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1. INLEIDING

1.1 Waarom een RUP?

1.1.1 Masterplan Deurne-Centrum

In juni 2009 werd gestart met de opmaak van een masterplan voor Deurne-
Centrum. Aanleiding voor dit masterplan zijn de intenties van het districtsbestuur 
om deze legislatuur Deurne terug een echt centrum te geven. In juli 2010 werd, 
na een grondige analyse- en visievormingsfase, het voorontwerp-masterplan 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

Het masterplan stelt voor het centrum van Deurne de ambitie ‘Deurne publiek’ 
voorop. De analyse toonde Deurne-Centrum als een concentratie van stedelijke 
elementen, die echter weinig relaties en interactie vertonen. Het huidige centrum 
van Deurne vertoont eigenlijk geen samenhang. Deurne is individueel. Het is 
echter net de ontbrekende samenhang tussen de afzonderlijke elementen die 
voor een vorm van stedelijkheid zou kunnen zorgen en het centrum tot een echt 
centrum maken. Daarom werd de ambitie ‘Deurne publiek’ opgenomen. ‘Publiek’ 
staat hierbij voor:
● collectiviteit
● openheid
● op maat van de gebruiker
● gelijkwaardigheid
● publieke initiatieven

Deze ambitie werd doorvertaald in een visie een gewenste ruimtelijke structuur 
aan de hand van vier concepten:
● Open Schijnvallei
● Horecaknoop en culturele as
● Gelijkmatige spreiding van het parkeren
● Alternatief netwerk van trage wegen

Specifiek met betrekking tot de opmaak van het RUP Hoek Hallershof is in de 
visie van belang dat het omgaan met de diversiteit als basis voor een nieuwe 
stedelijkheid in Deurne-Centrum wordt beschouwd. De analyse wijst immers uit 
dat het centrum van Deurne niet in één oogopslag te overschouwen is en dat 
elk van de onderscheiden elementen met zijn eigen kenmerken bijdraagt tot een 
heterogeen complex van complementaire centrumdelen. De Hallershofstraat 
bevindt zich net op een plek waar de verschillende gelaagdheden van Deurne-
Centrum samenkomen en met elkaar geconfronteerd worden:
- Het gesloten en intieme woonweefsel van de stegen ter hoogte van de 
Rozenstraat: hier primeert rust en kleinschaligheid.
- Het oude Deurne met zijn rijkdom aan waardevol erfgoed ter hoogte van het 
Cogelsplein: dit kader ademt het authentieke dorpsgevoel.
- Het moderne Deurne ter hoogte van de Frank Craeybeckxlaan: hier concentreren 
zich de gemeenschapsvoorzieningen. 
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In de geest van het s-RSA, het ruimtelijk structuurplan van de stad Antwerpen, 
wordt het masterplan Deurne-Centrum opgebouwd als een strategisch plan dat 
zich focust op enkele cruciale plekken in het centrumgebied. Eén van deze plekken 
is de hoek Hallershofstraat_Turnhoutsebaan. Sinds enkele jaren is deze hoek een 
braakliggende kankerplek op een redelijk prominente plaats in het centrum. 

Volgens de strategie van de Renovatio Urbis (s-RSA) onderzoekt het masterplan 
hoe deze plek in de toekomst wenselijk ontwikkeld wordt om terug een positieve 
bijdrage aan het centrum te kunnen leveren. Belangrijk aandachtspunt hierbij 
is enerzijds het respecteren van de eigenheid van de plek, waarbij de nodige 
aandacht uitgaat naar de afstemming tussen de verschillende centrumdelen 
die elkaar hier ontmoeten. Anderzijds zoekt het masterplan een stimulans om 
deze plek snel terug als een volwaardig onderdeel in het centrum te integreren 
door onder andere de potenties voor het alternatief netwerk van trage wegen 
te benutten. Uit het ontwerpend onderzoek dat in functie van het masterplan 
gebeurde, blijkt dat de huidige stedenbouwkundige voorschriften (bijvoorbeeld de 
rooilijn) op deze plek best herzien worden. 

1.1.2 Project Woonhaven Antwerpen

De gronden op de hoek Hallershofstraat_Turnhoutsebaan waren jarenlang 
eigendom van een private ontwikkelaar. Recent werden de gronden verworven 
door Woonhaven Antwerpen. De huisvestingsmaatschappij wenst hier snel een 
project te realiseren en zal hiervoor een ontwerpwedstrijd organiseren. Dit vormt 
een potentie om tot een wisselwerking en optimale afstemming tussen ontwerp en 
juridisch kader te komen. Aangezien het project van Woonhaven Antwerpen een 
opportuniteit is om het masterplan te realiseren, is de snelle opstart van een RUP 
voor deze plek wenselijk.  
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2 SITUERING VAN HET STUDIEGEBIED

2.1 Situering van het plangebied

Het plangebied is gelegen in Deurne-Noord, centraal in het projectgebied van het 
masterplan Deurne-Centrum. Het gebied bevindt zich langs de Turnhoutsebaan, 
op de hoek met de Hallershofstraat. Het plangebied maakt deel uit van een groot 
ondoordringbaar bouwblok tussen de Turnhoutsebaan en Eyendijkstraat enerzijds 
en de Frank Craeybeckxlaan en Hallershofstraat anderzijds.

2.2 Afbakening van het plangebied

Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Turnhoutsebaan. In het 
westen vormt de Hallershofstraat de grens van het plangebied. In het noorden 
begrensd de Rozenstraat het plangebied. Aan de oostelijke zijde vormt de 
perceelsgrens tussen de Turnhoutsebaan nummers 31-33 en 35 de begrenzing 
van het plangebied. Het RUP omvat hierdoor twee doelzones:

● Enerzijds het projectgebied Woonhaven Antwerpen, dat bestaat uit de percelen 
die reeds enige tijd braak liggen en die Woonhaven heeft verworven. Dit 
projectgebied vormt de aanleiding tot het RUP.
● Anderszijds het perceel Turnhoutsebaan 31-33, waarop zich momenteel een 
optiekzaak bevindt. Dit perceel wordt mee in het nieuwe RUP opgenomen om 
de aansluiting met de overige bebouwing langs zowel de Turnhoutsebaan als de 
Rozenstraat te maken. 
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3 PLANNINGSCONTEXT

3.1 Ruimtelijke plannen met bindend karakter

3.1.1 Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Deurne-Dorp (2007)

Binnen het hele plangebied is momenteel het BPA Deurne-Dorp geldig. Daarin is 
een deel van het plangebied bestemd als zone voor aaneengesloten bebouwing 
en een deel als wegenis. 

Het BPA Deurne-Dorp herbevestigde ter hoogte van het plangebied de toen 
geldende rooilijn van de Turnhoutsebaan. Deze vertoont hier twee maal een 
insprong. In de Hallershofstraat werd de rooilijn in het BPA achteruitgetrokken 
zodat een verbrede stoep van 5m ontstaat. 

Het perceel Turnhoutsebaan nr 31-33 werd in het BPA bestemd als zone voor 
aaneengesloten bebouwing type D, lage steenwegwoningen:

Als hoofdbestemming zijn er ééngezins- of meergezinswoningen 
toegelaten, met in nevenbestemming vrije beroepen, detailhandel, 
ambachten (gekoppeld aan een detailhandelsfunctie), horeca, diensten en 
gemeenschapsvoorzieningen. De maximale bouwdiepte bedraagt 18m voor 
het gelijkvloers en 12m voor de verdiepingen. In de zone voor type D is 
de bouwhoogte beperkt tot maximaal 3 bouwlagen (gelijkvloers inbegrepen) 
onder de kroonlijsthoogte, met een maximale kroonlijsthoogte van 9m tot 
10,5m. De dakvorm is vrij. In geval van schuine daken bedraagt de dakhelling 
maximaal 45°. Er kan 1 extra woonlaag voorzien worden in het dak. In geval 
van platte daken kan nog maximaal 1 terugspringende bouwlaag voorzien 
worden, die t. o. v. de voorgevellijn 4m en t.o.v. de achtergevellijn 3m 
terugspringt en maximaal 3,5m hoog is.  

Het projectgebied Woonhaven Antwerpen werd in het BPA bestemd als zone voor 
aaneengesloten bebouwing type C, hoge steenwegwoningen:

Als hoofdbestemming zijn er ééngezins- of meergezinswoningen 
toegelaten, met in nevenbestemming vrije beroepen, detailhandel, 
ambachten (gekoppeld aan een detailhandelsfunctie), horeca, diensten 
en gemeenschapsvoorzieningen. De maximale bouwdiepte bedraagt 18m 
voor het gelijkvloers en 12m voor de verdiepingen. In de zone voor type C 
bedraagt de bouwhoogte maximaal 4 bouwlagen (gelijkvloers inbegrepen) 
onder de kroonlijsthoogte, met een maximale kroonlijsthoogte van 12m 
tot 14m. Ter hoogte van Turnhoutsebaan nrs 17 t.e.m. 21 dient over een 
breedte van minimum 6m naar de Rosenstraat toe een afbouw van de 
bouwhoogte naar 15m tot 16,5m  voorzien te worden. De dakvorm is vrij. 
In geval van schuine daken bedraagt de dakhelling maximaal 45°. Er kan 1 
extra woonlaag voorzien worden in het dak. In geval van platte daken kan 
nog maximaal 1 terugspringende bouwlaag voorzien worden, die t. o. v. de 
voorgevellijn 4m en t.o.v. de achtergevellijn 3m terugspringt en maximaal 
3,5m hoog is.  
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3.2 Watertoets

In hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 legt het decreet betreffende het algemeen 
waterbeleid (18 juli 2003) de ‘watertoets’ vast. Op 1 maart 2012 is het aangepaste 
besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets 
in werking getreden. 

Volgens de recente kaart met overstromingsgevoelige gebieden (2011) ligt het 
plangebied van dit RUP niet in een effectief overstromingsgevoelig gebied en ook 
niet in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

Het RUP is verenigbaar met het watersysteem en heeft geen impact 
op de waterhuishouding. Het gebied watert af richting Turnhoutsebaan. 
In dit deel is nog een gemengd afvoersysteem aanwezig. Het 
plangebied werd in het verleden sterk vergraven en was steeds 
volledig bebouwd en verhard. Door het RUP treedt er dan ook geen  
toename van ondoorlatende oppervlakte op. De ondergrondse parking blijft 
beperkt tot één bouwlaag, waardoor ze boven de grondwatertafel blijft. 
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3.3  Ruimtelijke beleidsplannen

3.3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een visie over hoe in Vlaanderen met 
de schaarse ruimte moet omgegaan worden. Het is sinds 1997 van kracht als 
kader voor het ruimtelijk beleid. 

