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1. Situering 



Ligging - macro 



Ligging – uitbreiding Clementwijk 

bestaande  
Clementwijk 

uitbreiding duurzame 
groene woonwijk 



Ligging - micro 

28 ha 
700-tal we 



Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Deelgebied 2 :  
Stedelijk woongebied  
Clementwijk 

Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 



2. SAMENWERKING 



Inbreng publieke en private partners 

MATEXI 

SNMH 

ICW 

STAD SN 

OPENBAAR 
DOMEIN 

Private partner: 

Publieke partners: 



Masterplan: toewijzing woonvelden 
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beleidsgroep 
kwaliteitskamer 
ontwerp masterplan 

formele stap 
stuurgroep 
werkgroep 

betrekken omwonenden 

2009 2010 

bewonerswandeling 

Opstart beleidsgroep 

2007 2008 

Gunning 
ontwerpteam 

Ondertekening 
samenwerkings-
overeenkomst 

Gunning kwaliteitsbewaker 
en energiebureau 

Opstart 
stuurgroep / 
werkgroepen 

2013 2014 

start 
infrastructuurwerken 

Indienen aanvraag VK-
vergunning 

Verkrijgen VK-
vergunning 

Start verkoop 

2011 2012 

Indienen aanvraag 
openbaar domein 

Verkrijgen vergunning 
openbaar domein 

Proces 

inloopmoment 

2015 

einde 
infrastructuurwerken 



3. ONTWERP 



Ontwerp 

Ontwerp en studiebureaus: 

► Masterplan + MOBER: Technum 

► Ontwerp + publieke ruimte: Fris in het Landschap + Grontmij Belgium 

 

Externe expertise: 

► Kwaliteits- en duurzaamheidsbewaker:  evr-architecten 

► Energieconcept: Ecofys 

► Marktonderzoek: IDEA-consult 

 

Aannemer: 

► Aclagro 

 

  

 

 

 

 

 



Ontwerp masterplan (Technum) -  2005 



Ontwerp – oorspronkelijk landschap 

Grontmij – Fris in het Landschap 



Ontwerp – bestaande grachtenstructuur 

Grontmij – Fris in het Landschap 



Ontwerp (Grontmij)  -  2008 

Duurzame wijk 

 

► aanpassing nieuwe woonvelden, rekening houdend 
met bestaande groenblauwe structuur (grachten) 

 

► publiek park (± 4 ha) aansluitend op bestaand groen, 
verbinding met dreef, ruimte voor waterinfiltratie 

 

► aansluiting op de snelle fietsverbinding naar het 
centrum, collectief bezoekersparkeren, leefstraten, … 

 

► buurtwinkel, school 

 

► compact bouwen + verscheidenheid gestapeld 
wonen, parkappartementen, rijwoningen, gekoppelde 
woningen 

 

► autoluwe woonwijk met speel- en leefstraten 

 

 

 

 



Ontwerp  -  2010 

Fiets- en wandeldreef 

Hoofdontsluiting  
gemotoriseerd verkeer 

Enkel openbaar vervoer 

Collectief bezoekersparkeren 
+ parkeerplaatsen voor autodelen 



Ontwerp > Masterplan 

►Lang traject tussen opstart ontwerp en definitief masterplan 

►Masterplan omzetten naar verkavelingsvergunning 

►Verhogen densiteit op woonvelden (duurzaamheid) 

 

 

± 5 jaar 

MASTERPLAN ONTWERP 



Masterplan > Verkavelingsplan VELD 23 

± 5 jaar 

MASTERPLAN VERKAVELINGSPLAN VELD 23 
MATEXI 

2010 2015 



NATUURLIJK PARK MET HOGE BELEVINGS- EN SPEELWAARDE 

 



NATUURLIJK PARK MET HOGE BELEVINGS- EN SPEELWAARDE 

 



NATUURLIJK PARK MET HOGE BELEVINGS- EN SPEELWAARDE 

 



PARK MET RUIMTE VOOR WATER 

 



PARK MET RUIMTE VOOR WATER 

 



“PARKPROMENADE” WANDEL- EN FIETSAS 



“PARKPROMENADE” WANDEL- EN FIETSAS 



LEEFSTRATEN 



LEEFSTRATEN EN OVERGANG NAAR DE WOONVELDEN 



DWARSPLEINTJE 

 



DWARSPLEINTJE 

 



Aanleg Park 

►Dure afwerking: aanleg paden (uitgewassen beton), korven, houten 
constructies, nivellering,... 

