
COHOUSING OP EEN UNIEKE LOCATIE
In het kloppend hart van Mechelen en aan de oevers van het kanaal 
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Cohousing 

Cohousing Schwung zet voet aan grond op de KOMET-site in Mechelen en jij kan daarbij horen! 

De pijlers van cohousing Schwung zijn VERBINDING, HARMONIEUS SAMENLEVEN EN DIVERSITEIT 

Met cohousing Schwung zetten alle projectpartners bewust in op het wonen van de toekomst: collectief, kwaliteitsvol, 
sociaal, inclusief en ecologisch. Cohousing Schwung mikt op een intergenerationele groep van bewoners. In respect voor 
ieders privacy, met volledig uitgeruste privé appartementen en terras, zullen deze bewoners ook ruimtes en functies delen 
met elkaar. Het is niet alleen kwaliteitsvol wonen, maar ook inzetten op solidariteit en maatschappelijke verbondenheid.  

Leven in Schwung maakt het leven licht... Licht in onze voetafdruk door ecologische zorg voor onze planeet en door 
duurzaam te bouwen. Licht in ons hart door zorg te dragen voor de diversiteit van onze buur(t). Licht in ons hoofd door 
ruimte te vinden voor zelfzorg en onze balans in evenwicht te houden. 

Schwung is ingeplant in de grotere stadsontwikkeling KOMET en maakt deel uit van een dynamisch nieuw stadsdeel in 
Mechelen. Een grote troef is de ligging: tussen vesten en kanaal, op een boogscheut van het centrum, het station en het 
Vrijbroekpark. Mechelen in de palm van je hand! 

Blader doorheen deze brochure en krijg alvast een idee van ons mooie cohousing project! We gidsen je kort langs de roots en 
principes van cohousing, stellen je de KOMET en haar troeven voor om tenslotte in detail te landen bij Schwung cohousing. 
We eindigen met nuttige links om je verder te informeren. Wil je van nabij kennis maken met Schwung? Kom dan langs of 
log in op een infosessie. Check hiervoor onze website! Je krijgt dan ook concrete informatie over prijzen en timing. 

Dit cohousingproject wordt uniek door haar bijzondere samenstelling op een uitgelezen locatie. Diversiteit is het 
uitgangspunt om een sterke groep mensen bij elkaar te brengen en om Schwung met de toekomstige bewoners en 
projectpartners SAMEN neer te zetten. 

Kom erbij en maak mee het verschil voor dit inclusief woonproject van de toekomst! 

VOORWOORD 
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Gemeengoed begeleidt particulieren, 
ontwikkelaars, overheden of organisaties 

die inzetten op collectief wonen, zoals 
cohousing. Daarbij wordt sterk ingezet op 
visie, verbinding en participatie. We gaan 

ook steeds voor een zuivere vorm van 
inclusief wonen waarbij mensen met een 
handicap autonoom participeren aan het 

woonproject. 

Revive is een buitenbeentje onder de 
projectontwikkelaars en werkt aan een 
totaal nieuwe visie op wonen. De Revive 
sites voorzien een mix van functies. De 
hoofdbestemming van de KOMET-site 
wordt wonen, met een variatie aan 
woningtypes: ééngezinswoningen, 
appartementen, penthouses en 
assistentiewoningen in verschillende 
soorten en maten. Én in fase 2 het unieke 
Schwung cohousing project. 

Stad Mechelen is als lokale overheid 
betrokken bij de Komet ontwikkeling en 
cohousing Schwung. Ze zet als stad 
bewust mee in op het duurzame wonen 
van de toekomst.  
Revive liet zijn oog vallen op Mechelen 
voor dit project omdat het een 
dynamische stad is waar zeer sterk wordt 
geïnvesteerd in het openbaar domein. 

BRUT is een ontwerpbureau 
gespecialiseerd in het verbeteren van onze 
alledaagse leefomgeving, met expertise op 
het vlak van stedenbouw, architectuur en 

publieke ruimte. 
Ze heeft de ambitie om zowel het 

architectuur- als het stedenbouwspoor 
parallel te volgen. 

Oak Tree Projects bouwt actief aan een 
betaalbare en inclusieve samenleving voor 
(jong)volwassenen met een 
ondersteuningsnood. Hiervoor bouwen zij 
samen met de bewoners, familieleden en 
sympathisanten Oak Tree huizen, telkens 
in cohousing projecten, waar vier tot vijf 
personen begeleid zelfstandig kunnen 
wonen. 

PARTNERS 
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van de toekomst!

INLEIDING TOT COHOUSING 
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Denemarken als koploper 

geleden in Denemarken als antwoord op 
de vraag hoe we duurzaam kunnen 
omgaan met de beschikbare ruimte. 
Compacte privéwoningen combineren 
met gemeenschappelijke ruimtes moest 
het mogelijk maken om op minder 
ruimte meer mensen meer 
woonkwaliteit te geven. Het duurde niet 
lang tot dit revolutionaire woonconcept 
ook ingang vond in andere landen en 
streken waaronder Vlaanderen. In vele 
Vlaamse steden zijn cohousingprojecten 
gebouwd of staan ze in de steigers. 

Saettedammen, Hillerod in Denemarken - Werelds eerste cohousing project 

Verbinding rond kernwaarden 

Een cohousinggroep ontstaat door de 
verbinding rond enkele gezamenlijke 
kernwaarden, zoals ecologie, inclusie, 
goed nabuurschap, delen... De groep 
wil een dorpsgevoel creëren waarbij je 
alle buren kent en voor en met elkaar 
een fijn woonproject realiseert. 
Cohousing is evenwel geen commune: 
privacy is fundamenteel. Elke bewoner 
heeft een volwaardige compacte 
privéwoning met eigen 
leefruimte, keuken, 
slaapkamer(s) en 
badkamer met alle 
nodige privacy en een 
eigen buitenruimte, 
zoals een tuintje, terras 
of balkon. 

ontstaat door de 
verbinding rond  

enkele gezamenlijke 

mte 
meer mensen meer 

woonkwaliteit 

ROOTS EN 
PRINCIPES 
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wordt het cohousing 
concept steeds  

populairder in een  

Cohousing in stedelijke context 

De laatste jaren wordt het cohousing concept steeds populairder in 
een stedelijke context. Mensen zoeken opnieuw dat buurtgevoel 
waarbij je elkaar ondersteunt en meer sociale contacten hebt. 
Men haalt elkaars kinderen van school, kookt af en toe samen of 
doet een boodschap als iemand ziek thuis is. 
Je draagt zorg voor elkaar en voor het gemeenschappelijk project 
met haar gemeenschappelijke ruimtes. 

