PROJECTEN

180 tot 250 koopwoningen op 1,5 km van Tiense Grote Markt

Armada ontwikkelt’
vlakbij Tiens recreati
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1 .OJECTONTWIKK~ELAAR Armada nu

.tit Oud-Turnhout tovert in overleg met de
stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant de site van hei voormalige Provinciaal
internaat Tienen tegen 2015 om in een duurzaam woonproject met 180 tot 250 nieuwe
koopwoningen. Onlangs vond de ondertekening van de aankoopakte plaats, waarbij het
flense stadsbestuur en de provincie Vlaams-Brctbant de gebouwen en terreinen van het
voormalige internaat voor 2,95 miljoen EUI? overdroegen aan Armada, meer bepaald de
vennootschap Anemoon Park nv. liet internaat zelf wordt omgetoverd in appartementen.

De Tiense burgemeester Marcel Logist
stipte aan dat zijn stad in 2003 haar am
bities heeft vastgelegd in het City- en re
giomarketingplari Tienen. Hierin wor
den vier speerpuntefl geformuleerd
waaraan het beleid speciale aandacht
wil besteden: de positionerit’Lg van Tie
nen als economische regio, het herstel
van haar centrumfunctie, de opwaarde
ring van de ruimtelijk-visuele structuur
van de stad en de herwaardering van de
woonfunctie.
“Tienen bezit alle troeven om zich te
profileren als woonstad. De stad is im
mers geografisch gunstig gelegen en is
goed bereikbaar op amper een halfuur
van dc luchthaven van Zaventem. Daar
naast is Tienen een bevattelijke en over
zichtelijke stad met een glorierijk verle
den en een sterk verenigingsleven. De
stad biedt tevens ruimte voor ontwikke
ling. Het stadsbestuur streeft er dan ook
naar om op zijn grondgebied optimale
woonfaciliteiten te bieden en nieuwe
projecten te realiseren. We willen in de
periode 2007-2017 1.550 bijkomende
woningen voorzien, waarbij het belang
rijk is om het woningaanbod voldoende
te differentiëren. Behalve sociale Wo
ningbouw en woongelegenheden voor
senioren moeten we ook de midden- en
hogere inkomensgroepen kunnen aan
trekken. Het project aan de Anemonen
laan is hiervan een onderdeel”, opperde
Marcel Logist.
Karin Jiroflée, gedeputeerde van de
provincie Vlaams-Brabant, toonde zich
om twee redenen blij dat de betrokke
nen hun handtekening konden plaatsen
onder de verkoopovereenkomst voor
de gronden aan de Anemonenlaan en de
Hamelendreef. “Vooreerst heeft dit dos
sier door allerlei oorzaken iets langer
aangesleept dan voorzien en hoop ik
dat deze ondertekening een nieuwe
start mag betekenen. Ik ben echter
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“We willen het ganse domein in drie of vier fases ontwikkelen en per woOflZOflC
aanstellen”, verklaarde Bart Langens, directeur van Armada nv.
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TURNOVA EN WOONPARI( DE BOOMEN
Armad&n.v zag h~ fichifin.2~5 toë.~ twee ondernemers in de vastgoedsector
besloten h~n krachten~te bundelen n a.v een. gemeenschappelijk nuxed use
project de reconversie ‘van de voprmalige Brepoissite mu~hout~e’~I~irema
(3i oep vet enigt eezvaantal Nederlandse onderne
geli die actief~ijn in vast
goedontwikkëhtjg, parkeerconcepten en tèchmscke parkeex9plossmgefl Heeten Group Is al dhe deceru~ia bedrijvig op de~Belgische maikt vanresidentieel,
conutiércjéél en iKdu~tfiee1 v~tgçed.
Op dit ogenblik heeft Arrnada versch ~~tnçle ~gvota. p?ojectëtt vôqr~ lii ~çtaal
meer dan 350 miljoen BUR In ontwikheh~ng en mtvoerifig He stadshart~ur
nova in Turnhout, een pps-project mei de stad Turuhout is~eejt niultifunctiO
rieel 5ta~skernvernieUWmgSPr0JeCt van zowat 200 mitjoen BUR op de bijna 4
ha grote ex-Brepoissite met 250 woningen, 30 winkels, een hotel er~ 900 on
dergrondse parkeerplaatsen dat in 2012 moet opgeleverd worden. Als laureaat van het Stadsvernieuwingsfonds in 2007 werd het beloond met een pro
jectaubsidie van 3,2 miljoen EUR. Het AnemoonproieCt in Tienen wordt ge
raamd op ongeveer 45 miljoen EUR. Aan het woonpark De Boomen in Vosse
laar ten slotte, een hoogwaardig residentieel project in een park van wijlen dr.
Paul Janssen dat wordt uitgevoerd tussen 2010 en 2014, kleeft een prijskaart
je van pakweg 50 miljoen EUR.
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777 HA + 1,35 HA
De samenwerking tussen de stad Tie
nen, de provincie Vlaams-Brabant en
Armada werd reeds eind 2006 beze
geld in een pps-overeenkomst. In de
zomer van 2008 werd het ruimtelijk
uitvoeringsplan (rup) voor de herbe
stemming van het projectgebied de
finitief goedgekeurd. Op 12 decem
ber 2008 ondertekenden de drie part
ners de verkoopakte van de gebou
wen en de terreinen.
De provincie Vlaains-Brabant ver
kocht het schoolgebouw, de serre, de
speeltuin, de atletiekpiste, de omni
sportvelden en alle verdere aanhorig
heden aan de Harnelendreef 25 en
+25, die in totaal 7 ha, 77 are en 25 ca
bestrijken. De provinciale school
voor buitengewoon onderwijs De
Sterretjes, die gehuisvest is op het
gelijkvloers en de eerste en tweede
verdieping van het schoolgebouw,
kan nog tot 1 september 2010 ge
bruik maken van de speeltuin en de
atletiekpiste. De stad Tienen ver
kocht een aangrenzend perceel
grond van 1 ha, 35 are en 10 ca.
Het masterplan is opgemaakt door
Technum i.s.m. Eco-Architecten uit
Hasselt. Anemoon zal vooral eenge
zinswoningen op een totale bruto
vloeroppervlakte van zowat 24.000
m2 omvatten.

