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Gelieve dit schetsontwerp als een ‘open boek’ te willen lezen. 
Deze voorstudie heeft immers niet de ambitie om als afgerond 
te worden beschouwd. Dit voorstel heeft tot doel een denkspoor 
aan te reiken met ideeën en verbeeldingen voor een fantasierijke 
en duurzame ontwikkeling van de Stationsas van het Koning 
Albertplein tot aan de Grote Markt in Mechelen. Een denkspoor 
dat we graag in de volgende fase in nauw overleg met de 
bouwheer uitwerken en waarvan we de haalbaarheid aftoetsen 
bij alle betrokken actoren: de verschillende diensten van de stad 
Mechelen, deLijn...

Het resultaat zal een vernieuwend doch degelijk ontwerp zijn, 
gedragen door de stad en haar trotse bewoners. Een echte 
Mechelse hoofdstraat, een waardige entree voor de stad.
Graag wil ons multidisciplinair ontwerp- en ingenieursteam 
samen met de opdrachtgever Stad Mechelen, haar privé partners 
en de toekomstige gebruikers, het ontwerp van de meest 
centrale as voor Mechelen verder ontwikkelen. 

We zijn ervan overtuigd dat ons team de nodige ervaring en 
creativiteit in huis heeft. We hopen alvast dat u in dit document 
de geestdrift en het plezier terugvindt waarmee ons team reeds 
aan dit voorstel heeft gewerkt. 

HET LEZEN VAN DE PLEK

Het is een plezier om met aandacht het openbaar domein van 
Mechelen onder de loep te nemen. We vinden een levendige 
en betrokken stad met, in ruimtelijke en ondernemende zin, 
veel rijkdom en potenties. Het gebruik van mooie en eerlijke 
materialen, statige stevige gevels, karakteristieke kademuren 
en trappen en de krachtige silhouetten van gesnoeide bomen, 
bieden ons een goede basis om verder te ontwikkelen. 

Ook de zeer betrokken inwoners die via internet-fora en 
publieke media de ontwikkelingen in de stad op de voet volgen 
geven een rijkdom waaruit geput werd. Kortom het aandachtig 
lezen van de plek geeft ons de inspiratie voor een mooie 
openbare ruimte.
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#01 ANALYSE

N14 LIER

E19 ANTWERP

E19 BRUSSELS

N26 LEUVEN

N15 HEIST-OP-DEN-BERG

N16 WILLEBROEK

LONDERZEEL

STADSENTREES, RADIALEN EN KARAKTER

Er zijn op basis van de karakteristiek eigenschappen, verschillende stadsassen 
benoemd in Mechelen: De historische as, Onze-Lieve-Vrouwestraat, De 
monumenten as, Hoogstraat / IJzerenleen / Merodestraat, De museum as, 
Keizerstraat / IJzerenleen / Hoogstraat. Deze assen vormen de stadsentrees 
voor het auto verkeer. 

De Stationsas functioneert als stadsentree voor alle treinreizigers naar de 
binnenstad en vice versa. Daarmee is dit de belangrijkste toegang tot de stad 
voor voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer. De gemeente heeft 
de mooie ambitie om de as te transformeren tot de meest publieke ruimte 
van Mechelen. Daarnaast is het de belangrijkste winkelstraat en in potentie de 
meest groene as van Mechelen. 

EEN AS MET KRUISENDE STRUCTUREN

De Stationsas wordt gekenmerkt door onderbrekingen van de continuiteit. 
Bewegend over de as richting de Grote Markt vanaf het station, of vice versa 
komt met ongeveer om de 5 minuten een kruisende structuur tegen die 
samen met de continuiteit van de as de sfeer en het karakter van de plek 
bepaald. 

(1) Het station met de sporen, (2) De Vesten, (3) de Onze Lieve Vrouwestraat 
(oudste straat), (4) de Dijle met de Kruidtuin en de groene long die hier het 
pleintje Vijfhoek raakt, (5) de Coolvliet die na honderden jaren weer het licht 
zal zien op de Botermarkt, (6) en de Grote Markt. 