 

►Extensief beheer 

 

►Subsidie: verwerving aanleg park (Stad) 

 



Link park - woonvelden 

► Woonvelden ‘afgezonderd’ van park 

► Uitdaging: hoe woonkwaliteit creëren op deze velden? 

 



4. BEELDKWALITEITSPLAN 



Beeldkwaliteitsplan 

PROJECTDEFINITIE  BEELDKWALITEITSPLAN 
 
Rekening houden met:  

► Masterplan 

► Inrichtingsplan van de publieke ruimte 
 

Criteria 

► Ruimtelijke kwaliteit 

► Duurzaamheid 

► Woonkwaliteit 

► Materiaal 
 

Invloedsveld 

► Richtlijn bij verkavelingsvoorschriften 

► Projectdefinitie architectuurwedstrijden 

► Maatstaf  bouwvergunning 

 

 

INHOUDELIJKE ONDERLEGGER: DUURZAAMHEID 

► Management 

► Transport 

► Water 

► Landgebruik en ecologie 

 

 

 

 

 

 



Beeldkwaliteitsplan 

OPBOUW 

WIJK 
 

(PUBLIEKE RUIMTE)  
 

WOONVELDEN 

 

Onderwerpen 

► Footprint 

► Bouwhoogte 

► Hagen woonvelden 

WOONVELD 
 

WOONPROGRAMMA 

A. GRONDGEBONDEN WONINGEN 

B. MENGVORM GRONDGEBONDEN EN 
 GESTAPELDE WONINGEN 

C. GESTAPELDE WONINGEN 
 

SEMI-PUBLIEKE BINNENGEBIEDEN 
 

Onderwerpen 

► Percelering 

► Inplanting volume 

► Volumetrie 

► Schakeling rijwoningen. 

► Woonvorm 

 

 

GEBOUW 
 
WOONEENHEDEN: 

Analyseren a.d.h.v. onderdelen 
 

Onderwerpen 

► Gevelmaterialen 

► Buitenzonnewering 

► Ramen en deuren 

► Inkomdeur, huisnummer 

► Garages, carports en fietsenstalling 

► Schouwen en doorvoeren 

► Terrassen 

► Hagen 

► Tuin en tuinberging 

► Bomen 



Beeldkwaliteit wijkniveau 

A. Grondgebonden woningen 2 bouwlagen 
+ max. 30% van bouwveld extra bouwlaag 

B. Grondgebonden woningen / parkapp.  
 max. 3 bouwlagen 
+ max. 40% 1 of 2 extra bouwlagen 

C. Parkapp. / gestapelde woningen 
3-5 bouwlagen 

WIJK 

HAGEN  FOOTPRINT + BOUWHOOGTE 

► De woonvelden worden afgewerkt met 
een continue haag 



Beeldkwaliteit woonveldniveau 

TYPOLOGIE  A  

TYPOLOGIE B 

Grondgebonden rijwoningen met collectief parkeren 
in binnengebied of carport achteraan de tuin 

Combinatie van grondgebonden en gestapelde woningen 

► Schakelen met zo weinig mogelijk verschuiving in 
voorbouwlijn, nok- en kroonlijsthoogte  

► Uitbouwen zo veel mogelijk gekoppeld, zo weinig 
mogelijk gevel  

► Dakvorm: plat dak = groen- of  koeldak 

► Dakvorm: hellend dak naar het zuiden nok: O-W 

► mogelijkheid voor PV-installaties 

 

Duurzaam bouwen: 