Gedeelde ruimtes voegen ook woonkwaliteit toe aan je eigen woning. Een 
gedeelde tuin, extra leefruimte, ontmoetingsplekken, speelruimte, zithoek, 
logeerkamer, bibliotheek zijn mogelijke gedeelde ruimtes die een rijke aanvulling 
zijn aan je eigen, vaak compacte, woning. 
Zoveel ruimte in de stad is alleen niet betaalbaar of te zwaar om alleen te 
onderhouden, maar in groep kan iedereen van deze weelde genieten.  

Naast betaalbaarheid is er ook het besef dat ruimte schaars is. Het is niet nodig om 
zelf over alle ruimtes en materiaal te beschikken die je niet dagelijks nodig hebt. 
Een wasruimte, logeer-slaapkamer, speelkamer en dakterras kunnen gedeeld 
worden.  

In een cohousingproject is participatie en groepsbetrokkenheid doorheen het ganse traject, van idee tot realisatie, erg 
belangrijk. Doordat Schwung deel uitmaakt van de grotere KOMET-ontwikkeling, zal natuurlijk rekening worden gehouden 
met de grote ontwikkeling van de KOMET-site. Daarbij worden enkele ontwerpmatige uitgangspunten vastgelegd door 
het kernteam, met o.a. Revive, Stad Mechelen, architectenbureau BRUT en Gemeengoed. Er is echter een grote 
mate van inspraak en eigen keuze van ontwerpmogelijkheden door de cohousinggroep van Schwung. 

In Schwung ligt de focus op diversiteit van wooneenheden, op het harmonieus samenleven met respect voor ieders privacy 
en op het delen van ruimtes en materialen. 

woonkwaliteit, delen, 
betaalbaarheid  
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Upstairs  Downstairs Berlijn 

Brutopia, Brussel 

ENKELE  
REFERENTIES 
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 Bijgaardehof, Gent 

Deutsches Architekturmuseum Frankfurt 
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Een buurt die 
kleur geeft aan het leven

DE KOMET IN MECHELEN 



MECHELEN IN 
DE PALM VAN JE 
HAND
Door de voortreffelijke ligging van de KOMET-site 
is het mogelijk heel veel verplaatsingen te voet, 
met de fiets, of met het openbaar vervoer te doen. 
Op 4 minuten fietsen sta je aan het station, ideaal 
voor wie moet pendelen naar het werk. Ook alle 
belangrijke buslijnen stoppen voor de site en je 
woont vlakbij het fantastische Vrijbroekpark.

ZIN IN EEN NAMIDDAG SHOPPEN?  
Of een ontspannende lunch met vrienden? 
Op 10 minuten wandelen sta je onder de 
indrukwekkende Sint-Romboutskathedraal in het 
hart van de stad. Bovendien zorgt de ligging naast 
de Leuvense vaart voor een unieke sfeer. Geef toe, 
wonen aan het water, in het groen en toch in de 
stad… dat is toch een droom van iedereen?

De voormalige Comet bedrijventer-
reinen tussen de Leuvense Vaart en de 
Mechelse Vesten bulkten al jaren van 
potentie, projectontwikkelaar Revive en 
zijn partners werken nu keihard samen 
om dat niet onbenut te laten. Revive 
zorgde voor een grondige sanering 
en laat de site evolueren naar een 
hoogwaardig, slim en duurzaam nieuw 
stadsdeel.

Komet wordt een buurt die kleur 
geeft aan het leven. De mix van 
bouwtypes en het veelzijdige 
aanbod zorgen er voor dat Komet 
een thuis kan bieden voor alle 
generaties.

EEN NIEUWE TOEKOMST 
VOOR JONG EN 
MINDER JONG

Station

De Markt
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ARCHITECTUUR 
MET DURF EN 
KARAKTER
Voor dit project creëerden ze een buurtplan 
met aandacht voor dynamiek, gezelligheid 
en groen. Binnen dat totaalplaatje behoudt 
ieder gebouw zijn eigen opmerkelijke iden-
titeit. Het gebouw aan de Astridlaan geeft 
Komet een herkenbaar gezicht. 

De gebouwen van het project zorgen dankzij 
een warm kleur- en materialenpallet voor 
een tijdloze elegantie. 

Aan de waterkant gaat een gevoel van 
grandeur hand in hand met finesse en na-
turelle. Bij elk detail, van de slim ingeplante 
boven- en ondergrondse fietsstallingen, de 
positionering van de terrassen tot de ontslui-
tingswegen van je woning naar de stad,  
is gedacht aan jouw comfort.

Het masterplan van Komet is ontworpen door het 
gerenomeerde architectenbureau Binst Architects. 
De architectuur van de gebouwen werd een 
samenwerking tussen Binst Architects & Areal 
Architecten. De parken en groene zones worden 
uitgetekend door de landschapsarchitecten van 
Omgeving. Een sterke combinatie van drie van de 
meest stijlvolle ontwerpbureaus van het land. 

OP ADEM KOMEN IN EEN OPEN EN 

GROENE OMGEVING
Doorwaardbaarheid is een centrale factor in het masterplan 

van Komet, waardoor het project opvalt met z’n uitzonderlijke 
combinatie van ruimte, groen en licht. Zo worden in het 

project zichtlijnen opengetrokken tussen de ingang aan de 
Vesten en de open ruimte aan het water, maar ook diagonaal 

van het Grote Park naar het Binnenpark. Daardoor wandel 
of fiets je zo van de kade naar de stad. Na je werk of school 
thuiskomen doe je hier in stijl, maar vooral in het groen. Op 

zondag maken je kinderen nieuwe vriendjes in het buurtpark, 
geniet je van de zon op je eigen riante terras, of spreek je af 
met buren en vrienden op het terras aan het water. Je leest 

wat, je mijmert weg, je gaat voor een diep gesprek, wat je ook 
doet, steeds is er dat kalmerende uitzicht op het water en die 
ruime open ruimte om te genieten. Of je er nu op uit wilt of 

je liever voor een avond terugtrekt in je eigen stek, je bent 
hier hoe dan ook thuis.
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SAMEN UW 
NIEUWE DROOM 
PERFECTIONEREN
Na aankoop neemt 
Revive uw mee doorheen 
een individueel 
personalisatietraject. 
Via een online portaal 
blijft u op de hoogte 
van het project en de 
verschillende stappen om 
uw woning, appartement 
of penthouse vorm 
te geven naar uw 
persoonlijke voorkeur. 

