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VERKLARENDE NOTA VOORONTWERP 

 

BOUWHEER :  

Geelse Huisvesting cvba  (GH)  

Kameinestraat 3 te 2440 Geel  

vertegenwoordigd door Yasmine Driesmans 

 

ONTWERPER :  

Studieburo francis broos bv 

Tramstraat  40  te 2260 Westerlo   

Vertegenwoordigd door Francis Broos  

 

PROJECT :   

gelegen tussen Kwakkelberg, Meidoornstraat en Vidse te 2440 Geel  

Kadaster : Afdeling 13376, sectie G, perceel 472A7, 472A9, 472A10, 472B10, 472B7, 472B9, 

472C7, 472C9, 472D7, 472D9, 472E7, 472E9, 472F7, 472F9, 472G7, 472G9, 472H7, 472H9, 

472K6, 472K7, 472K9, 472L6, 472L7, 472L9, 472M6, 472M7, 472M9, 472N6, 472N7, 472N9, 

472P10, 472P6, 472P7, 472P8, 472P9, 472R10, 472R6, 472R8, 472R9, 472S10, 472S6, 472S8, 

472S9, 472T6, 472T8, 472V6, 472V8, 472V9, 472W6, 472W8, 472X6, 472X8, 472Y6, 472Y8, 

472Y9, 472Z6, 472Z8 en 472Z9 

 

Het projectgebied situeert zich in volgens het Gewestplan Herentals-Mol (goedgekeurd in KB 

op 28/07/1978) in woongebied.   

 

Het projectgebied situeert zich in het Ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakeningslijn 

kleinstedelijk gebied Geel goedgekeurd op 06/07/2012.  

 

Er is geen BPA van toepassing.  
 

 

 

 



Ligging en omgeving    

 

Het projectgebied Vidse is gelegen in het centrum van de stad, in de onmiddellijke nabijheid van het 

station en de groene as naar het centrum. De meeste elementaire functies (station, diverse scholen, 

het stadspark, de markt, stadhuis, CC, bibliotheek, de post en de centrumstraten) bevinden zich op 

loop of fietsafstand.  Vlotte, logische verbindingen voor voetgangers en fietsers zijn dus essentieel in 

het ontwerp en zorgen voor een goede doorwaadbaarheid van de plek.   

Ontwerp  

Voor de start van het ontwerpproces omgeving werd een startvergadering en enkele voorbereidende 

vergaderingen gehouden met de Geelse Huisvesting, de stad, VMSW en de 2 architectenbureaus.   

De stedenbouwkundige studie opgemaakt in 2015 door studiebureau NQN51 werd gehanteerd als 

uitgangvisie voor zowel de nieuwe gebouwen als de infrastructuur.  Het project is een combinatie 

van 40 huurappartementen en 9 koopwoningen waardoor het project als het ware in twee zones kan 

worden opgesplitst.  

Het huidige openbaar domein binnen het project mag geïntegreerd worden in het geheel, net als de 

overliggende garages, parking en de straten.  De twee aansluitingen op Kwakkelberg mochten ook 

verdwijnen, zodat er minder conflictsituaties ontstonden.  

De stad Geel vroeg rekening te houden met hun BELEIDSKADER PUBLIEKE RUIMTE EN MOBILITEIT, ze 

wenst de komende jaren immers in te zetten op een kwaliteitsvolle inrichting van het publiek 

domein.  Dit door de dominantie van de automobiliteit in de publieke ruimte terug te dringen, het 

aandeel van zachte verplaatsingen op te drijven en de ecologische- en verblijfskwaliteit van het 

publiek domein op te krikken. 

In de strategische visienota vormt een kwaliteitsvol netwerk van publieke ruimte één van de 

belangrijke dragers.  Hierin vinden we een aantal aanbevelingen en doelstellingen.   



Klimaatactieplan Geel 2020 : 15 % minder autobewegingen --- meer verplaatsingen per fiets 

en te voet. – beter benutten openbaar vervoer.  

Ecologische kwaliteit van het publiek domein : grote hvh verharding terugdringen, zodat 

daling grondwater en belasting op RWA teruggedrongen wordt. Meer groen voor betere 

biodiversiteit. Ecologische objectieven brengen bij de inrichting van het publiek domein.  

Publiek leven versterken :   sociale interactie kansen geven door kwalitatieve publieke ruimte.  

Door de hogere woondichtheid dient de nieuwe openbare ruimte optimaal benut te worden en 

vooral als bruikbare ruimte voor de bewoners ingericht te worden en dit voor alle leeftijdsgroepen. 

