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Mechelen Draaibankstraat 

Compact wonen met een ruimtelijk gevoel 
Met dit project van 12 duplexwoningen brengt KLEMO licht en ruimte in de Draaibankstraat. 
Tweederde van de nieuwe gevel springt achteruit ten opzichte van de rooilijn waardoor de straat 
plaatselijk wordt verbreed en een rustige overgang tussen publieke en private omgeving ontstaat, 
en er meer groen en lucht in de straat komt. 

Niet meer dan 1/5 van de projectgrond wordt bebouwd. Een groot deel van de locatie blijft 
daardoor beschikbaar als open ruimte, voor groen en parkeren. Van deze oppervlakte maken we 
gebruik om een groene aantrekkingspool te plaatsen in het centrum van het bouwblok, als 
voorbeeld voor de mogelijke opwaardering van de naast- en achterliggende percelen. 

 

Ontdek in deze brochure alle details over dit project. Heb je na het lezen nog vragen of 
bedenkingen? Aarzel niet om het KLEMO-team te contacteren.  

 

 

 

 

  

ontwerpbeeld Studio Klein-Brabant 
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Ligging 
De Draaibankstraat is de centrale woonstraat van de Arsenaalwijk in het zuidoosten van 
Mechelen, gelegen tussen de Leuvensesteenweg en de spoorweg. 

Voorzieningen 

Alle voorzieningen, zoals het stadhuis, banken, postkantoor, huisartsen, apotheken, winkels, 
markt, grootwarenhuizen en horeca zijn op wandelafstand van maximaal 20 minuten of 10 
minuten met de fiets bereikbaar.  

Vlakbij vind je de basisschool De Puzzel, en even verder Basisschool De Ham.  In het centrum 
van Mechelen vind je verschillende middelbare scholen en afdelingen van de Thomas More 
Hogeschool. 

Met het Provinciaal Sportpark De Nekker, UGC Cinema’s, de Dijle en het kanaal Leuven-Dijle, 
Zoo Planckendael, Vrijbroekpark, Mechels Broek, tal van sportaccommodaties en musea en 
bezienswaardigheden in het stadscentrum, heb je een uitgebreide keuze aan ontspannings-
mogelijkheden binnen handbereik. 

Mobiliteit 

Dit project scoort bijzonder sterk qua mobiliteit en bereikbaarheid met een Mobiscore van 
maar liefst 9,8/10!  

Mechelen ligt op de F1-fietsostrade. Na de werken aan de stationsomgeving fiets je vlot en 
veilig via Vilvoorde naar Brussel of via Duffel en Mortsel naar Antwerpen. Langs het Kanaal is 
ook Leuven gemakkelijk bereikbaar met de fiets. De Dijle, Nete en Rupel brengen je langs 
grotendeels autovrije jaagpaden tot in Willebroek en Boom. 

Het NMBS-station ligt op minder dan 1,5 kilometer van de Draaibankstraat, net 5 minuten met 
de fiets of een kwartiertje stappen. Per trein heb je verbindingen naar alle hoeken van het land, 
met  Antwerpen en Brussel als belangrijkste verrbindingen. De Lijn bedient verschillende haltes 
op de Leuvense Steenweg en de Zandpoortvst (op 500 meter), met verbindingen naar 
Mechelen Station of het AZ Sint-Maarten, Antwerpen, Leuven, Zaventem, Lier, Aarschot, Geel, 
Herentals, … 
 

Met de auto ben je op 5 minuten op de E19 dankzij de nieuwe tangent.  
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Wat is er te koop? 

12  BEN-duplexwoningen met tuin of terras 

Het project in de Draaibankstraat omvat 12 duplex- of gestapelde woningen: onderaan een rij 
van 6 woningen met tuin, met daarboven een tweede rij met 6 woningen met een terras. 

Door het hoogteverschil tussen de straat en de tuin, hebben alle bovenliggende woningen een 
ingang aan de straatzijde, en vijf van de zes onderste woningen een inkom aan de tuinzijde. 

Types woningen 

Er zijn drie types woningen met volgende indeling te koop: 
(de aanduiding x/y verwijst naar het aantal slaapkamers (x) en het aantal personen waarvoor de 
woning geschikt is (y); type 3/4 betekent dus 3 slaapkamers, geschikt voor 4 personen)  

 1 x type 2/3, eengezinswoning met tuin 
 5 x type 3/4, eengezinswoning met tuin 
 6 x type 3/4, eengezinswoning met terras 

. De tuinen van de onderste woningen maken, net als de parkeerplaatsen en de 
fietsenstalling, deel uit van de gemeenschappelijke eigendom. Er is wel een privatief 
en exclusief gebruik en genot van deze tuinen voor de bewoners van de betreffende 
woning. 

