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1 VOORAFGAANDE ALGEMENE BEPALINGEN

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand
plan. De grafische gegevens van het plan en de reglementaire voorschriften ervan
vullen elkaar aan. In geval van tegenstrijdige gegevens hebben de grafische
gegevens voorrang. Voor gevallen waarbij kadastrale afwijkingen op het plan
voorkomen ten overstaan van de situaties op plan aangegeven, kunnen de
bestemmingen aangepast worden rekening houdend met de kadastrale juistheid.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heft het bijzondere plan van aanleg en alle
rooilijnplannen die gelden in het plangebied volledig op, uitgezonderd de rooilijn van
de Turnhoutsebaan die werd vastgelegd bij KB en enkel gewijzigd kan worden op
gewestelijk niveau. Binnen de grenzen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan blijven de
gemeentelijke bouwverordeningen, de bouwcode, de klasseringsbesluiten en de
speciale wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders bepaald in dit plan.

1.1   AFSTEMMING CATEGORIEËN VAN GEBIEDSAANDUIDING
VLAAMSE CODEX

In artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd bij besluit van de
Vlaamse Regering op 15 mei 2009, wordt opgelegd wat een stedenbouwkundig voorschrift ten
allen tijden sorteert onder een categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding. In de volgende
tabel wordt aangegeven in welke categorie elke bestemmingszone uit voorliggend RUP valt.

Categorieën Vlaams Gewest Bestemmingszones RUP Hoek Hallershof
[1°] Wonen, [a] woongebied Art1 Zone voor publiek domein (Pu)

Art2 Zone voor wonen (Wo1)
Art3 Zone voor wonen (Wo2)

1.2   OVERGANGSMAATREGELEN

Bestaande vergunde gebouwen, in strijd met de voorschriften en aanduidingen van het RUP,
mogen verbouwd worden zolang er geen bijkomende elementen in strijd met de voorschriften en
aanduidingen van het nieuwe RUP ontstaan.
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2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

2.1   GEVELOPBOUW EN GEVELGELEDING

De gevelopbouw en gevelgeleding moeten in harmonie zijn met deze van het ganse straatbeeld,
d.w.z. met die aanwezige gebouwen die inzake harmonische samenhang gezamenlijk het
talrijkst en dus kenmerkend voor de betreffende straat genoemd kunnen worden.

Elke gevel moet een harmonische en logische constructieve opbouw hebben.

2.2   GEVELMATERIALEN

De aard en de kleur van de gevelmaterialen moeten in harmonie zijn met deze van het ganse
straatbeeld, d.w.z. met die aanwezige gebouwen die inzake harmonische samenhang
gezamenlijk het talrijkst en dus kenmerkend voor de betreffende straat genoemd kunnen
worden.

Het materiaalgebruik van alle gevels (voor-, zij- en achtergevels) moet constructief en esthetisch
verantwoord zijn. Een overmatige verscheidenheid van materialen en kleuren en het gebruik van
camouflerende, nabootsende en in het oog springende gevelmaterialen, -bekledingen,
-schrijnwerken, -beglazingen en -schilderingen zijn niet toegestaan.
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3 BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

Artikel  1  Zone voor publiek domein - (Pu)

1.1 BESTEMMING

De volgende functies zijn toegelaten:
 Openbare weg

 publieke verblijfsruimte

 De stroken in dit plan aangeduid voor publiek domein zullen, in zoverre zij
nog niet tot de openbare wegenis behoren, hierbij ingelijfd worden door
afstand, onteigening of verwerving. De bestemmingsgrens van het publiek
domein legt tevens de rooilijn vast, tenzij grafisch anders aangeduid op het
bestemmingsplan.

1.2 INRICHTING

De zone is bestemd voor de aanleg van het publieke domein en de daarbij horende
infrastructuur.
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Artikel  2  Zone voor wonen - (Wo1)

2.1 BESTEMMING

In hoofdfunctie:

 Wo1a, Wo1b en Wo1c: ééngezinsgebouwen (huizen)

 Wo1a en Wo1c: meergezinsgebouwen

In nevenfunctie:

 vrije beroepen

 detailhandel

 ambachten, gekoppeld aan een detailhandelfunctie (warme bakker,...)

 horeca

 diensten

 gemeenschapsvoorzieningen

De nevenfunctie mag 30% van de totale gebouwde vloeroppervlakte innemen en
wordt zowel op het gelijkvloers als de eerste verdieping toegestaan.
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2.2 INRICHTING

Bouwzones

Bebouwing is enkel mogelijk binnen drie bouwzones.

