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Technum in opdracht van stad Mechelen
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Uitgangshouding ontwerp

=

TECHNUM

Appelleren aan de Vlaamse woonwens Zoveel mogelijk behouden van 

landschappelijke karakteristieken

=

Kwaliteitsvol wonen 

in groene omgeving



Ontwerpvoorstel

• Juni 2009
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Ontwerpvoorstel

• Maart 2010
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Aanpassingen 

• Voorziene aanbod

Type Aantal nieuwe woningen

Juni 09 Maart 10

per 2-3 gekoppelde 56 43

zijtuinwoningen 24 24

rug aan rug 22 6

zuidgerichte woningen 24 24

klassieke open bebouwing 36 27
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gestapelde/geschakelde woningen (excl Alstom) 44 42

urban villa's 93 134

serviceflats 20 

Som 299 320

Alstom 50 50

Totaal 349 370



Aanpassingen 

• Hoofdontsluiting Struikheidestraat

Verschuiven hoofdontsluiting in 

noordelijke richting: 

• Vergroot afstand ten opzichte 

van bestaande woningen

• Meer ruimte om aansluiting op 

Leuvensesteenweg 

te realiseren

• Afbouw bestaande bebouwing 

TECHNUM

• Afbouw bestaande bebouwing 

Leuvensesteenweg met 

volwaardige kop

• Ontsluiting langzaam verkeer 

tuinen rijwoningen 

A. Nobelstraat

• Historische ligging 

Struikheidestraat
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Aanpassingen 

• Hoofdontsluiting Struikheidestraat
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Ferraris

Atlas Buurtwegen

• Historische ligging 

Struikheidestraat 



Aanpassingen 

• Ontsluiting Lotelingstraat

• Verbreding aansluiting 

Lotelingstraat -

Leuvensesteenweg
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Aanpassingen 

• Hoekbebouwing Davidstorenstraat

• Meergezinswoningen 

vervangen door 

grondgebonden woningen 

(3à4) op vraag van 

omwonenden
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omwonenden



Aanpassingen 

• Zone 2 – 3 gekoppelde woningen

• Afstand tot woningen 

Struikheidestraat

• Afbouwen reeks tot hoek 

Struikheidestraat op lange 
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Struikheidestraat op lange 

termijn en op initiatief van 

de betrokken eigenaars 
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hoek Struikheidestraat 

op lange termijn en op 
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Aanpassingen 

• Urban villa’s

• Verplaatsing ontsluiting 

urban villa’s aan vaart op 

vraag van omwonenden

• Urban-villa-appartementen aan 

TECHNUM

• Urban-villa-appartementen aan 

centrale dreef

• Bijkomende mogelijkheden 

langs de Leemputstraat 
(21 appartementen in groen kader)
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Aanpassingen 

• Omgeving Zwijvegemstraat

• Eindpunt dreef met 

gemeenschaps-

voorziening(en)

• Service-flats
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• Service-flats
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Groene parkwijk

Groen – publiek toegankelijk + 

voorzieningen
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Groene parkwijk

Fiets- en voetgangersbrug
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Groene parkwijk

Langzaam verkeerverbindingen
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Groene parkwijk

• Ontsluiting openbaar vervoer
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Groene parkwijk

• Ontsluiting
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Groene parkwijk

• Introductie van groene strips

• Groene strips
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Groene parkwijk

• Groene strips
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Groene parkwijk

• Zicht in wijkkamer
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Groene parkwijk

• Zicht langs kanaal
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Groene parkwijk

• Waterhuishouding
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• Vrijwaren van voldoende open ruimte

• Publiek toegankelijke groengebieden

• Behoud van groenelementen / bomputten

• Ruimte voor Hansewijkbeek / vaart

• Hemelwater

• Opvang in open grachten / groene strips

• Maximale infiltratie op het terrein

Groene parkwijk

• Aandacht voor aspecten van 

duurzaamheid
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• Maximale infiltratie op het terrein

• Fijnmazig netwerk van langzaamverkeerverbindingen

• Openbaar vervoer

• Woningen

• Mix van types (ééngezins- en meergezinswoningen, doelgroepen, oppervlakte

• Oriëntatie van percelen

• Nabijheid van voorzieningen op buurtniveau

• School, Leuvensesteenweg, speelbos, volkstuinen, voetbal, tennis, ...



Voorontwerp grafisch plan

Plan
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Voorontwerp grafisch plan

Legende
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Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 1
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• Gekoppelde  bebouwing

• 2 – 3 woningen

• Realisatie per rij percelen



Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 2
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• Zijtuinwoningen

• Alleenstaand op noordoostelijke 

perceelsgrens

• Realisatie per rij percelen



Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 3
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• Rug-aan-rug gekoppelde woningen

• Dubbele oriëntatie →  geen 

achterkantsituaties op hoofdontsluiting

• Realisatie per deelzone



Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 4
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• Zuidgerichte open bebouwing

• Noordelijk op perceel, maar niet op grens

• Individuele realisatie



Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 5
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• Klassieke open bebouwing

• Individuele realisatie



Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 6
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• Gestapelde / geschakelde woningen

• 1 – 2 woningen per perceel

• 2 – 3 bouwlagen

• Parkeren onder luifel

• Realisatie per rij percelen



Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 7

Urban villa’s

• Gemiddelde oppervlakte per wooneenheid 150m²

• zone A: maximum 30 wooneenheden

• zone B: maximum 18 wooneenheden

• zone C: maximum 41 wooneenheden

• zone D: maximum 24 wooneenheden
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• zone E: maximum 21 wooneenheden

• zones A, B, D: maximaal 3 bouwlagen

• zones C, E: maximaal 3 bouwlagen met 4e

teruggetrokken bouwlaag

A

B C

D E



Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 8

Bestaande bebouwing

• Voorschriften gebaseerd op het afwerken van het weefsel in huidige 

verschijningsvorm

• Zone-eigen + zonevreemde woningen
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Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 9

Projectzone Zwijvegem

• Bestaande woontorens

• Maximum 57 wooneenheden = bestaande toestand 
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Grafisch plan

Typologie zone voor wonen 10

Zone voor zorgwoningen

• Ter hoogte van serviceflats

• Gesloten bebouwing in groepen van 4 tot 6 woningen

• Maximaal 2 bouwlagen
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Vraagstelling

• Overzichtsplan
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