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In wijk De Leunen aan de rand van het Geelse stadscentrum vernieuwt de sociale 

huisvestingsmaatschappij Geelse Huisvesting het grootste deel van haar patrimonium. Meer dan 100 

woningen uit de jaren '70 maken plaats voor 199 nieuwe wooneenheden. De openbare ruimte, de 

speelterreintjes en groene ruimtes worden eveneens volledig vernieuwd in samenwerking met de stad 

Geel.  

De Eendenstraat is de toegangspoort van de woonwijk werd als 1e fase gepland. 

Als 1e fase van totaal 8 fases van het masterplan werden onlangs in de Eendenstraat 19 nieuwe 

woningen gerealiseerd. In drie aaneengesloten bouwblokken kregen families met vijf tot acht 

gezinsleden er een nieuwe woonst.  

Er is een luchtig en speels geheel gerealiseerd, met grote aandacht voor zowel de woonkwaliteit als het 

creëren van een fijne woonbuurt. Ook de warme materiaalkeuze met een genuanceerde, lichtkleurige 

gevelsteen draagt hieraan bij. 

Binnen elk bouwblok varieert de hoogte van 1 tot 3 bouwlagen. Dit zorgt ervoor dat de volumes 

kleinschalig blijven, op maat van een woonwijk. Gelijkvloerse uitsprongen, lage muurtjes en hagen rond 

de groene voortuinen maken de straatzijde extra uitnodigend en voorkomen een lange onpersoonlijke 

wandvorming. De nodige aanplantingen vervolledigen het aangename straatbeeld, waarin elke woning 

bovendien beschikt over een verharde maar waterdoorlatende parkeerplaats op het eigen perceel.  

Elke woning beschikt achteraan over een ruime tuin met terras en fietsenberging. Een breed 

kruiwagenpad zorgt voor de praktische ontsluiting. Er zijn twee doorsteken vanaf de Eendenstraat tot 

aan dit kruiwagenpad. De zijgevels van de woningen die op deze doorsteken uitgeven beschikken over 

ramen die zorgen voor de nodige sociale controle. Aanplantingen bieden hier de nodige privacy voor de 

bewoners. 

De woningen hebben aangename leefruimten met zowel aan de voor- als achterzijde grote glaspartijen. 

De ommuurde voortuintjes met hagen worden zo volop mee bij de woning getrokken en er ontstaat 

interactie met de straat zonder dat de privacy van de bewoners in het gedrang komt. De Eendenstraat 

wordt een echte woonstraat waar de bewoners centraal staan. De auto is slechts een ondergeschikte 

passant. Op het uiteinde van het project wordt bovendien een doodlopend woonerf aangelegd als plek 

waar kleine kinderen samen kunnen spelen.  

De binnenruimten werden afgewerkt met duurzame materialen in een warme kleurtint, mooi aansluitend 

bij de ramen en de gevelsteen maar ook voldoende neutraal zodat de bewoners geen stijl wordt 

opgedrongen. De keukens vormen een accent in het interieur, maar ook hier zonder opdringerig te zijn. 

Alle wooneenheden werden ontworpen en gerealiseerd als BEN-woningen. Er werd grote aandacht 

besteed aan luchtdichtheid, isolatie, ventilatie en hernieuwbare energie, zodat de bewoners van een 

laag energieverbruik kunnen genieten.  

De woningen zijn inmiddels allemaal bewoond. 

Het project is binnen de vastgestelde budgetten en tijdspanne gerealiseerd. 