GROENSTRUCTUUR

De Groenstructuur van de Stationsas wordt bepaald door het samenkomen 
van een profiel met ruimte voor veel bomen, en de kruisende groene 
structuren die men gaandeweg tegenkomt: Aangekomen met de trein wordt 
de bezoeker verleid om via de Hendrik Consciencestraat, waar ruimte is voor 
een stevige laan, richting de oude stad te lopen. Het Kardinaal Mercierplein 
zien we als een groene poort waar de Vesten samenkomen met de formele 
stedenbouwkundige opzet van het plein. Na de Vesten belandt men in de 
Graaf van Egmontstraat. Hier winkelt en flaneert men onder de boomkronen 
van de haagbeuk (Carpinus betulus). Op de Vijfhoek is er tijd en ruimte voor 
een pauze. Hier kruist de as de rivier de Dijle, waar met de Kruidtuin de 
groene Dijle-Vallei tot in het stadscentrum geraakt. De Bruul heeft een steeds 
smaller wordend profiel. Hier kan door op een strategische manier bomen te 
planten, een groene voortzetting van de straat ontstaan.

De meest publieke ruimte van Mechelen kan dus ook de meest groene radiaal 
van Mechelen worden.   

DE STAD, STRATEN EN PLEINEN

Binnen de Vesten worden ruimten voornamelijk gevormd door het verloop 
van de gevels. Wijken de gevels, dan verbreed de straat. Het stratenpatroon 
is bepaald in een tijd voordat de auto zich in het straatbeeld begaf. In 
historische steden zijn pleinen simpelweg onbebouwde delen waar smalle 
straten bijeen komen. Handel en bedrijvigheid hadden daar prioriteit boven 
ontsluiting of bebouwing. In moderne steden worden ruimten gevormd door 
verkeerskundige ruimte claims. Het resultaat is een overspannen straatbeeld. 

Met de ambitie van de Stad Mechelen om de Stationsas het grootste gedeelte 
van de dag auto vrij te maken ontstaat er weer ruimte binnen het profiel 
voor een ontspannen binnenstedelijke straat die uitnodigd tot aangenaam 
verblijven.
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#02 SCHETSONTWERP
STRATEN EN PLEINEN

De meest publieke ruimte van Mechelen, de belangrijkste winkelstraat, 
de entree voor reizigers met openbaar vervoer en de meest groene 
as, zijn de uitgangspunten die maken dat comfort, oriëntatie en ruimte 
voor voetgangers en fietsers de hoogste prioriteit dienen te krijgen 
binnen het schetsontwerp. 

Het doorgaande karakter van de as wordt benadrukt door een sterk 
palet van eerlijke materialen en kleuren die de pleinen aan elkaar 
schakelen tot een rijk gevarieerde route met een sterk karakter. De 
inrichting van de pleinen op hun beurt zorgen voor een royale variatie 
aan belevingen en sferen.

Vanaf het station wordt men diagonaal over het Koning Albertplein 
geleid richting de Hendrik Consciencestraat. Hier heeft de as het 
wijdste profiel. Over brede trottoirs flaneert men onder de brede 
kronen van de bomen langs winkels en terrasjes van cafés die zich 
aan de zonzijde kunnen vestigen. 

Aangekomen op het Kardinaal Mercierplein begeleiden de dansende 
gesnoeide Lindes de bezoeker naar de Vesten. Hier reiken de bomen 
van de Vesten tot in het hart van het plein en vormen een groene 
poort waar de as het oude centrum van Mechelen binnen gaat. 

Via de Graaf van Egmontstraat, met het profiel van een ruime 
winkelstraat, komt men langs Vijfhoek. Dit pleintje trapt geleidelijk 
naar het water en biedt hier vervolgens een aangenaam zitje aan de 
Dijle. 

Over de brug komt men in de Bruul. Deze Middeleeuwse straat wordt 
een comfortabele winkelstraat met steeds smaller wordende bomen. 
Vlak voor men de Grote Markt op loopt dient Botermarkt zich aan. De 
grote Linde creeërt een gezellig pleintje voor de grote winkelketens. 
Een stukje verderop opent de Coolvliet zich tot een prettig stadswater 
met genoeg zitmogelijkheid voor wie toe is aan een pauze of 
ontmoeting in het centrum van de stad.

^verdeling straten en pleinen
> plankaart 
schaal 1:3000
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#03 PLAN ONDERDELEN

Naarmate men dieper het Middeleeuwse centrum van 
Mechelen binnengaat worden de straten smaller. Dit 
effect wordt versterkt door vanaf het station te beginnen 
met een brede bomenlaan van Haagbeuk (Carpinus 
betulus) die, naar mate de straten vernauwen, smaller 
worden en verminderen in aantal. De boomstructuur 
schikt zich naar de stedenbouwkundige structuur. 

