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Potterij, Mechelen

Beschrijving

Bronnen:
•https://potterij.be/home
•https://www.ovam.be/potterij
•http://buur.be/project-item/pilootprojectterug-in-omloop-mechelen/
•https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/
instrumenten/pptio5-de-potterij-mechelen

Stap(pen) in het process

•https://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/
detail/de-potterij-mechelen-zkt-circulaireondernemers

De Potterij is strategisch gelegen in het stadscentrum van
Mechelen. Het is een verontreinigde site die eigendom is van de
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Het doel van
de eigenaar is de site te herontwikkelen en een maatschappelijke
meerwaarde te geven. Zo kunnen de middelen die in de
bodemsanering worden geïnvesteerd aan de gemeenschap worden
teruggegeven. Er is een studie lopende om een proces uit te werken
dat de toekomst van de site zal bepalen. Ze werd gelanceerd
op basis van een kandidatuur voor de Pilootprojecten “Terug In
Omloop” van de Vlaamse Bouwmeester.

•https://www.hln.be/mechelen/vervuilingen-leegstand-maken-plaats-voor-circulairlabo~a1dd6e10/

Algemene inleiding

De identiteit van de site steunt op het thema van de circulaire
economie. Het project beoogt het gebouw om te vormen tot een
‘circulair laboratorium’ waar diverse actoren kennis en praktijken
op het gebied van circulaire economie kunnen delen. Zo kunnen
deze concepten duidelijk worden uitgelegd en in de stad worden
verankerd. Het ontwikkelde programma heeft een sterke impact op
de buurt: het brengt mensen samen in het kader van uitwisselingen
(tweedehandsmarkt, jobbibliotheek enz.), in samenhang met de
programma’s die aan de site grenzen (H30, Huis Joossen, enz.).
Door middel van een overgangsplanning is de aanvankelijke visie
op de toekomst van het gebied geëvolueerd naar een veel bredere
beleidsvisie.

Relevant voor de
indicatoren
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Sfeerbeeld – stadsbalkon

Ambities van het project

Actoren:

De ambities van het project werden in de loop van het proces bepaald en
aangepast.

Overheden:
OVAM

De geschiedenis en de bouw van het project beginnen wanneer de
weverij, wasserij en stomerij verhuizen in 1996. Een zwaar vervuilde
bodem bleef achter. De hoge kosten van de sanering, 2 miljoen euro
(veel meer dan de waarde van hete terrein), schrikten geïnteresseerde
kopers af en het terrein bleef lange tijd braak liggen. In 2012 ontstond
de ambitie van de OVAM om de onderbenutte en vervuilde site van
De Potterij te recupereren om er tijdelijk een circulair laboratorium
te installeren waar ontwerpers en fabrikanten elkaar konden ontmoeten
in een kleinschalige productieplaats in de stad: een circulaire creatieve
incubator in Mechelen. In 2015 kocht de OVAM de grond van de stad
Mechelen voor een symbolische 1 euro. In ruil daarvoor zal de OVAM het
terrein geleidelijk saneren terwijl het zijn herwaarderingsproject ontwikkelt.
Eind 2016 werd het licht op groen gezet en gingen de auteurs van het
project, BUUR en Miss Miyagi, van start met een ambitieus proces. Het
project kreeg vorm dankzij de participatie van omwonenden en potentiële
partners. Al snel werd duidelijk dat De Potterij te kleinschalig was om zijn
ambities als circulair laboratorium waar te maken en op stedelijk niveau
een echt verschil te maken. Daarom werd het onderzoek uitgebreid naar de
aangrenzende infrastructuur. Het aangrenzende kunstcentrum H30 en het
leegstaande kantoorgebouw Joossen werden geïntegreerd in de opbouw
van een gemeenschappelijke visie. Deze drie gebouwen genereren elk
op zich geen (of te weinig) dynamiek en worden daarom opgevat als een
gezamenlijke ontwikkeling, die meer ruimte voor actie biedt.
Een derde ambitieniveau past in een langetermijnvisie, waarin nog meer
omliggende sites worden betrokken. Deze visie kan nog evolueren. Het
woonzorgcentrum Hof Van Egmont (gebouw H) ligt in hetzelfde blok.
Het gebouw is in slechte staat. Op lange termijn zal het waarschijnlijk
worden gesloopt en zal de activiteit naar een nieuwe locatie verhuizen.
Als dat gebeurt, kan een nieuw woonproject worden ontworpen om aan
te sluiten bij de synergie en programma’s die De Potterij aanbiedt. De
integratie van stedelijke uitrustingen op de begane grond draagt bij tot de
activering van de dynamische openbare ruimte en schept een bijzondere
synergie in het blok..
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Vlaams

