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JAN OLIESLAGERSSTRAAT

Het districtscollege keurde op 5 oktober 2020 het definitieve ontwerp goed! 

Daarmee zitten we in de laatste fase voor we aan de heraanleg van jullie straat beginnen. De omgevingsvergunning is ingediend en momenteel werken we aan de 

aanbestedingsdocumenten. Vervolgens zoeken we een aannemer, die in de loop van het voorjaar 2021 aan de slag zal gaan. 

Ten opzichte van het voorontwerp is er qua vormgeving weinig veranderd. De opmerkingen werden zo veel mogelijk meegenomen en de ontwerper 

verwerkte de voorkeuren voor de beplanting en de straattuin in dit definitief ontwerp. Daarnaast is er vooral veel detaillering gebeurd en hebben we enkele 

technische uitdagingen uitgewerkt. 

Bij de heraanleg vernieuwen we ook de verlichting. Er werd gekozen voor ledverlichting, volgens het lichtplan van de stad. Het blijft een gevelarmatuur, maar de 

inplanting verandert wel lichtelijk om een betere spreiding van het licht te garanderen.

DEFINITIEF ONTWERP

LEGENDE

s

Nieuwe straatkolk

Bestaande straatkolk

NS

Nieuwe boom

Bitumineuze verharding (kleur: bordeaux-bruin)

Verharding van straatkeien met groene voeg

Ter plaatse gestorte grasbeton

Beplanting

Centrale goot

Haag

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)
in halfsteensverband

Bufferkratten

Geveltuin

Straatgoot met betonstraatstenen
0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen)
(kleur: antraciet)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: antraciet)

Groenslinger



JAN OLIESLAGERSSTRAAT
STRAATTUIN
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We hebben de input van het vorige bewonersmoment gebruikt om de straattuin vorm en invulling te geven. 

Hier het resultaat:
We delen de straattuin op in 2 delen met vooraan een grasveld voor intensief gebruik en daarachter een bloemrijk grasland met een 
insectenhotel.

De 2 bestaande bomen worden gerooid omdat ze te dicht tegen de gevel van huis nr 33 staan. In de plaats komt er een nieuwe, grote boom 
vooraan. Achteraan maken we een mini speelbos. Om de doorkijk naar de achterliggende huizen te vermijden komt hier een groenbuffer.

De wadi (komvormige vijver die enkel bij overvloedige regen vol water staat) wordt opgeleukt met stapstenen en een omgevallen 
klimboom. Er komen ook enkele struiken en bomen.

Vóór de omheining van de luchthaven komt een grote haag zodat er een visuele afscherming ontstaat.

Bijenhotel Bloemenveld Klimboom

Krijtbord tegen hekwerk

Liggende klimboom Passageplek met rotsblokken

Picknickplek

Tuin extensief

Vruchtdragend boom

Wadi natuurlijk

Zithoek houtsblokken Zitstam
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JAN OLIESLAGERSSTRAAT
BEPLANTINGSPLAN

A-niveau: onderhoud door de bewoners B-niveau: onderhoud door de stad

Ai: Grijze els/
Alnus incana

Cm: Eenstijlige meidoorn/
Crataegus monogyna

Sj:Honingboom/
Sophora japonica

BOMEN 
De boomkeuze in de straat werd gemaakt in samenspraak met de bewoners en de bomenspecialist van de Stad Antwerpen.
De soortkeuze voor de straattuin wordt nog verder verfijnd in samenspraak met de groendienst.

PLANTVAKKEN 

An: Californische 
esdoorn/Acer negundo

Ag: Gewone els/
Alnus glutinosa

Sv: Katwilg
Salix viminalis

Fe: Gewone es
Fraxinus excelsior/

GEVELTUIN

De invulling van de geveltuinen 
wordt individueel besproken.

groenslinger