In samenwerking 
met onze partners 
krijgt u toegang 
tot een heel breed 
gamma aan stijlen 
voor zowel vloer, 
keuken als sanitair, 
telkens afgewerkt 
met hoogwaardige 
materialen. 

MOVE OVER,
AUTO!

Je ziet het vaak bij grote woonprojecten: immense parkings 
die het zicht ontsieren en soms voor onveilige situaties 

zorgen. Niet zo op de KOMET-site. Het volledige gebied van 
40.000 m² wordt namelijk autovrij gemaakt waardoor er 
meer zuurstof gegeven wordt aan fietsers en voetgangers.  

Resultaat: een leefbare en gezonde wijk.

Parkeren kan aan de rand of onder de grond, 
maar wagens worden niet toegelaten op het 
domein zelf. Op die manier wordt het veilig 

spelen voor de kinderen en kan je zelf genieten 
van alle rust. 

Tegelijkertijd zorgen we er toch voor dat je dankzij slimme 
parkeeroplossingen en fietsenstallingen niet aan comfort 

moet inboeten, en tot vlakbij uw woning of appartement kan 
parkeren.

EEN DUURZAAM 
THUISGEVOEL

Niet alleen de architecten van Komet hebben durf, 
ook de ontwikkelaars van Revive staan bekend om hun 
trendsettende visie op wonen. Voor hen staan lokale 

inbedding, compromisloze duurzaamheid en een menselijke 
maat steeds voorop. Dat dat geen vage termen zijn bewijzen 

de eerdere projecten van Revive en hun unieke B-Corp 
accreditatie, een internationale erkenning weggelegd voor de 

meest sociaal en ecologisch gedreven bedrijven. 

Revive kiest er resoluut voor om volledig fossielvrij te werken 
op Komet, en dus geen gasleidingen aan te leggen maar wel 

met zonnepanelen te werken. 

Daarnaast worden warmtepompen en lage temperatuur 
vloerverwarming toegepast in de gebouwen. Dit 

gecombineerd met optimale isolatie zorgt er voor dat elke 
unit op Komet zeer energiezuinig is. Met Komet kies je voor 

een future-proof project en lagere energiefactuur. 
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SCHWUNG, HET GEZICHT VAN FASE 2 VAN DE KOMET 

De ontwikkeling van de KOMET-site gebeurt in vier fases. 
Het cohousing project maakt deel uit van fase 2. 

 

FASES 

Fase 1: zuidelijk deel 
• Sluit aan op de bestaande 

bebouwing aan de Koningin 
Astridlaan, Vekestraat en 
Auwegemvaart. 

• Mix van woonfuncties nl. 
traditionele woningen, 
appartementen, penthouses en 
assistentiewoningen. Sommige 
met een eigen private tuin, 
andere met een 
gemeenschappelijke, openbare 
buurttuin.

• Verschillende activiteiten: 
wonen, dienstverlening, kantoren 
en horeca.

• Aanpassing van de aansluiting 
met de Koningin Astridlaan 
zodat het verkeer vlot en veilig 
kan verlopen.

• Vanaf najaar 2018: indienen 
vergunningsaanvragen. In de 
loop van 2019: uitvoering mits
de nodige vergunningen 
verkregen zijn.

Fase 2: centrale zone 
• Hier komt op de kop, mooi centraal gelegen het

cohousingproject Schwung.
• Mix van appartementen rond een 

gemeenschappelijke, openbare buurttuin. De stad 
Mechelen bekijkt momenteel samen met het
studiebureau en Revive de invulling van de 
buurttuin.

Fase 3 en 4: noordelijk deel 
• Sluit aan op de bebouwing aan de Koningin Astridlaan, Lemmensstraat en 

Auwegemvaart. 
• Vooral eengezinswoningen met privé tuintjes. 
• Op het einde van de woning rijen komen appartementsgebouwen. Het

gebouw aan de vesten kan bovendien op het gelijkvloers een commerciële 
ruimte krijgen.

• Het nieuwe pleintje op het einde van de Lemmensstraat wordt meteen een 
toegang tot de grote, openbare buurttuin die in fase 2 wordt aangelegd.



15 

K

Een sterk cohousing project 
op een unieke locatie

SCHWUNG COHOUSING 
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Licht in de voetafdruk 
We wonen stedelijk en compact. We delen ruimte door gemeenschappelijke functies te bundelen in de 
gemeenschappelijke delen. Dat is (eco)logisch! We beperken onze ecologische voetafdruk.  

• We stimuleren elkaar tot het maken van duurzame, energiebewuste en kwaliteitsvolle keuzes. Door met Revive te bouwen
op een brownfield, staan we mee achter de betonstop.

• We delen mobiliteit. Onze site beschikt over een uitstekende mobiscore.
• We proberen niet louter te verbruiken maar te delen. We kiezen voor (uit)lenen van gebruiksvoorwerpen en nemen hierdoor

minder plaats in. We mikken op groepsaankopen van lokale producten waar mogelijk.

Licht in het hart 

Onze verticale buurt is solidair met respect en 
vertrouwen voor iedereen, onafhankelijk van afkomst, 
beperking, leeftijd, gezinssamenstelling. We zien 
diversiteit als een verrijking.  

• We mikken op diversiteit in leeftijden,
gezinssamenstelling, en cultuur van de bewoners. We
accommoderen gezinnen met kinderen, mensen met
een beperking en hun mantelzorgers.

• We mikken op maximale toegankelijkheid van
woningen en gemeenschappelijke delen. Iedereen
moet zich thuis kunnen voelen.

• We zijn een open gemeenschap, die actief werkt aan
contacten met elkaar én aan verbondenheid met de
nabije buren. We delen kennis en ervaring met
medebewoners en de buurt.

Licht in het hoofd 

Goed voor jezelf zorgen is de basis en voorwaarde voor verbondenheid met onze buur(t). Door samen te wonen 
ontstaat er een sterker sociaal (ont)zorgend vangnet.  

