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1 Inleiding 

Het projectgebied (Spreeuwenhoek) is gelegen ten zuidoosten van het centrum van Mechelen, op 
1 km van het station, en ligt tussen de Leuvensesteenweg het kanaal Leuven-Dijle.  

 

Er werd al een RUP opgemaakt om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. RUP 
‘Spreeuwenhoek-Venne’ voorziet in de bouw van 369 wooneenheden, waarbij gestreefd wordt 
naar een mix van woningtypes, gaande van open tot halfopen, gesloten en gestapelde 
grondgebonden bebouwing, urban villa’s. De klemtoon ligt op het behoud en versterken van 
landschappelijke karakteristieken, zodat een kwalitatieve en groene leefomgeving ontstaat die het 
huidige landelijk karakter van de omgeving respecteert. De open ruimte tussen de verschillende 
wijken wordt behouden. Door de twee groene kernen met elkaar te verbinden en ook een 
groenzone ten zuiden van de bebouwing van de Zwijvegemstraat te vrijwaren ontstaat een 
centraal gelegen open ruimte-gebied ten dienst van de ruime omgeving. Er wordt eveneens een 
aantrekkelijke publieke ruimte gecreëerd langsheen het kanaal. Het kanaal vormt op deze wijze 
een ecologische corridor én een belangrijke verblijfsruimte, daarnaast vormt het fietspad 
langsheen het kanaal een belangrijke route. Binnen de nieuwe woongebieden wordt er gestreefd 
naar een landelijke woonkwaliteit, maar wel op een eigentijdse manier, waarbij de nieuwe wijk een 
landschappelijke entiteit op zich vormt. Hiertoe wordt het concept van groene strips 
geïntroduceerd. Deze groene strips spelen een belangrijke rol op vlak van privacy, ruimte om te 
spelen,….  

 

1.1 Situering van het projectgebied 
1.1.1 Macro 

De projectsite ‘Spreeuwenhoek’ is gelegen in het zuidoosten van de stad Mechelen langs het 
kanaal Leuven-Dijle. In het noordoosten wordt het gebied begrensd door het bedrijventerrein 
Ragheno en in het zuidoosten door het provinciaal recreatiedomein Planckendael.  

 

Figuur 1: Situering projectgebied (bron: googlemaps) 
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1.1.2 Meso 
De projectsite wordt goed ontsloten, zo ligt het station van Mechelen op ca. 1 km. Via de 
Dellingenstraat, Colomabrug en de Brusselsesteenweg kan men vlot naar de E19. 

 

Figuur 2: Situering projectgebied (bron: googleearth) 

 

1.1.3 Micro 

 

Figuur 3: Situering projectgebied (bron: topografische kaart) 

De noordwestelijke grens van het projectgebied wordt gevormd door de Hanswijkbeek. De beek 
valt ongeveer samen met de uiterste grens van het ten noorden gesitueerde bedrijventerrein 
Ragheno. De zuidoostelijk grens loopt ter hoogte van de Alstom-site en loopt deels door 
woongebied.  

 

1.2 Betrokken actoren 
Stad Mechelen:    Mevr. M. Vandamme, S. Kuylen  

      Dhr. P. Temmerman, K. Verrelst  

Arcadisbelgium:    Dhr. G. De Smedt 

 

De belangrijkste overlegmomenten worden hieronder genoemd, de verslagen zijn terug te vinden 
in bijlage: 

 Startvergadering Spreeuwenhoek:   27-09-2012  V1 
 Startvergadering riolering Muizenvaart:  30-10-2012  V2 
 Werkoverleg     22-11-2012  V3 
 Werkoverleg     07-02-2013  V4 
 Werkoverleg     02-05-2013  V5 
 Werkoverleg     05-09-2013  V6 

1.3 Probleemstelling 
Het vertalen van het RUP Spreeuwenhoek naar een ontwerp en uitvoeringsplan waarbij de 
binding met de directe omgeving niet uit het oog verloren mag worden. 

1.4 Doelstelling 
De opdracht omvat de opmaak van een inrichtingsplan voor de nodige infrastructuur en openbare 
ruimtes en de beplanting voor de verdere realisatie van het RUP Spreeuwenhoek. 

Speciale aandacht voor de inrichting van het toekomstig openbaardomein en de interactie met de 
bestaande woonwijk, het kanaal, de bestaande omgeving, openbare veiligheid, 
kindvriendelijkheid, sociale controle,…; 
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2 Planningscontext 

2.1 Ruimtelijk planologische context 
2.1.1 Gewestplan 

De stad mechelen is gelegen binnen de contouren van het gewestplan Mechelen, goedgekeurd bij 
KB 05/08/1976 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering op 08/06/1999.  

Het plangebied is gelegen in buffer- en parkzone, woonuitbreidingsgebied, agrarisch gebied, 
recreatiegebied en een klein stukje woongebied. 

 

Figuur 4: Gewestplan  

 

2.1.2 Watertoets 
De gronden opgenomen in het plangebied worden aangeduid als niet erosiegevoelig, 
uitgezonderd een klein deel in het oosten. 

Ongeveer het volledige plangebied wordt aangeduid als matig grondwaterstromingsgevoelig en 
infiltratiegevoelig gebied.  

Langs het kanaal, centraal  en in het noordwesten van het plangebied zijn overstromingsgevoelige 
zones aangeduid. 

 

 

Figuur 5: Watertoets 

 

2.1.3 Biologische waarderingskaart 
Bepaalde delen van de boscomplexen, de zone rond de ‘bomputten’ en enkele ruigtezones zijn 
biologisch waardevol.  
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Figuur 6: Biologische waarderingskaart 

 

2.1.4 RUP Spreeuwenhoek – Venne 
Om aan de ‘Vlaamse woonwens’ te kunnen voldoen worden er verschillende woontypologieën 
uitgewerkt. Daarnaast wordt rekening gehouden met het bestaande landelijk karakter van het 
gebied, hierdoor ontstaat het concept’ Kwalitatief wonen in een groene omgeving’. 

2.1.4.1 Open ruimte structuur 

Behoud van het landelijk karakter betekend het vrijwaren van de bestaande open ruimte en 
landelijke elementen. De groene parkzone ten noorden wordt uitgebreid met het biologisch 
waardevol gebied rond de ‘bomputten’. Er wordt een groene link voorzien tussen het park en het 
kanaal en wordt toegankelijk door middel van een padenstructuur. 

Daarnaast ook voldoende open ruimte tussen de verschillende wijken behouden 

Voldoende brede ruimte behouden langs het kanaal met een centrale dreef die door de wijk loopt. 

2.1.4.2 Woonzones 

Het concept van groene strips wordt geïntroduceerd, er wordt een ‘dikke’ perceelgrens ingepland, 
deze bestaan uit een wadistructuur met dubbele knotwilgen en extensief beheerbare 
onderbeplanting. 

Volgende woontypologieën worden uitgewerkt in het projectgebied: 

 Gekoppelde woningen 
 Zijtuinwoningen 
 Rug aan rug woningen 
 Zuidgerichte open bebouwing 
 Klassieke open bebouwing 

 Geschakelde en gestapelde woningen 
 Urban villa’s 
 Aanvullen bestaand woningenaanbod 

2.1.4.3 Recreatie 

Door het huidige voetbalterrein meer naar het zuiden te verplaatsen ontstaat er een cluster met 
het huidige tenniscentrum. De nodige infrastructuur kan door beide clubs gebruikt worden, 
daarnaast wordt ook uitbreiding van het voetbalterrein voorzien.  