Het RSV stelt dat de resterende open ruimte maximaal moet beschermd worden 
en de steden geherwaardeerd worden zodat zij aangename plekken worden om 
te leven. O.a. via de stedelijke gebieden wordt deze visie verder uitgewerkt. De 
stedelijke gebieden zijn de gebieden waar een intense ruimtelijke, culturele en 
socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de verschillende 
menselijke activiteiten (wonen, werken, recreëren,...), waar de dichte bebouwing  
overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te  
concentreren. Een beleid gericht op het creëren van bijkomende woningen in een 
kwalitatieve woonomgeving staat er voorop. 

Dit RUP geeft , door de creatie van bijkomend woonaanbod in een omgeving 
die d.m.v. lopende planprocessen voor het centrum van Deurne opgewaardeerd 
wordt, uitvoering aan de principes van het RSV voor de stedelijke gebieden. 

3.3.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (PRSA)

Voor de deelruimte Grootstedelijk Antwerpen is het ruimtelijk concept:
● Een geheel van gelijkwaardige grootstedelijke woonomgevingen met een hoog 

voorzieningenniveau, waarbij het onderscheid tussen de kernstad en de meer 
perifere woonomgevingen vervaagt. Zo verlaagt de dichtheid in de kernstad en 
verhoogt deze in de meer perifere woonomgevingen. 

● De samenhang tussen de verschillende woonomgevingen verhoogt door de 
grootstedelijke groenstructuur en grootstedelijke assen (groene vingers,  
dragers van voorzieningen of hoogdynamische activiteiten, openbaar  
vervoerassen). 

● De woonomgevingen worden verbonden door een hoogwaardig openbaar 
vervoernetwerk, zodat in principe elke woonomgeving in verbinding staat met 
elke andere. 

Doelstellingen zijn: vernieuwen van het grootstedelijke gebied, uitbouwen van 
kwalitatieve woonomgevingen (Deurne), vrijwaren van de groene vingers, verbe-
teren van de bereikbaarheid en uitbouwen en inrichten van grootstedelijke assen.
Deurne werd geselecteerd als een woonkern. 

Dit RUP creëert bijkomend woonaanbodin een kwalitatieve woonomgeving en 
geeft daarmee uitvoering aan de principes van het PRSA.



ONTWERP RUP HOEK HALLERSHOFpagina 14

Toelichting generieke strategieën

1) Spoorstad
De Spoorstad heeft betrekking op alle ruimtelijke en functionele mobiliteitsaspecten. Het 
s-RSA focust o.a. op het verbeteren van het lager netwerk. Het lager netwerk bestaat uit  
het netwerk van tramsporen, het netwerk van stedelijke en territoriale boulevards  
(radialen en tangenten), lokale wegen, parkings, winkelstraten, voetgangers- en fietspaden 
en de stedelijke centra. Het is ‘lager’ omdat het ten dienste staat van het stedelijke gebied  
en niet van het lange afstandsverkeer. Het doel is het versterken van dit netwerk om de  
congestie op te lossen. Het lager netwerk zal daarbij werken als een spons met een  
makkelijke doorwaadbaarheid doorheen het weefsel. Het s-RSA formuleert volgende  
doelstellingen voor het lager netwerk:
- Versterken openbaar vervoer. De oplossing om de doorwaadbaarheid in de stad te  
verbeteren bestaat in het verdichten en evenwichtig verdelen van het openbaar  
vervoersysteem in de stad. Dit vraagt een nieuwe inrichting van het grootste deel van het 
lager netwerk van wegen. 
- Uitwerken coherent parkeerbeleid. Het verbeteren van het openbaar vervoernetwerk vraagt 
op zijn beurt een duidelijk beleid voor het parkeren. 
- De straat ontdekken als publieke ruimte. De elementen van het lager netwerk mogen niet 
louter beschouwd worden als ruimten voor mobiliteit op zich, maar als een geheel van ge-
bieden die een ruimtelijke samenhang kunnen vertonen. Het lager netwerk wordt beschouwd 
als de voorkeurslocatie waar de stedelijkheid verhoogd wordt door middel van een goede 
kwaliteit van het publiek domein, door rijkdom en expressie van ruimten en door een hoger 
niveau van vermenging. 
Het lager netwerk is gebaseerd op een selectie van mobiliteitssegmenten die verdeeld  
kunnen worden in verschillende categorieën volgens de aard van de verkeersstroom die ze 
moeten dragen en volgens hun ontwerpkwaliteiten. 
De territoriale boulevards (met tramverbinding) en de alternatieve routes (voor  
autoverkeer) zijn wegen die het centrum van Antwerpen verbinden met andere centra in de 
regio. De tramlijnen op de territoriale boulevards worden steeds beschouwd als ruimtelijk  
structuurbepalend, zowel op niveau van de straat (profielbepalend) en haar omgeving  
(functiebepalend) als op het niveau van de ganse stad. De tramlijnen maken deel uit van  
het collectieve geheugen van haar inwoners en bezoekers. De Turnhoutsebaan werd  
geselecteerd als territoriale boulevard. Het basiskenmerk van de territoriale boulevards is 
hun variatie langsheen de as, gaande van een dicht weefsel in de 19e eeuwse gordel naar 
verschillende delen tussen Singel en Parklaan. De basisdoelstelling van deze boulevards is 
hun variatie te verbeteren. Voor het deel tussen Singel en Parklaan komt het erop aan het 
stedelijke en commerciële karakter te verhogen door het versterken en uitbreiden van de 
tertiaire sector (voornamelijk kleinhandel) door de bestaande open ruimte te herwaarderen en 
verschillende gebruikswijzen te integreren met elkaar (winkelen, verplaatsen, wonen). 
De stedelijke boulevards zijn wegen die de stedelijke en buurtcentra met elkaar verbinden. 
De Frank Craeybeckxlaan-Confortalei werd geselecteerd als stedelijke boulevard die de ste-
delijke centra van Deurne-Zuid, Deurne-Noord en Merksem verbindt. Deze stedelijke boule-
vard doorkruist het Rivierenhof. 
 

3.3.3 Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

Vanuit het generieke beleid zijn drie strategieën bepalend voor de wijze  waarop 
met het stedelijke centrum Deurne-Noord omgegaan moet worden: poreuze stad, 
ecostad en spoorstad. 
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2) Poreuze stad
Porositeit is een materieel gegeven en heeft betrekking op de morfologie van de stad. Het 
is gerelateerd aan de verschillen in het stedelijk ruimtegebruik en de verschillende stromen  
van gebruikers in deze ruimte. Het s-RSA formuleert drie doelstellingen voor de  
morfologie:
- In gebruik nemen van ‘holtes’ in de straatwand. Het doel is het in gebruik nemen van leeg-
staande gebouwen of onbebouwde percelen, eventueel gekoppeld aan de vernieuwing van 
het materiële weefsel en de open ruimte. 
- Verbeteren van de leefkwaliteit. Het doel is het garanderen van de kwaliteit van wonen en 
werken in de stad, het verhogen van het welzijn. Hierbij dient voldoende open ruimte in ge-
bieden met een hoge dichtheid behouden of gecreëerd te worden en moet een kleinschalig  
weefsel met extra voetgangers- en fietsdoorsteken voorzien worden. Respect voor en  
bewust omgaan met het cultuurhistorisch substraat is een sleutelkwestie. Op wijkniveau kan 
de leefkwaliteit worden bevorderd door verhoging van het groen in de publieke en private 
gebieden. 
- De straat als voorkeurslocatie. In het algemeen moet de straat als ontmoetingsruimte  
opnieuw ontdekt worden en kan bij de ontwikkeling van panden en gevels gestreefd worden 
om de relatie met de straat terug op te nemen. 

3) Ecostad
Voor het verstedelijkte gebied Antwerpen moet het begrip ecologie beschouwd worden als  
een voorziening om het dagelijkse leven te verbeteren. De functie en aard van de  
ecologische infrastructuur moeten in deze betekenis gedefinieerd, vormgegeven en  
gestructureerd worden als stedelijke open ruimte. Om de leefkwaliteit te verhogen, moet het 
stedelijk gebied zijn inwoners groene ruimten kunnen aanbieden om elkaar te ontmoeten, 
te recreëren en te ontspannen. Deze groene ruimten hoeven er niet allemaal uit te zien als 
parken of stadsbossen. Om hun gebruikswaarde voor de inwoner van de stad te verhogen,  
dienen deze zones toegankelijk te zijn voor het publiek door middel van paden voor  
voetgangers en fietsers. Het s-RSA formuleert volgende doelstellingen voor de stedelijke 
open ruimte:
- Het ontwikkelen van een stedelijke parkstructuur. Er wordt een betere continuïteit en  
leesbaarheid van de open ruimten nagestreefd. Elk onderdeel van de stedelijke  
parkstructuur heeft een eigen karakter en een specifieke doelstelling, gebaseerd op de  
aanwezige geografische kenmerken en op de behoeften en wensen. Waardevolle  
verschillen worden positief benut. De articulatie binnen het park en het realiseren van een 
leesbare structuur zijn de voornaamste doelen. 
- Maximaal benutten groeimogelijkheden natuur. Gebieden die een zekere  
natuurontwikkeling toelaten zijn residentiële gebieden met een lage woondichtheid,  
braakliggende percelen en restgronden langsheen infrastructuren. De kansen voor de  
groeimogelijkheden van natuur in deze gebieden moeten onderzocht en maximaal benut wor-
den. 
- Differentiëren van recreatief medegebruik. Sommige elementen van de stedelijke  
parkstructuur kunnen meer recreatief medegebruik verdragen dan andere. I.f.v. dit recreatief  
medegebruik onderscheidt het s-RSA drie categorieën: zeer zachte, zachte en harde  
recreatie. 
- Bebouwing innovatief oplossen. Nieuwbouw binnen of aan de rand van de stedelijke park-
structuur moet gezien worden als een gelegenheid om de grenzen van het park aan te  
passen, de toegankelijkheid te bevorderen en zelfs nieuwe woonstijlen te introduceren.  
Speciale aandacht moet besteed worden aan de structuur van het publiek domein, het  
ontwerp van specifieke stedelijke morfologie en verdichting. De belangrijkste pijnpunten  
voor deze gebieden zijn: toegankelijkheid, ‘fronten’ en het ontwerp van de  
benedenverdieping. 
Op basis van de nieuwe definitie en betekenis van ecologie en open ruimte in de stad  
worden de structuurbepalende elementen van de stedelijke parkstructuur geselecteerd. 
Het Rivierenhof en de Schijnvallei maken deel uit van een open ruimte – verbinding tussen 
Ertbrugge en de Schelde.   
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s-RSA: indicatief ontwerp Centrum Deurne-Noord
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Deurne-Dorp werd in het s-RSA bij het actieve beleid geselecteerd als ‘het  
stedelijk centrum Deurne-Noord’. De stedelijke centra komen voort uit het  
generieke beeld ‘Dorpen en metropool – polycentrische stad’. Daarin wordt  
gesteld dat Antwerpen, zoals zoveel andere Europese steden, een lange traditie 
kent van verschillende naast elkaar bestaande dorpen in een metropool. De stad  
wordt ervaren als een verzameling wijken (dorpen) die hun herkenbaarheid,  
leefbaarheid en zelfstandigheid (tot op een bepaald niveau) behouden. Elk dorp 
heeft zijn eigen centrum en wenst dit te versterken op een manier dat de eigen 
identiteit en rol in de stedelijke, regionale en metropolitane context bevorderd 
wordt. Het doel voor deze stedelijke centra is het verbeteren van de mobiliteit,  
maar ook van de centraliteit en het stedelijke karakter van een aantal publieke  
sites. De toekomstige ingrepen in deze gebieden geven een duidelijk en  
kwalitatief karakter aan het publiek domein, definiëren of creëren nieuwe parken 
of pleinen, en introduceren een geschikte mix aan functies. Het weefsel wordt  
vervolledigd, de morfologie van de bebouwde ruimte wordt uitgeklaard, de  
kwaliteit van de omgeving wordt verhoogd, nieuwe typologieën worden  
geïntroduceerd om verschillende bevolkingsgroepen aan te trekken. Lokale  
voorzieningen, zoals sportvelden of speelpleinen, blijven behouden of kunnen 
toegevoegd worden. Omdat de stedelijke centra een belangrijk element zijn in 
het sociale leven, betekent dit dat een goede bereikbaarheid en de integratie met 
andere gemeenschappelijke ruimten en publieke voorzieningen noodzakelijk is.  
De stedelijke centra worden waar mogelijk met de stedelijke parkstructuur  
verbonden. 

