
stratenclusters 

Stad-, en buurteenheid  
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• Aanleiding 

• Intermezzo: Barcelona superblocks 
 

• Opgave 

 

• Aanpak 
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Aanleiding 
2 insteken 

• Woonlobben 
• Straat op mensenmaat 

 
 

• Stratenclusters / buurten 
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Aanleiding 
 

De stad onderzoekt momenteel aan de hand van enkele 
specifieke cases wat een stratencluster mogelijks in een 
aantal gebieden in Antwerpen zou kunnen betekenen 
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Aanleiding 
Waarom  stratenclusters? 

• Bijdrage aan economisch en sociaal weefsel van de stad 

– Levendig stadsleven / buurtleven 

– Ruimte voor ondernemen en investeren 

– Aandacht voor milieu en gezondheid, klimaatbestendig 
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Aanleiding 
Waarom  stratenclusters? 

• Bijdrage aan economisch en sociaal weefsel van de stad 

– Levendig stadsleven / buurtleven 

– Ruimte voor ondernemen en investeren 

– Aandacht voor milieu en gezondheid, klimaatbestendig 

• Principes: 

– Nabij – korte afstandsstad: hoge mate van stedelijkheid op kleine afstand  
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Aanleiding 
Waarom  stratenclusters? 

• Bijdrage aan economisch en sociaal weefsel van de stad 

– Levendig stadsleven / buurtleven 

– Ruimte voor ondernemen en investeren 

– Aandacht voor milieu en gezondheid, klimaatbestendig 

• Principes: 

– Nabij – korte afstandsstad 

– Bereikbaar: voor bewoners, werknemers, klanten, toeristen, … en voor goederen, vlotte 
en veilige verplaatsingen door stad en binnen eigen buurt, doorstroming via 
ontsluitingswegen enerzijds en ontlasting woonwijken en stadsstraten anderzijds 
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Aanleiding 
Waarom  stratenclusters? 

• Bijdrage aan economisch en sociaal weefsel van de stad 

– Levendig stadsleven / buurtleven 

– Ruimte voor ondernemen en investeren 

– Aandacht voor milieu en gezondheid, klimaatbestendig 

• Principes: 

– Nabij – korte afstandsstad 

– Bereikbaar 

– Veilig: woonzones met veilige straten met overwegend ‘traag’ bewonersverkeer (vaak 
gemengd in zones 30), STOP-principe (thv woonstraten), ifv stijgend aantal kwetsbare 
verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers, jonge en oudere bewoners) 
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Aanleiding 
Waarom  stratenclusters? 

• Bijdrage aan economisch en sociaal weefsel van de stad 

– Levendig stadsleven / buurtleven 

– Ruimte voor ondernemen en investeren 

– Aandacht voor milieu en gezondheid, klimaatbestendig 

• Principes: 

– Nabij – korte afstandsstad 

– Bereikbaar 

– Veilig 

– Inclusief: voor kinderen, jongeren,  
actieve gezinnen en senioren, ook comodaal en slim 
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Aanleiding 
Waarom  stratenclusters? 

• Bijdrage aan economisch en sociaal weefsel van de stad 

– Levendig stadsleven / buurtleven 

– Ruimte voor ondernemen en investeren 

– Aandacht voor milieu en gezondheid, klimaatbestendig 

• Principes: 

– Nabij – korte afstandsstad 

– Bereikbaar 

– Veilig 

– Inclusief 

– (Verkeers)leefbaar:  betere luchtkwaliteit,  
minder omgevingslawaai , meer ruimte voor  
economische en sociale interactie (winkel- 
etalages, straatfeesten, terrassen, markten,  
sport- en speelpleintjes, zitbanken, …) 
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Aanleiding 
Waarom  stratenclusters? 

• Bijdrage aan economisch en sociaal weefsel van de stad 

– Levendig stadsleven / buurtleven 

– Ruimte voor ondernemen en investeren 

– Aandacht voor milieu en gezondheid, klimaatbestendig 

• Principes: 

– Nabij – korte afstandsstad 

– Bereikbaar 

– Veilig 

– Inclusief 

– (Verkeers)leefbaar 

• Door:  
– “Straat op mensenmaat” 

– “Iedereen is voetganger” 

– “De fiets als ideaal stadsvervoermiddel” 

– Nieuw evenwicht tussen straatparkeren, POET en parkeren op afstand – oa flexibele 
(buurt)parkeergebouwen 

 



Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 

Busnetwerk 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 

Fietsnetwerk 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 

• Piloot Poblenou (Sant Marti) 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 

 



Intermezzo: Barcelona superblocks 

 



Intermezzo: Barcelona superblocks 

 



Intermezzo: Barcelona superblocks 

• Fasering  
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Intermezzo: Barcelona superblocks 

17 mei 2018                 stadsontwikkeling 



Intermezzo: Barcelona superblocks 
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Opgave voor Antwerpen? 
Van stad tot straat 

Op zoek naar de tussenschaal 
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De stad onderzoekt momenteel aan de hand 
van enkele specifieke cases wat een 
stratencluster mogelijks in een aantal gebieden 
in Antwerpen zou kunnen betekenen 



• Levendige woonstad 

• Robuust landschap 

• Slimme netwerkstad 

 

• Stad aan de Stroom 

• Stad over de Ring 
• Project stratenclusters: 

Stad van Buurten 

 

Opgave 
Van stad (regio)… 
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• Levendige woonstad 

• Robuust landschap 

• Slimme netwerkstad 

 

• Stad aan de Stroom 

• Stad over de Ring 
• Project stratenclusters: 

Stad van Buurten 

 

Opgave 
Van stad (regio)… 
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• Afbakening stratenclusters: 
– Hoofdwegen 

– Stadswegen 

– Stadsstraten 

• Hoofdstraat 

• Buurtstraat  

• Woonstraat  

 

Opgave 
Tussen stad en straat 
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Opgave 
Tussen stad en straat 

De stad onderzoekt momenteel aan de hand van enkele specifieke cases wat een 
stratencluster mogelijks in een aantal gebieden in Antwerpen zou kunnen betekenen 

 

Kan de buurt sterke alternatieven bieden op vlak van 

• Mobiliteit  

• Ruimtegebruik  

 

Door 

• Collectieve flexibele buurtparkeergebouwen (icm mobipunten, … in 
eerste fase, watermanagement, energietransfo, ontmoetingsplaats, 
buurtwinkel, … evt in vervolgfase) 

• Herinrichting OD 
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Opgave 
… tot straat 

0% verblijf 

25% verblijf 

50% verblijf 

66% verblijf 

75% verblijf 

 

• Invulling “herwonnen” ruimte 
binnen straat op betekenisvolle 
manier op schaal van buurt, lob, 
stad, regio en stroom 



 
 
Ontwerp van de straat 

- Verkeersruimte reduceren 
- Parkeerruimte reduceren 
- Veilig en aangenaam stappen en fietsen 
- Ontharden en water bufferen 
- Vergroenen 
- Spelen en bewegen 

 
 
 

Collectieve parkeergebouwen  
- Typologie – gebouw 

o Demonteerbaar versus Transformeerbaar 
o Maatvoering 

- Locatie & inplanting 
 

Case A  

Case B  

Case C 

Case D 

Aanpak 
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Bedankt ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ERIdB23nsls&feature=youtu.be  
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https://www.youtube.com/watch?v=ERIdB23nsls&feature=youtu.be
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