Er wordt een gemeenschappelijke parking voorzien voor de voetbal, tennis en volkstuinen, de 
bijbehorende gebouwen worden zo ingericht dat deze ook gebruikt kunnen worden voor de 
werking van de volkstuinen als buurtgebonden activiteit. 

2.2 Verkeersplanologische context 
2.2.1 Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

 

Figuur 7: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 

Er loopt een functionele fietsroute door de Leuvensesteenweg met ten zuiden van het 
projectgebied een verbinding naar de hoofdroute langs het kanaal via de Prinsenveldstraat. 

Ten noorden is er een alternatieve toeristische verbinding tussen deze routes via de Motstraat. 
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2.3 Toeristisch recreatief fietsroutenetwerk 

 

Figuur 8: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 

Er loopt een recreatieve route langs het kanaal Dijle-Leuven en langs de Dijle zelf. Er is een 
verbinding tussen deze routes via de Brugstraat, Kerkenbos, Baarbeekstraat, Wupstraat en 
Plackendaelstraat. 

 

2.3.1 Mobiliteitsplan Mechelen 
Volgende accenten zijn opgenomen in het actieplan: 

 Herstructureren invalswegen, vesten en poorten met aandacht voor relatie binnenstad – 
stations 

 Optimaliseren stedelijk openbaar vervoer 
 Geïntegreerde uitbouw van het fietsroutenetwerk 

2.3.1.1 Actualisatie mobiliteitsstudie RUP Spreeuwenhoek-Venne 

Er worden 144 bijkomende autoverplaatsingen extra geteld in het spitsuur voor de wijk.  

Er zijn 571 parkeerplaatsen nodig in de wijk, er wordt een norm van 1.5 per woning en 1.3 per 
sociale woning gehanteerd, het bezoekersparkeren zit hier ook in. 

Het kruispunt Leuvensesteenweg – Struikheidestraat wordt uitgerust met verkeerslichten, de 
lichten worden afgestemd op de drukste rijrichting. 

De Lotelingstraat blijft éénrichtingsverkeer naar de Leuvensesteenweg, er wordt een nieuwe 
toegang voorzien aan de andere zijde van de Alstom-site. 

Stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer om ‘modal split’ te verbeteren. 

 

 VRI Motstraat – Leuvensesteenweg 

Verkeersstroom van en naar de achterkant van het station 

 VRI Struikheidestraat – Leuvensesteenweg 

Verkeersstroom van en naar de wijk Spreeuwenhoek 

 Extra ontsluiting ten noorden van Alstrom-site 
 Lotelingstraat éénrichtingsverkeer richting Leuvensesteenweg 
 VRI Stationberg – Leuvensesteenweg behouden 

2.4 Lopende projecten 
2.4.1 Sint Albertuswijk 

De heraanleg van enkele straten in de Sint-Albertuswijk. Deze heraanleg omvat samengevat 
opbraak van bestaande verhardingen; de aanleg van een RWA-stelsel (regenwater afvoer); de 
aanleg van een DWA-stelsel (afvalwater afvoer); heraanleg van de weg.  

Het project omvat in de 1ste fase de volgende straten: Alfred Nobelstraat; Bernardinnenstraat; 
Toekomststraat; Sint-Albertusstraat; Gustaaf Ghijselsstraat. De 2de fase gaat over Leemputstraat 
(van Leuvensesteenweg tot Zwijvegemstraat) en de Watertorenstraat.  

Voor de rioleringsstudie is verder ook in rekening gebracht: de riolering in Betsebroek en 
Zwijvegemstraat, een 2 DWA-systeem voor het bestaand bovenstroom gebied in 
Struikheidestraat, Davidstorenstraat, Werfheide en Leemputstraat. 

Het hemelwater wordt afgevoerd naar de Struikheidestraat en wordt door middel van een 
bufferbekken vertraagd afgevoerd naar de Hanswijkbeek. Het bufferbekken heeft een volume van 
810 m³ nodig, en wordt voorzien in de zone langs de Struikheidestraat. 

2.4.2 Sanering Hanswijkbeek 
Momenteel is er een studie lopende met betrekking tot het saneren van de Hanswijkbeek in 
opdracht van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. 

In deze studie zit ook het deel grenzend aan Spreeuwenhoek, hier wordt een buffering voorzien 
en het terug open leggen van de Hanswijkbeek ter hoogte van de Belgacomgebouwen. 

Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) heeft een volume van 2800 m³. 

2.4.3 Wandel- en fietsersbrug  
Er is een open oproep geweest voor het bouwen van de wandel- en fietsbrug over het kanaal Dijle 
– Leuven ter hoogte van de Struikheidestraat. Dit project wordt verder opgenomen door 
Waterwegen en Zeekanalen. 

2.4.4 Plankendaalstraat - Kreefthoeveweg 
Voor deze straten is er bij VMM een subsidieaanvraag ingediend voor de aanleg van nieuwe 
riolering en sanering van het lozingspunt naar de Barebeek. In de nabije toekomst zal het 
afvalwater en het oppervlaktewater van deze wijk worden gescheiden. 
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1 jaagpad richting Mechelen 

 

2 jaagpad richting Leuven 3 zicht op de kerktoren van de Albertwijk vanaf 

het kanaal 
4 Struikheidestraat vanaf het kanaal 5 Lotelingstraat vanaf het kanaal 6 Jaagpad richting Leuven - fietspad 

 
7 kruispunt Leuvensesteenweg-

Lotelingenstraat 

richting Leuven 

8 kruispunt Leuvensesteenweg-

Lotelingenstraat richting Mechelen 

 

9 Lotelingstraat richting Leuvensesteenweg 10 Lotelingstraat thv de voetbalvelden  11 Lotelingstraat - zicht op Mechelen thv 

toekomstige doorsteek 
12 Leemputstraat thv toekomstige kruising 

kruising hoofdontsluiting 

 
13 Leemputstraat thv kruising Zwijvegemstraat 14  Zwijvegemstraat parking sociale 

woonblokken 
 15 Zwijvegemstraat kruising Davidstorenstraat  16 Davidstorenstraat richting kanaal  17 Struikheidestraat bomputten  18 Werfheide richting bedrijventerrein 

Ragheno 

Figuur 12: Fotoreportage 
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3.1.4 Groenstructuur 
De wijk Zwijvegemstraat heeft brede voortuinen en hoogstammige bomen in het openbaar 
domein, er bevindt zich een buurtspeelpleintje met een groen karakter. 

De wijk Venne heeft ook een groen karakter. 

 

 

Speeltuintje Zwijvegemstraat 

 

Zwijvegemstraat Groene as in Zwijvegemstraat 

Figuur 13: Bestaande groenstructuren 

 

3.1.5 Landschappelijke structuur 
De Hanswijkbeek en de Barebeek lopen dwars op het kanaal en de Leuvensesteenweg. Het 
gebied wordt landschappelijk gekenmerkt door kleinschalige maar beeldbepalende bossen van 
afwisselde kwaliteit. Rond de Hanswijkbeek bevindt zich een privé parkdomein wat is 
verwaarloosd, er zijn wel een aantal omvangrijke, waardevolle bomen. Het grootste openruimte 
gebied bevindt zich tussen de Davidtorenstraat en de Leemputstraat. Dit wordt voornamelijk 
gebruikt voor landbouw en er bevinden zich twee voetbalvelden achter het bedrijf Alstom. 