Bouwzone Wo1a situeert zich langsheen de Turnhoutsebaan en de
Hallershofstraat. De diepte van deze bouwzone bedraagt maximaal 12m, inclusief
eventuele terrassen.

Bouwzone Wo1b situeert zich langsheen de Rozenstraat. De diepte van deze
bouwzone bedraagt 10m.

Bouwzone Wo1c situeert zich langsheen de Rozenstraat tussen de bouwzones
Wo1a en Wo1b. De diepte van deze bouwzone bedraagt 7,5m en stemt overeen
met de achterbouwlijn van bouwzone Wo1b.

Rooilijn: overgangsmaatregel

In functie van de bestaande ramen in de zijgevel van perceel Turnhoutsebaan nr
31-33 wordt een overgangsmaatregel voorzien i.v.m. de rooilijn. Over een breedte
van minimum 2m maar een maximum vrij te bepalen breedte langs de
Turnhoutsebaan dient de bebouwing een insprong van minimum 2m diep te
maken. Wanneer de ramen in de zijgevel van perceel Turnhoutsebaan nr 31-33
verdwijnen in functie van nieuwbouw of verbouwingswerken, vervalt deze
overgangsmaatregel.  

Bouwhoogte en dakvorm

De bouwhoogte in bouwstrook Wo1a bedraagt maximaal 3 bouwlagen (gelijkvloers
inbegrepen) onder de kroonlijsthoogte, met een maximale kroonlijsthoogte van
10,5m. De dakvorm is vrij. In het deel van de bouwstrook, gemarkeerd als
Wo1a-bis mag een vierde bouwlaag toegevoegd worden, met een maximale
kroonlijsthooge van 14m. Voor deze extra bouwlaag wordt ten opzichte van de
perceelsgrens met Turnhoutsebaan nr 31-33 een afstand van 15m gerespecteerd
en ten opzichte van de rooilijn aan de Rozenstraat een afstand van 10m. In geval
van platte daken kan de afstand tot de rooilijn van de Rozenstraat teruggebracht
worden tot de hoogte van de vierde bouwlaag. In geval van schuine daken
bedraagt de maximale dakhelling 45°. 

De bouwhoogte in bouwstrook Wo1b bedraagt maximaal 2 bouwlagen (gelijkvloers
inbegrepen) onder de kroonlijsthoogte, met een maximale kroonlijsthoogte van 7m.
De dakvorm is vrij. In geval van schuine daken bedraagt de maximale dakhelling
45°.

De bouwhoogte in bouwstrook Wo1c bedraagt maximaal 2 bouwlagen (gelijkvloers
inbegrepen) onder de kroonlijsthoogte, met een maximale kroonlijsthoogte van 7m.
De dakvorm is vrij. In geval van schuine daken bedraagt de maximale dakhelling
45°.
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Inrichting en gebruik van de onbebouwde ruimte

De ruimte binnen de bestemmingszone die niet binnen een bouwzone valt of waar
geen bebouwing wordt voorzien, dient te worden gebruikt en ingericht als tuin of
gemeenschappelijke patio. Minimum 30% van de oppervlakte dient een groene
inrichting te krijgen. Er mogen levende hagen, al dan niet in combinatie met
draadafsluitingen, worden aangebracht. Gesloten muurconstructies zijn toegelaten
maar mogen uitsluitend opgetrokken worden in dezelfde gevelmaterialen als de
bebouwing. De hoogte van afsluitingen bedraagt maximaal 2m.

Parkeergelegenheid

Parkeren bij de hoofd- en nevenfunctie dient ondergronds opgelost te worden. Als
parkeernorm wordt gerekend met maximum 0,6. De inrit van de ondergrondse
parking dient langs de Hallershofstraat georganiseerd te worden en houdt
voldoende afstand tot het kruispunt met de Turnhoutsebaan. De ondergrondse
parking wordt beperkt tot één ondergrondse bouwlaag.
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Artikel  3  Zone voor wonen - (Wo2)

3.1 BESTEMMING

In hoofdfunctie:

 Wo2a en Wo2b: ééngezinsgebouwen (huizen)

 Wo2a: meergezinsgebouwen

In nevenfunctie:

 vrije beroepen

 detailhandel

 ambachten, gekoppeld aan een detailhandelfunctie (warme bakker,...)

 horeca

 diensten

 gemeenschapsvoorzieningen

De nevenfunctie mag 30% van de totale gebouwde vloeroppervlakte innemen en
wordt zowel op het gelijkvloers als de eerste verdieping toegestaan.
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3.2 INRICHTING

Bouwzones

Bebouwing is enkel mogelijk binnen twee bouwzones.

