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03 Toelichting project - Beel Architecten & ARA

Inhoud
3.1 Verhoging kwaliteit op vlak van stedenbouw

3.2  Verhoging kwaliteit op vlak van architectuur

3.3 Integrale duurzaamheid

3.4 Gemeenschappelijke functies en mobiliteit

3.5 Verbetering omgeving, minder verharding, meer groen 

4. Tijdslijn

5. Fasering en timing

6. Vragen?

4



03 Vernieuwing Spijker & Schardauw
Bestaande toestand – nieuwe toestand
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Luchtfoto bestaande toestand Impressie ontwerp



03 Kwaliteiten stedenbouwkundig concept
Mobiliteit bestaande toestand – nieuwe toestand

Bestaande toestand: auto krijgt voorrang Nieuwe toestand: voetganger en fietser krijgen voorrang en het publiek plein is autovrij

.1
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03

Bestaande gebouwen staan te dicht bij de perceelsgrens volgens de 45° regel Nieuwe gebouwen staan op voldoende afstand van de perceelsgrens volgens de 45° regel

Kwaliteiten stedenbouwkundig concept
Bouwvolume bestaande toestand – nieuwe toestand.1
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03

Bestaande toestand: bebouwde oppervlakte 52%

versnipperde buitenruimte met veel verharding

Nieuwe toestand: bebouwde oppervlakte 29%

maximaal groen en goede bruikbare buitenruimte (buurtplein met groen – collectieve tuinen)

Kwaliteiten stedenbouwkundig concept
Buitenruimtes bestaande toestand – nieuwe toestand.1
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03 Overzichtsbeeld ontwerp.1
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03 Overzichtsbeeld ontwerp – woonaanbod & functies

FASE 1
56 app.

FASE 2
24 app.

FASE 3
53 app.

FASE 4
28 app.

Publiek plein met groen

Collectieve tuin (privaat)

Collectieve tuin (publiek)

.1
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Moestuindak

Buurtfuncties

P



03 Kwaliteiten architecturaal concept
Hoge kwaliteit appartementen.2
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Oriëntatie

Privé terrassen met maximaal uitzicht/ minimale inkijk (privacy)

Daglichttoetreding op maat van de typologieën

Daglichttoetreding aan de liften en in de gangen

1 slpk app

2 slpk app

3 slpk app

5 slpk app

+1,08m

+0,00m



03 Kwaliteiten architecturaal concept
Woontypologieën.2
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03 Kwaliteiten architecturaal concept
Materialiteit gevels.2
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Publiek plein met groen



03 Kwaliteiten architecturaal concept
Referenties materialiteit gevels - betonsteen.2
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Offerlaan, Gent, Beel ©Beel



03 Kwaliteiten architecturaal concept
Referenties materialiteit gevels - accentvlakken.2
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WEL19, Genk, SBA ©Luca Beel Casa Acreditar, Portugal, Atelier do Cardoso arquitectos



03 Kwaliteiten architecturaal concept
Vormentaal gevels – privé terrassen.2

Inpandig - private grenzend aan publiek domein
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03 Kwaliteiten architecturaal concept
Vormentaal gevels – privé terrassen.2

Uitpandig - private grenzend aan collectieve tuin
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03 Kwaliteiten architecturaal concept
Aanzicht Hulstsestraat.2
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03 Integrale duurzaamheid
BEN-woningen, hoog en energiezuinig gebruikscomfort.3

- TOEKOMSTGERICHT STABILITEITSCONCEPT – heldere bouwstructuur

- TRIAS ENERGETICA:
1. performante gebouwschil – goed geïsoleerd
2. gebruik van duurzame energie uit restwarmte en pv-panelen
3. site zal niet worden aangesloten op gasnet, enkel op elektriciteitsnet
> BEN (bijna energie neutraal) WONINGEN

- GOEDE ORIËNTATIE 

- MODERN GEBRUIKSCOMFORT

- MODERNE GECENTRALISEERDE TECHNIEKEN
Goede ventilatie, vloerverwarming,…

- OPVANG EN HERBRUIK VAN REGENWATER

- GROEN OP DE DAKEN en PLEIN (anti-hitte functie)
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03 Gemeenschappelijk functies en mobiliteit
Overzicht mobiliteit, ontsluiting, bereikbaarheid en infrastructuur

