTELIJKE INPASSING VAN WEEKENDZONES: BEPERKT WOONRECHT MET

RUP “WEEKENDZONE SCHILDESTRAND” (~ BPA “SCHILDESTRAND” IN OPMAAK)

VERSTERKING RECREATIEF KARAKTER VOLGENS TYPE II

ER MOET BEKEKEN WORDEN WAT HET GEVOLG IS: BPA OF RUP, OOK DE STUDIE VAN DE
PROVINCIE M.B.T. DE WEEKENDZONES ZULLEN INVLOED HEBBEN OP HET VERDERE
VERLOOP VAN PROBLEMATIEK

BEHOUD EN VERSTERKING VAN BESTAANDE RECREATIEVE ELEMENTEN: DE HUIDIGE
BESTAANDE

RECREATIEVE

GEMEENTELIJKE

(OPENBARE

ELEMENTEN

RECREATIEZONES

EN

GROENE

PARKEN

RUIMTEN,

EN

BEVESTIGEN EN VERSTERKING HUIDIGE SITUATIE

BOSSEN,

SPORTTERREINEN)

BEVESTIGEN

GEBIEDSGERICHTE TOERISTISCHE – RECREATIEVE VELDJES: OP VRAAG VAN DE

STIMULEREN VAN INITIATIEVEN

BEVOLKING PERCELEN TER BESCHIKKING STELLEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK VAN
DE BUURT: AANKOPEN VAN PERCELEN OF ONDERHANDELEN

/ OVEREENKOMSTEN

SLUITEN MET BEVOLKING EN PRIVÉ-EIGENAARS OM PERCELEN TER BESCHIKKING TE
KRIJGEN EN TE STELLEN

BIJKOMENDE

JEUGD-

EN

SENIORENVOORZIENINGEN:

GROEPEREN

VAN

RUP “EGELVOORT – SCHOTENVOETWEG”

SPORTVELDEN, VELDEN SINT-JOBSESTEENWEG AANSLUITEN BIJ SCHOTENVOETWEG

RECREATIEVE ZONES VAN HET GEWESTPLAN TOETSEN AAN GEWENSTE STRUCTUUR:
BEVRIEZEN VOOR HUIDIGE PLANPERIODE

ZONEVREEMDE RECREATIE: TOETSEN AAN BELEIDSTRAP M.B.T. DRIE PRINCIPES
TABEL 1

: BINDEND ACTIEPLAN

SECTORAAL RUP “ZONEVREEMDE RECREATIE”
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GROEP PLANNING
Vennootschap van stedenbouwkundigen,
verkeerskundigen, architecten en ingenieurs.
U. KEPPLER, Dipl. ing. sted.,
Vennoot van Groep Planning

Piet Gellynck, Architect – Ruimtelijk planner
Wanda Van Soens, Landschapsarchitecte – Ruimtelijk planner
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