
tek architecten

stad x ruimte + mechelen

wieke villerius



mechelen

stad x ruimte



ragheno

stad x ruimte



stad x ruimte

centrale werkplaats nmbs



site

stad x ruimte



ragheno

herontwikkeling treinstation



ragheno

bestaand ruimtegebruik



ragheno

industrieel erfgoed



ragheno

site
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Mechels Broek

Kruidtuin:
2,6 ha

Stiltetuin

Vrijbroekpark

Arsenaal

Nieuw park:
11 ha

Muizen
Spreeuwenhoek

5,8 ha bestaand bos

ragheno

van achterkant naar voorkant
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masterplan

ragheno



Ondergrondse parking NMBS: 
2000 pp

1 2 5

600 pp

360 pp (bovengrondse parking) +

240 pp (ondergrondse parking)

350 pp

140 pp (bovengrondse parking) +

210 pp (ondergrondse parking)

ragheno

park(eer)gebouw



ragheno

tussenfase



geen tabula rasa



bouw-envelop

programma van eisen

• bouwblok van 4 lagen

• 200 parkeerplekken op verdiepingen

om te vormen naar andere functie

• toegankelĳke plint

• woontoren voor gezinnen

• overig programma nader te bepalen



programma mix
welke verschillende functies komen samen in het gebouw

hoog ruimtelĳk rendement
optimale activering van de omgeving en de rol van de ondergrond hierbĳ

relatie context
brug, park en bestaande erfgoed

aanjaag- en voorbeeldfunctie
eerste fase masterplan en centrale positie

ontwerpend onderzoek

opgave



aanpak

parkeren
ondergrond
fasering
wonen
publiek programma
beeld

thematische verkenningen visie 3 ontwerpvarianten

ontwerpend onderzoek



Hoe maak je een
parkeergarage in de 21ste eeuw ?

Hoe groot is de invloed
van het parkeerprogramma

op het gebouw ?

verkenning parkeren



parkeren

oppervlakte

200 plekken gebouw

11.000m2



maatstudie

3 lagen

5 lagen

4 lagen

parkeren



parkeren

oppervlakten

parkeren 60%

?



rethinking a lot

parkeren



parkeren

meer publieke waarde toekennen en mixen



parkeren

parkeren als kans: mobility hub

onderzoek PosadMaxwan, APPM, Vereniging Deltametropool



Welke rol kan ondergronds ruimtegebruik spelen?

Welke randvoorwaarden geeft de ondergrond
op deze locatie?

verkenning ondergrond



ondergrond

hoogteverschillen



ondergrond

hoogteverschillen



ondergrond

sanering



ondergrond

potentiele ruimte



ondergrond

verhoogd ruimtelĳk rendement



huidige benadering

ondergrond



strategieën

placemaking

fundament

geheel

ondergrond



ondergrond

dubbel en verbonden maaiveld



ondergrond

rust



ondergrond

geluidsdicht



Welke fases zĳn er te onderscheiden ?

Welke rol speelt het gebouw in deze verschillende fases ?

verkenning fasering



fasering

bestaande dichtheid - 2021



fasering

verandering in dichtheid - 2026



fasering

verdere verdichting - 2040



(potentiele) verandering in parkeerbehoefte

2022 2040 2060

fasering



verandering in woonbehoeften

fasering



gebruik

fasering

levensduur gebouw



gebruik

fasering

opstart
placemaking

levensduur gebouw leegstand beheer

levensduur gebouw



opstart
placemaking

levensduur gebouw leegstand beheer

levensduur gebouw

1 2 3 4 5 6

gebruik

fasering



observatie

‘verminderde parkeerbehoefte in startfase
laat ruimte voor tĳdelĳk programma’

‘door de aanjaagfunctie en prominente plek
is het logisch het gebouw in één keer te bouwen’

‘het gebouw maakt een continue
maar onvoorspelbare verandering door’

fasering



fasering

placemaking, aanjaagfunctie



fasering

gebouw als open structuur



fasering

toekomstige functies niet onmogelĳk maken

Schmidt III, R., Austin, S., “Adaptable
Architecture: Theory and Practice”,

Roudledge, New York, 2016.



Hoe krĳgen we gezinnen de hoogte in?

verkenning wonen



gezinswoningen

typologiën voor multifunctioneel gebruik

happel cornelisse verhoeven ana architecten marc koehler
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gezinswoningen

multifunctionele verbonden ruimten



gezinswoningen

goede buitenruimte



gezinswoningen

gebouw afstemmen op rituelen gezin



aanvullende collectieve programma’s

gezinswoningen



Om welk programma vraagt deze plek ?

verkenning publieke programma



open

parkeren

4400 m²

publiek programma



publiek programma

schalen

regio stad wĳk

antwerpen

brussel

mechelen



publiek programma

regio: schakelpositie tussen steden



publiek programma

regio: schakelpositie tussen steden



publiek programma

stad: mechelen is een complete stad

parken/leisure

cultuur/congres

sport

plein/gastronomie



publiek programma

unieke centrale positie aan park
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publiek programma

woonwĳk rondom park

Gleisdreieck, Berlĳn
Berlijn, Gleisdreieck

voormalige scheiding van spoortraces, wordt publieke ruimte en voorkant van wijken

$DQ�GH�ÀDQNHQ�ZRQLQJERXZ�YHUGLFKWLQJ��KRJH�
diversiteit aan groene ruimtes, bijzonder program-
ma zoals ‘techniek museum‘ en conferentie hal, 
grenzend aan een Metro-station. 



publiek programma

programma’s voeden parkkamer

7 1



publiek programma

programmatische randen



publiek programma

publiek programma open verbonden met park



Welke architectuur versterkt het karakter van Ragheno?

verkenning beeld



beeld

tegenstelling



beeld

relatie industrieel erfgoed



beeld

beeld door gebruik



visie



visie

‘een gebouw dat door verschillende
organisaties op verschillende manieren

in gebruik genomen kan worden’

'een set multifunctionele ruimten met
specifieke en unieke kwaliteiten voor

wĳk, stad en regio'

‘een flexibele structuur met
aanvullende en complementaire
functies voor wonen en parkeren’



bouwstructuur

drager en inbouw



programma

kas

spelen
versmarkt

feest
restaurant

club
expositie
energie

film

congres
theater

workshop
bazar

grothangar

deelauto’s
deelfietsen
reparatie
opladen

mobiliteit

vast programma multifunctionele ruimten

xxl schuur
klussen

logeerstudio
terras

gezinnen

bouwstructuur



neutrale specificiteit

kas grothangar

tussenklimaat



extra ruimtelĳke kwaliteit in beginstadium, extra flexibiliteit in later stadium

dubbelhoog
basis

extra vloeren
maximaal

mezzanines
variatie

constructie



volumestudie

lagen

parkeren

wonen

kas

hangar

grot



volumestudie

drie gebouwen

parkeren

wonen

kas

hangar

grot



volumestudie

vorm/contravorm

parkeren

wonen

kas

hangar

grot



tek architecten

stad x ruimte + mechelen

wieke villerius


