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Algemene informatie

Situering project

Het dossier betreft de ontwikkeling van het 
binnengebied gelegen tussen Hoeksken, Polbroek en 
Paardemarkt, gelegen in de gemeente 
Sint-Lievens-Houtem. 
De ontwikkeling gebeurt via een PPS-overeenkomst 
samen met Solva en private bouwpartner De Moor.

Dit is het tweede infomoment over dit project. 
Na de eerste voorstellen werden de gemaakte 
opmerkingen meegenomen.
De opmerkingen die toen werden gemaakt zijn na 
overleg met de gemeente verwerkt tot het huidige 
voorstel. Dit voorstel is uiteraard nog onderhevig aan 
de adviezen van de betrokken instanties. Het ontwerp 
is dus onder voorbehoud.
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PPS (Publiek-Private Samenwerking): een 
samenwerkingsverband waarbij de overheid 
samenwerkt met een of meerdere privé- 
bedrijven om een project te realiseren.

Architect 

Architectenbureau Verhamme + De Vel heeft het schetsontwerp opgemaakt van dit project.



Overzicht totale project



Informatie over het projectdeel van De Moor

Samenstelling project

Op de kop van het projectgebied is er een ontwik-
keling van de private partner. 
Deze omvat een variatie aan woontypes, 
zowel voor verkoop als verhuur, welke zich rond 
een centraal groen binnengebied  schikken.  
Er wordt ook een doorsteek van de Paardemarkt 
naar het binnengebied voorzien voor voetgangers 
en fietsers.

De woontypes:

• Appartementsgebouw Paardemarkt
• Patiowoningen rechtse perceelsgrens
• Patiowoningen linkse perceelsgrens
• Gestapelde woningen Hoeksken 
• Woningen toegangsweg
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Appartementsgebouw Paardemarkt

Aan de Paardenmarkt wordt een appartementsgebouw (18 wooneenheden) 
voorzien met een mix aan 2- en 3-slaapkamerappartementen met ruime 
terrassen op de zuidkant, uitkijkende op het groene binnenplein. 

Op het gelijkvloers is mogelijkheid tot kleinschalige handels- of dienstenfuncties. 

De bouwhoogte varieert om aansluiting te zoeken bij de buren, tussen 3 en 5 
bouwlagen.

Onder het gebouw wordt een ruime doorsteek voorzien die als een raam zicht 
en doorgang biedt voor traag verkeer naar het groene binnenplein.

Het binnenplein wordt aangelegd als een groen park, met paden voor 
voetgangers en fietsers. Auto’s krijgen geen plaats op het binnenplein. 

Parkeren gebeurt ondergronds in een ruime ondergrondse garage.
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Patiowoningen rechtse perceelsgrens

Tegen de rechtse perceelsgrens worden 10 kleine patiowoningen 
voorzien die verhuurd zullen worden via het sociaal verhuurkantoor. 

Woningen zijn voorzien van een ingesloten patio die de combinatie maakt 
tussen veel daglicht en maximale privacy. 

De patiowoningen zijn ofwel 1 bouwlaag met 1 slaapkamer of 
deels 2 bouwlagen waarbij 3 slaapkamers mogelijk worden.

De patiowoningen kunnen voorzien worden voor aangepast wonen.
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Patiowoningen linkse perceelsgrens

Aan de overkant van het groene plein worden 4 ruime patiowoningen 
voorzien, met een gedeeltelijke 2e bouwlaag aan de zijde binnenplein. 

Op de verdieping bevinden zich de nachtvertrekken, zodoende dat 
de privacy maximaal gewaarborgd wordt. 

Een aantal zijn als ‘aangepast’ wonen voorzien.

De ruime patio’s zorgen voor een aangename buitenruimte met veel 
privacy en rust. 
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Gestapelde woningen Hoeksken

Op Hoeksken 7-9 worden 4 gestapelde woningen voorzien, die elk hun 
eigen toegang hebben op het straatniveau. 