Een wandeling leidt nu vanaf de lommerrijke klassieke 
stadsstraat, via de winkelstraat onder de bomen naar 
de Middeleeuwse straat, die steeds steniger wordt, om 
te eindigen in het steegje voor de Grote Markt. Vanaf 
de Grote Markt terugkijkend kondigt de Linde van de 
Botermarkt de meest groene as van Mechelen aan. 

De pleinen bieden door hun verscheidenheid in locatie, 
grootte en karakter een veelheid aan mogelijkheden. Hier 
is ruimte voor specifieke doelgroepen. 

Elkaar ontmoeten bij het water op de Botermarkt, zitten 
met een frisse versnapering aan de Dijle bij Vijfhoek, 
een verse krant en een wandeling over de lommerrijke 
Vesten en sport en spel op het Kardinaal Mercierplein 
staan op de uitnodiging van de meest publieke as van 
Mechelen. 

Voor alle plekken geldt dat lange banken en zitranden, 
verwerkt in de trappen, mogelijkheden bieden om even 
te rusten of om van de zon te genieten. Deze lange 
banken bevorderen ook de sociale cohesie. Zo ontstaat 
er plekken voor verschillende mensen tezamen. Er is 
bijvoorbeeld genoeg ruimte om te skaten en te zitten op 
hetzelfde meubel.

LOMMERRIJKE ROUTE3 UNIEKE PLEKKEN

Kardinaal Mercierplein

Hendrik Consciencestraat

Vijfhoek

Graaf van Egmontstraat

Botermarkt

Bruul
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De stationsas wordt het grootste gedeelte van de 
dag autovrij. Vanaf het station rijden bussen van en 
naar het centrum. Vanaf de bushaltes voor en achter 
het station is de volgende haltemogelijkheid op het 
Kardinaal Mercierplein. Vanaf hier gaat 1 buslijn via 
de Graaf van Egmontstraat het centrum in. Overige 
buslijnen verdeling zich over de Vesten. 

Het doorgaand verkeer over de vesten wordt ter 
plaatse van het Kardinaal Mercierplein ondergronds 
geleid. Deze tunnel wordt gecombineerd met een 
dubbellaagse parkeergarage waarvan de entrees 
voor het autoverkeer zich in de tunnels bevind. Deze 
tunnel maakt het mogelijk dat de Stationsas met 
enkel openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, 
probleemloos de Vesten kan oversteken. 

Mechelen heeft de ambitie om de stationsas als de 
meest publieke as te ontwikkelen. Een as die voor 
een ieder iets te bieden heeft en gebruikt wordt 
als de woonkamer van de stad. De straten krijgen 
het karakter van een comfortabele winkelstraat, die 
tevens de entree vormt voor iedereen die met het 
openbaar vervoer naar de stad komt. 

Hier is het van belang dat vlugger en langzamer 
verkeer elkaar niet in de weg zitten. Een heldere 
verdeling in het profiel is hier essentieel. Gedurende 
het verblijf zijn er genoeg plekken om te rusten. 
Lange banken nodigen hiertoe uit, maar bieden ook 
steun voor minder validen en gelegenheid er de 
zware boodschappentas op te laten rusten. 

HUISKAMER VAN DE STAD VERKEER

Kardinaal Mercierplein

busverkeer

bushalte Koning Albertplein

bushalte Kardinaal Mercierplein

entree tunnel/parkeergarage

voetgangers-entree parkeergarage

Vijfhoek

autoverkeer

autoluw ma-vr en zo tussen  
11.00 en 18.00 uur, zaterdag 
tussen 7.30 en 18.00

Botermarkt

Bruul
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Het Kardinaal Mercierplein, de kruising van de as en de 
Vesten, vormt de poort vanuit de in klassieke stijl gebouwde 
stations uitbreiding van de stad naar de oude binnenstad van 
Mechelen. Het plein wordt gevormd door formele, klassieke 
gevels die het stervormige stratenpatroon laten uitkomen 
op het plein. Ooit stonden hier twee poortgebouwtjes die 
dienden voor de tolheffing bij binnenkomst van de stad. 
Met de komst van een parkeergarage die gekoppeld wordt 
met een tunnel voor doorgaand verkeer, zullen de entree 
paviljoentjes de entree functie voor de stad op een moderne 
manier overnemen. 