 

 

Open ruimte tussen Struikheidstraat en 

Davidtorenstraat met ‘bomputten’ 

 

Bosgebied tussen Struikheidestraat en 

bedrijventerrein Ragheno 

Bosgebied tussen bestaande sportvelden en 

de Leemputstraat 

Figuur 14: Bestaande landschappelijke structuren 

 

3.1.6 Ontsluitingsstructuur 
3.1.6.1 Gemotoriseerd verkeer 

De Leuvensesteenweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het gemotoriseerd verkeer. Ter 
hoogte van de Motstraat is een verbinding met het bedrijventerrein Ragheno. 

In het binnengebied zijn de Struikheidestraat, Leemputstraat, Davidtorenstraat en de 
Lotelingstraat momenteel de belangrijkste verbindingswegen. 

In de Sint-Albertuswijk zijn een aantal woonstraten en woonerf straten. 

Kaart 2: Verkeerscirculatie bestaande toestand 

 

Leuvensesteenwegrichting ter hoogte van de 

Alstom-site 
 Struikheidestraat  toekomstige doorsteek vanuit de 

Struikheidestraat richting Davidstorenstraat 

toekomstige doorsteek Leemputstraat naar 

Lotelingstraat over dit terrein 

 Lotelingstraat thv de tennisclub  Lotelingstraat vanaf Leuvensesteenweg 

Figuur 15: Bestaande ontsluitingsstructuur 

 

3.1.6.2 Trage wegen 

Momenteel zijn er al enkele trage verbindingen in het projectgebied. Er is een verbinding tussen 
het bedrijventerrein Ragheno en de Struikheidestraat voor fietsers en voetgangers. 

En er is een wandelas langs de velden tussen de Lotelingstraat en de Kreefthoeveweg. 

Vanaf de Lotelingstraat is het pad langs het kanaal enkel voor fietsers en voetgangers 
toegankelijk. 

 

Doorsteek tussen Struikheidestraat en 

bedrijventerrein Ragheno 

 

Voetweg tussen Lotelingstraat en 

Kreefthoeveweg 

Pad langs het kanaal Leuven-Dijle 

Figuur 16: Bestaande trage verbindingen 
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3.1.7 Openbaar vervoer 
Langs de Leuvensesteenweg zijn bushaltes aanwezig thv de Alfred Nobelstraat, Leemputstraat en 
ter hoogte van de toegang tot het bedrijf Alstom. 

 

3.1.8 Parkeervoorzieningen 
Aan de Leuvensesteenweg zijn aan weerszijden langsparkeerplaatsen voorzien. In de Sint-
Albertuswijk is het openbaar domein beperkt en parkeert men aan één zijde op de rijweg. Er zijn 
geen aparte parkeerterreinen voorzien. 

 

3.2 Beschikbare onderzoeksgegevens 
3.2.1 Verkeerstellingen 

In de ‘mobiliteitsstudie RUP Spreeuwenhoek-Venne’ zijn verkeertellingen opgenomen.  

In 2010 is er op de Leuvensesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Stationsberg 
(Planckendael) een intensiteit van 669 wagens per uur in de richting van Mechelen en 565 
wagens per uur in de richting van Leuven. 

 

3.3 Conclusie 
Volgende bestaande elementen zijn van belang bij de uitwerking van een ontwerp voor de 
woonwijk Spreeuwenhoek – Venne: 

 Aanwezigheid van het kanaal met groen en recreatiemogelijkheden, deze geven 
aansluiting op recreatieve fietsroutes en een aangename snelle fietsverbinding richting 
station en binnenstad. 

 Groen accent van het bos langs de Hanswijkbeek 
 Aanwezigheid van enkele hoogstammige bomen langs de Lotelingstraat 
 Aanwezigheid van omvangrijke, waardevolle bomen in parkbos aan Struikheidestraat 
 Landelijk karakter Struikheidestraat 
 Zichtrelatie vanaf het kanaal richting de Leuvensesteenweg 
 Wilgen en houtkanten in de Katwilgenberg 
 Bomenrij in de Zwijvegemstraat 
 Bomputten langs de Struikheidestraat 
 Spontane bosontwikkeling op de landschappelijke overgang naar de wijk Venne 
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4 Probleemstelling en doelstelling 

4.1 Knelpunten 
 Doorstroming, oversteekbaarheid en capaciteit Leuvensesteenweg 
 Ontsluiting nieuwe woonwijk met 369 woningen 
 Afwatering Hanswijkbeek en Barebeek, integratie bufferbekken en winterbedding 

Hanswijkbeek 
 Verspreide recreatie (sport en tennis) 
 Geen gescheiden riolering bestaande woningen/wijk 
 Relatie tussen bestaande en nieuwe woonwijk 
 Verwaarloosd karakter van het privébos tussen bedrijventerrein en woonwijk 
 Grauw karakter wijk Sint-Albertus met weinig kans voor nieuwe ontwikkeling 
 Toegang tot enkele woning langs het kanaal zorgt voor sluikverkeer op de fietsroute en 

vormt een conflict met het recreatief karakter. 
 Het bedrijf Alstrom, de voetbalvelden en de tennis zorgen voor een scheiding tussen de 

wijk Spreeuwenhoek en Venne 
 Voldoende parkeerplaats in openbaar domein voor nieuwe en bestaande bewoners 

 

4.2 Randvoorwaarden/doelstellingen 
De belangrijkste uitgangspunten bij het uitwerken van een ontwerp voor de woonwijk 
Spreeuwenhoek – Venne: 

 Hoofdontsluitingsweg met entree tot de woonwijk 
 Langzaam verkeer netwerk doorheen de wijk 
 Busverbinding met diverse haltes in de woonwijk 
 Geen sluipverkeer Watertorenstraat en Davidtorenstraat  knippen 
 Totaal 571 parkeerplaatsen nodig 
 VRI op kruising Leuvensesteenweg met Motstraat en Struikheidestraat 
 Hemelwater opvangen in de wijk zelf 
 Hemelwater bufferbekken voor Sint-Albertuswijk in projectgebied 
 Sport- en recreatieve cluster met infrastructuur combineren met volkstuinen 
 Fietsverbinding wijk Venne naar stad Mechelen 
 Centrale dreef als bindend element tussen bestaande woonwijk en nieuwe woonwijk 
 Speelbos inrichten in bestaand bos 
 Publieke ruimte met verblijfsfunctie aan het kanaal 
 Behoud landelijk karakter omgeving in groene parkzone 
 Vrijwaren open ruimte gebieden en met elkaar verbinden 
 Inrichten ‘groene strips’ om landelijke woonkwaliteit te verbeteren 

 

4.3 Wegencategorisering 
De Leuvensesteenweg is de selecteert als lokale weg type I, er geldt momenteel een 
snelheidsregime van 70 km/u. 

 

 

 

 

4.4 Fietspaden 
Voor fietspaden zijn aanbevolen maatvoeringen opgenomen in het Vademecum 
Fietsvoorzieningen: 

 

Figuur 17: Maatvoering fietspaden (Bron: Vademecum fietsvoorzieningen) 

 

4.5 Openbaar domein 
Om de toekomstige woonontwikkeling te bevorderen wordt er een onteigeningsmachtiging 
aangevraagd voor de percelen voor de ontsluitingswegen en de percelen hieraan grenzend voor 
het toekomstig openbaar domein. De start van de werken voor de aanleg van de toekomstige 
ontsluitingsweg zal eveneens bepaald worden door de timing van grondverwerving. 