► Dakvorm: plat dak = groen- of  koeldak 

► Dakvorm: hellend dak naar het zuiden nok: O-W 

► mogelijkheid voor PV-installaties 

 

 

 

Duurzaam bouwen: 

► Hoogteverschil in het volume  max. 2 bouwlagen 

 

WOONVELD 

TYPOLOGIE  B  



Beeldkwaliteit woonveldniveau 

► Dakvorm: plat dak = groen- of  koeldak 

► Dakvorm: hellend dak naar het zuiden 
nok: O-W 

► mogelijkheid voor PV-installaties 

Duurzaam bouwen: 

► Diversiteit in organisatie 

► Losgekoppelde hoekoplossingen 

► Doordachte uitsparingen in het volume 

TYPOLOGIE  C  

Appartementen met collectief parkeren gedeeltelijk 
ondergronds 

WOONVELD 

ANDER PROGRAMMA 

► mogelijk  

► aangemoedigd 

► In fase 1 : realisatie van een co-housing project 

► In fase 2 : eventueel realisatie van school 

► projectdefinitie kan wijzigen voor ander programma 
(kinderdagverblijf, buurtwinkel,…) 

 

 

 



Beeldkwaliteit gebouwniveau 

GEBOUW 

ZONNEWERING INKOM EN ORIENTATIE 

FIETSENSTALLING CARPORT 



5.  FASE 1 



AANBEVELINGEN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN: 

►Minimum eisen aan isolatie 

►Ventilatie systeem D + WTW verplicht 

►Minimum eisen aan luchtdichtheid 

►PV panelen 

 

DE AFVALLERS: 

►Houtgestookte warmtekracht koppeling = te kleine projectomvang 

►Gasgestookte warmtekracht koppeling = matige optie, beperkt 
milieuvoordeel 

 

 

 

 

Energieconcepten (workshop Ecofys - 2009) 



► 31 woningen 

► 32 appartementen 

► Kleinere private buitenruimtes 

► Collectief binnengebied 

► Ondergronds parkeren + gegroepeerd 
parkeren bovengronds 

► Gestapeld wonen aan het park 

 

 

 

 

 

Matexi - woonveld 23: in uitvoering 

Veld 23: ± 8.650m² 





► Masterplan (2010) 

►38  units  

►44 we/ha 

 

 

 

 

Matexi - woonveld 23: verhogen densiteit 

Veld 23:  
± 8.650m² 

► Verkavelingsplan (2015) 

►63 units 

►73 we/ha 

 

 

 

 

 
± 5 jaar 



► Collectief binnengebied 

► Ondergronds parkeren + gegroepeerd parkeren bovengronds 

 

 

 

 

 

Matexi - woonveld 23: woonkwaliteit 

P P 

P? 



► EPB-eis (bouwvergunning): max. E60   

►8 woningen: BEN (E30 of lager)  

►overige woningen: E40 – E50 ! 

 

► PV – panelen 

►standaard 4 panelen geplaatst 

 

► Optie: bovenop verkoopprijs meerprijs van 7.500€ => BEN woning 

►vermindering onroerende voorheffing voor een periode van 5 jaar 

►premies Eandis 

►minder Energie verbruik 

►Conclusie: terugverdientijd tussen 6 à 8 jaar = interessant 

 

► BEN vs Passief: hoge bouwkost <-> terugverdientijd 

 

 

 

 

 

 

Matexi - woonveld 23: duurzaam bouwen 



 

► Gemiste kans: recuperatie van grijs water 

►niet meer interessant gezien alle nutsvoorzieningen reeds aangelegd werden 

 

► Belang van oriëntatie: 

►Noord - Zuid: alle woningen plat dak 

►Oost - West: alle woningen hellend dak  

 

► Afvoeren in duurzaam verzinkt staal, betonnen dakrand, witte roofing,... 