Dit centrumgebied wordt gevormd door een segment van de Turnhoutsebaan, die 
hier een lokale winkelstraat en een belangrijke spooras is, de loodrecht daarop 
gelegen Frank Craeybeckxlaan, een stedelijke boulevard en winkelstraat die naar 
het park loopt, en de Gallifortlei, een andere noord-zuid lopende winkelstraat. Het  
kerkhof werd onlangs omgevormd tot een publieke ruimte, sommige kleine  
gebieden zijn aangeduid voor woningbouw. Volgens het s-RSA is de doelstelling  
voor het stedelijk centrum Deurne-Noord om de verschillende belangrijke  
ruimten en voorzieningen te verbinden met de winkelstraten (Turnhoutsebaan, 
Frank Craeybeckxlaan en Gallifortlei) en het aanleggen van nieuwe open ruimten 
als centraliteit in het centrum. Deurne-Noord is één van de meest problematische 
buurten in Antwerpen, omwille van de hoge dichtheid die gepaard gaat met een  
gebrek aan kwaliteit. Het creëren van een sterk stedelijk centrum, direct  
verbonden met het park, kan de kwaliteit verbeteren. De toegangen tot de  
winkelstraten en de te ontwikkelen zones moeten verduidelijkt worden. De  
Turnhoutsebaan moet vernieuwd worden, waarbij het verkeer zoveel mogelijk  
gereduceerd wordt. Deurne-Dorp moet behouden blijven als historisch centrum 
en kan zich meer  openen naar het park. 

Dit RUP geeft, als uitvoering van het masterplan Deurne-Centrum, doorwerking 
aan de principes die in het s-RSA worden voorgesteld. Door de ingebruiksname 
van een ‘holte’ worden zowel het bouwweefsel als het publieke domein 
kwalitatief verbeterd. 
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3.3.4 Masterplan Deurne-Centrum

Zoals in punt 1.1.1 aangegeven, vormt het masterplan Deurne-Centrum het 
beleidskader waaraan dit RUP rechtstreeks uitvoering geeft. Het masterplan 
onderzocht voor de strategische plek hoek Hallershofstraat_Turnhoutsebaan 
verschillende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij werden volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

● Door de Gecoro werd gevraagd aan de Rosenstraat een ‘voorkantsituatie’ te 
creëren. 
● De Rosenstraat krijgt over een stuk een breedte van 4m in plaats van de huidige 
1,5m om alle woningen in deze straat voor de brandweer voldoende bereikbaar 
te houden. 
● Aan de Rosenstraat bedraagt de gewenste bouwhoogte maximaal 2 bouwlagen. 
● Aan de Hallershofstraat wordt het behoud van de publieke ruimte en de 
parkeerplaatsen nagestreefd. 

Er werden op basis van deze criteria een zestal scenario’s onderzocht, 
waaruit een scenario geselecteerd werd dat de krachtlijnen voor verdere 
invulling bepaald. In dit scenario wordt met twee woningtypen gewerkt. Aan de  
zuidwestelijke kant, langs de Turnhoutsebaan en Hallershofstraat, worden 
appartementen geprojecteerd. Het bouwvolume telt maximum 4 bouwlagen 
en accentueert de hoek. Langsheen de Rosenstraat worden grondgebonden 
woningen ontworpen. Hierdoor wordt de schaal en typologie van de steegwoningen 
gerespecteerd. Het parkeren voor bewoners gebeurt ondergronds. Het parkeren 
voor bezoekers gebeurt op de parkeerplaatsen die in de Hallershofstraat voorzien 
worden. 
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4 ANALYSE

4.1 Bestaande Ruimtelijke Structuur

4.1.1 Historiek

Ten tijde van Ferraris (1775) was er ter hoogte van Deurne-Centrum amper 
sprake van stedelijke ontwikkeling. De Turnhoutsebaan was wel al een belangrijke 
invalsweg naar het toenmalige Antwerpse stadscentrum, waarlangs ter hoogte van 
de kruising met het Schijn een kleine nederzetting was ontstaan: Deurne-Dorp. 
Deze woonkern was voornamelijk gesitueerd rond de Sint-Fredeganduskerk, ter 
hoogte van de Lakborslei. In het plangebied Hallershof was er toen al bebouwing 
aanwezig. Deze was op de Turnhoutsebaan gericht, met enkele aanbouwen naar 
de achterliggende open ruimte toe. 

Omstreeks 1902 heeft Deurne-Dorp zich langsheen de Turnhoutsebaan meer 
richting Wijnegem ontwikkeld. De eerste bebouwing langsheen de Hallershofstraat 
en de Rosenstraat is inmiddels ontwikkeld. In het plangebied Hallershof is de 
lintbebouwing langs de Turnhoutsebaan behouden, maar de achterbouwen 
hebben plaats gemaakt voor enkele nieuwe woningen lang de Hallershofstraat 
en de Rosenstraat. 

In 1948 verschuift de woonontwikkeling verder in noordoostelijke richting. Achter 
het nieuwe Atheneum is de Gallifortlei al volledig verkaveld. In Deurne-Dorp zelf 
zijn alle stegen inmiddels volledig bebouwd. Dit is in het plangebied Hallershof 
duidelijk te merken: zowel langs de Turnhoutsebaan als langs de Rosenstraat is 
een volwaardig woningenlint ontstaan. Ter hoogte van Turnhoutsebaan nr31-33 is 
er al doorgebouwd tot tegen de Rosenstraat. 

In 1959 is er ten opzichte van 1948 een enorme verdichting van het woonweefsel 
merkbaar. Nagenoeg overal zijn diepe achteruitbouwen verschenen, die de 
bouwblokken en stegen geleidelijk aan laten dichtslibben. Het plangebied 
Hallershof is hiervoor exemplarisch. Op de hoek Turnhoutsebaan_Hallershofstraat 
is er bebouwing afgebroken en de nieuwe bebouwing trekt de rooilijn in de 
Hallershofstraat schuin. Verder is nagenoeg het hele plangebied volgebouwd. 
De open tuinruimte tussen Turnhoutsebaan en Rosenstraat is bijna volledig 
ingevuld met achteruitbouwen. Veel van de woningen langs de Rosenstraat zijn 
hun woonfunctie verloren en werden als bijgebouwen opgenomen bij de percelen 
langs de Turnhoutsebaan. 
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4.1.2 Morfologische structuur

De morfologie rond het plangebied is erg gevarieerd en ongestructureerd.

Aan de westelijke zijde van de Hallershofstraat is, op de hoek met de  
Turnhoutsebaan (2), nog de oude kleinschalige bebouwing aanwezig. Het   
hoekpand zelf heeft wel een uitgesproken ‘steenweg’-karakter, terwijl de 
achterliggende panden een meer dorpse sfeer uitstralen. Dieper in de 
Hallershofstraat (1) grenst aan deze historische bebouwing een recenter en 
middenschalig schoolgebouw. 
Aan de oostelijke zijde van de Hallershofstraat (3) bevinden zich eveneens nog 
enkele oude kleinschalige dorpswoningen. 

De bebouwing in de Rosenstraat bestaat in het westelijke deel uit een cluster 
kleine historische dorpswoningen (4), die gegroepeerd zijn in een L-vorm rondom 
een klein binnenpleintje met semi-publiek karakter. Verder oostwaarts werden 
onlangs op een braakliggend perceel, op basis van de BPA-voorschriften, enkele 
nieuwe woningen (5) ontwikkeld. Deze geven een hedendaagse interpretatie van 
de steegjeswoningen en sluiten naadloos aan op een historische groep woningen 
(6) langs de Rosenstraat. 
De zuidelijke zijde van de Rosenstraat wordt voor een groot deel ingenomen 
door oude kleinschalige woningen die in vorige decennia omgevormd werden tot 
berghokken (8) bij de woningen langs de Turnhoutsebaan. Hierdoor heeft deze 
zijde van de Rosenstraat een erg gesloten en onaantrekkelijk karakter. 

Onlangs werd aan de Turnhoutsebaan een deel van de verkrotte woningen 
afgebroken en vervangen door nieuwbouw (7) op basis van de BPA-voorschriften. 
Eén van de doelstellingen van het BPA is het ontpitten van de dichtgeslibde tuinen. 
Bij deze nieuwbouw maakten de vervallen berghokken dus plaats voor een tuin, 
waardoor in de Rosenstraat al meer licht en lucht getrokken wordt. 