Op de twee pleintjes die de voorruimten van de formele 
gevels vormen, komt een ballet van dansende gesnoeide 
Lindes, die hergebruikt worden uit de bestaande situatie. De 
Vesten worden ingericht als multifunctioneel gebruikspark op 
de parkeergarage. Door een slimme indeling van kolommen 
in de parkeergarage wordt de mogelijkheid gecreeërd om 
op strategische plaatsen bomen te planten waardoor de 
boomstructuur van de Vesten op een informele manier wordt 
doorgezet. 

Door introductie van een tunnel voor het doorgaande verkeer 
kan het verkeer op het Kardinaal Mercierplein gereduceerd 
worden tot één laan aan weerszijden van de Vesten. De 
dubbele buslaan + voetgangers verbinding stad inwaarts 
doorsnijdt de Vesten symmetrisch in het midden.

#4 KARDINAAL 
MERCIERPLEIN

^ Kardinaal Mercierplein 
parkeergarage, tunnel en entrees

^^Kardinaal Mercierplein

    zicht op de Hendrik Consciencestraat 
vanaf het Kardinaal Mercierplein

^
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^ Kardinaal Mercierplein 
parkeergarage, tunnel en entrees

^^Kardinaal Mercierplein

    zicht op de Hendrik Consciencestraat 
vanaf het Kardinaal Mercierplein

> plankaart 
schaal 1:1000
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#5 VIJFHOEK
Aangekomen op Vijfhoek zijn de bestaande gekandeberde 
Platanen (Platanus x acerifolia) verplant tot aan de randen van 
het plein, waardoor een ruimte ontstaat die geleidelijk naar 
het water van de Dijle trapt. Door middel van verschillende 
afmetingen van trappen worden routes, verblijfsruimten en 
een lange zittrap aan de Dijle gecreeërd, hetgeen Vijfhoek 
transformeert tot een aangename verblijfsplek aan het 
water. In de muur die door de niveauverschillen ontstaat, is 
plaats voor een bescheiden loket waar verse sappen of, ‘’s 
zomers, ijs verkocht kan worden. Een rustplek met zicht op de 
Kruidtuin.

Door middel van de trappen of de hellingbaan komt men op 
het houten plein dat overgaat in een steigerpad dat langs de 
Dijle de verbinding maakt met de Zout- en Haverwerf. Mogelijk 
zou dit steigerpad in de toekomst ook een verbinding kunnen 
vormen met de ontwikkelingen bij de Zandpoortvest.

Al sinds 1687 is Mechelen verbonden met de geuzennaam 
Maneblussers. Het verhaal over de kroegbezoeker die de 
maan aanzag voor een groot vuur, dat de St. Romboutstoren 
leek te verzwelgen, spreekt tot de verbeelding. De legende 
waarnaar in de straatkolken wordt verwezen, wordt hier op 
een beeldende en intrigerende manier verbeeld. In nauwe 
samenwerking met een plaatselijke kunstenaar wordt het 
verhaal verwerkt in een van de granieten plateaus van 
Vijfhoek.

^ Vijfhoek

    zicht op Vijfhoek vanuit de Kruidtuin

^
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^ Vijfhoek

    zicht op Vijfhoek vanuit de Kruidtuin > plankaart 
schaal 1:500
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Onder de straten van Mechelen stromen vaak de verborgen 
Vlieten, gekanaliseerde restanten van de afwatering uit de 
tijd dat het gebied rond Mechelen nog een moerassig gebied 
was. De meeste Vlieten zijn in de loop der tijd overdekt met 
kunstige gemetselde gewelven. 

Op het stadsplein van de Botermarkt is er ruimte om, in 
afstemming met de ontwikkelingen rond de Muntstraat, de 
Coolvliet gedeeltelijk weer terug te laten keren op het plein. De 
Vliet wordt aan de Oostzijde van het plein weer opengewerkt 
waardoor in deze hoek aan de Noordzijde een trappartij 
ontstaat met ruime zitgelegenheid voor ontmoeting en 
uitrusten in het centrum van Mechelen. 

Vanaf de trappartij is er zicht op de keermuur die de vliet aan 
de Zuidzijde begrenst. Deze muur wordt uitgevoerd in een 
zachte steensoort (tufsteen) die onder invloed van vocht en 
schaduw zal begroeien met flora van het vochtige maritieme 
klimaat. Deze 60 meter lange groene muur geeft samen met 
de in een groep verplante Ginkgo  (Ginkgo biloba) bomen en 
de prominente Linde (Tilia x europea) het plein een groen en 
fris karakter.