• We zoeken een balans tussen privé/rust en contact/ontmoeting.
• Ieder neemt taken op die het project met zich meebrengt volgens zijn draagkracht en talent.
• Elke bewoner is vertegenwoordigd en aanspreekbaar in een vriendelijke, waarderende vergaderstructuur die streeft naar

efficiëntie. We nemen beslissingen bij voorkeur in consensus.

VISIE 
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ORIËNTATIE 

Het gebouw bevindt zich centraal in het grote groene buurtpark van de KOMET-site en is uitstekend georiënteerd. Er zijn 
appartementen gericht op noord-oost, op zuid-oost en op zuid-west. 

BOUWLAGEN 
Er zijn 6 bouwlagen. Een mix van appartementen in verschillende groottes en een compositie van collectieve ruimtes op maat 
van de bewoners wisselen elkaar hierin af.  

HET GEBOUW 
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LOGISCHE OPBOUW 

 
 

 

 
 
 

 

Er is een centrale, 
meanderende gang met 
trappencomplex en lift 
waarrond de appartementen 
zich bevinden. 
De circulatieruimte is 
voldoende breed. Hier 
kunnen ontmoeting en 
verrassende plekjes  
ontstaan. 

Ook woonfuncties volgen 
deze logische opbouw.  
Zo worden natte ruimtes in 
de donkere gedeeltes van de 
appartementen voorzien, 
terwijl leven en slapen 
maximaal in de lichtrijke 
gedeeltes zijn ingedeeld. 

Doorheen de zes bouwlagen wordt 
een logische opbouw gehanteerd 
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MATERIALITEIT - WORK IN PROGRESS 

Er is nog ruimte voor overleg tussen de architect en de 
toekomstige groep van bewoners. 

Wel kunnen we al een aantal ideeën meegeven. Schwung als kopgebouw 
met eigen materialiteit 

Basisstructuur in 
betonnen 
elementen of 
baksteen 
Toevoeging van 
hout als warm 
materiaal met een 
menselijke schaal 

Uitpandige 
terrasstructuur 
aan zijde 
binnentuin 
Een lichte 
voorzetstructuur 
in staal 

Terrasstructuur
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MATERIALITEIT - WORK IN PROGRESS 

 
Verschillende patronen en kleuren 

karakteriseren elke specifieke ruimte 

Keramische tegel als rode 
draad in alle collectieve 
ruimtes 
Verschillende patronen en 
kleuren karakteriseren de 
specifieke ruimtes en 
verdiepingen doorheen  
het gebouw 

Een neutrale 
basiskleur in 
combinatie met een 
tegel in accentkleur 
Meubels, wanden of 
aankleding in hout, 
een warm  materiaal 
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ORGANISATIE VERDIEPINGEN 
GELIJKVLOERS 

WASBAR.

FIETSHERSTELPLEK.

FIETSVERHUUR

MOOIE INKOM.

COWORKING.

BUURTFUNCTIE 
DOOR COHOUSING 

LOGEERKAMER.

Op het gelijkvloers bevinden zich de overdekte inkom, 
twee 
Projects, een fietsherstelplek (mee vervat in fase 2 van de 
Komet) en als collectieve ruimtes: een logeerkamer, een 
fietslift en -trap en een zone voor buggies en bakfietsen. 
Een grote ruimte met terras zal een buurtfunctie hebben  
en is nog door de cohousing groep in te vullen:  
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ORGANISATIE VERDIEPINGEN 
VERDIEPINGEN 1-3 

DE DUPLEX.
Tuinkamer met klein salon 

leeshoek/bibliotheek 
met grote wandkast 

hobbykamer/atelier 
met lange werkbank 

HOBBYRUIMTE.

ATELIER.

LEESHOEK.

Op verdieping 1 tot en met 3 vind je een mix van 
appartementen in verschillende groottes en 
collectieve ruimte. De duplex is ruimtelijk doorgetrokken 
over verdieping 1 en 2, wat een open en licht gevoel 
creëert. De ruimte is ingericht als een polyvalente 
hobbykamer: een gezellige tuinkamer met klein salon, een 
leeshoek met een grote wandkast en een atelier met een 
lange werkbank. 
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ORGANISATIE VERDIEPINGEN 
VERDIEPING 4 

DE LOFT.
POLYVALENTE RUIMTE.

DE LOFT.
WASPLAATS.

DE LOFT.
ZIT/LIGHOEK.

ZONNETERRAS.
DAKTUIN.

DE LOFT.
KOKEN.

Op verdieping 4 vind je drie appartementen en een 
 als 

collectieve ruimte. De loft is een polyvalente leefruimte 
met wasstraat, keuken en eetruimte. De indeling ervan is 
flexibel door middel van mobiele wanden en meubilair. Zo 
zijn meerdere indelingen mogelijk.  
De loft tover je in één knip om voor een buurfeest, 
vergadering, kookworkshop, yogales én zoveel meer!  
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ORGANISATIE VERDIEPINGEN 
VERDIEPING 5 

URBAN FARMING.

SAMEN 
TUINIEREN.

MOESTUIN
IN  BAKKEN.

Op verdieping 5 vind je vier appartementen, een 
collectieve daktuin, serres en een moestuin in bakken.  
Dit groenconcept zie je vaker in een stedelijke context en 
leent zich perfect voor urban farming. 
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EEN STERK GEMEENSCHAPPELIJK VERHAAL 

het dak om te ontspannen, de loft  om te ontmoeten en een buurtfunctie met terras op het gelijkvloers. Dat 
kan een coworking space  worden of bi

 

▪ 227 m2 gemeenschappelijke ruimte op
de vierde verdieping: ‘de loft’

▪ 196 m2 zonneterras en daktuin
▪ 255 m2 dakterras dat als collectieve

moestuin kan worden ingericht
▪ 55 m2 gemeenschappelijke hobbyruimte

op verdieping 1 en 2: ‘de duplex’
▪ 24 m2 logeerkamer op het gelijkvloers
▪ 10 deelparkeerplaatsen
▪ samen met Fase 2: een fietstrap, fietslift

en fietsherstelpunt

OPPERVLAKTE COLLECTIEVE RUIMTES 
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Een cohousing project wordt gedefinieerd 
door verschillende vormen van collectiviteit. 
Anders dan bij klassieke appartementen koop 
je niet enkel je eigen private 
woonoppervlakte, maar draag je eveneens 
financieel bij aan de collectieve ruimtes. 
Door je appartement te kopen in dit project 
kan je gebruik maken van de totaliteit ervan. 