Tussen de nieuwbouw en het projectgebied Woonhaven Antwerpen bevinden 
zich het pand van de optieker en nog enkele kleinschalige woningen (11). 
Aan de overzijde van de Turnhoutsebaan (12), tegenover het plangebied, zijn 
de meeste woningen eerder middenschalig en van een recentere bouw- of 
verbouwingsperiode. Net over het plangebied staan langs de ene zijde van de 
Stalinsstraat nog enkele kleinschalige woningen en aan de andere zijde een groter 
wooncomplex (10). Beide zijn eveneens door Woonhaven Antwerpen verworven, 
samen met het achtergelegen braakliggend perceel, en worden eveneens als 
woonproject ontwikkeld. 

In de afgelopen jaren startte langs de Turnhoutsebaan in Deurne een tendens 
tot schaalvergroting. Het OCMW-pand (9) op de grens met het Cogelsplein is 
hiervoor exemplarisch. Deze tendens was één van de redenen waarom destijds 
het BPA Deurne-Dorp opgemaakt werd: toenemende bouwvolumes beperkten 
de leefkwaliteit in de achterliggende stegen, waardoor gezocht diende te worden 
naar een evenwicht tussen enerzijds de dynamische steenweg en anderzijds de 
historische dorpscontext.
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4.1.3 Ontsluiting

Het plangebied is goed ontsloten voor het gemotoriseerd verkeer. De 
Turnhoutsebaan is in de wegencategorisering geselecteerd als stedelijke 
hoofdverkeersweg en verzorgt de rechtstreekse verbinding tussen het plangebied 
enerzijds en zowel de kernstad (stadinwaarts) als de stadsrand (staduitwaarts) 
anderzijds. De Turnhoutsebaan heeft redelijk wat autoverkeer te verwerken. 
Ter hoogte van het plangebied is de Turnhoutsebaan erg smal (6) en wordt 
daardoor momenteel als druk en onveilig ervaren. Bij de geplande werken aan 
de Turnhoutsebaan blijft ter hoogte van het plangebied het smalle wegprofiel 
behouden.  

Daardoor blijft ter hoogte van het plangebied het openbaar vervoer (tram en bus) 
dezelfde verkeersruimte delen als het autoverkeer. Ter hoogte van het Cogelsplein  
blijven een tram- en bushalte (5) behouden, maar worden wel heringericht. 

Momenteel zijn er op de Turnhoutsebaan heel wat parkeerplaatsen, vooral aan 
de zuidelijke zijde kan nagenoeg ononderbroken geparkeerd worden (7 en 8). 
Bij de herinrichting van de Turnhoutsebaan zullen de meeste parkeerplaatsen 
verdwijnen, enkel aan de zuidelijke zijde en ter hoogte van het plangebied worden   
een paar plaatsen opnieuw voorzien. Naast het plangebied, in de Hallershofstraat, 
wordt er momenteel ook geparkeerd maar dit zijn geen officiële parkeerplaatsen 
(1). Achter het plangebied, midden in het bouwblok, bevindt zich nog een grote 
parking voor de Colruyt (2). 

In de omgeving van het plangebied vormen de historische stegen een netwerk 
voor langzaam verkeer. Hiervan maken de Rozenstraat (3), de Joostplaats, de 
Grapheusstraat, de Stalinsstraat, de Koraalplaats (en parkje) en de Coeveltstraat 
deel uit. Dit netwerk vormt een aangenaam alternatief voor drukke straten zoals 
de Turnhoutsebaan (bovenlokale functionele fietsroute) en de Lakborslei (lokale 
fietsroute). Toch worden ook deze steegjes door de druk van het autoverkeer 
bedreigd. Vooral aan de Joostplaats dringen de auto’s frequent in het fijnschalige 
weefsel door (4). Het masterplan voorziet een opwaardering van de steegjes, 
waarbij het autoverkeer er meer beperkt wordt. 

Nieuw inrichtingsplan 
Turnhoutsebaan
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4.1.4 Functionele Structuur

Het plangebied maakt deel uit van de Turnhoutsebaan, die weleer een echte 
winkelstraat vormde. De afgelopen decennia is het aantal winkels er echter 
aanzienlijk gedaald. In de omgeving van het plangebied zijn nog wel verspreid 
een aantal winkels en diensten aanwezig, vooral in het deel richting Frank 
Craeybeckxlaan aan de zuidelijke zijde (8). Hier bevindt zich achterin, ter hoogte 
van de Koraalplaats, ook het volkskundemuseum Turninum (7). Aansluitend aan 
de Koraalplaats is ook een klein buurtparkje (Pa) gelokaliseerd. Dit parkje bevindt 
zich op ongeveer 150m loopafstand van het plangebied. 

Richting Cogelsplein is er meer horeca aanwezig. Tussen het Cogelsplein en 
het Rode Kruisplein (5) bevindt zich een kleine cluster cafés en tavernes. Ter 
hoogte van het Cogelsplein heeft het oude gemeentehuis (Th) ook een nieuwe 
functie gekregen. Het doet nu dienst als theater (EWT-theater). In de brouwerij 
er tegenover, in de Stalinsstraat, (Br) zitten een aantal verenigingen. Aan de 
overzijde van de Turnhoutsebaan (6) bevindt zich naast de interieurzaak Pluym 
een OCMW-centrum, dat doorloopt tot in de Coeveltstraat. Daar situeren zich de 
Sint-Fredeganduskerk (1), een klooster en een school (2). Ten noorden van de 
kerk is de bijhorende begraafplaats omgevormd tot een begraafpark. 

Ten noorden van het plangebied, in de Hallershofstraat, bevindt zich tegenover 
de school het parochiecentrum (3) met erachter op de parking van de Colruyt (4) 
enkele gebouwen waarin verenigingen een plekje vonden. 

Het braakliggende terrein van het plangebied vormt momenteel een gapend gat in 
het weefsel van Deurne-Centrum. Niet alleen morfologisch maar ook functioneel 
is dit een knelpunt. Het ontbreken van een activiteit (winkels) op deze plek is 
minder problematisch want aan de noordelijke zijde van de Turnhoutsebaan is er 
niet meer echt sprake van een winkellint en zijn er nog op verschillende plaatsen 
woningen gebouwd. Wat wel storend werkt is het braakliggende karakter, dat hier 
een erg desolate indruk geeft aan de Turnhoutsebaan en daardoor het imago van 
Deurne-Centrum als ‘kloppend hart’ van het district nadelig beïnvloedt.  
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4.2 Voorgeschiedenis

4.2.1 Project Dalemans (2005)

De behoefte om het BPA Deurne-Dorp op deze locatie te herzien wordt grotendeels 
veroorzaakt door de recente historiek van deze plek. In 2005 waren de percelen 
van het projectgebied Woonhaven Antwerpen nog in eigendom van een private 
ontwikkelaar die hier een woonproject wou realiseren. 

Zoals overal langs de Turnhoutsebaan in Deurne had zich hier decennia lang een 
tendens tot leegstand en verkrotting voltrokken als gevolg van onzekerheden met 
betrekking tot de rooilijn. De rooilijn werd pas op 21 juni 1999 bij KB vastgelegd 
op de toenmalige ‘huidige situatie’. Voor het plangebied betekende dit dat de 
vreemde dubbele inspringing van de bebouwing juridisch verankerd werd. 

Vanaf de goedkeuring van de rooilijn vormden de leegstaande en verkrotte panden 
langs de Turnhoutsebaan gegeerde investeringen voor ontwikkelaars. Zij kochten 
stelselmatig percelen op en trachtten deze te bundelen tot grotere gehelen waarop 
dan nieuwbouw gerealiseerd zou kunnen worden. Samen met deze tendens deed 
zich ook een verandering in de typologie voor. Voordien bestond de bebouwing 
langs de Turnhoutsebaan in Deurne voornamelijk uit woonhuizen. Voor de 
ontwikkelaars was een omvorming naar appartementsblokken een meer rendabele 
realisatie. Op sommige delen van de Turnhoutsebaan, zoals tussen de Frank 
Craeybeckxlaan en de Leeuwlantstraat, vormen de nieuwe appartementsblokken 
nu een abrupte schaalbreuk met de oorspronkelijke kleinschalige woningen. 

Het ‘project Dalemans’, dat in 2005 voor vergunning werd ingediend, past binnen 
deze tendens. Het ingediende plan voorzag drie extra bouwlagen en verdubbelde 
de bouwdiepte ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Niet alleen voorzag 
het project een grote toename aan bouwvolume, tegelijkertijd zocht het ook 
weinig toenadering of verankering in de omgeving. Er werd geen aansluiting 
gezocht met de bestaande bebouwing langs zowel de Turnhoutsebaan als de 
Hallershofstraat. De Rozenstraat werd verder gedegradeerd tot achterkant. Het 
project voorzag een verbreding van de Rozenstraat over de volledige lengte van 
het plangebied. Hierdoor zou het geborgen karakter van zowel de Rozenstraat als 
de Jan Brielstraat grotendeels teniet gedaan worden en zou de auto nog verder in 
de steegjes kunnen doordringen. Bovendien werd net naast de Rozenstraat ook 
de toerit van de ondergrondse parking voorzien, hetgeen de rust en attractiviteit 
van de steeg niet ten goede zou komen. 

Het ‘project Dalemans’ werd in het najaar van 2005 vergund op basis van de 
toen geldende gewestplanbestemming ‘woongebied’. De motivatie hierbij vormde 
enerzijds de kunstmatige tendens tot schaalvergroting langs de Turnhoutsebaan 
en anderzijds de economische rendabiliteit voor de ontwikkelaar. 
Kort na de vergunningverlening is de ontwikkelaar failliet gegaan, waardoor het 
project niet gerealiseerd werd. 
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Waardevol historisch weefsel: stegenstructuur en kleinschaligheid
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4.2.2 Structuurschets (2003) en BPA (2007)

De tendens van leegstand en verkrotting en de goedkeuring van de rooilijn 
spoorden niet alleen private ontwikkelaars aan om langs de Turnhoutsebaan 
te investeren. Al in 2001 kwam de sociale huisvestingsmaatschappij Perisfeer 
(later opgenomen in Woonhaven Antwerpen) bij de stad aankloppen met 
een voorstel om op het braakliggende terrein langs de Stalinsstraat, aan de 
overzijde van de Turnhoutsebaan recht tegenover het plangebied van dit RUP, 
een woonontwikkeling in combinatie met hun kantoren te realiseren. Deze vraag 
vormde voor de stad de aanleiding om een planproces voor gans Deurne-Dorp op 
te starten. Na een intensief proces, waarbij alle actoren betrokken werden via een 
reeks workshops, resulteerde dit in 2003 in de ‘Structuurschets Deurne-Dorp’. 

