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PROJECT TUINSTRATEN 

Voorbeeld van een ingerichte tuinstraat 
 

 
 
Ontwerpprincipes 
 
Bij een tuinstraat wordt prioriteit gegeven aan het groen. Enkel op de noodzakelijke plekken 
komt verharding. Dat geeft bovenstaand beeld: een straat met een ‘karrespoor’ waar het 
autoverkeer kan rijden, maar voor het overige zoveel mogelijk groen. Dit geeft het volgende 
profiel: 

- Letters D en F op de afbeelding: de rijstroken van het karrespoor zijn volledig 
verhard en elk 1m breed 

- E: een 1m brede strook in grasbetontegels (betonnen tegels met openingen waar 
gras door kan groeien). 

- C en G: twee stroken in grasbetontegels van telkens een halve meter breed 
- B en H: een grasstrook of beplanting, afhankelijk van de keuze van de bewoners 
- A: een boordsteen en tegel, samen 17cm breed. Deze strook komt tot tegen de gevel 

van de woning. 
 
Op de plekken waar er parkeerplaatsen zijn, worden deze in kasseien uitgevoerd. Zo zijn ze 
duidelijk verschillend van de rest van de straat. 
In de bestaande situatie slinger de rijweg in verschillende straten van links naar rechts, 
daardoor rijden auto’s nu te dicht bij de gevels. Door het karrenspoor in een rechte lijn aan te 
leggen, wordt dit in de toekomst vermeden. Het gevolg is dat bestaande bomen verwijderd 
zullen worden wanneer ze in de toekomstige rijweg staan. 
 
Ook aan fietsers wordt gedacht. Op verschillende plaatsen zullen er fietsenstallingen (de 
zogenaamde ‘fietsnietjes’, omdat de beugel de vorm heeft van een nietje) geplaatst worden. 
Door de beperkte breedte van de straat komen de fietsenstallingen op plekken waar 
voldoende ruimte is. 
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De toegang tot garages wordt uitgevoerd in grasbetontegels. In het ontwerp ziet dit er zo uit: 
 

 
  
 
 
Vervolg 
 
Op basis van de bevraging die u invult, gaan de medewerkers van de stad aan de slag om 
een definitief ontwerp te maken. Begin volgend jaar komen we hiermee terug naar de buurt. 
 
 
 
 
 
  



 
  

Grotesteenweg 150 – 2600 Berchem 
wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be 

BEVRAGING 
 

 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam en voornaam: ________________________________________________ 
 
Straat en huisnummer: ______________________________________________ 
 
(enkel bewoners uit de Wasstraat, Woeringenstraat, Berthoutstraat en De Brouwersstraat 
kunnen deelnemen) 
 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 
Telefoon / gsm: ____________________________________________________ 
 
Bent u eigenaar van de woning?  Ja / Nee (doorstreep wat niet past) 
 
(opgelet: als huurder brengt u de eigenaar van de woning op de hoogte van deze bevraging. 
Hij kan beslissen om al dan niet deel te nemen.) 
 
 
 
Nam u al deel aan het participatieontbijt? 
 
Gaf u tijdens het participatieontbijt van oktober 2016 al een keuze door?   Ja / Nee 
 
Wilt u opnieuw deze bevraging invullen of blijft u bij uw keuze van oktober 2016? 
 Ik maak een nieuwe keuze en vul de bevraging in 
 Ik blijf bij mijn bestaande keuze en vul de bevraging niet in 
 
(doorstreep wat niet past) 
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Project tuinstraten 
 
Om de tuinstraten tot een succes te maken hebben we uw hulp nodig. Een goede tuinstraat, 
is een groene tuinstraat. Dit kan maar als bewoners ook op hun privé-eigendom mee helpen 
de straat te vergroenen.  
 
 

 Ik doe NIET mee 
(u hoeft de onderstaande vragen niet meer in te vullen) 

 
Indien u niet deelneemt aan het project wordt er voor uw deur een grasstrook 
aangelegd. De groendienst komt het gras maaien. 
Wenst u later toch een geveltuin of planten voor uw woning te plaatsen? Dan kan de 
grasstrook makkelijk omgevormd worden. 

 

 
 

Grasstrook,  
onderhoud 
door 
groendienst 
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 Ik doe wel mee 
 
U kiest voor één van de drie onderstaande opties: 
 

 Een groene strook met beplanting, maar zonder geveltuin 
 

 
 
 

 Een groene strook met beplanting, met een geveltuin  
(een nieuwe of een bestaande geveltuin) 
 

 
 
 

Planten in de 
groene strook, 
eigen onderhoud 

Geen groen 
tegen de gevel 

Planten in de 
groene strook, 
eigen onderhoud 

Groen tegen de 
gevel, eigen 
onderhoud 
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 Een grasstrook zonder andere beplanting, met een geveltuin  

(een nieuwe of een bestaande geveltuin) 

 

 
 

 
 
 
  

Groen tegen de 
gevel, eigen 
onderhoud 

Grasstrook,  
onderhoud 
door 
groendienst 
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Naast bovenstaande drie mogelijkheden kan u nog een extra optie aanvinken:  
 

 Ik wil graag een publieke bank voor mijn woning 
 
Indien gewenst, plaatsen we op sommige plekken in de straat een bank voor 
de woning. Let wel: deze bank is publiek en kan dus door iedereen gebruikt 
worden, ze is niet enkel voor bewoners van de woning waar ze voor staat. Als 
u voor een bank kiest zorgen wij voor de plaatsing van de bank. Onder de 
bank komt geen verharding, maar een grasstrook. 
 
Moesten te veel bewoners een bank kiezen, dan gaan we deze niet overal 
zetten, slechts op enkele plekken in de straat zodat er ook nog voldoende 
ruimte is voor groen. We kunnen nu dus nog niet beloven dat u sowieso een 
bank voor de woning krijgt. 
 

 
 

 

U kan de bevraging on-line invullen tot en met  
zondag 1 oktober 2017 

 
www.stadindialoog.be/tuinstratenberchem 

 
 
Kan u de bevraging niet on-line invullen? Vul dan deze formulieren in en post ze voor 
zondag 1 oktober bij het districtshuis, Grotesteenweg 150, Berchem. 
 
 
Communicatie en participatie Berchem 
Grotesteenweg 150 
2600 Berchem  
Tel: 03 338 40 18 
E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be 
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