Je krijgt met andere 
woorden meer ruimte 
ter beschikking dan in 
een klassiek project. 
Elke bewoner heeft 
een volwaardige 

compacte private 
woning met alle nodige 

privacy en een eigen buitenruimte, die 
aangevuld wordt met zowel een collectieve 
hobbykamer, een bibliotheek, een gedeelde 
logeerkamer, een fietsherstelplek, een 
gemeenschappelijke wasruimte, een 
leefruimte met keuken, een zonneterras en 
een daktuin met serre. 

De indeling van de appartementen is nog 
niet finaal. Er is ruimte voor overleg tussen 
geïnteresseerde kopers en 
de architect. Op 
basis van jouw 
wensen en 
criteria ga je met 
de architect op 
zoek naar het 
meest geschikte 
appartement. De appartementen hebben 
standaard 1, 2 of 3 slaapkamers. Aan 
sommige appartementen kan er een studio 
worden gekoppeld, met een invulling als 
kangoeroewoning of zorgstudio.  

the new 

Voorbeeldinvulling appartementen verdieping 1 

overleg met de

APPARTEMENTEN 
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VOORBEELDAPPARTEMENTEN 

SPECIFICATIES 
68m2 BVO privatief + aandeel collectief 

▪ Verdieping 5
▪ ZW-oriëntatie
▪ Vaartzijde
▪ 76m2 BVO
▪ 1 slaapkamer
▪ Uitpandig terras 12,5m2

Voorbeeldappartement 1 slaapkamer 

• Verdieping 5
• NO-oriëntatie
• Parkzijde
• 68m2 BVO
• 
• Inpandig terras 12,5m2 

SPECIFICATIES 

76m2 BVO* privatief + aandeel collectief 

* BVO = bruto vloer oppervlakte appartement
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▪ Verdieping 4
▪ ZW-oriëntatie
▪ Vaartzijde
▪ 108,5m2 BVO
▪ 2 grote slaapkamers
▪ Uitpandig terras

12,5m2

Voorbeeldappartement 2 slaapkamers 

Voorbeeldappartement zelfde grootte als hierboven met 1 slaapkamer en 1 studio 

SPECIFICATIES 
108,5m2 BVO* privatief 
+ aandeel collectief

* BVO = bruto vloer
oppervlakte  appartement

• Verdieping 1
• ZW-oriëntatie
• Vaartzijde
• 108,5m2 BVO
• 1 slaapkamer + studio
• Uitpandig terras

2x 12,5m2
• Elk eigen

voordeur en terras

SPECIFICATIES 
108,5m2 BVO* privatief 
+ aandeel collectief

Koppeling van een 
studio mogelijk, als 

zorgstudio of in 
kangoeroeformule, 

met aparte ingang
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▪ Verdieping 4
▪ NO-oriëntatie
▪ Parkzijde
▪ 110m2 BVO
▪ 3 slaapkamers

+ dressing
▪ Inpandig terras

12,5m2

Voorbeeldappartement 3 slaapkamers en dressing 

Voorbeeldappartement 3 slaapkamers met groot uitpandig terras 

SPECIFICATIES  
110m2 BVO* privatief 
+ aandeel collectief

* BVO:
bruto vloer oppervlakte

• Verdieping 3
• ZW-oriëntatie
• Vaartzijde
• 106m2 BVO
• 3 slaapkamers
• Uitpandig terras

25m2

SPECIFICATIES  
106m2 BVO privatief 
+ aandeel collectief

qua slaapkamers, 
met bvb. dressing, 
een loft indeling 

(open) of gewone 
indeling (deur).  
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Diversiteit is een sleutelbegrip in Schwung cohousing. Het is een jonge woonvorm voor iedereen die openstaat voor
anderen. Dat kunnen alleenstaanden zijn, alleenstaanden met kinderen, klassieke gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen. 
Leeftijden variëren van jong tot oud. Bewoners zijn er welkom met al hun talenten en hun beperkingen. Ook wie intensieve 
en langdurige zorg verleent aan een inwonend kind of partner met een chronische ziekte of handicap voelt zich hier thuis. 
Anders zijn is hier gewoon. Schwung zet bewust in op solidariteit en maatschappelijke verbondenheid.

Om dit te realiseren, introduceren we een revolutiona Dit 
maakt het creëren van een kangoeroewoning mogelijk. Ook een appartement met geïntegreerde zorgstudio behoort tot de 
mogelijkheden. extern toegankelijk.  

Schwung wil zo actief bijdragen aan inclusie en vermaatschappelijking van de zorg. Personen met een zorgnood vinden hier
heel vanzelfsprekend hun plaats in een bredere bezielde context. En ook de mantelzorgers kunnen makkelijker blijven zorgen 
en tegelijk hun sociaal leven behouden. 

Fundamenteel gaat het om volgende vragen. Is er onze maatschappij een plaats voor deze mensen? Kunnen zij iets 
betekenen voor anderen? Gelooft de maatschappij in de kracht van de gezinnen en het sociaal netwerk? Wil men hierin 

INCLUSIE 

Groot appartement (gezin) naast een 
studio/klein appartement (>33m2) wat kan 
dienen als kangoeroewoning. 
Of wat kan dienen als gemengde 
groepssamenstelling (gezin woont naast 
single...). 

Appartement met geïntegreerde zorgstudio 
(<33 m2) met mogelijkheid tot eigen 
toegangsdeur om professionele zorgverleners 
niet door de gezinswoning te moeten laten 
komen. 
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investeren om die te versterken? Het uiteindelijke doel is inclusie, mensen met een handicap terug een gewone plaats geven 
in de maatschappij in plaats van in verweg voorzieningen. Mét hun beperkingen en mogelijkheden hen een zo gewoon 
mogelijk leven laten leiden. 

Positie van de mantelzorgers, ook hen ontzorgen is belangrijk 

Mantelzorg is alle extra zorg die mensen geven aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben. De 
verleende zorg vloeit voort uit de sociale relatie en verloopt dus buiten het kader van vrijwilligerswerk of professionele 
hulpverlening. 