Bij de opmaak van de structuurschets bleek al snel dat door de lokale actoren de 
tendens om de woonhuizen langs de Turnhoutsebaan stelselmatig te vervangen 
met appartementsblokken als een negatieve evolutie werd ervaren en bovendien 
effectief enkele problemen veroorzaakte. 
Langs de Turnhoutsebaan staat de lokale winkelcluster al een tijdje onder druk door 
de toename van de verkeersdruk enerzijds en nieuwe detailhandelsontwikkelingen 
zoals het nabijgelegen shoppingcentrum in Wijnegem anderzijds. De 
nieuwe appartementsblokken creëren niet alleen zelf meer verkeer (hogere 
bewonersconcentratie), er wordt ook weinig aandacht aan de winkelfunctie 
geschonken. Delen van de gelijkvloerse ruimte wordt ingevuld met woningen of in 
het beste geval met diensten. Hierdoor worden de ‘gaten’ in het winkellint niet of 
onvoldoende opgelost. Bovendien zorgt de speculatie van de ontwikkelaars ervoor 
dat panden soms lang blijven leegstaan en dat het voor kleine detailhandelaars 
moeilijker wordt om de almaar duurder wordende percelen te verwerven of te 
behouden. 
Voor de bewoners van Deurne-Dorp vormen de appartementsblokken een 
bedreiging van hun woonkwaliteit. In het kleinschalige maar redelijk dense 
historische weefsel bestaat er een zekere harmonische verhouding tussen 
bebouwing en open ruimte, tussen privaat en publiek. De woningen beschikken 
er ofwel over een klein eigen tuintje ofwel kunnen ze gebruik maken van de kleine 
publieke open plekken in het bouwweefsel. De lage bebouwing zorgt ervoor dat in 
alle woningen, tuintjes en publieke plekken er voldoende zonlicht en lucht aanwezig 
is en garandeert voldoende de privacy van de bewoners. Door de geleidelijkheid 
van deze transformatie botsen de nieuwe appartementsblokken vaak met het 
aanpalende weefsel waarop ze nog moeten aansluiten en nemen ze meestal het 
licht en de luchtigheid voor de omliggende woningen weg. Toenemende inkijk 
werkt de individualisering in de hand waardoor het collectieve karakter van de 
steegjes op sommige plekken stilaan uitdooft. 

In de visie van de structuurschets werd het behoud en de verdere bescherming van 
het kleinschalige en specifieke weefsel vooropgesteld. Samen met de bewaard 
gebleven beschermde monumenten en dorpsgezichten vormt dit immers een 
bijzonder weefsel met hoge cultuurhistorische waarde. Maar dit wil niet zeggen 
dat er geen nieuwe ingrepen kunnen plaatsvinden en geen nieuwe impulsen 
kunnen gegeven worden. Bij deze ingrepen moet een optimale afstemming met 
het cultuurhistorische weefsel echter wel de ambitie zijn. 
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BPA versie 1
Rozenstraat en Joostplaats volledig vervat in 
drie projectzone, met aanduiding van waardevol 
historisch weefsel (te behouden).

BPA versie 2
Enkel noordzijde Rozenstraat en Joostplaats 
vervat in specifieke zones met historisch weefsel. 
Zuidelijke zijde Rozenstraat (Turnhoutsebaan) 
in klassieke zonering met beperkte bouwhoogte 
(2 bouwlagen langs Hallershofstraat en 3 
bouwlagen langs Turnhoutsebaan)

BPA versie 3
Alle bebouwing in klassieke zonering. Zuidzijde 
Rozenstraat onderscheid tussen deel project 
Dalemans (4 bouwlagen) en overige (3 
bouwlagen). 
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De structuurschets was een breed gedragen document dat in 2003 door de 
gemeenteraad goedgekeurd werd. Naar aanleiding van de vastgestelde problemen 
met betrekking tot de schaalvergrotingstendens werd de opdracht gegeven om 
de nodige juridische maatregelen te nemen om het waardevolle historische 
weefsel, met zijn bijhorend dorps karakter en woonmilieu, te beschermen. Met de 
opmaak van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Deurne-Dorp’ werd getracht 
deze doelstelling in te vullen. Tijdens het planproces bleek het echter al gauw niet 
evident om via het BPA een bescherming van het bestaande weefsel op te nemen 
en dit te combineren met voldoende flexibele mogelijkheden tot vernieuwing. Een 
sterke conserveringsdrang, geconfronteerd met argumenten als rechtszekerheid 
en rendabiliteit, leidde ertoe dat het oorspronkelijke flexibele opzet (projectzone-
aanpak) nagenoeg volledig verlaten diende te worden en het BPA uiteindelijk 
een klassieke opbouw kreeg. De gewenste afstemming werd er uiteindelijk in 
verwerkt in de vorm van een variatie aan bebouwingstypologieën met bijhorende 
voorschriften (steegjeswoningen, begijnhofwoningen, steenwegwoningen, 
bouwblokkenwoningen en hoofdaswoningen). Slechts twee meer flexibele 
projectzones bleven behouden. Zoals in punt 3.1.1 aangegeven valt het 
plangebied van dit RUP onder twee bebouwingstypologieën en -voorschriften uit 
het BPA: lage en hoge steenwegwoningen. 

De uiteindelijke BPA-bestemming binnen het plangebied is in de loop van de 
opmaak van het plan sterk beïnvloed door het project Dalemans (zie 5.4.1). 
Oorspronkelijk was het plangebied in het BPA volledig opgenomen binnen een 
projectzone. De keuze om dit te doen hing samen met de toenmalige leegstand 
en de potentie dat er op korte termijn vele projecten zouden opgestart worden. Er 
werd tevens voorzien dat de rooilijn een beetje achteruitgeschoven zou worden 
i.f.v. meer ruimte voor langzaam verkeer op de Turnhoutsebaan. De mogelijkheid 
tot het verschuiven van de rooilijn hing nauw samen met de keuze voor een 
beperktere bouwhoogte en -diepte in functie van de Rozenstraat en Jan Brielstraat 
(verhouding afstand_volume). 
Het principe van de projectzone bleek echter decretaal onvoldoende juridische 
garanties te kunnen vastleggen en diende al snel verlaten te worden. Er werd 
overgestapt op een klassieke zonering, waarin de garantie van een beperkte 
bouwhoogte (3 bouwlagen) en -diepte (12m) langsheen de Turnhoutsebaan 
opgenomen werd, evenals een achteruitgeschoven rooilijn. 
Het planproces van het BPA liep echter in tijd achter op de vergunningsaanvraag 
van het project Dalemans. Aangezien dit project, ondanks de goedgekeurde 
ambities van de structuurschets toch reeds een vergunning had verkregen, 
werd uiteindelijk beslist om het ontwerp-BPA nogmaals aan te passen en de 
bouwhoogte op de hoek Turnhoutsebaan - Hallershofstraat op te trekken tot 
4 bouwlagen. De extra bouwlaag vormt voor het achtergelegen gebied een 
cruciaal verschil wat betreft zoninval, licht en lucht. Ook de rooilijn diende op de 
toenmalige (en huidige) situatie behouden te blijven. Deze aanpassingen zorgden 
voor veel protest van de omwonenden tijdens het openbaar onderzoek, maar 
bleef uiteindelijk gehandhaafd in functie van de verleende bouwvergunning. Het 
project werd echter nooit gerealiseerd.  
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Masterplan Ontwerpend Onderzoek: krachtlijnen geselecteerd scenario

Principe Rosenstraat:

Oriëntering bebouwing (zicht)

Alternerende open ruimten (lucht)

Inpassing voorkeursscenario
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4.3 Voortraject masterplan

Zoals aangegeven in punten 1.1.1 en 3.2.2 is de hoek Hallershofstraat_
Turnhoutsebaan een cruciale plek in Deurne-Centrum die al te lang een 
braakliggende kankerplek vormt en die in het masterplan als één van de 
strategische te onderzoeken locaties opgenomen wordt. Het masterplan 
onderzocht voor de strategische plek hoek Hallershofstraat_Turnhoutsebaan 
verschillende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij werden volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

● Door de Gecoro werd gevraagd aan de Rosenstraat een ‘voorkantsituatie’ te 
creëren. 
● De Rosenstraat krijgt over een stuk een breedte van 4m in plaats van de huidige 
1,5m om alle woningen in deze straat voor de brandweer voldoende bereikbaar 
te houden. 
● Aan de Rosenstraat bedraagt de gewenste bouwhoogte maximaal 2 bouwlagen. 
● Aan de Hallershofstraat wordt het behoud van de publieke ruimte en de 
parkeerplaatsen nagestreefd. 

Naast deze uitgangspunten grijpt het masterplan voor deze plek eveneens 
terug naar de oorspronkelijke doelstellingen die in de structuurschets werden 
opgenomen, namelijk niet alleen respect voor het kleinschalige historische 
weefsel maar ook voldoende aandacht voor de leefkwaliteit wat betreft licht, lucht 
en zichten. Dit betekent concreet een evenwichtsoefening tussen afstanden en 
bouwhoogten, tussen voor- en achterkanten en tussen de typologieën van de 
steegjes (Rozenstraat en Jan Brielstraat) en de steenweg (Turnhoutsebaan). 
In het ontwerpend onderzoek werd tevens gezocht naar een betere oplossing 
voor de huidige dubbelknikkende rooilijn langsheen de Turnhoutsebaan. Deze 
is immers niet alleen erg beperkend voor de architectuur van het gebouw maar 
creëert ook een vreemde gevelwand en publieke ruimte. 

Uit de onderzochte scenario’s werd een scenario geselecteerd waarin met twee 
woningtypen wordt gewerkt. Aan de zuidwestelijke kant, langs de Turnhoutsebaan 
en Hallershofstraat, worden appartementen geprojecteerd. Het bouwvolume telt 
maximum 4 bouwlagen en accentueert de hoek. Langsheen de Rosenstraat 
worden grondgebonden woningen ontworpen. Hierdoor wordt de schaal en 
typologie van de steegwoningen gerespecteerd. Het parkeren voor bewoners 
gebeurt ondergronds. Het parkeren voor bezoekers gebeurt op de parkeerplaatsen 
die in de Hallershofstraat voorzien worden. 