4.6 Conclusie 
 Voortbouwen op de (bestaande) ruimtelijke structuur en de omgevingskwaliteiten 
 Een samenspel tussen publieke en private ruimte 
 Slim gebruik van de beschikbare ruimte  
 Meer doen met minder ruimte 

 

 

Behoud landelijke karakter als doelstelling voor randstedelijk wonen in een groene omgeving met ecologisch karakter 

Figuur 18: Doelstelling 
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5 Visie en concept 

5.1 Visie  
5.1.1 Visie op wonen in een natuurlijke omgeving 

Het project Spreeuwenhoek brengt zeer veel verscheidene sferen samen, met elk hun kwaliteiten. 
Men woont aan de straten, pleinen, natuurlijke water, kanaal, park, bos,… Wat is de relatie tussen 
het wonen aan het water en het iets verder gelegen wonen aan het bos, of tussen mijn woonstraat 
en het verder gelegen ecologische groengebied. Elke wijk en woonomgeving, heeft in bepaalde 
mate een eigen logica, krijtlijnen die de wijk of plek herkenbaar en karakteristiek maken.  

Spreeuwenhoek is herkenbaar als een groene wijk, bestaande uit wijkdelen met een eigen 
typologie en een netwerk van (blauw-)groene strips die herkenbaar zijn doorheen de wijk. De 
centrale dreef vormt de verbindingsas tussen het kanaal en de wijk Sint-Albertus.  

De groenvoorziening vormt een essentieel planonderdeel, naast bosgehelen wordt het groen 
ingezet als drager van de natuurlijke, recreatieve, hydrografische en verkeerskundige structuur. 
Hierdoor ontstaat een sterk kader dat vorm geeft aan de woonomgeving en beeldbepalend werkt.  

 

Door het publiek groen, als bindende drager en door de publieke ruimte die verschillende taken op 
zich neemt, kunnen afzonderlijke woonentiteiten (fragmenten) als geheel beter tot hun recht 
komen en zich samen manifesteren als een wijk met een sterke identiteit én een rijke 
verscheidenheid.  

 

 

Figuur 19: Groen als beeldbepalend element in de publieke ruimte 

 

5.1.2 Visie op spelen en het kindvriendelijk inrichten van publieke ruimte 
Het speellandschap zal deel uit maken van het grote geheel, met name de wijk en de omgevende 
natuur = een speelzone. Daarnaast zal het speellandschap deel uitmaken van de nieuwe te 
ontwikkelen woonwijken en hierbij aansluiten, zodat spelen in de nabijheid van de woningen 
mogelijk is = een speelplaats. Maar het speellandschap hoeft ook geen afgebakende plek te zijn, 
ze kan informeel deel uitmaken van het park (speelzone) en van de woonwijk (speelplaats), het 
speellandschap vormt dan een informeel terrein waar de hoofdfunctie park is (of natuur) en waar 
uitdagingen om te spelen verweven zijn met deze parkfunctie = natuurspeelgebied. 

 

We willen gaan voor een speels landschap, een ruimte waar iedereen z’n gading vind. Zitten, 
liggen, ontmoeten, spelen… Alles kan en niets moet… Iedereen is welkom en ieder kan z’n eigen 
plekje zoeken. 

 

5.1.3 Visie op interacties tussen bestaande en nieuwe woonwijk 
Een leesbare publieke ruimte, zorgt voor goede verbindingen tussen wonen, werken en recreëren, 
zowel binnen de wijk als ten aanzien van de omgeving.  

De interactie van de nieuwe wijken met de bestaande omgeving, vormt bijgevolg een cruciaal 
element bij het creëren van sociale duurzaamheid Een sterke wisselwerking tussen de wijk en zijn 
omgeving, zowel ruimtelijk als functioneel zorgt mee voor een sterke verankering van de buurt en 
de bewoners van deze buurt is zijn ruime regio. 

 

5.1.4 Visie op publieke ruimte langs het kanaal 
Vanaf het kanaal zijn er verschillende doorzichten aanwezig, tot ver in het projectgebied. Op 
sommige plaatsen is dit nu al versterkt (natuurlijk) door de aanwezigheid van bosjes. Deze 
aanwezige contacten tussen het kanaal en het achterliggende weefsel worden in het RUP 
duidelijk aangegeven als een te versterken element.  

Daarnaast (en o.a. om die rede) dient het kanaal een sterke samenhangende publieke ruimte te 
vormen, die functioneert als promenade en als ecologische corridor. De aanwezigheid van een 
horecazaak, in een opvallend gebouw, kan deze functionele rol nog versterken, evenals een goed 
uitgedachte groenstructuur die de verbinding maakt met het parkbos en buurtpark.  

 

De centrale dreef vormt hierbij een belangrijke publieke ruimte, die dienst doet als verbinding voor 
langzaam verkeer, als verbinding tussen de Wijk Sint-Albertus, Spreeuwenhoek en het kanaal.  
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6 Voorontwerp  

Voor de inrichting van de nieuwe woonwijk is gekeken naar de topografie van het terrein, in functie 
daarvan is de afwatering bepaald en zijn de wadi’s/grachten ontworpen.  

Het openbaar domein gaat uit zoveel mogelijk behoud van de bestaande waardevolle beplanting 
en het behoud van het natuurlijke karakter van de omgeving. 

In bijlage is een grondplan toegevoegd van het gehele projectgebied, hieronder wordt een 
gedetailleerde beschrijving van het voorontwerp gegeven.  

Naar het voorontwerp toe zijn de brug over het kanaal en het uitwerken van een horecapunt aan 
de centrale as niet mee opgenomen.  

6.1 Voorontwerp wegenis 
6.1.1 Verkeerscirculatie 

Er wordt veel aandacht besteed aan het langzaam verkeer en openbaar vervoer binnen het 
projectgebied. Er wordt gestreefd naar een duurzaam vervoersnetwerk. 

6.1.1.1 Langzaam verkeer 

In het projectgebied zijn een aantal langzaam verkeer verbindingen voorzien die ervoor zorgen dat 
voetgangers en fietsers snelle en directe verbindingen hebben doorheen de woonwijk.  

Een aantal parallelle routes aan het kanaal zorgen voor een snelle link met de binnenstad en de 
stationsomgeving. 

6.1.1.2 Openbaar vervoer 

Er wordt een bustraject voorzien in de wijk, deze volgt de hoofdontsluitingsweg aan de 
Davidtorenstraat draait deze in de richting van Werfheide en gaat via een bussluis over het 
bedrijventerrein naar het station van Mechelen. Langs de hoofdontsluiting worden 3 bushaltes 
voorzien, deze worden uitgerust met een opstapperron. 

De Lijn is nog altijd principieel akkoord met dit voorstel. Het effectief exploiteren van deze lijn is 
enkel mogelijk als er op dat moment duidelijkheid is omtrent de financiering van dit extra aanbod. 

Kaart 3: Verkeerscirculatie gewenste toestand 

 

6.1.1.3 Autoverkeer 

Er wordt een hoofdontsluitingsweg voor de wijk voorzien via een nieuwe aansluiting op de 
Leuvensesteenweg. Het snelheidsregime voor de hoofdontsluitingsweg is 50 km/u, er wordt een 
vrijliggend dubbelrichting fietspad voorzien naast de rijweg. 

