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PROJECT DE LEUNEN

Missie Geelse Huisvesting:

kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur 
woongelegenheden in een leefbare woonomgeving

De Leunen:

Woningen eind jaren 70, jaren 80
103 afbreken
199 nieuwe woningen



Projectgebied



Planning

Fase 1: volledig klaar tegen 

september

Fase 2 en 3: start eind 2021 

Vervolgens Fase 5 (2023) 

+

Omgevingsaanleg in dit gedeelte

Fase 8 – 6 – 4 aansluitend op  

Fase 5  (2025)

+ 

omgevingsaanleg in dit gedeelte

Fase 7



Masterplan



Fase 1

19 woningen in aanbouw of reeds klaar 



Fase 2 - 3 - 5 - 7

Fase 2: 24 appartementen
Fase 3: 24 appartementen
Fase 5: 42 appartementen
Fase 7: 18 woningen met tuin



Fase 2 - 3 - 5 - 7



Fase 2 - 3 - 5 - 7



Fase 2 - 3 - 5 - 7



Fase 4 – 6 - 8

6 x 12 duplex woningen – totaal 72 woningen



Fase 4 – 6 - 8
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samenwerking

• Stad Geel – expertise aanleg openbaar domein, 

vergunning verlenen, overdracht

• Wijkwerking – advies + organisatie 

bevraging/participatie wijk

• VMSW – advies + subsidiëring 

• Ontwerper: Broos Tuinarchitectuur uit Westerlo



uitgangspunten

Beleidskader publieke ruimte en mobiliteit stad Geel:

Inzetten op kwaliteitsvolle publieke ruimte.

• Door dominantie automobiliteit terug te dringen en 

aandeel zachte verplaatsingen te verhogen

• Verblijfskwaliteit publiek domein opkrikken om 

publiek leven te versterken

• Ecologische kwaliteit: meer groen, minder 

verharding (ontharding)



uitgangspunten
• Bestaande wijk heeft een heel groen karakter – willen we behouden en toegankelijk maken

• Parkeren clusteren – meer ruimte voor groene “parken” om in te vertoeven, spelen, mekaar 

ontmoeten voor alle leeftijden

• Vlotte verbindingen voor voetgangers en fietsers, minder autobewegingen

• GEK principe toepassen        Groen – Energiek – Kindvriendelijk

Knip autoverbinding tussen Eendenstraat

en Koekoekstraat / Wielewaalstraat



luchtbeeld



Voorontwerp



Voorontwerp – deel parktuin

• Wandel- en fietsverbinding 

tussen groene zone van 

Zwaluwenstraat en sportpark 

(van fietsroute Gooreind naar 

fietssnelweg F105)

•

• Alle woningen hebben een 

relatie met het park

• De parkeerhavens liggen niet 

aan het park maar achter de 

gebouwen

• Composteerparkje wordt iets 

noordelijker ingepland

• Ondiepe WADI’s (30 cm) met 

zachte hellingen



Voorontwerp – deel parktuin
Inrichting park:

Door de hogere woondichtheid dient de groene ruimte optimaal benut te kunnen worden door 

alle bewoners van de wijk. Buiten vertoeven komt de gezondheid van jong en oud ten goede. 

• Behoud bestaande bomen + aanplant nieuwe bomen 

• licht glooiende grasvelden  

• Paden in gegoten beton 

• Trapveldje, speelzone en jeugdhonk 

• Banken, picknickplekken, schuilruimtes



Voorontwerp – deel parktuin
Sfeer beelden:



Voorontwerp – deel compactere 

tuinen
3 clusters van 24 woningen omsluiten 3 kleinere groene plekken met elke eigen identiteit/sfeer

Uitzicht woningen op parkjes (tuintje – terras)



Voorontwerp – deel compactere 

tuinen
Inrichting:

• Binnentuin met een peuter speelpleintje – veilige beschutte zone – overdekte zithoek

• Binnentuin met ruimte voor waterinfiltratie en balsporten

• Rustige binnentuin met petanque, tafeltennis en bank om te luieren/lezen/picknicken,,,,



Voorontwerp – deel compactere 

tuinen
Sfeer beelden:



Eendenstraat
Ontharding - verwijderen stoepen aan één kant van de weg 

- heraanleg bredere stoepen andere kant

Heraanleg doodlopend gedeelte als woonerfje



Koekoekstraat – Wielewaalstraat 

- Duivenstraat
Ontharding : verwijderen stoepen aan één kant van de weg - nieuwe stoepen andere kant



afvalbeheer
• Ondergrondse afvalinzameling op 3 locaties voor  Restafval – PMD en Papier en Karton 

• Ondergrondse glasbak bij parking Zwaluwenstraat voor gans de wijk



materiaalkeuze
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Vragen/bedenkingen

Info@geelsehuisvesting.be

Presentatie website

mailto:Info@geelsehuisvesting.be