Het geselecteerde scenario past zich in de logica van de Rozenstraat in en creëert 
er een afwisseling tussen open en bebouwde delen. Hierdoor blijven tegelijkertijd  
het geborgen karakter van de Rozenstraat en de behoefte aan voldoende 
luchtigheid gerespecteerd. 
De krachtlijnen van het geselecteerde scenario vormen de basis voor de opmaak 
van het RUP. 
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5 ONTWIKKELINGSVISIE EN KRACHTLIJNEN RUP

5.1 Aandachtpunten van het plangebied

5.1.1 Aansluiting met de onmiddellijke omgeving

Het plangebied is omgeven door een redelijk homogene historische bebouwing, 
maar vooral naar volumetrie en voor/achterkant-situaties zijn er toch enkele 
aandachtpunten:

● De bebouwing ten noorden van het projectgebied langs de Rozenstraat is erg 
kleinschalig. Het betreft woningen met slechts één of twee bouwlagen en een 
beperkte bouwoppervlakte. 
● Deze bebouwing heeft langs de Rozenstraat een gesloten karakter: er zijn geen 
ramen of deuren die rechtstreeks op de steeg uitgeven. Hierdoor lijkt dit deel van 
de Rozenstraat een achterkant van de Turnhoutsebaan terwijl het eigenlijk om 
een volwaardige straat (steeg) gaat.
● De overige bebouwing langs de Rozenstraat en de Hallershofstraat heeft een 
iets ruimere volumetrie, maar is nog steeds kleinschalig. 
● De bebouwing langs de zuidzijde van de Turnhoutsebaan omvat een levendige 
afwisseling tussen gebouwen met twee, drie en vier bouwlagen. 
● De scheilijn tussen het projectgebied Woonhaven en het perceel van de 
optiekzaak bestaat volledig uit een scheimuur. Er is een duidelijk onderscheid 
tussen een iets hogere voorbouw (hoofdbebouwing) en de lagere achterliggende  
bijgebouwen en ommuurde koer. 

5.1.2. Zichten, licht en lucht

Het plangebied is gelegen tussen Turnhoutsebaan en Rozenstraat en dient een 
evenwicht te vinden tussen de schaalniveaus die langs beide straten aanwezig 
zijn. Een aandachtpunt hierbij is de volumetrie van de nieuwbouw in relatie tot 
het behoud van licht en lucht in de Rozenstraat en het vermijden van teveel inkijk 
tussen woningen onderling. 

De bouwdiepte is een determinerende factor bij een nieuwe invulling van het 
plangebied. Uit snedes A t.e.m. E blijkt de impact van een bouwvolume langs de 
Turnhoutsebaan op het plangebied zelf en op de bebouwing van de Rozenstraat.  
Snede B is de huidige toegelaten bouwhoogte en -diepte volgens het BPA. Snede 
E is de vergunde bouwhoogte- en diepte volgens het project Dalemans. Indien 
deze laatste volumetrie doorgetrokken wordt langs de Turnhoutsebaan, zou de 
bebouwing langs de Rozenstraat volledig aan zoninval onttrokken worden. Snedes 
B en C geven aan dat 4 bouwlagen niet noodzakelijk een bedreiging vormen 
voor de zoninval in de Rozenstaat, maar de bouwdiepte hierbij een bepalende 
rol speelt. In snede X wordt een bebouwing langs zowel Turnhoutsebaan als 
Rozenstraat getoond volgens het geselecteerde scenario van het masterplan, 
maar enkel op plekken waar er langs de Rozenstraat geen tegenoverliggende 
bouwvolumes zijn. In snede Y wordt de impact van een 4e bouwlaag volgens het 
geselecteerde scenario aangegeven. 
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5.2 Visie

Het plangebied illustreert vandaag duidelijk het spanningsveld tussen de 
verschillende typologische gelaagdheden in Deurne-Centrum die op deze plek 
samenkomen. De hoek Hallershofstraat_Turnhoutsebaan maakt onmiskenbaar 
deel uit van de lintbebouwing die zich langs de steenweg ontwikkelde. De 
verdwenen hoekbebouwing legt echter ook de andere determinerende 
weefselstructuren bloot. Enerzijds is er de Rozenstraat met de historische 
kleinschalige steegjeswoningen. Anderzijds is er het volledige bouwblok, waarvan 
deze plek een markant hoekpunt vormt en dat gekenmerkt wordt door meer 
recente bebouwing langs de Eyendijkstraat en de Frank Craeybeckxlaan. 

Een nieuwe invulling van het plangebied dient in te spelen op de typologische 
variatie en een dialoog aan te gaan met alle weefselstructuren die hier aanwezig 
zijn. 

Om deze visie te kunnen realiseren, omvat het plangebied zowel het 
projectgebied van Woonhaven Antwerpen als het perceel Turnhoutsebaan 31-
33 waarop zich momenteel een optiekzaak bevindt. De voorschriften van het 
BPA voor het perceel van de optiek zullen aangepast worden teneinde een 
optimale morfologische overgang te kunnen maken tussen de invulling van het 
projectgebied van Woonhaven Antwerpen enerzijds en de bestaande bebouwing 
en bestemmingsvoorschriften langs de Turnhoutsebaan anderzijds. 
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5.3 Programma

Een invulling van het projectgebied van Woonhaven Antwerpen is in de eerste 
plaats gericht op een woonontwikkeling, maar in functie van het centrumkarakter 
van de Turnhoutsebaan kunnen op het gelijkvloers ook andere activiteiten zoals 
voorzieningen, vrije beroepen, diensten, horeca of kleinschalige detailhandel 
geïntegreerd worden. De invulling met woningen kan zowel appartementen als 
woonhuizen omvatten. De gekozen woningtypes zoeken maximaal aansluiting bij 
de bestaande bebouwingsfragmenten. Woonhaven Antwerpen wenst een gezonde 
mix van wooneenheden met 1 slaapkamer (seniorenflats), 2 en 3 slaapkamers 
tot 4 slaapkamers (grotere gezinnen) te realiseren. Het beoogde minimumaantal 
wooneenheden is 20 woningen. Het parkeren dient op het eigen terrein opgelost 
te worden. Het richtcijfer hierbij is minimaal 0,6 parkeerplaatsen per woonentiteit. 
Extra parkeerplaatsen zullen aan buurtbewoners verhuurd worden. 

Voor het perceel Turnhoutsebaan 31-33 wordt een dubbele woonmogelijkheid 
beoogd. Momenteel is enkel de zijde aan de Turnhoutsebaan bebouwbaar. 
Door het dubbelbrede perceel is hier de mogelijkheid om een afwerking van de 
gewenste bebouwing langs de Rozenstraat op het projectgebied van Woonhaven 
Antwerpen te realiseren. Daarvoor zou de helft van het perceel (nr31) eveneens 
aan de zijde van de Rozenstraat bebouwbaar gemaakt worden. Naast een 
wooninvulling wordt voor dit perceel eveneens de mogelijkheid van voorzieningen, 
vrije beroepen, diensten, horeca of kleinschalige detailhandel op het gelijkvloers 
open gelaten. 
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Voorstel bestemmingsplan

Visualisatie voorschriften
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5.4 Concretisering visie en programma in voorschriften

5.4.1 Zone voor wonen (Wo1)

VOORSTEL VOORSCHRIFTEN

Een eerste bebouwbare strook  
situeert zich langsheen de 
Turnhoutsebaan en de Hallerhofstraat 
en zorgt voor een afwerking van 
het bouwblok. De diepte van deze 
bouwstrook bedraagt maximaal 12m, 
inclusief eventuele terrassen. 

Ten opzichte van de perceelsgrens 
met Turnhoutsebaan nr31-33 mag 
langsheen de Turnhoutsebaan over 
een breedte van 35m gebouwd 
worden. 

Er wordt een nieuwe rooilijn beoogd 
in het verlengde van de rooilijn ter 
hoogte van het perceel nr 31-33. 
Deze rooilijn creëert de mogelijkheid 
tot een rechte gevelwand.

Aan de Hallershofstraat krijgt de 
Rozenstraat in functie van de 
brandveiligheid een breedte van 4m. 

Ten opzichte van deze nieuwe 
rooilijn mag over de volledige 
breedte langsheen de Hallerhofstraat 
gebouwd worden. De bouwhoogte 
in deze bouwstrook bedraagt 
maximaal 3 bouwlagen (gelijkvloers 
inbegrepen). De dakvorm is vrij. In 
een deel van de bouwstrook mag 
een vierde bouwlaag toegevoegd 
worden om de hoek Hallershofstraat_
Turnhoutsebaan te accentueren. 
Voor deze extra bouwlaag wordt ten 
opzichte van de perceelsgrens met 
Turnhoutsebaan nr31-33 een afstand 
van 15m gerespecteerd en ten 
opzichte van de nieuwe rooilijn aan 
de Rozenstraat een afstand van 10m. 
In geval van platte daken kan deze 

MOTIVATIE

De bouwdiepte van 12m maakt 
een gewenste nieuwe bebouwing 
langsheen de Rozenstraat zonder 
teveel inkijk en verlies van licht 
mogelijk.

In de Hallershofstraat kan zo 
voldoende publieke ruimte behouden 
blijven om enkele parkeerplaatsen in 
te passen in functie van de opties uit 
het masterplan Deurne-Centrum.

De huidige rooilijn omvat twee 
dominerende verspringingen, die 
hiermee teniet gedaan worden. De 
rooilijn dient door AWV gewijzigd 
te worden in aan afzonderlijke 
procedure.

De verbreding gebeurt i.f.v. het 
realiseren van de bereikbaarheid 
over 60m van de andere woningen in 
de Rozenstraat door de brandweer.

De vierde bouwlaag vormt qua 
hoogte en omvang een antwoord 
op de bestaande en geplande 
bebouwing aan de overzijde van de 
Turnhoutsebaan.

De 15m hangt samen met de 
bebouwbare breedte van de tweede 
bouwstrook → lichtinval.
De 10m hangt samen met de projectie 
van een extra bouwlaag + puntdak.
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afstand teruggebracht worden tot de 
hoogte van de vierde bouwlaag. 

In functie van de huidige ramen 
in de zijgevel van perceel nr31-
33 wordt een overgangsmaatregel 
voorzien i.v.m. de nieuwe rooilijn. 
Over een breedte van minimum 2m  
maar een maximum vrij te bepalen 
breedte langs de Turnhoutsebaan 
dient de nieuwbouw een insprong 
van minimum 2m diep te maken. 
Wanneer de bebouwing op perceel 
nr31-33 vernieuwd wordt, wordt de 
nieuwe rooilijn volledig van kracht en 
dienen de zijramen te verdwijnen. 

De tweede bebouwbare strook situeert 
zich langsheen de Rozenstraat en 
biedt de mogelijkheid om langs deze 
steeg meer voorkanten te creëren 
op een plek waar hiervoor genoeg 
ruimte is en een lokaal herstel van de 
gevelwand wenselijk is. Ter hoogte 
van de Jan Brielstraat is immers een 
bescheiden open ruimte aanwezig. 