Buiten vertoeven komt immers de gezondheid van jong en oud ten goede.  

Een aantal schetsontwerpen werden opgemaakt en besproken. Er werd met de gebouwen en 

parkeerzones geschoven om tot een optimaal resultaat te komen. De positie van de koopwoningen 

werd omgewisseld en de voorgevels werden tot tegen het voetpad geschoven.  De voetpaden 

werden verbreed naar 190 cm (incl. boordstenen) op vraag van VMSW.  Een woonerf werd voorzien 

in Vidse  

Ondertussen werden de bouwvergunningen voor de gebouwen goedgekeurd en kon ook ons 

voorontwerp gefinaliseerd worden.  Bij uitbreiding van de opdracht werd in overleg met VMSW de 

aangrenzende straten betrokken in het ontwerp. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst 

met de stad opgemaakt.   

        

Bestaande toestand   studie NQN51    Visie AR2 

   

Schets 1      Schets 2 



         

Schets 3      Schetsontwerp  
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Voorontwerp  



Visie  - inrichting – concept - omgevingskwaliteit   

De voornaamste kwaliteit van de huidige site zijn de bomen (de meeste geplant rond 2009). Deze 

dienen dan ook waar mogelijk behouden te blijven en beschermd te worden tijdens de bouwwerken 

en omgevingswerken. Bomen zijn immers de zuurstof van de stad. De nieuwe groenaanleg zal 

voornamelijk bestaan uit streekeigen groen en planten die weinig zorgen behoeven, zodat het latere 

onderhoud beperkt blijft.  De plantenkeuze werd gemaakt in overleg met de groenambtenaar van de 

stad.  

 

Door het mee opnemen van de bestaande garages, parking en straten verdwijnen 2 van de 3 

bestaande rijbaanaansluitingen met de Kwakkelberg en zal de verkeersveiligheid aldaar verhogen.  

De centrale ontsluiting die momenteel het project van N naar Z doorsnijdt wordt omgevormd tot een 

aangename verblijfsruimte, de doorgangsfunctie voor de zwakke weggebruiker blijft behouden en 

legt de link tussen huur en koopwoningen vooral qua materialisatie.  Het plein bij de twee 

appartementsgebouwen krijgt een kwalitatieve uitstraling en een groene invulling.  

Vermits de 40 huurwoningen enkel beschikken over een klein terrasje en de 9 koopwoningen een 

beperkte tuin hebben dient de publieke ruimte voornamelijk als ontmoetingsruimte voor de 

bewoners.     

Ons doel was om een gebruiksvriendelijke omgeving te ontwerpen voor alle generaties en sociale 

groepen. In het ontwerp zijn hiervoor diverse ontmoetingsplekken met zitmuren en banken voorzien 

alsook een grasveld zodat kinderen buiten kunnen spelen.  De 2 wadi’s zijn in drogere perioden 

gewone gras of speelvelden.  De diverse hoeken, grasvelden en het plein kunnen multifunctioneel 

gebruikt worden om bvb een buurtfeest of barbecue te organiseren.  Er is bewust geen zandbak 

voorzien gezien het ruime aanbod in de omgeving, wat niet wil zeggen dat er geen 

speelmogelijkheden zijn, ik denk dan bvb aan tekeningen in stoepkrijt, pleinspelen, een 

loopwedstrijdje op de rode lopers, voetballen of andere spelletjes op het grasveld.   

Door de bestaande bomen te behouden zal men snel na het bouwproces reeds kunnen genieten van 

schaduwplekken.  Zon en schaduw wisselen elkaar af zodat iedereen wel een favoriet plekje vindt en 

jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Hierdoor is de beleving en het gebruik van het 

gemeenschappelijke groen optimaal benut.   

Vanzelfsprekend wordt de inrichting uitgevoerd conform de wetgeving toegankelijkheid van het 

openbaar domein en dus zoveel mogelijk drempelloos en obstakelvrij ingericht. 

Parkeren  

Voor dit project werd de parkeernorm, in overleg met de stad, verlaagd en een deelwagen wordt 

voorzien door de Geelse Huisvesting.   In zitting van 17/02/2020 werd hiervoor officieel afwijking van 

de parkeerverordening verleend.  