De woonstraten in de verkaveling worden ingericht als woonerf, hier geldt het principe van 
gemengd verkeer. 

Om het sluipverkeer in de Sint-Albertuswijk te vermijden zal de Watertorenstraat niet aangesloten 
worden op de nieuwe ontsluitingsweg. 

6.1.1.4 Parkeren 

Vanuit het RUP zijn er een aantal voorwaarden opgelegd voor het parkeren in het gebied, deze 
parkeernormen zijn gekoppeld aan de woontypologieën in het RUP, zie onderstaande kaart. 

Kaart 4: Woontypologie  

De parkeernorm is gesteld op 1.5 per woning en 1.3 per sociale woning, hiervan dient 1  plaats op 
privédomein geteld te worden. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het exacte aantal parkeerplaatsen dat we dienen te voorzien 
in het openbaar domein wordt het projectgebied opgedeeld in deelgebieden, zoals op kaart 4 is 
weergegeven (zie bijlagen). Per deelgebied wordt een berekening (zie bijlage achterin nota) 
gemaakt voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen dat voorzien moet worden binnen het 

openbaar domein. Ook de bestaande bebouwing is meegeteld in deze berekening zodat hier ook 
parkeerruimte voor wordt voorzien in het projectgebied en er geen beslag wordt gelegd op de 
huidige, beperkte rijwegbreedte.  

 Deelgebied 1: 
o Bezoekers op openbaar domein   39 
o Bezoekers in groenzone    40 
o Bezoekers op perceel (Urban Villa’s)    6 

 Deelgebied 2: 
o Bezoekers op openbaar domein     8 

 Deelgebied 3a: 
o Bezoekers op openbaar domein   57 
o Bezoekers op perceel (Urban Villa’s)    9 

 Deelgebied 3b: 
o Bezoekers op openbaar domein   33 
o Bezoekers op perceel (Urban Villa’s)  24 

 Deelgebied 4: 
o Bezoekers op openbaar domein     3 
o Bezoekers op perceel (gekoppelde woningen) 28 

Tijdens het ontwerpproces is besloten om deelgebied 1 niet mee op te nemen in dit projectgebied, 
deze telling wordt dus ook niet verder meegenomen in de totalen. 

In totaal zullen er in het projectgebied 101 parkeerplaatsen voorzien dienen te worden binnen het 
openbaar domein volgens de nomen van het RUP, zie kaart 4 voor de verdeling van de 
parkeerplaatsen per projectgebied.  

De parkeerplaats aan de recreatieve cluster is niet meegeteld in bovenstaande berekening, hier 
kunnen 89 parkeerplaatsen voorzien worden, deze worden gebruikt voor de tennis, de voetbal en 
de volkstuinen. 

 

6.1.1.5 Erfdienstbaarheden 

Erfdienstbaarheid achter/evenwijdig met Leuvensesteenweg. 

Nieuwe hoofdontsluiting doorsnijd erfdienstbaarheid. Ontsluiting altijd best naar weg van lagere 
categorie. Aansluiting van erfwegje naar de nieuwe ontsluitingsweg. 

Watertorenstraat 

De doorsteek voor fietsers en voetgangers maken via het bestaand openbaar domein en de 
nieuwe ontsluitingsweg.  

6.1.1.6 Kruispuntoplossingen 

6.1.1.6.1 Leuvensesteenweg – Struikheidestraat (Bos van Loos) 

In de mobiliteitsstudie bij het RUP ‘Spreeuwenhoek’ is voorgesteld hier een VRI te voorzien. 

Er wordt voor het uitrijden van de Struikheidestraat een links- en rechtsafslagstrook voorzien. Het 
dubbelrichting fietspad sluit aan op het enkelrichting fietspad in de Leuvensesteenweg, er zal een 
dubbelrichting fietsoversteek nodig zijn. Het voorstel zal met AWV/MOW Antwerpen besproken 
dienen te worden en zal al dan niet op een PCV voorgesteld worden. 

6.1.1.6.2 Leuvensesteenweg – Lotelingestraat (tweerichtingsverkeer) 

Bij de aansluiting aan de noordzijde ligt het fietspad aan de zijde van Leuven, vanuit deelgebied 4 
kan men conflictvrij op het fietspad komen en zo naar de Leuvensesteenweg rijden. 

6.1.1.6.3 Leuvensesteenweg – Lotelingestraat (éénrichtingsverkeer) 

Bij de aansluiting aan de zuidzijde ligt het fietspad ook aan de zijde van Leuven, hier kan men 
vanuit de woonwijk conflictvrij richting Leuven fietsen.   
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6.1.2 Typedwarsprofielen 
6.1.2.1 Nieuwe ontsluitingswegen  

Voor de hoofdontsluitingsweg wordt gekozen voor een rijwegbreedte van 6.10 m, dit is voldoende 
voor tweerichtingsverkeer, de bussen van De Lijn kunnen elkaar passeren.  

Langs het gehele tracé wordt aan één zijde een vrijliggend dubbelrichting fietspad voorzien van 
2.50 m breed en een voetpad van 1.50 m, in de berm wordt een zone van ca. 1.00 m voorzien 
voor de nutsleidingen. Er komt een gracht/wadi voor de afvoer van het hemelwater naast de 
rijweg.  

Er wordt een groenstructuur van minimaal 1.50 m breed voorzien tussen de rijweg en het fietspad. 
Ter hoogte van de woonstraten worden langsparkeerstroken voorzien van 2.50 m breed, 
afgewisseld met bomen zodat hier bezoekers kunnen parkeren. 

 

  

Figuur 20: Typedwarsprofiel 1 hoofdontsluitingsweg thv Leuvensesteenweg - Struikheidestraat 

 

In de Struikheidestraat is het tracé verlegd zodat het bestaande ‘Bos van Loos’ maximaal 
behouden kan blijven. Ter hoogte van de aansluiting met de Leuvensesteenweg is een voetpad 
voorzien naast het fietspad.  

Ter hoogte van het bosgebied is het voetpad weggelaten, er wordt een wandelpad voorzien in het 
bestaande bos. 

De berm tussen het fietspad en de rijweg kan iets verhoogd aangelegd worden of er wordt een 
lage heesterbeplanting voorzien als veiligheidsstrook. 

 

Figuur 21: Typedwarsprofiel 2 hoofdontsluitingsweg in Struikheidestraat 
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Figuur 22: Typedwarsprofiel 3 hoofdontsluitingsweg in deelgebied 3 

 

In de woonwijk worden er langs de hoofdontsluitingsweg langsparkeerstroken voorzien en is er 
aan weerszijden een voetpad van 1.50 m breed. 

De ontsluiting van de woningen gebeurd door zijstraten op de hoofdontsluiting, deze krijgen een 
ander straatbeeld en worden gecombineerd met de groenstrips.  

De rijweg is in totaal 7.50 m breed, door asverschuivingen in de straat komen er aan iedere zijde 
langsparkeerstroken van 2.25 m breed. Naast de rijweg is steeds een groenstrip met wadi van 
6.00 m aan één zijde. 

 

Aan de centrale as is ruimte voor buffering van het hemelwater, hier wordt naast de bomenrij een 
buffer voorzien voor de tussentijdse infiltratie van het hemelwater uit de woonwijk. Deze buffer 
wordt op verschillende plaatsen gekruist met het fietspad en voetpaden. 