 

 

 

 

 

 

Matexi - woonveld 23: duurzaam bouwen 

OOST - WEST NOORD - ZUID 



Matexi - woonveld 23: duurzaam bouwen 

Totale sample (N=1540) Inclusief universals 

Minst belangrijk Meest belangrijk 

Uittreksel segmentatie Research (november 2015) 
relatief belang van de verschillende elementen 





Matexi - woonveld 23: in verkoop 

Kijkwoning 

►nog 16 appartementen  

      => slechts 33% verkocht 

►nog 12 woningen  

      => slechts 52% verkocht 

 

► Start verkoop: begin 2015 

 

 

 

 IN VERKOOP 



►woningen met ondergrondse parkeerplaats, gelegen rond een groen binnenhof 

►appartementen met zuidwest-terras met zicht op het park en bovengrondse 
afgesloten fietsenstalling 

►nieuwe woonbuurt aan een nieuw aangelegd stadspark van 40.000m² 

►met de trein op 22 minuten naar Antwerpen Centraal 

►dicht bij scholen en winkels, bushalte op wandelafstand en op fietsafstand van 
het station 

►accent op duurzaamheid woningen: E-peil E40, deels BEN-woningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matexi - woonveld 23: kwaliteiten 

Kijkwoning 



► Ligging nieuwe “Clementwijk” onduidelijk 

 

►connotatie sociale wijk (cfr. bestaande Clementwijk) 

 

►naamswijziging project naar “Terneuzenwegel” 

 

 

► Perceptie nieuwe Clementwijk: enkel parkeren mogelijk aan de rand van de wijk 

 

►= ONJUIST, parkeren is wèl mogelijk op de woonvelden 

 

►moeilijk over te brengen bij de mensen 

 

 

 

 

 

 

Matexi - woonveld 23: moeilijkheden 

Sint-Niklaas 
Terneuzenwegel 



► Niet mogelijk om te parkeren op eigen perceel 

 

► slechts 1 parkeerplaats/carport per woning voorzien op eigen bouwveld 

 

► plaats voor 2e wagen op bezoekersparking aan de rand = niet nabij 

 

► Creëren van een kwalitatief groen binnengebied: collectief  

 

►moeilijk verkoopbaar 

 

► Veiligheid water/bruggetjes voor gezinnen met kinderen? 

 

 

 

 

 

 

Matexi - woonveld 23: moeilijkheden 



Matexi - woonveld 16: ligging 

VELD 16 

Grenzend aan de bestaande wijk 



► Verhogen van densiteit: 6  =>  10 units 

► 10 woningen met individuele tuin 

► Collectiviteit beperken: enkel collectief parkeren 

 

Matexi - woonveld 16: verkavelingsaanvraag 

Beroep 

bewoners Karekietstraat: 

densiteit, parkeerdruk,  

aantal bouwlagen (privacy) 

 

Verkavelingsvergunning 
Deputatie 09.02.2017 

 

 

 

 



Uitdagingen 

►Samenwerking private partners en publieke partners 

 

► Intern verantwoorden van dure infrastructuur in combinatie met groot 
verlies aan verkoopbare grond => opl: subsidies park 

 

►Stedenbouwkundig concept van het masterplan 

 

►Commercialisatie 

 

►Waterhuishouding: creatieve oplossing 

 

►Mix van private woonontwikkeling met sociaal 

 

►Communicatie: negatieve perceptie 

 

 



Lessons Learned 

► Inspraak private partners en publieke actoren (openbare aanbesteding) 

 

►BKP: - strenge voorwaarden vs flexibiliteit (bvb wit buitenschrijnwerk) 

      - totaliteit vs woonvelden 

 

►Ecologisch ontwerp van parkzones vs dure afwerking 

►Subsidie: verwerving aanleg park (Stad) 

 

►Gradatie localisatie bewoners / bezoekersparkeren 

 

►Lang traject (ontwerp > masterplan > VKV) => visie achterhaald 

 

►Recuperatie grijs water vs nutsvoorzieningen reeds uitgevoerd 

 

►Handhaving: nieuwe bewoners parkeren hun wagen voor de deur 

 

 



Questions? 