Bouwzone Wo2a situeert zich langsheen de Turnhoutsebaan. De diepte van deze
bouwzone bedraagt maximaal 18m voor het gelijkvloers en 12m voor de
verdiepingen, inclusief eventuele terrassen. Over een breedte van 5m vanaf de
bestemmingsgrens met Zone voor Wonen Wo1 wordt de bouwdiepte van het
gelijkvloers beperkt tot 12m. 

Bouwzone Wo2b situeert zich langsheen de Rozenstraat. Deze bouwzone grenst
aan bestemmingszone Wo1 en heeft een breedte van 5m. De diepte van deze
bouwzone bedraagt 10m.

Bouwhoogte en dakvorm

De bouwhoogte in bouwstrook Wo2a bedraagt maximaal 3 bouwlagen (gelijkvloers
inbegrepen) onder de kroonlijsthoogte, met een maximale kroonlijsthoogte van
10,5m. De dakvorm is vrij. In geval van schuine daken bedraagt de maximale
dakhelling 45°. 

De bouwhoogte in bouwstrook Wo2b bedraagt maximaal 2 bouwlagen (gelijkvloers
inbegrepen) onder de kroonlijsthoogte, met een maximale kroonlijsthoogte van 7m.
De dakvorm is vrij. In geval van schuine daken bedraagt de maximale dakhelling
45°.

Inrichting en gebruik van de onbebouwde ruimte

De ruimte binnen de bestemmingszone die niet binnen een bouwzone valt of waar
geen bebouwing wordt voorzien, dient te worden gebruikt en ingericht als tuin.
Minimum 30% van de oppervlakte dient een groene inrichting te krijgen. Er mogen
levende hagen, al dan niet in combinatie met draadafsluitingen, worden
aangebracht. Gesloten muurconstructies zijn toegelaten maar mogen uitsluitend
opgetrokken worden in dezelfde gevelmaterialen als de bebouwing. De hoogte van
afsluitingen bedraagt maximaal 2m.
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4 TERMINOLOGIE

bouwdiepte
Afstand vanaf de bouwlijn waar over de gehele diepte gebouwd mag worden,
inclusief afdaken en uitbouwen, exclusief gelijkvloerse terrassen.

bouwhoogte
Hoogte gemeten vanaf het maaiveld tot aan het hoogste punt van het bouwwerk,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen,
antennes, …

bouwlaag
Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van het
gelijk vloers en met uitsluiting van de kelder en zolder.

bouwlijn
Lijn waarachter een van de gevels van een gebouw geplaatst is of geplaatst kan
worden; de grens van de bouwperimeter.

bouwzone
Gebied waarbinnen gebouwd mag worden. 

bruto-vloeroppervlakte:
De bruto-vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de bruto-vloeroppervlak-
ten van alle vloerniveaus.

Vloerniveaus zijn bij voorbeeld verdiepingen, geheel of gedeeltelijk in de grond,
verdiepingen boven de grond, verdiepingen voor installaties, dakverdiepingen,
dakterrassen, zolders.

De bruto-vloeroppervlakte van ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de
aan het gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte.

Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzingen bepalend.

De oppervlakte van trappen, liften en installatieschachten dienen op elk vloerni veau
tot de bruto-vloeroppervlakte te worden gerekend.

Niet tot de bruto-vloeroppervlakte moeten worden gerekend de oppervlakten van:

 hier en daar uitstekende delen van de buitenwand kleiner dan 0,5 m²;

 hier en daar aan de buitenzijde van het gebouw voorkomende nissen, gro ter
dan 0,5 m²;

 hier en daar uitwendige vrijstaande kolommen kleiner dan 0,5 m²;

 schalmgaten en vides groter dan 4 m²;
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 holle ruimten of kruipruimten tussen het maaiveld en de onderzijde van het
gebouw;

 kruipkelders, tenzij deze volledig geconstrueerd zijn en deel uitmaken van
het gebouw met een hoogte van ten minste 1,5 m;

 daken en dakterrassen;

 terrassen;

 open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw.

buitenruimte
Onbebouwde, toegankelijke, bovengrondse, niet-overdekte ruimte.

constructie
Gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding, publiciteitsinrichting of uithang bord, al dan niet
bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de
grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen,
ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig
ondergronds.

detailhandel
Het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. De
detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot
consument. Ook het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of op de plaats van
levering behoort tot detailhandel.

diensten
Verrichtingen die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden. De diensten omvatten
met name werkzaamheden:

1. van commerciële aard;

2. van de vrije beroepen;

3. van het ambacht.

functie
Het feitelijk gebruik [de werking] van een onroerend goed of een gedeelte daarvan.

hoofdfunctie
Alle functies, onbeperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald
gebied.

nevenfunctie
Alle functies, beperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied.