De parkeerzones, allen in grasbetontegels, zijn opgesplitst en naar de randen van het project 

geschoven om alzo een zo groot mogelijke publieke ruimte te bekomen.  De grotere parking bij de 

huurappartementen is doodlopend en enkel bereikbaar via het woonerf Vidse.  We hebben hier nu 

26 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 2 voor minder-mobielen en 1 parkeerplaats voor de 

deelwagen.  De 9 parkeerplaatsen bij de koopwoningen hebben we bereikbaar gemaakt via Vidse en 

ze vormen een afgescheiden cluster.   Langs de Meidoornstraat hebben we 9 bezoekersparking 

voorzien in waterpasserende betonstraatstenen op gelijke hoogte met de rijbaan, en ook op het 

woonerf in Vidse zijn er nog 3 bezoekers parkeerplaatsen voorzien.  Totaal zijn er dus 47 



parkeerplaatsen in het project.   In de af te breken garages was nog 1 private eigenaar waarvoor een 

nieuwe prefab garage voorzien wordt.  

Fietsen  

Naast de ruime afsluitbare fietsenberging voor de appartementen (102 fietsen) en de individuele 

fietsenbergingen (5f/WE) bij de koopwoningen worden er fietsbeugels voor bezoekers voorzien.   

In overleg met de architecten van de huurappartementen wordt de verharding van de fietsenberging 

mee opgenomen in ons dossier.   

Ecologie  -  duurzaamheid  - betaalbaarheid  - materiaalkeuze  

De stad Geel heeft een moederbestek opgemaakt waarin de te gebruiken materialen en 

ontwerprichtlijnen worden vermeld.  We trachten zoveel mogelijk hun standaard aan te houden 

zodat het latere onderhoud en de eventuele herstellingen eenvoudiger worden.   

 

We opteren voor een eenvoudig, robuust maar ook duurzaam materiaalgebruik met de standaard 

dubbele betonstraatstenen voor voetpaden en plein, aangevuld met grote Terracotta vloerplaten in 

constructief beton als lopers in het ontwerp.  Voor de parkeerplaatsen de standaard grasbetontegels 

of waterpasserende betonstraatstenen en voor de rijwegen de standaard 22x11x10 cm 

betonstraatstenen. De zitmuren en bloembakken voorzien we in cortenstaal met FSC houten 

zitgedeelten, zodat ze mooi aansluiten bij de gebruikte materialen in de bouwprojecten.  

 

Door slechts enkele materialen te gebruiken kunnen we rust en eenheid brengen en krijgt de plek 

een eigen identiteit. 

 

Om de veiligheid te verhogen voorzien we nieuwe duurzame led verlichtingsarmaturen.  

De inplanting zal voorafgaand aan het indienen van de omgevingsvergunning met Fluvius besproken 

worden. Ook de keuze van de toestellen zal in samenspraak met de stad en de netbeheerder worden 

gemaakt conform de bepalingen en richtlijnen van het “Masterplan Openbare Verlichting” van de 

stad Geel.  De verlichting zal gedimd worden met een avond en nachtregime.   

 

Afval  

Voor het ganse project wordt ook een collectief ondergronds afvalinzamelsysteem voorzien 

aangeleverd door IOK. De inplanting hiervan gebeurde in overleg met IOK en de stadsdiensten.   

Alle bewoners dienen gebruik te maken van het afvalstraatje.  

Nutsleidingen  

 

Deze omvatten water, gas, elektriciteit en alle beschikbare TV- en telefonieinfrastructuur met 

inbegrip van de universele dienstverlener tot in de gebouwen.    

 

Er werd een vergadering gehouden met de nutsmaatschappijen oop 14/10/2020 (zie verslag).  

 

De bestaande nutsleidingen en het nieuw ontwerp werd voorgelegd en besproken.  Vermits de 

woningen gefaseerd afgebroken worden dient ook de afsluiting of verplaatsing van de nutsleidingen 

deze fases te volgen.  

 

Er wordt een gemene sleuf voorzien tussen de twee appartementsgebouwen op voorstel van Fluvius 

en Pidpa.  

 



Concept afwatering en riolering   

Het project is niet gelegen in recent overstroomd gebied of risicozone.  

 

 
 

Het project is niet gelegen in drinkwaterwingebied. Er mag geinfiltreerd worden.  

 

 
 

Het project is gelegen in centraal gebied, een septische put is dus niet verplicht.  

 

Het principe van vasthouden, bergen, infiltreren en afvoeren wordt gerespecteerd.  

 

Voor dit project werd overleg gepleegd met de rioolbeheerder, zijnde Aquafin. Het project dient 

rekening te houden met de voorwaarden beschreven in het rapport “hydraulisch en technisch 

advies” opgesteld na een camera-inspectie van het bestaand stelsel, alsook met de resultaten van de 

infiltratieproeven die werden uitgevoerd.  