 

Figuur 23: Typedwarsprofiel 4 woonerf 

 

Figuur 24: Typedwarsprofiel 5 hoofdontsluitingsweg thv centrale as 
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Figuur 25: Typedwarsprofiel 6 hoofdontsluitingsweg thv recreatieve cluster 

 

Ter hoogte van de recreatieve cluster is er binnen het openbaar domein weinig ruimte voor een 
groenstructuur. Hier wordt aan weerszijde een groenbuffer van 5.00 m voorzien naast het 
openbaar domein.  

Aan de tennisclub is een parkeerruimte voorzien voor 89 auto’s, de afwatering gebeurd hier ook 
bovengrond, er wordt een gracht/wadi voorzien tussen de parkeerplaats en de groenbuffer. 

 

 

  

Figuur 26: Typedwarsprofiel 7 hoofdontsluitingsweg in deelgebied 4 noordzijde 

 

 

Figuur 27: Typedwarsprofiel 8 hoofdontsluitingsweg thv Leuvensesteenweg – Lotelingestraat noordzijde 
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Figuur 28: Typedwarsprofiel 9 hoofdontsluitingsweg in deelgebied 4 zuidzijde 

 

 

Figuur 29: Typedwarsprofiel 10 hoofdontsluitingsweg thv Leuvensesteenweg – Lotelingestraat zuidzijde 

6.1.2.2 Bestaande ontsluitingswegen 

De Davidtorenstraat, Werfheide, Struikheidestraat, Watertorenstraat en Leemputstraat blijven 
behouden. De Lotelingestraat en Struikheidestraat maken deel uit van de hoofdontsluiting en 
worden aangepast zoals hierboven beschreven. 

 

In Werfheide wordt een nieuwe rijweg aangelegd met parkeerstroken en bus passeerstroken 
naast de rijweg, omdat de busverbinding hierlangs naar het bedrijventerrein zal gaan. 

 

 

Figuur 30: Typedwarsprofiel 11 Werfheide 

 

In de Lotelingstraat is het gedeelte tussen de hoofdsontsluiting en de kanaalzone enkel voor 
bestemmingsverkeer. Ook de woningen langs het kanaal worden via deze straat naar de 
hoofdontsluitingsweg gestuurd.  
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Figuur 31: Typedwarsprofiel 12 Lotelingstraat 

 

6.1.2.3 Parkeerplaaats en bushaltes 

De parkeerplaats in de recreatieve cluster wordt voorzien in waterdoorlatende verharding. Er 
worden in totaal 89 parkeerplaatsen voorzien, hiervan zijn er 5 minder valide parkeerplaatsen. 
Voor het bestaande tennisgebouw is ruimte voor een ruime fietsenstalling.  

Er is ook een toegang naar de volkstuinen vanaf de parkeerplaats. 

 

Figuur 32: Typedwarsprofiel 13 parkeerplaats recreatieve cluster 

 

Langs de hoofdontsluitingsweg worden 3 bushaltes voorzien aan weerszijden van de rijweg, aan 
één zijde kan de bushalte uitgerust worden met een schuilhuisje.  

 

Figuur 33: Typedwarsprofiel 14 bushalte aan recreatieve cluster 
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6.2 Materiaalkeuze 
Bij de keuze van materialen is rekening gehouden met duurzaamheid, herkenbaarheid en de 
esthetische waarde.  

 

6.2.1 Verhardingsmaterialen 
Voor de keuze van het verhardingsmateriaal kan gebruik gemaakt worden van onderstaande 
tabel, voor de opmaak van deze tabel is gebruik gemaakt van het vademecum paden en 
verhardingen en de nota ‘Wegstructuren dimensionering en keuze van verhardingen’ door het 
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap. 

 

 Rijweg in asfalt Rijweg in beton Woonstraten en 
voetpaden in 
betonstraatsteen 

Woonstraten en 
voetpaden in 
gebakken klinkers 

Woonstraten en 
voetpaden in 
betonstraatsteen 
met keramische 
uitstraling 

Standaard 32,00 €/m² 47,00 €/m² 40,00 €/m² 80,00 €/m² 55,00 €/m² 

Gekleurd 
(granulaten) 

+25,00 €/m² +7,00 €/m² + 4,00 €/m²  + 4,00 €/m² 

Bewerkt +25,00 €/m² +5,00 €/m² +2,00 €/m²  +2,00 €/m² 

Totaal (optimale 
keuze) 

57,00 €/m² 59,00 €/m² 46,00 €/m² 80,00 €/m² 61,00 €/m²? 

Duurzaamheid ± 20 jaar ± 30 jaar ± 20 jaar ± 40 jaar ± 20 jaar 

 

In functie van duurzaamheid, kostprijs, rijcomfort en landschappelijke inpasbaarheid is er voor de 
volgende verhardingsmaterialen gekozen. 

De hoofdontsluitingsweg wordt uitgevoerd in uitgewassen grijze betonverharding, dit is een 
duurzame en draagkrachtige verharding. 

Het fietspad wordt uitgevoerd in een bruine asfaltverharding, aangezien asfalt een hoog 
comfortgehalte heeft en een lage rolweerstand voor fietsers. 

Voor de woonerven, voetpaden e.d. is gekozen voor betonstraatsteen met keramische uitstraling 
omdat dit meest duurzame oplossing is in verhouding met prijs en kwaliteit en het beste 
landschappelijk inpasbaar. 

 

    

Figuur 34: Referentiebeelden verhardingsmaterialen  

 

De geconcentreerde parkeerplaatsen kunnen uitgevoerd worden in kunststof grastegels, dit zorgt 
voor een groen en natuurlijk uiterlijk. 

De langzaam verkeerverbindingen worden voorgesteld in een waterdoorlatend materiaal, 
betonpuin heeft het meest natuurlijke uitzicht en biedt voldoende comfort voor fietsers volgens het 
vademecum paden en verhardingen. 

Ter hoogte van de tussentijdse buffering worden paden voorzien over het water, dit zijn houten 
vlonderpaden. 

In het bestaande bos worden wandelpaden voorzien, dit zijn natuurlijk wandelpaden. 

 

 

Kunststof grastegels 

 

Langzaam verkeer verbindingen in 
betonpuin 

 

Houten vlonderpaden 

Figuur 35: Referentiebeelden verhardingsmaterialen  

 

6.2.2 Straatmeubilair 
In het bosgebied kan men kiezen voor natuurlijke zitbanken door gebruik te maken van 
boomstammen, ook de poort als toegang tot de woonwijk wordt gevormd door een groep kale 
boomstammen en een brug over het water. De leuning van de brug wordt ook uitgewerkt met 
natuurlijke boomstammen. 

De vlonderpaden en vissteigers over het water worden voorzien in een duurzame houtsoort, hierin 
kan een zitbank geïntegreerd worden. 
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Figuur 36: Referentiebeelden straatmeubilair 

 

In de woonwijk voor klassieker straatmeubilair gekozen, maar ook met een natuurlijke vormgeving 
wat past in de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 37: Referentiebeelden straatmeubilair 

 

6.2.3 Speelvoorzieningen e.d. 
Op verschillende plaatsen worden speelvoorzieningen aangelegd voor diverse 
leeftijdscategorieën. Dit zijn natuurlijke speelelementen, deels met boomstammen, verhogingen in 
gras, waterelementen e.d. aangevuld met speeltoestellen. In het definitief ontwerp wordt dit verder 
in detail gekozen. 

 

 

 

 

 

Figuur 38: Referentiebeelden speelvoorzieningen 

 

De hondenlosloopplaats wordt afgebakend met een kastanjehout hekwerk. 