Bouwmeester,

Private actoren: Miss Miyagi, BUUR,
Antea (bodemsanering), Switchrs
(overgangsbeheer)
Betrokken partners en investeerders:
Mest, Stad Mechelen, Sociaal huis
Mechelen,
Vlaanderen
Circulair,
Thomas More Hogeschool, H30,
PMV, Vlaamse Milieu Holding, Ethical
Property Fund (Mundo B, A, ...),
Klimaan, Vlaanderen Circulair, Inopsys
(duurzaam afvalwaterbeheer), Mediv
(bemiddeling), 72P (bioharsen), Josien
Baetens (juwelier), Roel Hendrickx
(kleermaker),
Jan
Vandevelde
(circulair
schrijnwerker),
Klusbib
(uitleendienst doe-het-zelf), Speelbib
(uitleendienst
speelgoed),
Ko-lab
(Makerspace), Indoor aquaponics
(hydro-/aquacultuur),
Citamine
(stadslandbouw), Pixii (energieneutraal
bouwen)

Programma :
•

1.500 m² gedeelde kantoorruimte
(gemeenschappelijke
werkruimte)

•

Kenniscentrum circulariteit

•

Circulaire restauratie

•

Concept stores (uitstalraam voor
circulaire producten)

•

Laboratorium voor prototyping
(makerspace)

•

Atelierinstallaties (vergaderzalen,
atelierruimten)

•

Evenementenzalen

Potterij, Mechelen
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Basisambitie: De Potterij als
“circulair laboratorium”
© BUUR

Ambitie van de samenwerking:
gezamenlijke ontwikkeling voor
een beter hefboomeffect
© BUUR

Geïntegreerde ambitie:
mogelijke synergie tussen
bouwelementen
© BUUR
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Identiteitskaart

Luchtfoto Hunziker Areal

Context:

Sanering en herontwikkeling
van een vervuild en verlaten
industrieterrein in het centrum
van Mechelen.

Locatie :

De site ligt in het centrum van
Mechelen, in de PotterijstraatHanswijkstraat

Datum:
2016 - ...

Schaal:

De oude pottenbakkerij zelf heeft
een grondoppervlakte van 400 m²
en ongeveer 800 m² overdekte
ruimte. Met de open ruimte en
het administratieve gedeelte
(kantoorgebouw) heeft de site
een totale oppervlakte van 2.000
m². Het gehele projectgebied, met
inbegrip van de nieuwe woonwijk,
is ongeveer 1 ha groot.
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Fasering van de werken:
1996: Verhuizing van de ververij,
stomerij en wasserij.
2015: Aankoop van het terrein
door de OVAM en start van de
bodemsanering (tot een diepte
van 10 m)
2016:
Startprocedure
proefprojecten beginnen

De

2017: Vestiging van de eerste
gebruikers (Klusbib, Ko-Lab en
De Notenboom)
2018:
Inschakeling
van
privépartners
+
aankoop
kantoorgebouw Miss Miyagi

Instrumenten:

P r o e f p r o j e c t ,
erfpachtovereenkomst,
projectsubsidies

Subsidies:

Europees project “Resourceful
Cities”

Realisaties:

Momenteel vinden in De Potterij
al meerdere circulaire activiteiten
plaats, zoals de Klusbib, het
Ko-Lab en De Notenboom.
Vooruitlopend op de circulaire
renovatie is een oproep gedaan
voor andere gebruikers van de
ruimte en voor bouwpartners.