Voor de grotere winkelketens aan de West kant van de 
Botermarkt blijft de Vliet overdekt door een stadspleintje met 
de eerder genoemde Linde. Hier is goed te zien dat de Vlieten 
onder de straten en plein doorlopen, door het  monumentale 
gewelf hier in de kademuur te laten verdwijnen. Onder de 
Linde is plaats voor activiteiten als markten en straat theater. 
Een verrijking van het stedelijk interieur van Mechelen.

#6 BOTERMARKT

^ Botermarkt

    zicht op Botermarkt vanaf de Muntstraat

^
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^ Botermarkt

    zicht op Botermarkt vanaf de Muntstraat > plankaart 
schaal 1:500
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> Doorsnede Botermarkt, schaal 1:100

    Doorsnede Vijfhoek, schaal 1:100

^

#7 SNEDES
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^ Luifel 2. bushalte Kardinaal Mercierplein West. schaal 1:200

    Doorsnede Kardinaal Mercierplein , schaal 1:100

^

^^ Luifel 1. lift naar parkeergarage, trap naar parkeergarage, vide, kiosk. schaal 1:200

#8 LUIFELS

8,45 0,60 7,00 2,50 7,70 0,60 3,50 1,25 0,40 4,10 2,00 2,00 2,00 7,006,456,45

8,45 0,60 7,00 2,50 7,70 0,60 3,50 1,25 0,40 4,10 2,00 2,00 2,00 7,006,456,45
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^ Luifel 4. lift naar parkeergarage, kiosk in het park. schaal 1:200

^^ Luifel 3. trap naar parkeergarage, vide, bushalte Kardinaal Mercierplein Oost. schaal 1:200

8,45 0,60 7,00 2,50 7,70 0,60 3,50 1,25 0,40 4,10 2,00 2,00 2,00 7,006,456,45

8,45 0,60 7,00 2,50 7,70 0,60 3,50 1,25 0,40 4,10 2,00 2,00 2,00 7,006,456,45
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#9 STRATEN

# HENDRIK CONSCIENCESTRAAT

^ Zicht op de Bruul richting de Botermarkt

 >Doorsnede Kardinaal Mercierplein , schaal 1:100

^
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# BRUUL I

# GRAAF VAN EGMONTSTRAAT

# BRUUL II
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#10 MATERIALEN

hangende straatverlichting, 
1 of 2 armaturen per overspanning

paaltop pleinverlichting, 1 of 
meer armaturen per mast

straatkolk

houten bank

Haagbeuk 
(Carpinus betulus)
snoeivorm: zuilvormig van 
breed naar smal
aantal: 72

plateaus trappartijen, plein  
Botermarkt, tegels graniet
verschillende afmetingen

REF_perforatie in straatkolk

trappen
tegels graniet
verschillende afmetingen

REF_perforatie in straatkolk

trottoirbanden
graniet 40xverschillende 
afmetingen

trottoir
platines gezaagd 15x15cm
halfsteensverband, graniet

REF_patroon in natuursteen
gefreesd

Al sinds 1687 is Mechelen 
verbonden met de geuzennaam 
Maneblussers. Het verhaal over 
de kroegbezoeker die de maan 
aanzag voor een groot vuur, 
dat de St. Romboutstoren leek 
te verzwelgen, spreekt tot de 
verbeelding. 

In de straatkolk wordt op een 
abstrakte wijze verwezen naar de 
legende. Een subtiele toevoeging 
die nieuwsgierig maakt en de 
fantasie prikkelt.

Het verhaal achter de legende kan 
op de Vijfhoek op een beeldende 
en intrigerende manier verbeeld 
worden. De mogelijkheid ontstaat 
om er langer bij stil te staan en 
even weg te dromen.
In samenwerking met een 
plaatselijke kunstenaar wordt het 
verhaal als relief verwerkt in een 
van de granieten plateaus van 
Vijfhoek.

fietspad
kaseien gezaagd 10x10cm
halfsteensverband, graniet

REF_patroon in natuursteen
gehouwen

rijbaan
kaseien 10x10cm
waaierverband, graniet

REF_letters in natuursteen
gefreesd

afvalbak

boomspiegel, granieten 
banden met stalen kader

straatboom, Haagbeuk 
(Carpinus betulus)

Hendrik Consciencestraat Graaf van Egmontstraat Bruul

1:2

200 mm

600 mm

Maneblussers straatkolk

Groenstructuur

Verharding
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