. De bovenliggende woningen hebben een inpandig terras met een ingewerkte 
terrasberging. 

. In het binnengebied is een ruime parking met 27 autostaanplaatsen aangelegd. Aan 
elke woning is een individuele parkeerplaats gekoppeld die niet apart verkocht kan 
worden. De overige staanplaatsen zullen te koop worden aangeboden, ook aan de 
buurtbewoners. De parking is dus een volledig privatieve aangelegenheid maar de 
toegang tot de parking zal niet worden afgesloten. 

. Rechts naast de inrit naar de parking is een gemeenschappelijke fietsenstalling voor 
25 fietsen voorzien die in mede-eigendom is, en ter beschikking staat van de 
eigenaars van de 7 woningen zonder tuinberging. 
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Indeling woningen  

De woningen zijn steeds opgevat als doorzonwoningen, de leefruimtes en keuken vormen een 
open geheel. Alle wooneenheden zijn daardoor ruim, licht en energiezuinig gebouwd.  

 

 Lot 1: Draaibankstraat 110/0001 . Type 2/3 met privatieve tuin (31 m²) 
Ingang langs straatzijde (gelijkvloers), in gemeenschappelijke inkomhal met woningen 
110/0101 en 110/0102 

. Gelijkvloerse verdieping: inkomhal met apart toilet; keuken, leefruimte, berging; 
inpandig terras 9,5 m² bereikbaar vanuit de leefruimte met spiltrap naar de tuin; 
afgesloten traphal naar -1 

. Verdieping -1: nachthal: 1 tweepersoons-slaapkamer + 1 eenpersoonskamer; apart 
toilet; badkamer; berging; tuin (zonder tuinberging) 

 
 
Lot 2: Draaibankstraat 104A  
Lot 3: Draaibankstraat 104 
Lot 4: Draaibankstraat 102 
Lot 5: Draaibankstraat 100 
Lot 6: Draaibankstraat 98  . Type 3/4 met privatieve tuin (55 -57 m²) 

Private ingang langs tuinzijde, niveau -1 

. Verdieping -1: tuin met tuinberging; inkomhal met apart toilet;  keuken, leefruimte, 
berging; traphal naar gelijkvloers (verdieping 0) 

. Verdieping 0: nachthal; 1 tweepersoons-slaapkamer + 2 eenpersoonskamers; apart 
toilet; badkamer; berging 

 
 
Lot 7: Draaibankstraat 110/0102  
Lot 8: Draaibankstraat 110/0101 
Lot 9: Draaibankstraat 108/0102  
Lot 10: Draaibankstraat 108/0101 
Lot 11: Draaibankstraat 106/0102 
Lot 12: Draaibankstraat 106/0101    . Type 3/4 met terras (9-11 m²) 

Ingang langs straatzijde (gelijkvloers), gemeenschappelijke inkomhal  

. Verdieping +1: inkomhal met apart toilet; keuken, leefruimte, berging; inpandig 
terras (+/- 10 m²) bereikbaar vanuit de leefruimte; traphal naar +2 

. Verdieping +2: nachthal; 1 tweepersoons-slaapkamer + 2 eenpersoonskamers; apart 
toilet; badkamer, berging 
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Parkeren 

Aan elke woning is een vaste private autostaanplaats gekoppeld, die niet apart verkocht mag 
worden. 

Lot 1: Draaibankstraat 110/0001  -  autostaanplaats lot 22 
Lot 2: Draaibankstraat 104A  -  autostaanplaats lot 30  
Lot 3: Draaibankstraat 104  -  autostaanplaats lot 32 
Lot 4: Draaibankstraat 102  -  autostaanplaats lot 33 
Lot 5: Draaibankstraat 100  -  autostaanplaats lot 36 
Lot 6: Draaibankstraat 98  -  autostaanplaats lot 37 
Lot 7: Draaibankstraat 110/0102  -  autostaanplaats lot 24 
Lot 8: Draaibankstraat 110/0101  -  autostaanplaats lot 23 
Lot 9: Draaibankstraat 108/0102  -  autostaanplaats lot 31 
Lot 10: Draaibankstraat 108/0101  -  autostaanplaats lot 34 
Lot 11: Draaibankstraat 106/0102  -  autostaanplaats lot 35 
Lot 12: Draaibankstraat 106/0101  -  autostaanplaats lot 38 
 
De autostaanplaatsen worden privatief verkocht. De inrit en de circulatieruimte voor de 
parkeerplaatsen is gemeenschappelijke eigendom van de eigenaars van alle staanplaatsen. 
 