derd. Daarom werd een nieuwe akte op
gesteld die eerst door de Tiense ge
meenteraad en nadien door het Vlaams
Brabantse provinciebestuur werd goed
gekeurd.
“De Sterretjes verhuist naar een inge
sloten braakliggend terrein in de bin
nenstad, waardoor ze wordt ingebed in
het stedelijke weefsel en makkelijker
bereikbaar wordt. Doordat ze gesitu
eerd wordt vlakbij het P1SO ontstaat
een provinciale onderwijscampus voor
buitengewoon, secundair en volwasse
nenonderwijs. Een dergelijke operatie
voeren we overigens ook in Leuven
door. De speelse architecturale kwali
teit van de nieuwe school zal de her
kenbaarheid van ons onderwijs ten
goede komen. De Sterretjes wordt bo
vendien een passiefschool, waarbij we
waar mogelijk kozen voor duurzame
materialen en andere groene opties
zoals zonnepanelen, waterrecuperatie
en een groendak. De Sterretjes richt
zich bovendien naar buiten. De nieuwe
school moet tijdens de schoolvakanties
en buiten de schooluren uitgroeien tot
een nieuwe ontmoetingsplaats voor alle
Tienenaars”, deelde de gedeputeerde
mee.

Groene long
Bart Langens, directeur van Armada,
merkte op dat resoluut wordt gekozen
voor een aanpak die verschilt van ande
re verkavelingsvormen in het Vlaamse

landschap. “De situatie is dan ook uniek
voor dit ruim 9 ha grote en groene do
mein grenzend aan het groene recre
atiedomein Viander met zijn kinder
speeltuin, kinderboerderij en visvi.jvers.
Beide gebieden vormen samen een
groene long van meer dan 15 ha op nau
welijks 1,5 km van de Grote Markt van
Tienen. Onze ontwerpers en architectei
stonden dan ook voor de uitdaging om
de kwaliteiten van deze groene omge
ving te waarderen en de woonomgeving
hier in te passen. Het resultaat is een
woonpark (en geen ‘verkaveling’) waar
respect voor de landschapskwaliteiten
centraal staat. Het centraal gelegen
grasland en de atletiekpiste worden om
getoverd tot een kwaliteitsvolle publie
ke groene ruimte. Samen maken zij de
verbinding met het Vianderpark. Boven
dien zuilen ze de ideale ontmoetings
ruimte vormen voor de bewoners
(speelweide, wijkfeesten, bewegings
mogelijkheden...). Wij geloven heel
sterk dat deze interactie met het Vian
derpark bijdraagt tot een ruimtelijk ge
slaagde inplanting. Het opzet is zelfs
een doorlopende groene ruimte die
voor iedereen toegankelijk is”, stelde
hij.