• Autovrije voetgangerszone toegankelijk voor fieters

• Veiliger oversteekplaats in de Hulstsestraat

• Vlotte aansluiting met openbaar vervoer

• Activerende – buurt ondersteunende functies gelijkvloers

.4
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Gemeenschapsvoorzieningen

Veilige overstreekplaats

Fietsenstalling

Breekpalen

Inkom – adressen appartementen

Bushalte

*

buurthuis

postpunt

naschoolse opvang

soc. kruidenier

vinkenbond, …



03.4 Gemeenschappelijk functies en mobiliteit
Buurtgerichte functies

21Fase 2: sociale kruidenier en buurthuis op gelijkvloers met toegang tot dakmoestuin



03 Gemeenschappelijk functies en mobiliteit
Buurtgerichte functies.4

22Fase 2: dakmoestuin



03 Gemeenschappelijk functies en mobiliteit
Geen autoverkeer op de site

Ondergronds
161 p.p.

6 p.p.

- Ondergronds parkeren voor bewoners

- Bovengrondse parkings voor bezoekers

- Mogelijkheid tot deelwagens en laadpalen

- Milderende maatregelen: fiets, deelwagens, openbaar 

vervoer

Langsparkeren 
op straat

4 p.p.

.4
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Laad en loszone

Laad en loszone*

*



03.5 Omgevingsaanleg – ARA
Algemeen concept

Zones:

1. Toegangen

2. Publiek plein

3. Collectieve tuinen

4. Buitenruimte kinderopvang

1

1

2

3
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03.5 Omgevingsaanleg - Toegangen
Kruispunt Stormdreef – Nevelstraat

2 ledig   bezoekersparkeren – inkom 

Groene as naar de omliggende wijk

Integratie bestaande kapel   
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03.5 Omgevingsaanleg – Toegangen
Hulstsestraat
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03.5 Omgevingsaanleg – Toegangen
Hulstsestraat

Hoofd inkom

- creëren van een adres aan de Hulstsestraat

- groene buffer tussen straat en wijk

- toegang voor voetgangers en fietsers

Secundaire inkom

- toegang tot parkeergarage

- toegang tot randpark – omliggende wijk
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03.5 Omgevingsaanleg – Publiek plein

• centrale ontmoetingsplek voor jong en oud, voor bewoners en de buurt

• verbindt stormdreef met Hulstsestraat

• multifunctionele ruimte voor dagelijks gebruik

• mogelijkheid voor kleinschalige evenementen

• diversiteit aan bomen zorgt voor een jaarrond aantrekkelijk beeld, 

schaduwplekken voor de warme dagen én vergroting biodiversiteit

• Buurttafel aan het buurthuis

• waterelement

• waterpasserende verharding
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03.5 Omgevingsaanleg – Publiek plein
Sfeerbeelden groeneiland, speelfontein, zit en speelelementen 
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03.5 Omgevingsaanleg – Collectieve tuin bij fase 3 en 4

• wonen in een glooiend groen ‘parklandschap’

• diversiteit aan bomen en planten zorgt voor een jaarrond 

aantrekkelijk beeld,  schaduwplekken voor de warme dagen en  

vergroting biodiversiteit

• bloemenrijke graslanden (extensief)

• plukfruit 

• spelaanleiding

• goed doorwaadbaar

• aandacht voor sociale veiligheid
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03.5 Omgevingsaanleg – Collectieve tuin fase 3 en 4
Sfeerbeelden
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03.5

• privaat publieke ruimte
• ontmoetingsplek voor jong en oud
• intensief gemaaide gazon
• speelvoorzieningen
• goed doorwaadbaar
• aandacht voor sociale veiligheid
• zit- en picknickplekken

Omgevingsaanleg – Collectieve tuin bij fase 1 en 2
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03.5 Omgevingsaanleg – Collectieve tuin bij fase 1 en 2
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03.5 Omgevingsaanleg – Collectieve tuin bij fase 1 en 2
Sfeerbeelden
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03.5 Omgevingsaanleg – Collectieve tuin bij fase 1 en 2
Sfeerbeelden

35



03.5 Omgevingsaanleg – Buitenruimte naschoolse opvang
Sfeerbeelden
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VOORJAAR 2019

Stedenbouwkundige studie

Aanbestedingsdossier

JULI 2022

Fase 4

+/- 2029

ZOMER 2023

Begin werf Fase 1

TIJDSLIJN

Wedstrijdfase / Gunning

2020

JULI 2021

Voorontwerp

04
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FASERING05
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Q&A sessie
__

VRAGEN OF SUGGESTIES?
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