Er kan ook gekozen worden voor een natuurlijke afsluiting door snoeiafval te stappelen op de 
perceelgrens, bv als begrenzing in voortuinen. 

 

 
 

Figuur 39: Referentiebeelden straatmeubilair 
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6.2.4 Beplanting 
Groenstructuur langs de centrale as: 

 Tilia europaea ‘Euchlora’     Krimlinde 

Groenstructuur langs de hoofdontsluitingsweg: 
 Tilia cordata ‘Böhlje’      Linde 

Bomen in de woonstraten: 
 Cornus mas (meerstammig)     Gele Kornoelje 

 

Tilia europaea ‘Euchlora’ 

 

Tilia cordata ‘Böhlje’ 

 

Cornus mas 

Figuur 40: Referentiebeelden bomen 

 
Groenstructuur in wadi aan de straatzijde: 

 Alnus incana ‘Laciniata     Grauwe Els 
 Cornus mas       Gele Kornoelje 
 Prunus avium ‘Plena’     Zoete Kers 

Groenstructuur in wadi aan tuinzijde: 
 Salix alba       Knotwilg 

 

Alnus incana ‘Laciniata’ 

 

Prunus avium ‘Plena’ 

 

Salix alba geknot 

Figuur 41: Referentiebeelden bomen in wadi’s 

Buffer 
 Acer pseudoplatanus     Gewone Esdoorn 
 Tilia cordata ‘Böhlje’      Linde 
 Alnus glutinosa      Els 
 Cornus mas       Gele Kornoelje 
 Cornus sanguinea      Rode Kornoelje 
 Corylus avellana      Hazelaar 
 Crataegus monogyna     Eenstijlige Meidoorn 
 Ligustrum vulgare      Liguster 
 Rhamnus frangula      Vuilboom 
 Viburnum opulus      Gelderse Roos 

 

Acer pseudoplatanus 

 

Alnus glutinosa 
 

Viburnum opulus 

Figuur 42: Referentiebeelden buffer 

Haagstructuur 
De scheiding van de perceelgrens met het openbaar domein bepaald mede het algemeen beeld 
van de woonwijk. Om een uniform beeld te krijgen wordt voorgesteld om een soortkeuze voor een 
groenstructuur vast te leggen in de verkavelingsvoorschriften. 

De soortkeuze blijft beperkt tot: 

 Carpinus betulus      Haagbeuk 
 Fagus sylvatica       Gewone Beuk 
 Ilex aquifolium      Hulst 
 Ligustrum vulgare      Liguster 
 Hedera helix      Klimop 

 

 

Carpinus betulus 

 

Ilex aquifolium 
 

Hedera helix 

Figuur 43: Referentiebeelden haagstructuur 

Vakbeplanting 
Soortkeuze wordt bepaald bij definitief ontwerp. 
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7 Riolering vuilwaterafvoer (DWA) 

De riolering in de nieuwe woonwijk wordt volledig gescheiden aangelegd. Dit wil zeggen dat er 
geen regenwater zal aangesloten worden op het vuilwatersysteem. Het vuilwatersysteem zal 
daardoor slechts een beperkt debiet vertegenwoordigen en kan aangesloten worden op het 
bestaande stelsel in de Sint Albertuswijk dat verder doorverbonden is met de riolering in de 
Leuvensesteenweg. Deze riolering sluit aan op het zuiveringsstation waardoor al het afvalwater 
wordt gezuiverd. 

 

Figuur 44: DWA vuilwater afvoer 

 

7.1 Riolering regenwaterafvoer (RWA) 
Het regenwater van de nieuwe woonwijk zal na maximale infiltratie en buffering zo dicht mogelijk 
naast de verharding worden verzameld in een groot bufferbekken in de vallei van de 
Hanswijckbeek.  

Het systeem wordt zo ontworpen dat bij een regenbui met een terugkeerperiode van 20 jaar (T20) 
er geen wateroverlast ontstaat in de wadi’s en grachten. Het centrale bufferbekken is ontworpen 
om een regenbui met een terugkeerperiode van 100 jaar (T100) te kunnen bergen. Hierbij wordt 
voldaan aan de eis van de waterloopbeheerder (provincie Antwerpen) die een buffervoorwaarde 
van 400m³/ha. 

 

Voor de afvooer van het regenwater van de centrale woonwijk naar het bufferbekken zijn er 2 
opties. 

 

7.1.1 Via hoofdgracht naast centrale ontsluitingsweg 
Het natuurlijk terrein tussen de Kanaalzone en de Zwijvegemstraat kent een licht dalend verloop. 
Wanneer deze peilen aangehouden blijven zal het regenwater natuurlijk afvloeien naar de 
groenzone tussen de nieuwe woonwijk en de woningen aan de Zwijvegemstraat. 

Door het terrein zuidelijk van de ontsluitingsweg tot maximum 1m te verhogen kan het regenwater 
afvloeien naar de centrale gracht van de ontsluitingsweg en verder naar het bufferbekken.  

Hierdoor zal er minder regenwater terecht komen in de groenzone Zwijvegemstraat waardoor het 
risico op wateroverlast in de tuinen van de bestaande woningen gering is. 

Zie onderstaande tekeningen ter verduidelijking. 

 

 

Figuur 45: RWA hemelwater afvoer optie 1 

 

Figuur 46: RWA hemelwater afvoer optie 1 typeprofiel 
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7.1.2 Via doorsteek op een leeg bouwperceel in Davidstorenstraat 
Als het natuurlijk profiel van het terrein moet behouden blijven zal het regenwater van het 
noordelijk deel van het terrein afvloeien richting groenzone Zwijvegemstraat. Het water kan hier 
verzameld worden in bufferzone’s maar kan enkel verbonden worden met het centrale 
bufferbekken via een te realiseren doorsteek onder de Davidstorenstraat. Een leeg bouwperceel 
kan daarvoor aangekocht worden. 

De doorsteek gebeurd middels een koker maar heeft steeds een maximaal doorvoerdebiet. 

In dit scenario is het risico op wateroverlast in de bufferzone en de tuinen van de woningen aan de 
Zwijvegemstraat groter als in scenario 1. Het basisprincipe van het RUP waarbij al het regenwater 
moet opgevangen worden in de nieuwe woonzone en geen overlast mag veroorzaken naar de 
bestaande woningen wordt dan geschonden. 

 

Het regenwater en een deel van het vuilwater kent een natuurlijke afstroom richting de Barebeek, 
dit zal vermoedelijk via de Leuvensesteenweg aangesloten kunnen worden. Aan de hand van de 
TRP plannen kan dit nagekeken worden.  

Het vuilwater van de woonwijk zal via de Davidtorenstraat richting de Leuvensesteenweg 
aangesloten worden. 

 

 

Figuur 47: RWA hemelwater afvoer optie 2 

 

 

Figuur 48: RWA hemelwater afvoer optie 2 typeprofiel 

 

Het regenwater van de Alstomsite zal gebufferd worden in de centrale groenzone en langs de 
ontsluitingsweg. Bij het uitwerken van het rioleringsdossier Plankendaalstraat zal getracht worden 
om een verbinding te maken tussen de bufferzone en de Barebeek zodat steeds een noodoverlaat 
aanwezig is op het systeem. 

Wanneer dit technisch onmogelijk is zal er een grotere buffer aangelegd worden die bij hevige 
regenbuien het water kan opvangen. 