Op het gelijkvloers worden woningen voorzien met een ruime tuin. 

Erboven bevinden er zich 2 duplexen met een groot dakterras aan de 
achtergevel.

Een aantal zijn als ‘aangepast’ wonen voorzien.

Daarnaast wordt een toegangsweg aangelegd, die de ontsluiting van het 
binnengebied mogelijk maakt.

Gestapelde woningen Hoeksken
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Gestapelde woningen Hoeksken

Langs de toegangsweg zijn 4 rijwoningen gelegen met een eigen garage 
en multifunctionele ruimte op het gelijkvloers. 

Op  de 1e verdieping bevinden zich de leefruimte, keuken en een groot 
zuid gericht dakterras. 

Op de 2e verdieping zijn de nachtvertrekken gelegen.

De toegang tot de ondergrondse parkeergarage voor auto’s en fietsen 
vindt aansluiting op deze rijwoningen.

Woningen toegangsweg
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Informatie over het projectdeel van SHM Denderstreek

Samenstelling project

Het projectdeel van SHM Denderstreek bestaat uit:
6 eengezinswoningen, 
12 gestapelde woningen
3 gebouwen met laagbouw appartementen.

Woningen
Er worden 6 eensgezinswoningen voorzien in dit 
project

Stapelwoningen
Er komen 12 gestapelde woningen

Appartementen
En 3 gebouwen met laagbouw appartementen. 
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Woningen

De 6 eensgezinswoningen:

- halfopen bebouwingen
- 2 slaapkamers (max 3 à 4 personen per woning)

Ze bevinden zich aan het begin van het project, langs de toegangsweg via Hoeksken.

Het zijn compacte woningen met leefruimte op gelijkvloers en badkamer en slaapkamers 
op de verdieping. Eveneens voorzien van eigen parkeergelegenehid

Er wordt minimaal 9m afstand gehouden van de achterste perceelsgrens, zo wordt de 
privacy maximaal gerespecteerd.

Er wordt links ook de nodige aanplanting voorzien om de privacy naar de woning in 
Hoeksken (47-49) te vrijwaren.
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Stapelwoningen

De 12 stapelwoningen met elk 2 slaapkamers (max 3 à 4 personen per woning) 
zijn 3 identieke blokken waarin telkens 4 wooneenheden in gevestigd zijn. 

2 woningen op gelijkvloers en 2 op de verdieping, met elk hun eigen inkom buiten op het
gelijkvloers.

Aan de noord-west georiënteerde 
voorgevel zijn de slaapkamers gelegen, 
leefruimtes liggen aan de achterzijde, welke 
gericht is op zuid-oost.
Gezien ook leefruimtes op de verdieping 
gelegen zijn, wordt een minimum van 
9m afstand gehouden van de 
achterperceelsgrens .
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Appartementen

De 3 gebouwen met laagbouw appartementen.

6 verschillende appartement typologieën afgewisseld. Een variatie van 1- en
2-slaapkamerappartementen , waarvan ook enkele als ‘aangepast’ wonen voorzien zijn.

De appartementsblokken worden ingepland
evenwijdig met de perceelsgrenzen en op 
9,50m afstand.

Bijgevolg ontstaat er een driehoekige ruimte
tussen de blokken, welke zich opent naar de
zuidelijke velden. 
Deze ruimte is nog breed genoeg om als 
groen en autovrij plein te kunnen
inrichten.
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Uw notities

p. 25p. 25



SHM Denderstreek
Heilig Hartlaan 54
9300 Aalst
Elke werkdag van 8u tot 12:
053 77 15 18 
www.shm-denderstreek.be

PROJECT DE MOOR 
info@projectpaardemarkt.be 

Elke werkdag van 9u tot 12:
+32 472 053 155
www.projectpaardemarkt.beBrochure - versie - 12/10/2020