Onderzoeken tonen aan dat mantelzorgen veel voldoening kan geven. Het 
is een manier om te tonen hoeveel je van iemand houdt, en opent 
kansen tot echte ontmoeting en zingeving. Onderzoeken tonen 
ook aan dat mantelzorgen een zware taak is. Vooral de groep die 
langdurig en intensief mantelzorgt - langer dan drie maanden en 
meer dan acht uur per week- zit in een kwetsbare positie. 

Mantelzorgers staan dan vaak voor een dilemma: aan de ene kant 
willen ze de zorg totaal en onvoorwaardelijk opnemen, aan de 
andere kant moeten ze oog blijven hebben voor zichzelf, hun 
partner en de andere gezinsleden, hun job, hun sociaal netwerk, 
hun familie, hun buren... Hierdoor ontstaan rolconflicten. 

Voor wie mantelzorgt voor een inwonend zorgintensief kind of 
partner is de uitdaging nog groter: hier staat men voor een 
levenstaak. De mantelzorg die deze ouders en partners verlenen is 
super intensief, zowel lichamelijk als mentaal. Vele van deze 
mantelzorgers dreigen zichzelf te verliezen of er onderdoor te 
gaan. 

Zonder gerichte interventies neemt de zorglast voor deze mantelzorgers toe met versmalling van hun maatschappelijk 
potentieel als gevolg. Er is nood aan erkenning en aan tastbare ondersteuning die de kwaliteit van het leven en van de 
kwaliteit van gezinsleven herstelt. 

Schwung kan hier een rol van betekenis spelen. 

 

Onderzoeken tonen aan dat 
mantelzorgen veel voldoening 

kan geven. 
Het is een manier om te tonen 

hoeveel je van iemand houdt, en 
opent kansen tot echte 

ontmoeting en zingeving
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DUURZAAMHEID 

EEN GEZONDE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 

Cohousing projecten streven er doorgaans naar hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Compact bouwen, 
materialen en ruimtes delen zijn per definitie al manieren om duurzamer te leven. Met Revive als projectontwikkelaar stapt 
cohousing Schwung gezwind mee in het verhaal van het duurzame future-proof wonen van de toekomst. Voor Revive staan 
lokale inbedding, compromisloze duurzaamheid en menselijke maat steeds voorop. 

Herontwikkeling binnenstedelijke sites 

De Gentse projectontwikkelaar Revive onderscheidt 
zich van andere bedrijven door volop in te zetten op 
binnenstedelijke brownfieldontwikkelingen en 
duurzame wijken. De KOMET-site in Mechelen is 
daar een mooi voorbeeld van. De site is ook een 
brownfield, met een industriële historiek en een 
sterke bodemverontreiniging. Revive tovert die 
stadskankers  om tot gemengde duurzame, 
kwalitatieve en betaalbare wijken die future proof 
zijn. Wijken waar ze zelf graag willen wonen.  

Optimalisatie mobiliteit 

Revive selecteert de locaties specifiek op basis van de nabijheid van mobiliteitsknooppunten en een goede 
toegankelijkheid met het openbaar vervoer. Ook met de fiets en te voet moeten ze op een veilige manier bereikbaar zijn. 
En met een gezonde mix van functies zoals werken, ontspannen en leren, hoeven bewoners zich meestal niet ver te 
verplaatsen. In die zin is de locatie van KOMET ideaal. Je kan vanop de site makkelijk naar het centrum wandelen of fietsen 
via een nieuwe fietsas, de bussen stoppen voor de deur en ook het station is op slechts enkele honderden meters van de site 
verwijderd. Er komt ook een fietsersbrug die KOMET verbindt met de wijk aan de andere kant van de vaart. 
De site zelf wordt volledig autovrij, parkeren kan aan de rand of onder de grond. Slimme parkeeroplossingen en 
fietsenstallingen vlakbij je appartement zorgen ervoor dat je niet aan comfort hoeft in te boeten. Cohousing Schwung 
voorziet in 10 deelparkeerplaatsen 
in- en uitgeladen kunnen worden. Er wordt maximaal ingezet op deelwagens of geen wagens. Elektrische laadpalen worden 
ondergronds voorzien. 

Hernieuwbare energie en slimme technologieën 

Revive zet ook volop in op hernieuwbare energie en slimme technologieën. Elke 
wooneenheid scoort merkelijk beter dan de wettelijk verplichte normen. Met 
warmtepompen en zonnepanelen kan zelfs je eigen energie opgewekt worden, zo 
ontstaan woonbuurten die grotendeels zelfvoorzienend en -sturend zijn. Op 
KOMET kiest Revive er resoluut voor volledig fossielvrij te werken, dus geen 
gasleidingen maar wel zonnepanelen. Warmtepompen en lage temperatuur 
vloerverwarming in de gebouwen, gecombineerd met optimale isolatie 
garanderen een future-proof project en een lage energiefactuur. 

De woonbuurten van Revive zijn buurten op mensenmaat waar levenskwaliteit 
primeert en die volledig aangepast zijn aan huidige en toekomstige 

uitdagingen. Revive gelooft rotsvast in een combinatie van ecologisch en 
sociaal-maatschappelijk duurzaam bouwen, gecombineerd met hedendaagse 

en tijdloze toparchitectuur. 

en jaar een 

Al van in het begin kopen, 
saneren en herontwikkelen wij 

vervuilde binnenstedelijke 
sites (ook wel brownfields of 

Steven Rosseel 
COO Revive 
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Veel plek om te ademen, om tot rust te komen, om te ontspannen, om te bewegen. Daar staat KOMET voor. 
Bij het ontwerpen van het masterplan van de site was de open ruimte dan ook het belangrijkste aspect. 

KOMET-site was vroeger zuivere industrie. Die v
illen we nu vooral een enorme openheid creëren. Met 4 hectare is de site hier ook perfect voor. 