 

7.2 Wadi’s 
Aan de straatzijde is gekozen voor een organisch vormgegeven wadi om het natuurlijk karakter te 
benadrukken. 

 

 

Figuur 49: Visualisatie wadi aan straatzijde 
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Figuur 50: Typedwarsprofiel wadi aan straatzijde 

 

De inritten naar de woningen toe vormen een belangrijk onderdeel aangezien deze op een aantal 
plaatsen de wadi zullen kruisen.  

Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht, een brug, een kokerelement met kopmuur of een 
kolkconstructie. De kolkconstructie is de goedkoopste oplossing en zorgt ervoor dat het natuurlijk 
karakter van de wadi niet wordt onderbroken ter hoogte van de inritten. 

 

Aan de tuinzijde is gekozen voor een rechtlijnige vormgeving omdat hier rijen met knotwilgen 
worden voorzien. De knotwilgen worden wel geschrankt ten opzicht van elkaar geplaatst en er 
wordt een ruimte van minimum 1.00 m vrij gehouden tussen de rij bomen en de haagstructuur op 
de grens.  

 

 

Figuur 51: Typedwarsprofiel wadi aan straatzijde 

 

De wadi’s hebben een diepte van ca. 50 cm, onder de wadi wordt een drainering voorzien, ter 
hoogte van inritten wordt een kolkconstructie voorzien om de wadi te kunnen kruisen.  

De wadi’s in de wijk worden intensief beheert zodat de bodem schoon blijft en er minder kans is 
op zwerfvuil en verstoppingen. 

De wadi langs de Struikheidestraat kan extensief beheer worden omdat deze aansluit op de 
natuurlijk omgeving rond dit parkgebied. 

 

 
 

 

Figuur 52: Referentiebeelden wadi’s  
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8 Procedures 

Op te starten procedures: 

 Innames/grondverwerving door stad Mechelen/projectontwikkelaar 
 Verkavelingsvoorschriften door stad Mechelen 
 Ontwerp- en uitvoeringsdossier door stad Mechelen/projectontwikkelaar 
 Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering 
 Milieuhygiënisch grondonderzoek 
 Coördinatie nutsmaatschappijen 
 MER (volgens het RUP is er geen MER noodzakelijk, volgens de nieuwe regelgeving 

‘project mer-screening’ wel vanaf maart 2013). 
 Beheerplan door stad Mechelen 

8.1 Stedenbouwkundige vergunning 
Volgens de nieuwe wetgeving van 2013 dient er bij de bouwaanvraag een MER-screening te 
gebeuren, dit in tegenstelling tot wat er in het RUP is gesteld.  

Bij de bouwaanvraag kan een modelformulier ingevuld worden, hierbij dient aangetoond te worden 
waarom voor de hemelwaterafvoer het gedeeltelijk ophogen van het terrein de beste oplossing is. 

8.2 Fasering/Stand van zaken 
Naar uitvoering toe zal de woonwijk in verschillende delen uitgevoerd worden. Een deel van het 
openbaar domein zal door de stad Mechelen worden aanbesteed, een deel zal door één of 
meerdere projectontwikkelaars worden uitgevoerd, deze zijn nog niet gekend. 

 

8.2.1 Stad Mechelen 
 Hoofdontsluiting via Struikheidestraat vanaf Leuvensesteenweg tot aan Davidtorenstraat. 
 Hoofdontsluiting via Lotelingestraat aan noordzijde en zuidzijde tot aan Leemputstraat. 
 Centrale as 
 Groenzones 

Momenteel is voor een deel van het projectgebied een onteigeningsmachtiging aangevraagd, 
deze wordt verwacht eind april. Daarna zal het aankoopcomité nog een laatste bod doen bij de 
betrokken eigenaars, bij niet akkoord wordt er gerechtelijk onteigend.  

De volgende fase van onteigening is de percelen in de projectzone, dit gebeurd door de 
projectontwikkelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Beheersvisie 

9.1.1 Visie op beheer van de groene zones 
Het beheer van de groene ruimte is erop gericht hun recreatieve, educatieve, landschappelijke en 
ecologische functies naast elkaar te laten bestaan. Hierbij willen we veel belang aan de inbreng 
van de inwoners en de gebruikers. Weren van bestrijdingsmiddelen, introduceren van wilde 
planten, inheemse soorten, natuurlijke oevers voor de vijvers, behoud van dode bomen in de 
bossen en integratie van schuilplaatsen voor een groot aantal diersoorten, connectiviteit met de 
omgevende bos- en natuurstructuur zijn elementen die reeds bij het ontwerp meegenomen 
kunnen worden en effect hebben op het latere beheer én op de beleving van een gebied als 
Spreeuwenhoek. 

 

9.1.2 Wadi’s 
De wadi’s binnen het openbaar domein worden onderhouden door de stad Mechelen, de wadi’s in 
privé-domein worden onderhouden door de bewoners.  

Voor een goed werking van de wadi’s is het onderhoud van belang, het schepencollege heeft 
volgende beslissing genomen ivm het onderhoud van de wadi’s op 15/10/2010: 

“Het college beslist het concept van de privatieve groenstrips te behouden en beslist het beheer 
ervan te coördineren (hetzij door uitvoering in eigen beheer, hetzij door uitbesteding). De kosten 
van het beheer zullen gedragen worden door de gemeenschap van eigenaars.” 

Het beheer van de groenstrip met wadi wordt opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. 

9.2 Timing 
 Voorontwerp    najaar 2013 
 Ontwerpdossier     
 Bouwaanvraag    
 Aanbesteding    
 Uitvoering     

 

9.3 Flankerende maatregelen 
Bereikbaarheidskaart opstellen voor bewoners, gebruiken als flankerende maatregel om 
fietsverkeer en openbaar vervoer te promoten 
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11 Raming 

11.1 Raming woonwijk Spreeuwenhoek. 
De raming voorziet in aanleg van wegenis en riolering, het project is in verschillende deelgebieden 
opgesplitst volgens de kaart in bijlage. 

Kaart 5: Raming woonwijk Spreeuwenhoek – Aanduiding deelgebieden 
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11.2 Raming bestaande wegen 
De raming van de bestaande wegen is afzonderlijk toegevoegd, deze bestaande wegen dienen 
voorzien te worden van nieuwe wegenis en riolering ten behoeve van de realisatie van bepaalde 
delen van de woonwijk Spreeuwenhoek. 

Kaart 6: Raming bestaande wegen – Aanduiding deelgebieden 
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12 Bijlagen 

12.1 Berekening parkeerplaatsen in het projectgebied 
12.1.1 Deelgebied 1: Wijk Sint Albertus 

 
 

 

Figuur 53: Aantal parkeerplaatsen in deelgebied 1 

12.1.2 Deelgebied 2:  

 
 

 

Figuur 54: Aantal parkeerplaatsen in deelgebied 2 
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12.1.3 Deelgebied 3a: 

 

 

Figuur 55: Aantal parkeerplaatsen in deelgebied 3a 

12.1.4 Deelgebied 3b: 

 
 

 

Figuur 56: Aantal parkeerplaatsen in deelgebied 3b 
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12.1.5 Deelgebied 4 

 
 

 

Figuur 57: Aantal parkeerplaatsen in deelgebied 4 

12.2 Verslagen overlegmomenten 
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12.3 Voorontwerpplannen (Los toegevoegd) 
 Grondplan voorontwerp schaal 1 : 500 
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