Bij de inrichtingsplannen voor de groe
ne ruimte werd uitgegaan van het ge
bruik van streekeigen beplanting, bele
vingswaarde, waterretentie en een bete
re bereikbaarheid voor voetgangers en
fietsers. Het autoverkeer wordt via

vooral tevreden omdat deze overeen
komst volgens rni.j alleen maar win
naars oplevert: de provincie kan haar
school voor buitengewoon onderwijs
De Sterretjes verplaatsen naar de bin
nenstad, terwijl de stad Tienen en de nv
Anemoonpark een ambitieus woonpro
ject kunnen realiseren in de groene
stadsrand”, merkte ze op.
De provincie, de stad en toen nog nv
Armada tekenden reeds twee jaar voor
dien een verkoopovereenkomst, waarin
enkele opschortende voorwaarden
waren opgenomen die eind 2007 ver
vuld waren. Intussen waren echter
nieuwe problemen opgedoken. Zo
bleek het aanvankelijke ti.jdspad voor
de verhuis van De Sterreljes op 1 janu
ari 2009 al snel iets te optimistisch door
de ingewikkelde procedures die een
openbaar bestuur bij bouwdossiers
moet doorlopen. Gelukkig gingen de
stad Tienen en de bestuurders van nv
Anemoonpark ermee akkoord dat de
school tot 1 september 2010 op haar
oude locatie kan blijven. Inmiddels
bleek de oorspronkelijke overeenkomst
echter ook op andere punten verou
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Door de ondertekening van de verkoopovereenkomst droegen burgemeester Marcel
Logist (tweede van r.) namens de stad Tienen en gedeputeerde Karin Jlroflée (m.)
namens de provincie Vlaams-Brabant de terreinen en gebouwen van het voormalige
Provinciaal Instituut Tienen over aan projectontwikkelaar Armada, vertegenwoor
digd door gedelegeerd bestuurder Peter Heeren (r.). De verkoopakte werd verleden
door notarissen Albert Janssen uit Tienen (1.) en Jozef Coppens uit Vosselaar
(tweede van 1.).
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korte verbindingen naar de woonzones
geleid en krijgt niet de gelegenheid om
diep in het domein door te dringen.

we van bij de aanvang een geborgen
woonomgeving creëren”, beklemtoon
de Bart Langens.

“In dit woonpark wordt ruimte ge
creëerd voor 180 tot 250 woningen. Net
als bij de inrichting van de groene ruim
te zijn de landschappelijke kwaliteiten
richtinggevend voor het ontwerp. Het
domein wordt opgedeeld in een aantal
deelgebieden waarvoor afzonderlijke
woontypologieën werden uitgewerkt.
Zo kunnen we in het noorden van het
woonpaik duidelijk drie zones onder
scheiden op basis van hun huidige kwa
liteiten. In het noordoosten wordt ge
bruik gemaakt van het reliëf en de
glooihtgen om de woonzone vorm te
geven, in het noordwesten wordt door
een lagere woondichtheid het karakter
van het jonge bos behouden. Centraal
in dit noordelijke deel bevindt zich het
huidige internaatsgebouw waarvan het
actuele volume richtinggevend is voor
de nieuwe ontwikkeling. Dit is geen ta
bula rasa-verhaal, wast de aanwezige
kenmerken en eigenschappen vormen
het kader. Door deze aanpak kunnen