Voor de bewoners die geen fietsenberging in de tuin hebben (loten 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12), is er 
een overdekte en afgesloten fietsenstalling, goed voor een 25-tal fietsen. Deze fietsenstalling is 
exclusief voor deze eigenaars voorbehouden, en kan niet apart verkocht worden. Elke gebruiker 
is mede-eigenaar van deze fietsenstalling. 

 

Gemeenschappelijke delen 

Voor de woningen, de groenvoorzieningen, de parkeerplaatsen en de fietsenberging is er 
mede-eigendom. Hiervoor werd een basisakte opgesteld, die de verdeling van de kosten regelt. 
De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) zorgt ondermeer voor het onderhoud van de 
gemeenschappelijke delen. Hiervoor zal een syndicus worden aangesteld. 

Elke eigenaar draagt bij in de kosten van dit onderhoud volgens zijn/haar aandeel in de mede-
eigendom. Daartoe wordt er een maandelijkse bijdrage voor de werkingskosten aangerekend. 
Deze maandelijkse kosten zijn nog niet vastgesteld, maar bedragen vermoedelijk rond de 30 euro. 

De vereniging van de mede-eigenaars kan beslissen om een reservefonds aan te leggen voor 
(grote) herstellingen. 
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De aandelen in de mede-eigendom voor de woningen zijn als volgt verdeeld: 

 

De aandelen in de mede-eigendom voor de autostaanplaatsen is als volgt verdeeld  



 

10 

Plannen  
Onderstaande plannetjes geven de afbakening van de percelen en de oppervlakte van het 
perceel weer. Elke kleur is een apart perceel. De delen met dezelfde kleur per twee bouwlagen 
horen bij elkaar. 

De individuele plannetjes van de woningen zijn in een afzonderlijk document beschikbaar. 

 
 
 
 

 

 

 

  

Niveau -1 - TUIN 
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Niveau 0 - STRAAT 

Niveau +1  

Niveau +2 
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Technische info  

Afwerking woningen 

. Om bij te dragen tot de helderheid van het project en het oplichten van het 
straatbeeld wordt overwegend een lichtgrijze, heldere gevelsteen gebruikt.  

. Voor het buitenschrijnwerk wordt aluminium schrijnwerk in RAL 9030 voorzien, een 
warme lichtgrijze kleur. Overige metaalschrijnwerk zoals leuningen, balustrades en 
constructies op de parking zijn in RAL 9010, helder wit uitgevoerd. 

. De gevels zijn opgebouwd uit dragend metselwerk 14cm dik, 12cm spouwisolatie, 
3cm luchtspouw en de gevelsteen.  

. De woningscheidende wanden zijn ontdubbeld: twee 14cm dikke dragende muren in 
snelbouw zijn gescheiden door een spouw van 5cm gevuld met 4 cm minerale wol. 
De platte daken zijn voorzien van 12 centimeter dakisolatie en zijn afgedicht met 
bitumineuze dakbedekking en afgewerkt met een groendak. 

. Wat betreft de binneninrichting worden de woningen casco verkocht, dit wil zeggen: 

 de vloeren hebben een chape afwerking, vloerafwerking is nog te voorzien; 

 de muren zijn bepleisterd maar niet geschilderd; 

 de muren van de badkamers zijn gecementeerd en afgewerkt met 
wandbetegeling; 

 de badkamer en 1 toilet per wooneenheid is voorzien;  

 keukeninrichting is niet voorzien; 

 de deuren en deurkozijnen zijn schilderklaar, een afwerklaag dient nog te worden 
aangebracht door de koper;  

 de muren en het plafond wordt schilderklaar wit gepleisterd. De raamkaders 
worden allemaal ingepleisterd, ramen tot op de grond krijgen een witte stenen 
vensterbank; 

 de trappen worden uitgevoerd in gevernist hout en hebben houten leuningen. 
Ook de binnendeuren worden uitgevoerd in hout en zijn schilderklaar. 

. De gelijkvloerse woningen hebben 10 centimeter gespoten vloerisolatie, met 
daarboven een cementgebonden dekvloer. Voor de woningen op de verdieping 
bedraagt de vloerisolatie 5cm. 

. De tuinen zijn genivelleerd en zijn voorzien van een aangelegd terras en deels van 
een grasmat.  

. De tuinbergingen van de gelijkvloerse woningen worden gemaakt uit hout, de 
poortjes en gaashekwerken zijn uitgevoerd in zwarte staaldraad.  
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Energiezuinigheid en technische installaties 

. De woningen zijn BEN-woningen:  dankzij een doorgedreven isolatie in de vloeren, 
wanden en daken zal het energieverbruik van de woning beperkt zijn. Ze hebben een 
maximum E-peil van E30 en een maximum S-peil van 22. Het jaarlijks primair 
energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte situeert zich tussen 45-52 kWh/m², 
naargelang de woning.  

