
 

  

   

 
 

 

 

Vijf stadsvernieuwingsprojecten schieten de komende weken tegelijk uit de 

startblokken. Het gaat om de ontwikkeling van compleet nieuwe stadsdelen, 

maar ook om de sanering en invulling van jarenlange, soms decennialange 

leegstand. Projecten als deze zorgen voor dynamiek, uitstraling en 

ontwikkelingskansen voor wonen, werken en ontspannen in 

Mechelen.  Hieronder geven we graag een overzicht.  

 

 

 

 



 

Lus  

  

In de lus aan de afrit Mechelen-Noord wordt deze week de eerste steen 

gelegd van het toekomstige winkelpark Malinas. 

 

Tegen oktober 2021 brengt  projectontwikkelaar Mitiska REIM hier 21 

handelszaken onder een dak. Een deel van het winkelpark wordt ingevuld 

door de reeds bestaande baanwinkels aan het Keerdok. Op de plek die 

daardoor vrijkomt rond het Keerdok voorzien we op termijn nieuwe woningen.  

 

Malinas zal ook plaats bieden aan grotere handelszaken die in de binnenstad 

geen plek vinden. Zo krijgt Malinas de Belgische primeur met de eerste XL-

formule van supermarktketen Albert Heijn.  

 

Kortom, we zorgen voor extra ruimte die nodig is om de groei van de stad op 

te vangen, maar waken er ook over dat het winkelpark geen concurrentie 

vormt voor de kleinhandel in de binnenstad. Daarom ook wordt er maar 1 



 

horecazaak in toegelaten. Het winkelaanbod is complementair.  

  

Een derde van het projectgebied zal groen zijn. Daarmee wordt Malinas het 

groenste winkelpark van België, met een open rietland van 1,2 ha aan de 

voorkant. 

 

Het park wordt niet enkel voor auto’s, maar ook voor fietsers en voetgangers 

goed toegankelijk.  

 

Ook architecturaal wordt het een blikvanger. Bepalend voor het gebouw is de 

gebogen vorm die aansluit op de ronding van de lus van de R6. Het is een 

kwestie van tijd voor dit nieuwe park in de prijzen zal vallen.  

.  

 

 

 



 

Nieuw perspectief voor Het Zegel  

  

Mede onder druk van het stadsbestuur komt er eindelijk een einde aan de 

jarenlange leegstand van Het Zegel. 

In het kader van de Brownfieldconvenant werd een overeenkomst voorgelegd 

welke voldoende garanties biedt naar een kwaliteitsvolle en spoedige uitvoering 

van de werken. 

 

Dit betekent een belangrijke doorstart in de ontwikkeling van het project. Dat 

het de partijen menens is, blijkt uit het feit dat de werkzaamheden al midden 

september worden opgestart. 

 

De komende maanden zal Het Zegel omgevormd worden tot kantoorgebouw. 

In de kelder is er plaats voor ondersteunende functies zoals bijvoorbeeld een 

ontspanningsruimte, bar/resto of fitness. De omgevingsvergunning voorziet 



 

de mogelijkheid tot een ondergrondse parking van maximaal 135 

parkeerplaatsen en 189 fietsenstallingen.  

 

 

 

 

Een nieuwe start voor site Inofer  

  

Vlakbij – over de Vaartdijk - ligt de omgeving aan Inofer te verkommeren.  We 

zijn blij dat er ook voor deze site, eindelijk perspectief is.  

Er werd in augustus een omgevingsvergunning afgeleverd voor het slopen van 

de gebouwen. Kortelings wordt een aanvraag ingediend voor de aanleg van 

een tijdelijke ontsluiting. Nadien kan de eerste fase (sloop en sanering) 

aangevat worden. 

 

Op termijn zal hier een gemengde ontwikkeling voorzien worden van wonen 



 

en werken met uiteraard de nodige aandacht voor groene openbare ruimtes.  

 

“Momenteel liggen er aan de Vaartdijk met Het Zegel en Guldendal, twee 

verwaarloosde en vervuilde sites. Het is onze taak als stad om dit hele 

stadsdeel te saneren en op te waarderen, zodat het opnieuw een meerwaarde 

wordt voor de buurtbewoners”, klinkt het bij schepen van Stadsvernieuwing, 

Greet Geypen.  

 

 

 

 

Parkeergebouw van de toekomst  

  

De werken aan het multifunctionele parkeergebouw op de Eandistip zijn 

opgestart.   

 



 

De stad blijft innoveren en creëert op deze strategische plek een onmisbare 

schakel tot het bevorderen van duurzame mobiliteit en infrastructuur aan een 

belangrijke in- en uitvalsweg, in de vorm van een multifunctionele, groene en zo 

goed als energieneutrale  mobiliteitshub.   

 

Op het dak geeft het groene, openbare stadsbalkon een prachtig uitzicht over 

de stad.  

 

Parkeerverdiepingen kunnen gemakkelijk omgevormd worden naar bv. 

kantoren of er kan een tijdelijke invulling aan gegeven worden. 

Een flexibel gebouw dus, dat kan inspelen op toekomstige noden. 

 

Aansluitend op dit project wordt er een woon- en werkproject voorzien aan 

het Rode Kruisplein om mee antwoord te bieden op de groeiende 

bevolkingsprognoses in Mechelen. 

 

Tegen 2022 moet ook de realisatie van twee bruggen – waarvan één 

exclusief voor de zwakke weggebruikers - over de Afleidingsdijle een feit zijn. 

 

Dit stadsvernieuwingsproject biedt de mogelijkheid om de stadskern uit te 

breiden, aangenaam te wonen bij het water en gepaste economische activiteit 

toe te laten.    

 



 

 

 Werkzaamheden ondergrondse parking Komet op volle toeren  

  

Met de graafwerken op de Komet-site, staat er opnieuw een 

stadsvernieuwingsproject in de startblokken.  De voormalige 

bedrijventerreinen worden de komende jaren omgevormd tot een 

hoogwaardige nieuwe woonwijk met plaats voor maximum 320 

wooneenheden. 

Het kloppend hart van de site wordt het nieuw buurtpark van ruim 15.000 m². 

 

De werkzaamheden aan de ondergrondse parking zijn volop bezig. De 

bedoeling is om de eerste fase met 128 wooneenheden, horeca en 

handelsruimtes af te ronden tegen eind 2022. 

De uitvoering van fase 2 is voorzien in de tweede helft van 2021.  

Onze stadsvernieuwingsprojecten hebben als doel de aantrekkelijkheid, de 

duurzaamheid en de leefbaarheid van Mechelen te verhogen en de stadsgroei 

op te vangen.  



 

 

 

 

De laatste loodjes ….   

Einde van de restauratie van vijf historische kerken in zicht  

  

Vier gotische en vier barokke parels herbergen kunst en religieus 

erfgoed van onschatbare waarde. 

De laatste tien jaar zijn de kerken één voor één grondig gerestaureerd.  

 

Tijdens de laatste Open Monumentendag bleek de Begijnhofkerk weer een 

van de grootste trekpleisters.  

 

“Deze monumenten bepalen de uitstraling van onze stad. Ze maken 

Mechelen nog levendiger en aantrekkelijker, daarom is het belangrijk om 

ze te restaureren, maar ook goed te blijven onderhouden. Met de voltooiing van 



 

de interieurrestauratie van de Begijnhofkerk loopt dit ambitieuze 

restauratieproject in december 2020 af. Door de fraaiere uitstraling van onze 

monumenten, wordt Mechelen nog levendiger en aantrekkelijker”, zegt Koen 

Anciaux, schepen van Monumenten.   
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