 

Er wordt geopteerd om een nieuwe DWA leiding aan te sluiten op Kwakkelberg in plaats van de 

bestaande DWA leiding naar Vidse te behouden.  Hierdoor dienen de 4 bestaande woningen langs 

Vidse te worden afgekoppeld.  

 

De bestaande DWA-huisaansluitingen in de Meidoornstraat moeten herbruikt worden, indien de 

bestaande DWA-aansluitingen niet herbruikt worden, moeten deze bij de sloop van de gebouwen 

gedicht worden volgens de regels van de kunst. 

Op een aantal plaatsen wordt de bestaande gemengde hoofdleiding in de straat hersteld conform de 

inspectie en voorwaarden van Aquafin.  

 



Er worden nieuwe RWA-leidingen gelegd naar de wadi’s en een aansluiting voor de noodoverloop 

van de infiltratievoorziening wordt voorzien naar Kwakkelberg.   

Huisaansluitputjes RWA moeten geplaatst worden. 

  

Bij de 9 koopwoningen en de appartementen wordt een gescheiden stelsel van droogweerafvoer 

(DWA) en regenwaterafvoer (RWA) voorzien. De afvoerbuizen voor het regenwater (grijs) en het 

huishoudelijk afvalwater (oranje) dienen een diameter te hebben van max. 160mm. 

De afvoerbuis van het huishoudelijk afvalwater moet aangesloten worden op het huisaansluitputje 

DWA ter hoogte van de rooilijn. 

De huisaansluitputjes zullen geplaatst worden door stad Geel bij de rioleringswerken. 

 

De 9 koopwoningen krijgen elk een hemelwaterput van 5.000L met recuperatiesysteem, er dient 

geen infiltratievoorziening geplaatst te worden daar de percelen kleiner zijn dan 250m2.  De 

overstorten worden aangesloten op de collectieve achterliggende wadi.   

 

Ook het hemelwater van de verhuurappartementen wordt opgevangen en herbruikt, de overloop 

hiervan wordt aangesloten op de tweede wadi.  Beide wadi’s zijn van het verbeterde type met 

ondergrondse grindbuffer.  

 

De voetpaden worden niet voorzien van een afwatering naar de riolering. Het water infiltreert naast 

de paden.  

Alle parkeervakken worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen met een waterdoorlatende 

steenslag koffer, ook hier is er dus geen afwatering naar de riolering voorzien.    

De rijwegen en het plein worden voorzien van slikkers of een lijnafwatering met aansluiting op de 

wadi’s.   

 

De totale oppervlakte aan af te wateren wegenis bedraagt : 322+343+122+175+192 = 1.154 m2 

 

De totale dakoppervlakte van de 9 koopwoningen is 767 m2 of 85,2 m2 per WE. 

De totale dakoppervlakte van de 40 huurappartementen is 856 m2, zijnde 428 m2 per gebouw. 

De totale dakoppervlakte van de fietsenberging is 148 m2. 

Totaal bebouwd oppervlakte is dus  1.771 m2. 

 

Totaal wegenis en bebouwing is dan 2.925 m2.  

 

Berekening :  

Infiltratievolume 25 L / m2  geeft 73,125 m3 benodigd volume. 

Infiltratieoppervlakte 0.04 / m2 geeft 117 m2 benodigde oppervlakte. 

 

In het ontwerp zijn beide wadi’s ruimer gedimensioneerd.  

De ondergrondse buffering in steenslag is 30 cm.   

 

De grote wadi heeft een oppervlakte van 143 m2  en een bufferingvolume van 43 m3 + 43 m3. 

De kleinere wadi heeft een oppervlakte van 97 m2 en een  bufferingvolume van 29 m3 + 21 m3. 

Totale infiltratieoppervlakte is 240 m2 of meer dan het dubbele dan nodig. 

Totale oppervlakte buffering of infiltratievolume in de wadi’s is 136 m3 of ook bijna dubbel zoveel als 

nodig.  

 

De verdere rioleringsplannen en berekeningen worden opgemaakt door ingenieursbureau 

GOWACO in overleg met de stad en Aquafin.  

 



Realisatie  

De realisatie van de gebouwen zal in meerdere fases verlopen, dit heeft naar uitvoering ook impact 

op ons dossier.  Doch we stellen voor om de aanbesteding voor de totaliteit te organiseren en de 

werken te schorsen tussen de 2 bouwfases.  

De meetstaat wordt opgedeeld in 3 delen conform de subsidieregeling.  

 