. De woningen hebben een individuele installatie voor verwarming en sanitair warm 
water. Dit is een condenserende gasgestookte verwarmingsketel bestemd voor 
verwarming en bijkomend uitgerust voor de sanitaire warmwater productie. Voor de 
verwarming zijn wandradiatoren geplaatst. Verder hebben de woningen allen een 
afzonderlijke PV-installatie, capaciteit verschilt naar gelang de woning. 

. De woningen hebben een balansventilatie systeem C met vraag-gestuurde ventilatie 
via zelf-modulerende sturingskleppen: mechanische afzuiging in keuken, berging, 
badkamer en toilet, toevoer via raamroosters in leefruimte en slaapkamers. 

. De water-, gas- en elektriciteitsinstallatie werden gekeurd, ééndraadsschema’s zijn 
voorhanden. 

 

Energieprestaties  

Bij de bouw van de woningen werden volgende richtwaarden gehanteerd: 

 E-peil: < 30 
 S-peil: < 22 

De uiteindelijke waarden worden bepaald door de EPB-verslaggever. 

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, 
hoe energiezuiniger het gebouw. Het S-peil of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de 
gebouwschil uit. Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de woning op peil te 
houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil is. 

Overige info 

. Stedenbouwkundige bestemming:  Woongebied 

. Ligging:     geen BPA, verkaveling, gemeentelijk of  
      provinciaal RUP, geen overstromings- 
      gevoelige zone 

. Stedenbouwkundige vergunning:  18 november 2019 

. EPC:     nog te bepalen 

. Oriëntatie achtergevel:   zuid-west 

. Verwarming:    condenserende gasgestookte   
      verwarmingsketel 

. Perceelsoppervlakte:   2.244 m², waarvan +/- 400m² bebouwd 

. Woonoppervlakte:   119 – 132,5m²   
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Belangrijke info 

Kijkdag 

De woningen zijn na afspraak te bezichtigen op donderdag 19 mei 2022 tussen 16u en 19u. 

U kan hiervoor enkel telefonisch een afspraak maken op 015/20 74 12. 

Kandidatuur 

Papieren invullen en tijdig binnenbrengen: voor donderdag 9 juni. 

Bindend! Indien weigering: schrapping van de wachtlijst. 

Op voorhand financiering nakijken (geen financiering = weigering = schrapping). 

Toewijzing 

De toewijzing zal gebeuren door de Raad van Bestuur van KLEMO eind juni. 

Ondertekenen EBA (eenzijdige belofte van aankoop = compromis). 

Nadien akte bij notaris (+/- 4 maanden). 
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Wonen in een sociale 
koopwoning: enkele plichten 
 Je moet ten minste 20 jaar in de woning blijven wonen. 
 Wil je de woning toch eerder verkopen, dan heeft KLEMO (Woonpunt)  het recht om deze 

terug in te kopen of een schadevergoeding (‘boete’) te vorderen.  

Meer over de voorwaarden en plichten op https://www.klemo.be/sociale-woningen-te-
koop. 

 

 

Een sociale lening 
Afhankelijk van de gezinssituatie en de geschatte venale waarde van de sociale koopwoning, 
kan je in aanmerking komen voor de Vlaamse Woonlening, aangeboden door het Vlaams 
Woningfonds. Dit is een sociale lening aan een laag tarief, die je bij KLEMO kan aanvragen 
en waarbij je tot 100% van de aankoop kan ontlenen tegen een vaste rentevoet. 

 

OPGELET: deze woningen in de Draaibankstraat komen niet allemaal in aanmerking voor 
een Vlaamse Woonlening! 

Wil je weten of je voorkeurwoning in aanmerking komt? Neem dan zo snel mogelijk contact 
op met KLEMO via telefoon (015.20.74.12) of via e-mail (info@klemo.be). Wij berekenen of je 
in aanmerking komt en hoeveel je zou kunnen lenen voor de aankoop van een van de 
aangeboden woningen. 
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KLEMO 
aangenaam wonen in een rustige  
groene omgeving  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij KLEMO hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze 
koopwoningen. We vinden het belangrijk dat architecten 
aandacht besteden aan het gebruik van goede materialen, 
aan een optimaal wooncomfort én aan het creëren van een 
buurt waar het goed wonen is. 

 
Bij het project in de Draaibankstraat is dat zeker het geval 

ontwerpbeeld Studio Klein-Brabant 