Vanaf de voorgevellijn van de 
woning Jan Brielstraat nr1 krijgt de 
Rozenstraat een breedte van 1,5m. 

Ten opzichte van de perceelsgrens 
met Turnhoutsebaan nr31-33 mag 
over een breedte van 15m langsheen 
de Rozenstraat gebouwd worden. De 
diepte van deze bouwstrook bedraagt 
10m. De bouwhoogte bedraagt 
maximaal 2 bouwlagen (gelijkvloers 
inbegrepen). De dakvorm is vrij. 

Tussen beide bebouwbare stroken 
kan langsheen de Rozenstraat een 
verbindende bebouwing voorzien 
worden. De volumetrie van deze 
verbinding wordt vormgegeven in 
functie van een optimale architecturale 
afstemming tussen de bouwvolumes 
die in de beide bebouwbare stroken 

De 2m minimumafstand wordt 
bepaald door het burgerlijk wetboek.

Het principe is om langsheen 
de Rozenstraat een afwisseling 
van tegenover elkaar gelegen 
open ruimten en bouwvolumes te 
creëren. Om een optimale mix van 
woontypologieën te garanderen, 
worden in deze bouwstrook uitsluitend 
ééngezinswoningen (grondgebonden 
huizen) toegestaan 

De 1,5m is de oorspronkelijke breedte 
van de Rozenstraat die ook verderop 
richting Joostplaats aanwezig is en 
vanaf hier behouden blijft. 

Aspecten m.b.t. duurzaamheid 
worden grotendeels opgevangen door 
de Bouwcode van de stad Antwerpen 
en niet meer afzonderlijk in het RUP 
opgenomen. 
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Typeprofiel perceel nr31-33: bouwzone langs Turnhoutsebaan

Typeprofiel perceel nr31-33: bouwzone langs Rozenstraat
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gerealiseerd wordt en houdt eveneens 
maximaal rekening met de bebouwing 
in de onmiddellijke omgeving. 

Voor de hoek Hallershof_
Turnhoutsebaan stelt zich door de 
omvang van het braakliggend gebied 
de mogelijkheid om het parkeren 
ondergronds op te lossen. Als 
parkeernorm wordt gerekend met 0,6. 
De inrit tot de ondergrondse parking 
dient langs de Hallershofstraat 
georganiseerd te worden en houdt 
voldoende afstand tot het kruispunt 
met de Turnhoutsebaan. 

5.4.2 Zone voor wonen (Wo2)

Een eerste bebouwbare strook situeert 
zich langsheen de Turnhoutsebaan. 
De huidige BPA-voorschriften laten 
op het gelijkvloers een bouwdiepte 
van 18m toe en op de verdiepingen 
12m. De gelijkvloerse bouwdiepte 
wordt op het gedeelte van het perceel 
dat grenst aan het projectgebied van 
Woonhaven over een breedte van 5m 
teruggebracht op 12m.
De overige voorschriften van het 
huidige BPA blijven behouden voor 
de bebouwbare strook langsheen de 
Turnhoutsebaan. 

Een tweede bebouwbare strook 
situeert zich langs de Rozenstraat. 
Over een breedte van 5m vanaf de 
perceelsgrens met het projectgebied 
van Woonhaven Antwerpen wordt de 
mogelijkheid voorzien om bebouwing 
te realiseren. Deze bouwstrook 
heeft een bouwdiepte van 10m. De 
bouwhoogte bedraagt maximaal 2 
bouwlagen (gelijkvloers inbegrepen). 
De dakvorm is vrij. 

De omgeving van de Turnhoutsebaan 
kampt met een parkeerprobleem. 
Het nieuwe project biedt de 
mogelijkheid om de parkeervraag 
van het project zelf binnen de 
eigen contouren op te lossen. De 
norm van 0,6 wordt gehanteerd 
vanuit de visie om het autogebruik 
niet te stimuleren en is eveneens 
gebaseerd op de ervaring van de 
sociale huisvestingsmaatschappij 
(bouwheer) m.b.t. het autobezit van 
haar cliënteel. 

De 12m beoogt het realiseren van 
een overgang tussen de éénzijdig 
bebouwde percelen en de tweezijdig 
bebouwde percelen.

Door de tweede bebouwbare strook 
kan de bebouwing op het projectgebied 
van Woonhaven Antwerpen een 
volwaardige afwerking krijgen, 
waardoor een dichte scheimuur wordt 
vermeden.
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6 JURIDISCH - ADMINISTRATIEVE ASPECTEN

6.1 Wijzigingen t.o.v. het gewestplan

6.1.1 Bestemmingen voorzien in het gewestplan

Bestemming Oppervlakte (m²)
woongebied 1819,88

6.1.2 Ruimtebalans / voorgestelde aanpassingen

Bestemming 
gewestplan

Nieuwe 
bestemming 
RUP

Oppervlakte 
(m²)

Motivatie

woongebied Zone voor wonen 
Art 2

1066,80 Verfijning gewestplan

Zone voor wonen 
Art3

340,13 Verfijning gewestplan

Zone voor publiek 
domein Art1

412,95 Verfijning gewestplan

Bestemming 
BPA Deurne-
Dorp

Nieuwe 
bestemming 
RUP

Oppervlakte 
(m²)

Motivatie

woongebied Zone voor publiek 
domein Art1

149,00 Aanpassing rooilijn

Zone voor wonen 
Art 2

1044,80 Aanpassing voorschriften

Zone voor wonen 
Art3

340,13 Aanpassing voorschriften

wegenis Zone voor publiek 
domein Art1

263,95 /

Zone voor wonen 
Art 2

22,00 Aanpassing rooilijn
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6.1.3 Rechtvaardiging van de aanpassingen

De aanpassingen aan de bestemmingszone Woongebied hebben voornamelijk 
betrekking op verfijningen van het gewestplan. De aanpassingen van de 
bestemmingszones uit het BPA hebben voornamelijk betrekking op het wijzigen 
van de rooilijnen en het bijsturen van de voorschriften in functie van een betere 
woon- en omgevingskwaliteit. Het betreft in de eerste plaats een specificatie van 
de bouwtypologie en het aanduiden van de wegenisstrook. 

6.1.4 Op te heffen voorschriften

4. ZONE VOOR WEGENIS
4.1. OPENBARE WEGENIS
De stroken in dit plan aangeduid voor openbare wegenis zullen, in zoverre zij 
nog niet tot de openbare wegenis behoren, hierbij ingelijfd worden door afstand, 
onteigening of verwerving. 
De bestemmingsgrens van de openbare wegenis legt tevens de rooilijn vast, 
tenzij grafisch anders aangeduid op het bestemmingsplan. 
Toelating tot bouwen kan slechts verleend worden op kavels die rechtstreeks pa-
len aan, of een regelmatige aangelegde toegang hebben tot een openbare weg, 
waarvan de rooilijnen door de bevoegde overheid zijn vastgelegd en waarvan de 
aanleg, de verharding en de algemene uitrusting uitgevoerd zijn overeenkomstig 
de eisen die hieraan door de bevoegde overheid gesteld zijn. Binnen deze zone 
mag worden aangebracht al wat de hedendaagse verkeerstechniek vereist, zo-
als parkeerruimten, beplantingen, voorzieningen voor openbaar vervoer,… . 
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5. ZONE VOOR AANEENGESLOTEN BEBOUWING
5.3. TYPE C: HOGE STEENWEGWONINGEN   

5.3.1. Bestemmingen
In hoofdbestemming:
- ééngezinswoningen
- meergezinswoningen
In nevenbestemming:
- vrije beroepen
- detailhandel
- ambachten, gekoppeld aan een detailhandelfunctie (warme bakker,…)
- horeca
- diensten
- gemeenschapsvoorzieningen
Verboden bestemmingen:
- ambachtelijke bedrijven die niet gekoppeld zijn aan een detailhandelsfunctie 
- nijverheid

5.3.2. Perceelsbreedte
Bestaande percelen met een breedte van minimum 4m kunnen terug bebouwd 
worden. Na de openbaarmaking van huidig BPA kunnen percelen samenge-
voegd worden. De nieuwe percelen dienen een minimale breedte van 6m te 
hebben. 

5.3.3. Bouwhoogte, dakvorm en dakhelling
Er kunnen maximum 4 bouwlagen gerealiseerd worden (gelijkvloers inbegre-
pen) onder de kroonlijsthoogte, met een maximale kroonlijsthoogte van 12m tot 
14m voor de voorbouw. Ter hoogte van Turnhoutsebaan nrs 17 t.e.m. 21 dient 
over een breedte van minimum 6m naar de Rosenstraat toe een afbouw van de 
bouwhoogte naar 15m tot 16,5m voorzien te worden.
De dakvorm voor de voorbouw is vrij. In geval van schuine daken bedraagt de 
nokhoogte maximum 18m tot 20m, de dakhelling is maximaal 45°. Er kan slechts 
1 extra woonlaag voorzien worden in het dak. In geval van platte daken kan 
boven de kroonlijsthoogte nog maximaal 1 terugspringende bouwlaag voorzien 
worden. Deze bouwlaag dient t.o.v. de voorgevellijn 4m en t.o.v. de achtergevel-
lijn 3m terug te springen en kan maximum 3,5m hoog zijn. De totale bouwhoogte 
bedraagt in dit geval dus maximaal 17,5m. De dakvorm van de achteruitbouw 
van de gelijkvloerse verdieping is beperkt tot een plat dak en de bouwhoogte 
hiervan is maximaal 4m. Dit dak wordt bij voorkeur ingericht als terras of daktuin. 
Het is toegestaan de scheidsmuur tot 6m te verhogen, teneinde de privacy te 
verzekeren.  

5.3.4. Bouwdiepte
De minimum bouwdiepte bedraagt 9m.
De maximum bouwdiepte bedraagt:
 - 18m voor het gelijkvloers, tenzij grafisch anders aangegeven.
 - 12m voor de verdiepingen. 
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5.3.5. Inrichting en gebruik van de onbebouwde ruimte
De ruimte binnen de bestemmingszone die volgens bovenstaande voorschriften 
niet bebouwd kan worden, dient te worden gebruikt en ingericht als tuin, conform 
de voorschriften van artikel 12, namelijk “zone voor private tuinen”. 

