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Het project Drabstraat en Hooghuys is een interdisci-
plinair samenwerkingsproject tussen de stad Mechelen, 
Monumentenzorg, Wil Bots architect, architect Karel 
Beeck, landschapsbureau Ars Horti, dmvA architecten 
en Bouwbedrijf van Poppel met als doel de reconversie 
van de historische site ‘Loretteklooster, ‘t Sweert - 
Hooghuys’. Het project omvat de opwaardering van de 
vervallen historische panden rond het gemeenschappe-
lijk binnengebied en sluit aan bij de stadsvernieuwing in 
het hart van Mechelen rond de Melaan en de Lamotsite.
 Aansluitend bij deze historische gebouwen voor-
ziet dmvA-architecten een nieuwbouw Melano die de 
uniformiteit van het straatbeeld herstelt. De Drabstraat 
is een smalle verbindingsstraat tussen de bruisende Vis-
markt en de Melaan, een gedempte vliet die recentelijk 
werd open gelegd. In de 19de eeuw werden de zuidelijke 
gevels van de Drabstraat uniform gemaakt volgens de 
classicistische gedachte uit die tijd.  Door de uniformi-
teit en vervuiling van de gevels is de Drabstraat weinig 
aantrekkelijk.
 Achter de classicistische gevels gaan een aantal 
zeer waardevolle middeleeuwse gebouwen schuil. De 
beschermde monumenten ‘t Sweert en het Hooghuys 
worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe bestem-
ming van gemengd wonen en kantoren.

Door de afbraak van het pand tussen het Hooghuys en 
‘t Sweert wordt de uniformiteit van de straatgevels door-
broken. De invulbouw die de inrit tot de ondergrondse 
parkeergarage, een commercieel gelijkvloers en 3 appar-
tementen herbergt, wordt gekenmerkt door een witte 
baksteenarchitectuur. Kenmerkend voor de gevels van 
de nieuwe appartementsgebouwen is de straatverlichting 
die geïntegreerd wordt achter een opale beglazing in een 
klassieke raamopening. De witte gevels met de ‘lichtnis-
sen’ verlichten de openbare ruimten, linken de Drabstraat 
met de 2 binnenpleinen en versterken er de sfeer.
 Binnen deze mix van nieuw-oud wordt er een 
gevarieerd programma voorzien. Het monument 
’Hooghuys’ omvat kantoren en appartementen. De 
naastliggende Drabstraat omvat appartementen en 
commerciële ruimtes.
 De voormalige kloostertuin die ingesloten wordt 
door de verschillende deelprojecten wordt heringericht 
tot semi-publieke buitenruimte. Om de verbinding tus-
sen de verschillende entiteiten rond de kloostertuin te 
bewaren  wordt geopteerd om dit binnengebied groten-
deels op te vatten als gemeenschappelijke buitenruimte.

Reconversie van een historische site 

gerealiseerd te Mechelen, 2014
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1. Hooghuys
2. Melano
3. Sweert

4. Lorette
5. Lorette klooster
6. Binnentuin

››› interdisciplinair samenwerkingsproject

››› reconversie van historische site Loretteklooster, ‘t Sweert & Hooghuys

››› stadsvernieuwing tussen de Drabstraat & de Melaan in hartje Mechelen

1. Hooghuys
2. Melano
3. ‘t Sweert

4. Lorette
5. Lorette klooster
6. Binnentuin

binnentuin Melano & Hooghuys

binnentuin met van links naar rechts: het Lorette klooster, Lorette, ‘t Sweert en Melano. 
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››› vervuilde & geuniformiseerde gevels

››› waardevolle historische gebouwen (Loretteklooster) verstopt

››› ingesloten kloostertuin

››› restauratie Hooghuys & ‘t Sweert

››› afbraak pand tussen Hooghuys & ‘t Sweert

    › invulling door nieuwbouw Melano

    › doorbreken van de uniformiteit

››› kloostertuin heringericht als semi-publieke ruimte
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