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VERBOUWING & UITBREIDING STADION 

• Na enkele jaren van stabiliteit, was KV Mechelen financieel en sportief klaar 
voor een nieuwe stap in zijn bestaan. 

 

• Het stadion van KV Mechelen was dringend aan vernieuwing toe. 

 

• De huidige capaciteit van het stadion was onvoldoende. Daar en boven 
wilden we ons stadion veiliger, comfortabeler, gezinsvriendelijker en sociaal 
gerichter maken. 

 

• Het huidige stadion is niet louter een voetbalstadion. 



VERBOUWING & UITBREIDING STADION 

• De noordelijke (fase 1) en westelijke 
tribune (fase 2) werden afgebroken en 
werden volledig vervangen door nieuwe 
constructies 

 

• De oostelijke en zuidelijke tribunes 
blijven grotendeels behouden maar 
worden grondig gerenoveerd in fase 3 
en 4 

• Naast een substantieel aantal nieuwe zit- en staanplaatsen, komen er ook 
nieuwe functies in de nieuwe tribunes (kantoren, catering, kindercrèche, 
fitness, vergaderruimtes, zalen voor verenigingen) 



VERBOUWING & UITBREIDING STADION 

• Het nieuwe stadion zal een uitbreiding zijn in 4 fasen, 

• Fase 1 & 2 (de noordelijke en westelijke tribunes) zullen de capaciteit doen 
toenemen met niet minder dan 5.216 plaatsen 

• Huidige capaciteit en zijn veranderingen 

• Zitplaatsen : 4430 naar 7061plaatsen 

• Staanplaatsen: 8090 naar 10350 plaatsen 

• Business seats: 350 naar 92 buiten skybox seats 

• Loges en skyboxen : 305 naar 630 plaatsen 

• Fase 3 & 4 volgen in een later stadium 



Fase 1 vooraanzicht 



Fase 2 vooraanzicht 

Skyboxen Skyboxen Skybox seats 
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Sociaal maatschappelijke rol 

• Kinderkribbe en fitness  

• Vergader en feestzalenzalen verenigingen, overleg buurtcomités, 
parkeerproblemen. 

• Week van de pleegzorg. ( minder bedeelden gratis naar KVM Gent ) 

• G- force. ( mindervalide tribune en werking ) 

• Stad: Inburgering nieuwe inwoners stad, project homofobie. 

• Scholen: Veilig naar school en playing for succes. 

• Business partners: AG ( G force ) – Telenet – AZ verzekeringen. 

• Nog enkele andere projecten via de club: 

• Kom op tegen Kanker – Jailhouse foot – SOS kinderdorpen – stichting 
VZW Rozemarijn. 
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