2019-...: Oproep voor gebruikers,
investeerders + website
2020-...: Zoektocht naar een
financieel model en partners
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Voorbeeldfuncties
MAN
MAN 01– Is het projectbeheerproces veerkrachtig?
MAN 02– Werd een duurzame (financiële) strategie
uitgewerkt?
Naast de stedelijke en architectonische opwaardering wordt
onderzoek verricht naar innovatieve partnerschappen en financiële
modellen om sociale en economische resultaten op lange termijn
te bereiken. Door de beleidskwesties, belangen en geplande
initiatieven van de verschillende partners en actoren met elkaar in
verband te brengen, kan het totale project een grotere collectieve
impact hebben. Co-creatie, waarbij in gemeenschappelijke
platforms en projecten wordt geïnvesteerd en initiatieven aan
elkaar worden gekoppeld, is van cruciaal belang.
De ontwikkeling van een financieel model dat aan de projectcontext is
aangepast, maakt deel uit van de studie (ontwikkeld door Switchrs).
Het traject is namelijk bijzonder innovatief dankzij een uitgebreid cocreatieproces met de verschillende partners. De oorspronkelijke
doelstelling om een creatief en circulair centrum te creëren, blijft bestaan,
maar veel elementen van het project zijn aangepast aan de marktkansen,
de mogelijkheden in de omgeving en de reacties van ondernemers en
gebruikers…
De eerste fase van het project is een vastgoedontwikkeling. De tweede
fase is het opstellen van een uitbatingsmodel. Het doel is de verschillende
onderdelen maximaal op elkaar af te stemmen om een totaaleffect
te bewerkstelligen. Voor de bezoeker maakt het immers weinig uit wie
de eigenaar van elk gebouw is. De vastgoedontwikkeling gebeurt in
samenwerking tussen de OVAM, de stad Mechelen en private partners.
Bij de operationele fase zullen ook diverse andere openbare en private
organisaties worden betrokken. Flanders Circular, Thomas More en
Technopolis hebben al veel belangstelling getoond voor het gebruik en
de exploitatie van bepaalde delen van het project. In totaal hebben al 60
private partners laten weten geïnteresseerd te zijn om aan het project
deel te nemen.
Uit het businessplan blijkt dat een louter private ontwikkeling een te
beperkt rendement zou opleveren voor de noodzakelijke sanering van
De Potterij. Daarnaast willen de stad en de OVAM deelnemen aan de
werking van de hub (bv. evenementen organiseren, ruimte geven aan
socio-economische en socioculturele organisaties). Deze ideeën maken
een louter private ontwikkeling moeilijk houdbaar. Een gezamenlijke
ontwikkeling lijkt daarom een betere optie.
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Om het vastgoedmodel mogelijk te maken, moeten verschillende
contracten worden gesloten. Daartoe zal de stad Mechelen haar terrein
onder voorwaarden verkopen aan de private vastgoedmaatschappij die
belast met is met de ontwikkeling. Deze voorwaarden houden in dat het
verplicht is circulaire economische activiteiten op te zetten. Daarnaast is
de koper verplicht om, in samenwerking met de stad en de OVAM, een
wedstrijd uit te schrijven voor een kwalitatieve en circulaire renovatie
van de verschillende gebouwen (behalve het ziekenhuis). De verkoop
van dit terrein is de eerste stap. Zo kan de incubator snel van start gaan
en kunnen de andere partijen stapsgewijs volgen.