5.3.6. Uitsprongen uit het gevelvlak
Uitsprongen uit de voorgevel voor erkers of balkons zijn toegestaan. De uit-
sprong bedraagt 0,5m op minimum 3m boven het peil van het voetpad en op 
minimum 0,5m afstand t.o.v. elke scheidsmuur. In de achtergevels zijn enkel 
uitsprongen voor balkons toegestaan. De maximale uitsprong t.o.v. het maxi-
mumprofiel bedraagt 1m op minimum 2m afstand t.o.v. elke scheidsmuur. Bij de 
achtergevels zijn erkers verboden. 

5.3.7. Terugsprongen van de gelijkvloerse verdieping langs de openbare  
wegenis
Terugsprongen van de gelijkvloerse verdieping langs de openbare wegenis zijn 
toegelaten over de gehele gevelbreedte. De diepte van de terugsprong mag 
maximaal de helft van de terugspringende gevelbreedte bedragen en de vrije 
hoogte dient minimum 3m te zijn. De zichtbare delen van de scheidsmuren die-
nen op een gepaste wijze te worden afgewerkt en de terugsprong dient vol-
doende verlicht te worden.    

5.3.8. Dakkapellen
Dakkapellen zijn toegestaan. De maximale breedte van een dakkapel is beperkt 
tot 4m. De afstand van een dakkapel tot het midden van een scheidsmuur dient 
minimum 1m te bedragen. De afstand tussen twee dakkapellen bedraagt even-
eens minimum 1m. De dakvorm van de dakkapellen is vrij. Dakkapellen op ver-
hoogde gevels zijn niet toegelaten. De hoogte van de dakkapellen is beperkt tot 
maximaal 2/3 van het dak. De materialen van de dakkapellen dienen te harmo-
niëren met deze van de gevels en daken. 

5.3.9. Parkeergelegenheid
Het is toegestaan binnen de ruimte, die volgens bovenstaande voorschriften 
bebouwd kan worden, op het gelijkvloers of ondergronds inpandige parkeer-
plaatsen te voorzien. 
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6.2 Rooilijnen

- Rooilijn Turnhoutsebaan KB 21/06/1999

6.3 Bestaande wegenis

- Turnhoutsebaan
- Hallershofstraat
- Rosenstraat

6.4 Wijzigingen rooilijnen en wegenis

De bestaande wegenis wordt niet gewijzigd. 

Het RUP wijzigt de bestemmingsgrenzen van het BPA Deurne-Dorp ter hoogte 
van de Rosenstraat en de Hallershofstraat en daarmee ook de rooilijnen die door 
deze bestemmingsgrens gedefinieerd werden.

Er is ook een wijziging van de rooilijn van de Turnhoutsebaan nodig, maar omdat 
deze bij KB werd vastgelegd kan het RUP zelf deze wijziging niet uitvoeren. De 
stad verzocht AWV om de rooilijn te wijzigen. 
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7 MILIEUBEOORDELING

7.1 Screening op mogelijke milieueffecten

Het RUP Hoek Hallershof valt onder het toepassingsgebied van het  
plan-MER-decreet. Het RUP is niet van rechtswege plan-MER-plichtig omdat het 
geen kader vormt voor vergunningen voor projecten die in de bijlage I of II van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 vermeld worden 
of voor een project opgesomd in de bijlage bij de Omzendbrief LNE 2011/1 - 
22 juli 2011.. Het plangebied ligt bovendien ook niet in de omgeving van een 
speciale beschermingszone waardoor geen passende beoordeling vereist is. 

Conform het decreet werd kort de eventuele noodzaak voor milieueffectrapportage 
nagegaan. In dit onderzoek werd vastgesteld dat het RUP geen aanzienlijke 
milieueffecten veroorzaakt. De opmaak van een plan-MER zou niet leiden tot 
bijkomende inzichten met minder negatieve milieueffecten als gevolg. 

7.2 Samenvatting milieuscreening

7.2.1 Bodem en grondwater

Het RUP behoudt het gebruik voor bebouwing. De bebouwingsdichtheid wordt 
niet gewijzigd. 

Het plangebied van het RUP wordt gekenmerkt doot de aanwezigheid van 
verstoorde bodems. Impact van bemaling (zetting) op de bodems in de omgeving 
wordt bijgevolg niet onmiddellijk verwacht. De bodem is reeds danig vergraven 
door de afbraak van de vroegere bebouwing. Voor de bouw van de ondergrondse 
parking wordt een deel van de grond uitgegraven. De ondergrondse parking 
blijft beperkt tot één ondergrondse laag, waardoor deze boven de lokale 
grondwaterstand blijft. 
Het RUP laat geen bodemvervuilende activiteiten toe.   

7.2.2 Oppervlaktewater

Het plangebied watert af richting Turnhoutsebaan. Bij de herinrichting van de 
Turnhoutsebaan (in uitvoering) wordt een gescheiden afvoersysteem gerealiseerd. 
Het plangebied zal hierop aangesloten worden. Volgens het zoneringsplan ligt het 
plangebied in een centraal gebied met aansluiting op het zuiveringsstation aan 
de Ring. 

Vervuilende activiteiten zijn volgens het RUP niet toegestaan. De afvoer van 
hemelwater en afvalwater wordt geregeld volgens de nieuwe bouwcode. 

Tot de afbraak van de vroegere bebouwing was het plangebied volledig verhard 
en bebouwd. Volgens het RUP kan het terrein terug volledig bebouwd en verhard 
worden. 
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7.2.3 Geluid en trillingen

De impact van de geplande ontwikkelingen is dermate klein dat geen negatieve 
effecten op het geluid te verwachten zijn. De toegelaten functies veroorzaken 
geen specifieke geluidsoverlast noch trillingen. De voorziene bebouwing in het 
plangebied vormt een geluidsbuffer voor het verkeer van de Turnhoutsebaan ten 
opzichte van de rustige woonstraten zoals de Rozenstraat en Jan Brielstraat.

Tijdens de ontwikkeling van het plangebied kan de geluidsbelasting voor de 
omliggende woningen toenemen. Deze belasting is echter tijdelijk en acceptabel 
op voorwaarde dat geen calamiteiten gebeuren. 

Het parkeren dat in het RUP ondergronds wordt voorzien, was in de 
referentiesituatie bovengronds mogelijk. De geluidsimpact van het gegenereerde 
verkeer is vergelijkbaar met de referentiesituatie. 

7.2.4 Lucht

De toegestane ontwikkelingen zijn kleinschalig en gekoppeld aan een woonfunctie, 
waardoor geen overlast veroorzaakt wordt. Het RUP sluit de ontwikkeling van 
activiteiten die geuroverlast of stofhinder veroorzaken uit. 

7.2.5 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De ontwikkeling van het plangebied doet geen afbreuk aan de waarde van de 
beschermde of geselecteerde cultuurhistorische elementen in de omgeving. Het 
RUP voorziet specifieke voorschriften om de volumetrie en inpassing van de 
geplande ontwikkeling zo goed mogelijk in het bestaande historische weefsel te 
integreren. Het RUP voorziet geen afbraak of wijziging van waardevolle gebouwen. 

7.2.6 Fauna en flora

Het plangebied is een braakliggend perceel. Er komen volgens de biologische 
waarderingskaar geen waardevolle natuurelementen voor. In de ruimere 
omgeving komen geen bijzondere natuurbeschermingszones of gebieden voor 
avifauna voor. De Schijnvallei omvat volgens de biologische waarderingskaart wel 
delen die biologisch waardevol zijn. 

De ontwikkeling van het plangebied is dermate kleinschalig dat geen invloed kan 
verwacht worden op de natuur in de ruimere omgeving. 
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7.2.7 Externe veiligheid

Binnen een straal van 2km is een Seveso-bedrijf gelegen dat geklasseerd is bij 
de categorie ‘lage drempel’: PPG Coatings. Voor dit bedrijf is enkel een intern 
noodplan nodig. 

De ontwikkeling van het plangebied heeft geen effect op de veiligheidsrisico’s van 
het Seveso-bedrijf. 

7.2.8 Mens-ruimtelijke en sociale aspecten

het plangebied is momenteel grotendeels braakliggend en vormt daardoor al 
jaren een kankerplek op een prominente plaats in het centrum van Deurne. Door 
het braakliggende karakter worden de achterliggende rustieke stegen van de 
Rozenstraat en Jan Brielstraat opengetrokken naar de Turnhoutsebaan. Daardoor 
wordt de drukte van deze verkeersader in de rustige woonstraten gezogen. Het 
bouwblok en het weefsel in de omgeving is redelijk dens en kleinschalig. 

Het RUP beoogt een invulling van het plangebied met woonfunctie, eventueel 
aangevuld met diensten of lokale detailhandel. De voorziene invulling stimuleert 
het centrum van Deurne en werkt de kankerplek weg. Er zal opnieuw een visuele 
en geluidsbuffer ontstaan tussen de Turnhoutsebaan en de rustige stegen. 

Het RUP voorziet voorschriften om de inpassing en welstand van de voorziene 
nieuwebouw maximaal in het historische kader te integreren. De nieuwe invulling 
van het plangebied zal alleszins een positievere beeldwaarde aan het centrum 
van Deurne verlenen dan het huidige verwaarloosde perceel.  

7.2.9 Mens-verkeer

Het plangebied wordt ontsloten voor autoverkeer via de Hallershofstraat 
en de Turnhoutsebaan. Door het huidige braakliggend karakter is er geen 
verkeersgenerering, voorheen was die beperkt tot de toenmalige woon- en 
detailhandelsfunctie. Het verkeer dat door de ontwikkeling van het plangebied 
ontstaat wordt opnieuw via de Turnhoutsebaan en Hallershofstraat opgevangen 
om gemotoriseerd verkeer in de Rozenstraat te vermijden. De verkeersbelasting 
is iets groter dan de vroegere situatie, maar vergelijkbaar met deze van de 
onmiddellijke omgeving. 

De vraag naar bijkomende parkeergelegenheid wordt binnen het plangebied 
zelf opgelost. Voor bewoners wordt een ondergrondse parking voorzien en voor 
bezoekers worden langsheen de Hallershofstraat enkele parkeerplekken ingericht. 

De ontwikkeling van het plangebied heeft geen invloed op de veiligheid of het 
comfort van de zwakke weggebruikers en ook niet op de bereikbaarheid en 
doorstroming van het openbaar vervoer. 
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Op 8 december 2011 werden de verschillende instanties om advies gevraagd. Op 
10 januari 2012 werd een rapelbrief gestuurd naar de adviesinstanties. 

Op 24 januari 2012 werd de dienst MER aangeschreven met de vraag een 
beslissing te nemen inzake de opmaak van een plan-MER. 

Op 6 maart 2012, besliste de dienst MER dat het plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
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