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Strategische locatie: 

• Stationsproject
• Tangent
• Verbinding met het centrum
• Kanaal
• Braakliggende vervuilde gronden
• Ongeveer 50 ha te ontwikkelen

• Vlaams Strategisch Project 

Ragheno: situering
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Ragheno: situering



Ragheno: geen eenduidig karakter



Ragheno: industrieel verleden naar 
nieuwe impulsen 



Nieuwe impulsen



Stationsomgeving – projectgebied

• Nieuw bus-en treinstation als centrale hub voor alle vervoersmodi
• Tangent voor opvang van doorgaand verkeer, snelle bereikbaarheid van het station en ontsluiting 

van het gebied Ragheno
• Veilig fietstraject langs de stadsrand als missing link voor de fietsostrade Antwerpen- Brussel



Stationsomgeving

Mechelen moet goed bereikbaar blijven. 
De realisatie van het nieuwe spoorwegstation, het vernieuwde 
busstation en de bypass is daarbij cruciaal.

Nieuwe station:
- Knooppunt van mobiliteit
- Retail: convenience en 

buurtondersteunend 



Arsenaalverbinding



Stationsproject: timing 

• Tangent: open einde 2021

• Fietsostrade: midden 2021

• Arsenaalverbinding: 2024-2026

• Stationsgebouw: 2027



Masterplan: ambitienota

Ragheno: stadswijk van de toekomst

• Een kwalitatieve mix van wonen en werken

• Werken met een grensverleggende stadsplanning

• De unieke ligging achter het station optimaal gebruiken

• Innovatieve, toekomstgerichte oplossingen uitwerken

• Actief inspelen op het groeiend aantal inwoners

• Een grootschalig, maar flexibel plan 

• Visie voor de  lange termijn uittekenen



Masterplan: nieuw programma

Mix tussen wonen en werken

• Wonen 330 000 m²

• Kantoren en diensten: 125 000 m²

• Commerciële voorzieningen: 19.000 m² 

• Openbare voorzieningen: 20.000 m² 

• Park: 110 000 m²



Masterplan: ontwerp

• Groene figuur als centrale drager
• Erfgoed als identiteitsdrager
• Duurzame mobiliteit



RAGHENO: timing

• Start bouw eerste projecten: eind 2022-begin 2023

• RUP van kracht: 2022

• In gebruikname NLC: eind 2023-begin 2024

= vrijkomen site MNBS/CW

• Arsenaalverbinding: 2024-2026

• Brug over park 2025-2026



Case stad x ruimte: Parkgebouw



Parkgebouw

• Strategisch ligging



Parkgebouw

• Strategische ligging:
• Kruispunt parkstructuur met 

hoofdontsluitingsstructuur



Referentie

• Strategische ligging:
• Kruispunt parkstructuur met 

hoofdontsluitingsstructuur
• Zichtlocatie vanuit stationsomgeving

Parkgebouw



Parkgebouw

• Strategische ligging:
• Kruispunt parkstructuur met 

hoofdontsluitingsstructuur
• Zichtlocatie vanuit stationsomgeving



Parkgebouw

BOUWVOLUME

• basement 4 bouwl + torenvolume 
15 bouwl

• ondergronds bouwen?
• 9.500m² BVO

PROGRAMMA
• programma te verfijnen 
• principes voor het programma:

• publieksgerichte functies in de 
onderste bouwlagen

• 200 ppen op verdiepingen 
(transformatiemogelijkheid

• gestapeld 
gezinsvriendelijk/doelgroepen 
wonen 



Parkgebouw

• Gebouw als voorbeeld van slim en 
meervoudig ruimtegebruik

• Schakelrol op strategische locaties 
op verschillende niveaus

• Complex samenspel van 
hoogteverschillen met harde/zachte 
structuren



Parkgebouw

VRAAGSTELLING MESO

• Hoe kan gebouw strategische rol 
opnemen + als schakelfiguur 
fungeren tss parkniveau (-1) en 
straatniveau (0)?

• Welke relatie tot brugconstructie, 
park en overige verdiepingen?

• Welke rol in concepten 
voortkomend uit studie ‘water en 
energie’ op niveau projectgebied? 



Parkgebouw

VRAAGSTELLING MICRO

• Welke kwalitatieve invulling van 
park/bouwlagen om strategische rol 
te vervullen? 

• Hoe principes programma te 
combineren met slim en 
kwalitatief/meervoudig 
ruimtegebruik als resultaat?

• Concepten rond gezinsvriendelijk 
wonen met meervoudig 
ruimtegebruik? 

• Ondergronds bouwen haalbaar, 
zinvol/wenselijk? Wat is de relatie 
tussen gebouw en vervuiling? 
Liggen hier kansen/opportuniteiten?



Dank voor uw aandacht!

Wim Vandevorst

Stad Mechelen
Afdeling Projecten en Planning - Team stadsontwikkeling

wim.vandevorst@mechelen.be
0473 17 17 07
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