Deze buurt moet een nieuw centraal hart worden voor de ruime omgeving. Een scharnier tussen het centrum van Mechelen 
en het zuidwesten van de stad. Bovendien is de site uniek, want het is de eerste plek die de ring verbindt met de schoonheid 

soort maaiveldplan waarin we een groot park en een kleine buurttuin voorzien hebben. Aan de rand concentreren we dan de 
bebouwing. Zo 

Een andere leidraad is de doorwa
zwakke weggebruikers, maar ook dat er vlotte verbindingen zijn naar bijvoorbeeld het centrum en het Vrijbroekpark. Zo kan 
je zelfs de Sint-Romboutskathedraal zie
uitgetekend hebben, zijn we pas begonnen met de gebouwen een plaats te geven op de site. Voetgangers en fietsers staan 

Wonen op KOMET is dus wonen in het groen. 

deeltuinen, ruimtes om te picknicken, fietsenstallingen, 
orden waar ruimte is voor ontmoeting en initiatief. Van ontspannen en 

een babbeltje slaan tot het organiseren van echte buurtactiviteiten. Die samenhorigheid is belangrijk. Een voorbeeld daarvan 
is het cohousingproject dat in 

NATUUR EN GROEN 
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HET BUURTPARK 

Cohousing Schwung zal volop meegenieten van al dat groen. Het buurtpark wordt een verdiept park qua uitzicht, met de 
groengedeeltes een niveau lager als de verharde gedeeltes. Hierin zijn een gemeenschapstuin en een actieve tuin voorzien. 
In de gemeenschapstuin komen een vlonderpad, een boomgaard en de mogelijkheid tot collectief kippen houden. De 
boomgaard zal bestaan uit een plukgaard met inheemse fruitbomen en wordt een gezellige plek om buurtfeesten of een 
picknick te organiseren. Het verhoogde vlonderpad slingert zich zigzaggend door het buurtpark en biedt een secundaire 
toegang tot het binnenhof. De ruimte om collectief kippen te houden wordt een afgesloten zone met weelderig groen, een 

ruimtelijk een vrije vorm krijgen in het buurtpark. 
In de actieve tuin komt er een trapveldje, een natuurlijke 
speelzone, een skatepark en wordt er een polyvalente open 
ruimte voorzien. Onder een open spantenstructuur kunnen 
er verschillende speelzones worden voorzien. De groenruimte 
is polyvalent en hier kunnen bijvoorbeeld yoga of andere 
workshops in open lucht doorgaan in de zomer.  

VERDIEPT PARK.

VERDIEPT PARK.
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Gemeenschapstuin 

BUURTFEEST IN 
BOOMGAARD.

BOOMGAARD.

VLONDERPAD.
KIPPENTUIN.

PICKNICK IN 
BOOMGAARD.
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Actieve tuin 

YOGA IN 
BUITENLUCHT.

SKATEZONE.

SPORT ONDER 
SPANTENSTRUCTUUR.

NATUURLIJKE SPEELZONE.

TRAPVELDJE.
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KONINGIN ASTRIDPLEIN 

Een gezellig plein met zitbanken onder het groen en 
terrasjes die uitnodigen om te verpozen, een babbeltje 
te slaan

ZITBANKEN.

TERRASJES.
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ENTREEPLEINTJE SCHWUNG 

Een collectief plein onder een spantenstructuur 
Dit plein is gekoppeld aan de collectieve buurtfunctie 
van cohousing Schwung. Deze functie is door de groep 
nog verder te bepalen en kan bijvoorbeeld een 
coworking space of een Wasbar worden. Een 
aanpalend terras is voorzien.  
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HET BINNENHOF 
Het binnenhof slingert zich tussen cohousing Schwung en de andere gebouwen 
op de KOMET. Het wordt een hof met sferen  in een geaccidenteerde vorm. 
Verscheiden plekken worden gecreëerd, met inkommen, geborgen plekken, een 
afwisseling tussen verhard en groen. Een gevoel ontstaat door 
twee soorten geborgen plekken te voorzien: een open gaanderij, loggia of pergola 
en een muur met openingen die mooie zichten biedt naar het kanaal toe. Het 
binnenhof zal zich verder karakteriseren als een  in urban jungle 
stijl, met bijvoorbeeld aanplanting van varens, meerstammige bomen, struiken en 
bomen met grote bladeren. Tenslotte wordt het ook een . 
Verblijfsplekken met meubilair en geborgen plekken wisselen elkaar af. Er zijn 
doorzichten en gelaagdheid in de aanleg. Zo zorgt kruinenmassa voor 
geborgenheid en een jungle-gevoel.  
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GROEN EN NATUUR   
IN DE NABIJE OMGEVING 

Mechelen en zijn omgeving zijn bijzonder 
natuurrijk. Een greep hieruit: 

Het Vrijbroekpark 
Het Vrijbroekpark is de groene long (50 ha) van 
de Dijlestad. De favoriete plek van vele 
Mechelaars om te wandelen, te joggen, een 
terrasje te doen of te genieten van de bijzondere 
plantencollecties. Vooral de rozentuin heeft een 
ijzersterke reputatie. 

Het Mechels Broek 
Het Mechels Broek, gelegen op grondgebied van Mechelen, Bonheiden en Muizen en is een moerassig gebied naast de rivier 
de Dijle. Het natuurdomein wordt beheerd door vzw Natuurpunt. Er zijn veel verschillende soorten vogels aanwezig alsook 
vele amfibieën door de grote waterpartijen. Er grazen verscheidene Galloway runderen. Het Mechels Broek leent zich 
uitstekend tot het maken van wandelingen door de natuur. Natuurobservatie kan dankzij een uitkijktoren, een vogelkijkhut 
en langsheen de oevers van de twee meren en het riviertje dat het gebied bevloeit, nl. de Boeimeerbeek ofte Vrouwvliet.  

De Nekker 

65ha groen en water met zwemzone, strand, speeltuinen, aparte speelvijver met waterglijbaan, vlotten, slingertouwen en 
spuitfiguren. Uitgebreide in- en outdoor sportaccommodatie. De strand- en zwemzone werd aangelegd met gewassen 
Noordzeezand. Ontspannen op de ligweide, spelen op de ravotweide, wandelen of skaten, in De Nekker kan het. Je vindt er 
de unieke combinatie van rust, natuur en cultuur. Sporters zijn in De Nekker zeker aan het juiste adres. Door de zeer 
uitgebreide sportinfrastructuur zijn zowat alle sporten mogelijk. Zowel binnen in de verschillende sportzalen als buiten op de 
vele sportvelden biedt De Nekker de mogelijkheid om te sporten. 