Armada kiest voor een brede mix van
moderne woonvormen met een hoge
woonkwaliteit. Het woonpark Ane
moon moet als omgeving open staan
voor iedereen: kleine en grote jonge ge
zinnen die deze autovrije en groene
woonomgeving waarderen evenals ver
tegenwoordigers van de babyboomge
neratie die gesteld zijn op hun privacy
maar ook graag genieten van de nabij
heid van een stadscentrum.
“We creëren woningen met een sterke
variatie in grootte en afwerking zodat
wonen in dit woonpark voor iedereen
bereikbaar wordt. Bovendien zullen alle
woningen beschikken over een eigen
buitenruimte en genieten van overvloe
dig groen en licht. Ook een kavel kopen
en er zelf op bouwen, is mogelijk. Die
diversiteit en variëteit komt terug in
bijna al onze projecten. We geloven im
mers sterk in een brede mix van bewo
ners. Bovendien streven we naar een

vooruitstrevende, harmonieuze en kwa
liteitsvolle architectuur zonder afbreuk
te doen aan de individuele wensen van
de bewoners. Hiervoor zullen in de loop
van het proces specifieke ontwerpers
en architecten aangeduid worden”, sig
naleerde de directeur van Armada.
Intussen zijn de ontwerpers en archi
tecten gestart met een vertaling van de
ruwe schets in gedetailleerde land
schaps- en inrichtingsplanrien. Armada
hoopt in de tweede helft van dit jaar de
eerste vergunningen aan te vragen en
begin 2010 over toelatingen te beschik
ken. Dan kan tevens de eerste fase van
de verkoop aanvatten. Als de vereiste
vergunningen verkregen zijn, kan in
2010 gestart worden met de aanleg van
de wegenis, de riolering en het open
baar groen. Omdat het om een groot
project gaat, zal de aanleg en commer
cialisatie/ingebruikname
gefaseerd
plaatsvinden. De eerste bewoners wor
den verwelkomd in 2011. Het ganse pro
ject moet tegen 2015 gerealiseerd zijn.
JL.
-

AG VESPA BOUWT 17 STADSVILLA’S IN BORGERHOUT
AG Vespa is gestart met de sloop van oude,
verkrotte huizen in de Kroonstraat en
Bleekhofstraat in Borgerhout. Ze maken
plaats voor 17 stadsvilla’s. Kenmerkend
voor de stadsvilla’s is dat ze hoofdzakelijk
horizontaal georganiseerd zijn en langs ver
schillende kanten uitkijken op ten-assen,
patio’s en tuinen. Dit is in tegenstelling tot
klassieke stadswoningen die in verdiepin
gen gebouwd worden en die vooraan uitkijken op de straat en achteraan op de tuin.
Dit project is een nieuwe stap in de op
waardering van de buurt.
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In de Kroonstraat en Bleekhofstraat stond
een groot pakhuis omgeven door verkrotte
woningen. Het pakhuis werd gebruikt door
de Kringwinkel. AG Vespa werkte samen
met de Kringwinkel en vijf andere partijen
een plan uit voor de site. De Kringwinkel
verbouwde haar winkel op de benedenver
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dieping. Op de bovenste verdieping werden
woningen en kantoorruimtes voorzien. AG
Vespa pakt nu de oude, verkrotte huizen
eromheen aan.
AG Vespa gaf aan architectenbureau 360 de opdracht om een ontwerp te tekenen. Het resultaat zijn drie verspringende
bouwvolurnes met 17 stadsvjlla’s (foto), die aan verschillende kanten worden omsloten door buitenruitntes. De bewoners
krijgen hierdoor overhoekse zichten op terrassen, patio’s en tuinen. Het plan omvat ook een ondergrondse parkeergarage
niet 22 plaatsen en een commerciële ruimte. De bouw is klaar in het najaar van 2010. Daarna worden de woningen verkocht.
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AG Vespa voert het grond- en pandenbeleid van de stad Antwerpen uit. Hiermee zet ze architectuur in als middel voor stads
ontwikkeling. Storende krotten maken plaats voor een kwaljteitsvol woningaanbod. AG Vespa heeft een katalyserende voor
beeldfunctie. Betere woningen dragen immers hij tot een mooiere woonomgeving. Dat trekt nieuwe bewoners aan en sti
niuLeert de private ontwikkeling. De woningen zijn architecturaal kwaliteitsvol en worden aan een marktconforme priis ver
kocht.
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