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naar 
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Workshop 
‘Duurzame herbestemming en renovatie 

van vastgoed’







1974_drukkerij Brepols verhuist

Leegstand
Fabriek A = 3,5 ha
Bijna tegen 
de Grote Markt

In woongebied
Deels in zone met 
cultuurhistorische
waarde



1996_private ontwikkelaar koopt de site

(snede mulleman) Megaproject: 
winkelcentrum met bioskopen en 
zwembaden

Stadseigendommen zijn nodig

Totale sloop =>
Bescherming van het modernistisch 
kantoorgebouw 

Project wordt onvergunbaar

2003: 
Failliet en verplichte openbare 
verkoop



2003_stadsbestuur neemt initiatief

(beeld plan Conix) Niet wachten op private plannen 

Zelf randvoorwaarden en suggesties 
opstellen, als kader bij openbare 
verkoop

Op basis van Mercuriusplan, ruimtelijk 
structuurplan, mobiliteitsplan

onderzoek Conix & Brepols-Generaal

Stedelijk 
= multifunctioneel met wonen als 
basis 
= erfgoedelementen als 
aanknopingspunten

CONCEPTSUBSIDIE 2004



2004_groep Heeren koopt Brepolssite

(beeld plan Chapman Taylor)

Eén project in combinatie met 
stadseigendommen
Conceptsubsidie met externe 
begeleiders en  ontwerper 
Maar ook private ontwerper en 
adviseurs

Veel goede bedoelingen, weinig 
ervaring
Verschillende taal, geen gedeelde visie:
commercieel - juridische aanpak 
<> stedenbouwkundige opbouw

GEVOLGEN 
= publieksdiscussie en politiek debat: 

“Is een winkelcentrum nodig?”
= conflict, geen basis voor PPS



2006_Workshops stadsdeel Brepols

Leertraject:  
Wat doet een project in de stad?

Extern deskundige stedenbeleid, 
ir. Marc Martens architect 
ruimteplanner

Deskundigen + financiers + 
besluitvormers

Thema’s 
PLAATSEN  VERWEVEN   VERKNOPEN

Kansen testen in eigen stad, link met 
Grote Markt en binnenstad
Voorbeelden in andere steden



2006_Workshops stadsdeel Brepols

RESULTATEN
Gedeelde visie en taakstelling: 
we bouwen een nieuw stadsdeel in 
Turnhout
Gebalanceerd bouwprogramma:
WONEN + WINKELEN + BELEVEN
Samen streven naar kwaliteit

Basis voor een PPS-overeenkomst: 
omdat we als buren mekaar nodig hebben 
om onze doelen te realiseren

Aanstelling projectteam:
permanent stedenbouwkundig en
procesbegeleider
gezamenlijk jurist
projectleiders voor stad en privé



2007_PPS-masterplan_WIT +  Bedaux de Brouwer + Stefan 

Devoldere

Historische structuur van het bouwblok: 
erfgoed, geometrie, structuren
Winkelen, cultuur, mobiliteit in het 
stadscentrum
Stadsprojecten de Warande & Grote Markt

Brepols als stedelijk complex dat de 
verschillende stadssferen opneemt en 
verbindt



2007_PPS-masterplan_WIT +  Bedaux de Brouwer + Stefan 

Devoldere

Publiek doordringbaar stadsdeel vanuit bestaande en nieuwe poorten naar een serie pleinen
Stapeling van parkeren + winkelen + diensten + wonen



2007_PPS-masterplan_WIT +  Bedaux de Brouwer + Stefan 

Devoldere

Elk gebouw speelt zijn eigen rol in het geheel



2007_PPS-masterplan_WIT +  Bedaux de Brouwer + Stefan 

Devoldere

Het functioneel programma 
en de stedenbouwkundige 
structuur worden aan mekaar 
gekoppeld



2007_PPS-masterplan_WIT +  Bedaux de Brouwer + Stefan 

DevoldereRESULTATEN
Stedenbouwkundig plan
multifunctioneel
verankerd in historische omgeving
Gemeenschappelijk publiek domein 
Gebouwen met gelaagd programma, 
in relatie met mekaar
De nieuwe naam: TURNOVA

Projectsubsidie stadsvernieuwing
3,2 miljoen euro
Grondruil en 
PPS-uitwerkingsovereenkomsten



2010_omzetting in architectuur

Foto bezoek lichtenstein ?

Verschillende architectenteams per 
deelproject, 
voor twee bouwheren
Workshops voor overleg, coördinatie en 
afspraken

Detaillering en bijstelling masterplan
“24punten-nota”
Geleid door projectteam
Gefaseerde opmaak van uitvoeringsplannen



2011_vergunnen & verwerven

MOEILIJKE MER-PROCEDURE

PLOTS:  VERKAVELINGSVERGUNNING NODIG

VERWERVINGEN NOODZAKELIJK

UPDATE VAN HET WINKELPROGRAMMA

Vlaamse procedure is niet gemaakt voor stadsvernieuwingsprojecten
Erfgoeddiscussie rond 1 gebouw

Een RUP-achtige verkavelingsvergunning
Niet louter opdeling in percelen, maar vertalen van gelaagdheid en flexibiliteit
Regeling van het publiek statuut van wegen en koppeling aan rooilijnplan
Ruim openbaar onderzoek, geen publieksbezwaren



2015_DE START VAN DE WERKEN



2017_OPENING KUNSTENCAMPUS



2017_DE EERSTE BEWONERS



2019_PARKING TURNOVA IN GEBRUIK



2020_OPENING TURNOVA



2020_OPENING TURNOVA



2020_OPENING TURNOVA



2020_OPENING TURNOVA



2020_OPENING TURNOVA



2020_OPENING TURNOVA



2021_VOLGENDE REEKS WOONGEBOUWEN
THEATER 1900 & BLOEMEKESGANG



2021_KANTOORGEBOUW GERESTAUREERD



2022_START DESSAUERPLEIN