De Kruidtuin 
De Kruidtuin is met een oppervlakte van 30 hectare het grootste openbare park in het historische centrum van Mechelen. 
Het bevindt zich op het einde van de Bruul, met zicht op de Binnendijle en de Fonteinbrug. De hoofdingang is langs de 
Bruul, terwijl er nog ingangen zijn langs de Pitzemburgstraat en de Zandpoortvest. De Kruidtuin evolueerde van een 
middeleeuwse tuin naar een Franse formele tuin en tot slot naar een park in Engelse landschapsstijl van de hand van Louis 
Fuchs.  

Tivolipark 
Dit 11 hectare grote recreatieoord bied je een oase van rust nabij het centrum van de stad. Het is een typisch 19de-eeuws 
domein met een bekoorlijk kasteel, een romantisch tempeltje, een kruidentuin, een hoogstamboomgaard, een vijver met 
decoratieve slotgracht en een kinderboerderij. Een cafetaria met terras biedt uitzicht op het park en er is ook een eetcafé. 

Fietsen en wandelen langs de Dijle, de Zenne of 
het kanaal Leuven-Dijle 
Mechelen is eveneens een rivierengebied. Langs de dijken of jaagpaden van de 
Dijle, de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle slingeren zich mooie fietstochten en 
wandelingen. Een uitgelezen kans om Mechelen en zijn bredere omgeving te 
ontdekken! 
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1. TOPLOCATIE
Unieke ligging tussen vesten en vaart, op een boogscheut van het station, de Grote Markt en het mooie Vrijbroekpark.

2. HOGE MOBISCORE
Gelinkt aan de locatie, is de zeer hoge mobiscore van 9,8 op 10. Openbaar vervoer en voorzieningen zoals onderwijs,
winkels & diensten, gezondheid & zorg, ontspanning, sport & cultuur zijn vlakbij. Je kan je op deze locatie goed en
milieuvriendelijk verplaatsen. En je kan hier gemakkelijk je leven en dat van je gezinsleden organiseren.

3. GROTE WERKSTEDEN NABIJ
Naar je werk pendelen? Grote werksteden zoals Leuven, Brussel en Antwerpen bevinden zich slechts op 25km van
Mechelen. Het station van Mechelen ligt op 4min fietsen van de KOMET.

4. MECHELEN, EEN BRUISENDE STAD
Hippe cafés, unieke boetiekjes, ambachtelijke producten en designwinkels. Mechelen heeft het 

allemaal! Verover zelf een plekje op één van de vele terrasjes en geniet van het volk dat 
voorbij wandelt. Je honger stil je in één van de leuke restaurantjes die de binnenstad 

kleuren. 
5. MECHELEN, EEN STAD OP GEZINSMAAT
Mechelen is een echt kinderparadijs! Wandelen tussen de pinguïns in 
Planckendael, het Speelgoedmuseum verkennen, experimenteren in Technopolis, 
ravotten in parken zoals de Kruidtuin of het Vrijbroekpark, actie en sport in De 
Nekker, waar het strand, het zwembad, speeltuinen en sportvelden liggen te 

 dus! 
6. KWALITEITSVOL WONEN

Architectuur met durf en karakter, tijdloze elegantie dankzij een warm kleuren-en 
materialenpallet voor de gebouwen, drie van de meest stijlvolle ontwerpbureaus die de 

handen in elkaar slaan voor Schwung en de KOMET én een duurzame site met een kleine 
ecologische voetafdruk het kwaliteitsvolle wonen van de toekomst!  

7. DUURZAAMHEID
Zowel het gebouw van cohousing Schwung als de KOMET-site waarin Schwung is ingebed, zetten maximaal in op
duurzaamheid. Hernieuwbare energie en slimme technologieën, optimalisatie van mobiliteit en slimme
parkeeroplossingen garanderen een future-proof woonproject met een lage energiefactuur.

8. INCLUSIE EN DIVERSITEIT
Schwung mikt op een intergenerationele mix van bewoners van jong tot minder jong, waar bewoners welkom zijn met al
hun talenten en beperkingen. Duurzaamheid op mensenmaat!

9. MAATSCHAPPELIJKE VERBONDENHEID
Cohousing is terug dat buurtgevoel creëren waarbij je elkaar ondersteunt, ruimtes en materialen deelt en meer sociale
contacten creëert. Men haalt elkaars kinderen van school, kookt af en toe samen of doet een boodschap als iemand ziek
thuis is. Je draagt zorg voor elkaar en voor het gemeenschappelijk woonproject. Het is inzetten op solidariteit en
maatschappelijke verbondenheid.

10. SNELLE EN ZORGELOZE ONTWIKKELING
Projectontwikkelaar Revive begeleidt de bouw van het cohousingproject van a tot z, alsook de afwerking van je
appartement. In de kostprijs zit het comfort van een snelle en zorgeloze ontwikkeling mee vervat. Dit bespaart je veel
kopbrekens!

Waarom kiezen voor cohousing Schwung? 
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NUTTIGE LINKS 

Schwung cohousing 

website: https://cohousingschwung.weebly.com 

facebook:  www.facebook.com/CohousingSchwung 

KOMET-site 

website: komet-mechelen.be 

facebook:  www.facebook.com/kometmechelen 

Revive 

website: www.revive.be 

facebook: www.facebook.com/ReviveNV 

Gemeengoed 

website: https://gemeengoed.weebly.com 

BRUT architecture and urban design 

website: www.brut-web.be 

facebook: http://www.facebook.com 
brutarchitectureandurbandesign 

Oak tree projects 

website: www.oaktreeprojects.be 

facebook:  www.facebook.com/oaktreeprojects 

Stad Mechelen 

website: www.mechelen.be 

toerisme: www.ontdekmechelen.be 

facebook: www.facebook.com/stadmechelen 

https://cohousingschwung.weebly.com/
http://www.facebook.com/CohousingSchwung
https://komet-mechelen.be/
http://www.facebook.com/kometmechelen
https://www.revive.be/
http://www.facebook.com/ReviveNV
https://gemeengoed.weebly.com/
http://www.brut-web.be/
http://www.facebook.com/brutarchitectureandurbandesign
http://www.facebook.com/brutarchitectureandurbandesign
https://www.oaktreeprojects.be/
http://www.facebook.com/oaktreeprojects
https://www.mechelen.be/
https://www.ontdekmechelen.be/
http://www.facebook.com/stadmechelen