© BUUR
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Klusbib, De Potterij, Mechelen

© BUUR

Uiteindelijk zal de stad de site niet zelf exploiteren, maar deze
taak overlaten aan een consortium dat actief is op het gebied van
circulaire economie, de gemeenschapsvorming en de organisatie van
evenementen. Daartoe zal parallel met de organisatie van de wedstrijd
een concessie worden verleend voor het gebruik van het gedeelte van
de site dat toegankelijk zal blijven voor het publiek. Er worden afspraken
gemaakt over het reserveren van ruimte voor socioculturele organisaties
rond de circulaire economie en de (financiële) voorwaarden voor het
gebruik van opleidings-, tentoonstellings- en demonstratieruimtes door
de OVAM en de stad Mechelen. De concessiehouder wordt lid van het
team dat het ontwerp en de bouw coördineert.

Projectfiche FDW
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HUM
HUM 02– Stimuleert de wijk de sociale vitaliteit?
HUM 05– Stimuleert de wijk de economische vitaliteit?
De behoefte aan ruimte voor de stedelijke economie is een belangrijke
uitdaging voor de veerkracht en dynamiek van de stad van de toekomst.
Met name de onzekerheid over de situatie na corona doet grote vragen
rijzen over de detailhandel en de winkelervaring indien deze winkelsteden
zich alleen richten tot mensen van buiten de stad. De integratie van de
productieve economie speelt in die zin een belangrijke rol. De ontplooiing
van de ambachtelijke industrie zal in dit verband kansen bieden. In dit
centrum realiseren ondernemers hightech circulaire innovaties, gaan
creatievelingen aan de slag met hun ideeën, organiseren specialisten en
starters evenementen en worden andere functies georganiseerd om de
circulaire economie tastbaar en begrijpelijk te maken voor de burgers,
bv. duurzaam voedsel (korte kring, stadslandbouw, ...) en de verkoop
van lokale circulaire producten.
De extra steun die de exploitatie biedt, maakt de ontwikkeling van nog
meer innovatieve ideeën mogelijk. Door de open ruimte en het gebouw
van De Potterij in publiek bezit te houden, wordt gewaarborgd dat ook
socioculturele organisaties er een plaats kunnen vinden. Indien het
project volledig door private actoren zou worden ontwikkeld, zouden
dergelijke initiatieven de huur niet kunnen betalen en hun concept dus
niet kunnen testen.
Het programma mikt op sociale en economische vitaliteit en wil in die
zin een voorbeeld zijn voor de verwevenheid in de stad. Maar het is
de locatie die dit project uniek maakt en de slaagkans vergroot. Het
gebruik als centrum voor circulaire economie verbindt het zowel met
de commerciële voorzieningen in het noorden als met het innovatieve
woongebied in het zuiden, zodat het een schakelfunctie vervult tussen
het stadscentrum en het stationsgebied.
Er zullen veel banen worden gecreëerd, zowel direct op het platform
(ook voor laaggeschoolden, aangezien bijvoorbeeld meer handarbeid
vereist zal zijn) als indirect via bestellingen bij leveranciers die op het
platform worden geplaatst. In het kantoorgebouw zijn een honderdtal
werkplekken voorzien. Bovendien is dit ook een voorbeeld van hoe de
economie haar plaats verdient in een stedelijke omgeving die bewust
niet alleen kantoorruimte biedt, wat vanzelfsprekend is, maar ook
andere ruimten die minder omzet per vierkante meter genereren, zoals
kleinschalige productieruimten en laboratoria. De site en de banen die
ze in de stad creëert, zullen positief zijn voor de veerkracht van het
centrale handelsgebied.
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SPA
SPA 01– Wordt de bestaande ruimtelijke context
geanalyseerd?
SPA 02– Vormt de open ruimte de ruggengraat van de
wijk?
SPA 03- Is de wijk geschikt voor haar gebruikers?
De site ligt in een dichtbebouwd gebied in het centrum van Mechelen.
Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling ook een impact zal hebben op
de omgeving. De circulaire renovatie van de bestaande structuren en
de aanleg van nieuwe doorgangen, ingangen, gevels, daktuinen en een
openbaar plein transformeren niet alleen de drie gebouwen zelf, maar
ook het gehele traditionele 19e-eeuwse huizenblok. Het openbare plein
wordt de ontmoetingsplek voor economische, creatieve en openbare
activiteiten, zodat een levendige dynamiek ontstaat. Er komen een
aantal openbare doorgangen om het Kardinaal Mercierplein met de
Hanswijkstraat te verbinden. De toekomstige herontwikkeling van het
Hof van Egmont zal sterk afhangen van de ontwikkeling van De Potterij
en het nieuwe plein. De site zal dus evolueren van een zeer gesloten
en mineraal terrein met een parkeerterrein naar een open en levendig
gebied met meer groen en recreatiemogelijkheden voor de bewoners.
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MAT
MAT 01– Zijn de huidige hulpbronnen geïdentificeerd?
MAT 03– Zijn de inkomende hulpbronnen en het gebruik
ervan geschikt?
Het eerste ecologische aspect van deze interventie is de wens om de
bodem te saneren. De eerste fasen zijn al voltooid. De volgende stap is
grondwatersanering. Dit proces zal 5 tot 10 jaar in beslag nemen en in
die periode moet een installatie in het gebouw van De Potterij worden
geïntegreerd. De OVAM moet nog bepalen welke techniek precies
de voorkeur zal krijgen. Bovendien wordt momenteel onderzocht of
deze installatie ook als warmtepomp kan dienen. Op die manier zou
de volledige site verwarmd kunnen worden met de warmte die aan het
vervuilde water wordt onttrokken. Dit zou een primeur in Vlaanderen zijn.
Een ander ecologisch aspect van de site is de nadruk op circulaire
economie en bijgevolg op de materialen. Er worden vele oplossingen
gezocht om voorrang te geven aan grondstoffen en producten met het
hoogst mogelijke kwaliteitsniveau. De materialen worden gerepareerd
en gedeeld, hebben een hoge tweedehandswaarde, kunnen evolueren
en gemakkelijk worden ontmanteld en tot nieuwe producten worden
omgevormd. De ontwikkelde oplossingen kunnen ook dienen als
modellen, die aan bezoekers worden voorgesteld via de educatieve
functie van de site, de concept store, de exportruimte en het openbare
plein. Op die manier draagt het project bij tot een samenleving die
minder afval produceert en steeds minder nieuwe grondstoffen nodig
heeft voor eenzelfde niveau van welvaart en welzijn. Het gebruik van de
platte daken voor stadslandbouw past ook in dit kader.
Onder het motto “Practice what you preach” is het bovendien de ambitie
om de gebouwen tijdens de renovatie om te dopen tot een “levend
laboratorium” (“Living Lab”), waar men kan experimenteren met circulaire
bouwmaterialen en op verandering gerichte constructies. Daarom wordt
momenteel gezocht naar partners en bouwsystemen die aangepast zijn
aan de economie van de toekomst, met de nadruk op circulariteit en
demonteerbaarheid. Op het platform ‘De Potterij’1 kan men een aanvraag
indienen om aan het project deel te nemen. Het platform presenteert de
huidige bewoners en hun activiteiten2 en biedt de mogelijkheid om zich
kandidaat te stellen als toekomstige ontwikkelaar3.

1
2
3

Potterij Mechelen
Zie op de site “Platform ruimtegebruikers”
Zie de site “Platform bouwpartners”
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De drie gebouwen en het stadsbalkon geven het gebied een nieuwe look.

Sfeerbeeld van de binnenplaats van de kantoorgebouwen.
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Doorsnede van de site van De Potterij

Foto bestaande toestand
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Foto bestaande toestand

Foto bestaande toestand
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