De specifieke beperkingen van de nevenfuncties moeten samen met de
nevenfunc ties vermeld worden.
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gebouw
Elk constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is, omsloten door vier
buitenmuren en/of scheimuren, een fundering en een dak.

eengezinsgebouw (huis)
Gebouw bestaande uit één zelfstandige woning, waarbij de woning samenvalt met
het volledige gebouw.

meergezinsgebouw
Gebouw waarin minimum twee woningen zijn ondergebracht.

gelijkvloers
Onderste bouwlaag van een gebouw, gelegen boven de pas van het maaiveld.

gemeenschapsvoorziening
Niet-commerciële voorzieningen van een publiekrechtelijke partij en/of instelling(en)
die het algemeen nut dienen en geen winstbejag nastreven. Kantoren van een
publiekrechtelijke partij worden niet tot gemeenschapsvoorzieningen gerekend,
maar tot de functie kantoren.

gevel
Buitenmuur van een gebouw.

voorgevel
Gevel palend aan de openbare weg.

achtergevel
Gevel niet palend aan de openbare weg.

gevelgeleding
Onderverdeling van de gevel in kleinere vlakken. Verticale, horizontale of
figuratieve indeling van de gevel door middel van gevelopeningen,
materiaalgebruik, verspringingen of andere gevelkemnerken of -detailleringen.

gevelvlak
Buitenzijde van de gevel, uitsprongen en insprongen buiten beschouwing gelaten.

gezin
Een gezin bestaat ofwel uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit de vereniging van
twee of meer personen die, al of niet door familiebanden verbonden, gewoonlijk in dezelfde
woning verblijven en er samenleven.

herbouwen
Afbraak van een bestaand gebouw en de oprichting van nieuwbouw binnen het oor-
spronkelijke bouwvolume.
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horeca
Verzamelnaam voor cafés, restaurants, en hotels.

instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op de
stabiliteit
Werken die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door
ingrepen die betrekking hebben op constructieve elementen (dakgebinten, buitenmuren of
draagstructuur).

kantoor
Bedrijf waar als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening wordt uitgevoerd
met een hoofdzakelijk beheers- en administratief karakter en een hoge
personeelsdensiteit.

kelder
Ruimte die volledig of gedeeltelijk onder het maaiveld ligt tussen de fundering en
het gelijkvloers.

kroonlijst
Horizontale gevelbeëindiging.

kroonlijsthoogte
Hoogte van een bouwwerk die gemeten wordt van het maaiveld tot de bovenkant
van de deksteen of kroonlijst.

maaiveld
Het afgewerkte bouwterrein.

nieuwbouw
Als nieuwbouw worden beschouwd ofwel een volledig nieuw op te richten gebouw,
ofwel een gebouw waaraan een verbouwing is uitgevoerd waarbij meer dan 60%
van de buitenmuren zijn gesloopt. Ook een uitbreiding die groter is dan de helft van
de bestaande oppervlakte wordt beschouwd als nieuwbouw.

openbare weg
Elke weg die openstaat voor het openbaar verkeer.

perceel
Afgedeeld stuk grond, al dan niet bebouwd, waaraan een kadastraal nummer is
toege kend. Elk perceel is vervolgens identificeerbaar door zijn kadastraal nummer.

publiek domein
Ruimte, die voor iedereen toegankelijk is.
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terras
Toegankelijke verharde buitenruimte in, op of buiten een gebouw, aangelegd als
verblijfs- of wandelplek.

terrein
Door kadastrale of andere grenzen bepaald stuk grond.

uitbreiden
Vergroten van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het
volledig wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt buiten het bestaande
bouwvolume en met volumevermeerdering.

verbouwen
Wijzigingen van een bestaan bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het
volledig wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt binnen het bestaande
bouwvolume of met volumevermindering. Het is een wijziging van het bouwwerk
waarbij minstens 60% van de bestaande buitenmuren blijven staan.

verdieping
Bouwlaag boven het gelijkvloers.

verdiepingshoogte
Hoogteverschil tussen de vloerpas van de betreffende bouwlaag en de vloerpas
van de bouwlaag die zich erboven bevindt.Handboek RUP Stad Antwerpen | 101

verharding
Kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van
construc tieve werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en
die de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt.

vernieuwbouw
Een gebouw zodanig renoveren dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van een
nieuwbouwwoning.

woning
Ruimte, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk gezin.
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