
LANGE RIDDERSSTRAAT
AGENDA EN TIMING

De onderwerpen van deze avond:

Voorstel voor definitief ontwerp
Graag vernemen wij uw opmerkingen en suggesties. Gelieve deze op 
het plan te noteren.

Beplanting plantvakken
U kunt als bewoner mee bepalen hoe de plantvakken worden 
ingericht:

•	Wenst u een plantvak te adopteren? Dan kan u kiezen uit 5 
verschillende opties (A1 t/m A5). Gelieve uw huisnummer en de 
optie	van	uw	keuze	in	het	betreffende	plantvak	te	schrijven.

•	Wenst u geen plantvak te adopteren, maar wilt u inspraak hebben 
bij de keuze van de beplanting? Gelieve uw huisnummer en optie 
B1	(keuze	door	bewoners,	onderhoud	door	stad)	in	het	betreffende	
plantvak te schrijven.

•	De plantvakken die overblijven, worden ingericht als B2 (stad doet 
alles).

Moestuinbakken
Indien u een moestuinbak wenst te adopteren, schrijf dan het woord 
‘moestuin’ naast uw huisnummer. We bekijken dan hoe we de bak 
kunnen inpassen.

Vervolg
•	Hoe	wenst	u	de	definitieve	plantkeuze	te	maken?	

Overlegmoment? Digitaal? Laat het ons weten!

•	Wilt u er liever nog eens over nadenken? Kent u iemand die er 
vanavond niet bij kon zijn? U kunt ook digitaal uw mening geven 
via:
participatie.2000@antwerpen.be
De presentatie en de plannen vindt u terug op de website:
www.antwerpen.be/langeridders

1e helft 2018 2e helft 2019 1e helft 2019 voorjaar 2020
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LANGE RIDDERSSTRAAT
DEFINITIEF ONTWERP / BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Ruimere verkeerszone
De	centrale	verkeerszone	werd	verbreed,	onder	andere	om	meer	comfort	te	bieden	aan	de	fietsers.	

Ruimere bochtstralen autoverkeer
Voertuigen kunnen de bochten nu gemakkelijker passeren. Het in- en uitrijden van garages is overal 
mogelijk.

Materiaal
Het materiaal van het wegdek is veranderd van betontegels naar waterpasserende kleiklinkers. Hierdoor 
kan	het	regenwater	beter	infiltreren.

Plaats van het riviertje
Het riviertje werd direct tegen de plantvakken geplaatst, zodat het verkeer zo weinig mogelijk hinder 
ondervindt.

Parkeerplaatsen
De invalidenparkeerplaatsen verhuizen naar een andere plaats in de omgeving, zodat er meer ruimte is 
voor de school.

Fietsenstalling
Op	de	hoek	met	de	Sint-Andriesstraat	werden	extra	fietsbeugels	voorzien.	De	ruimte	voor	de	
woningtoegangen	werd	verbreed,	zodat	hier	fietsen	gestald	kunnen	worden.

Watersysteem
Het watersysteem werd verder uitgewerkt.

Gevelgroen en groenslingers
Er werden drie groenslingers ingeplant op de plaatsen die door de bewoners zijn aangegeven.



LANGE RIDDERSSTRAAT
BEPLANTINGSSCENARIO’S MET ADOPTIE DOOR BEWONERS

A1: Sfeer kiezen

De bewoners kiezen een sfeer op basis 
van referentiebeelden. De stad bepaalt 
op basis hiervan de plantenkeuze. De 
planten worden geleverd door de stad. 
De aanplant gebeurt naar keuze ofwel 
door de bewoners, ofwel door de stad, 
ofwel samen.

A2: Combinaties

De bewoners kiezen per vak uit 
een zestal vooraf samengestelde 
combinaties. De planten worden 
geleverd door de stad. De aanplant 
gebeurt naar keuze ofwel door de 
bewoners, ofwel door de stad, ofwel 
samen.

A3: Stad levert

De stad heeft een overeenkomst met 
een plantenleverancier, die een ruime 
keuze aan planten levert. De bewoners 
kunnen planten kiezen uit deze lijst. De 
planten worden geleverd door de stad. 
De aanplant gebeurt naar keuze ofwel 
door de bewoners, ofwel door de stad, 
ofwel samen.

A4: Stadsmakers

De bewoners kopen zelf planten, wat en 
waar ze maar willen. Achteraf kunnen 
ze een bonnetje binnenbrengen bij 
Stadsmakers, die een bepaald bedrag 
per m² terugbetalen. Bewoners planten 
zelf aan, eventueel met ondersteuning 
van het Ecohuis.

A5: ‘Trek uw plan’

De bewoners krijgen geen budget en 
mogen helemaal zelf beslissen wat ze 
doen. Ze kunnen zelf ondersteuning 
vragen aan het Ecohuis. 

EENVOUDIGER KIEZEN MEER VRIJHEID



LANGE RIDDERSSTRAAT
A1: VOORBEELDEN VAN SFEREN

Te Boelaarlei Uitbreidingsstraat Astridplein

Vlaamse Kaai Wapper - mei Wapper - juni Wapper - juli

Gallifortlei Maria-Louisalei Loosplaats Villegasstraat

Leopold De Waelplaats



LANGE RIDDERSSTRAAT
A2: COMBINATIES

Bloemrijke combinatie

Wil u graag veel bloemen? Deze combinatie verwent u met mooie exemplaren, maar biedt 
ook een decoratief blad. De dovenetel en de naaldvaren blijven het hele jaar door groen, de 
andere twee komen na een winterrust in de lente weer tevoorschijn.
Voorzie zoals in een bos voedzame bodem met een laagje compost. Geef bij droog weer 
regelmatig water.

Bodembedekkende combinatie

Deze combinatie bestaat uit bodembedekkers die onkruid succesvol onderdrukken. Ze blijven 
laag, maar geven vanaf mei veel bloemen. In de winter blijven deze planten groen. U kan ze 
ook onder bomen planten.
Het zijn erg sterke planten die van een frisse grond houden. Geef bij droog weer regelmatig 
water. Knip in de lente het leliegras gerust terug, het zal snel weer nieuw blad maken.

Sterke combinatie

De sterke combinatie kan u heel goed toepassen in de halfschaduw of onder bomen. U krijgt 
zo een prima bodembedekking die van kleur verandert met de seizoenen.
Deze planten kunnen tegen een stootje, maar houden ook van een frisse bodem. Geef bij 
droog weer regelmatig water. Voorzie zoals in een bos een voedzame bodem met een laagje 
compost of bladeren. Deze combinatie is zeer gebruiksvriendelijk en bovendien onkruid 
werend.

4-seizoenencombinatie

Met deze combinatie zal uw tuin het hele jaar door schitteren. Deze sterke planten zorgen 
voor bloemen vanaf Pasen tot aan de herfstvakantie. In de winter zorgen de schuimbloem 
en maagdenpalm voor groen. De andere twee komen na een winterslaap in de lente weer 
tevoorschijn. De 4-seizoenen combinatie houdt van een frisse bodem. Geef bij droog weer 
regelmatig water.

Volle combinatie

Houdt u van donkerrood? Dan is deze combinatie een uitstekende keuze voor u. De kleur komt 
immers subtiel terug in stengels, bladeren en bloemen.
Het zijn sterke planten die van een frisse grond houden. Geef bij droog weer regelmatig 
water. De planten zijn zeer onderhoudsvriendelijk: knip afgestorven takken amandelwolfsmelk 
en de duizendknoop na de winter gewoon terug, de rest doet de plant zelf.

Voorjaarscombinatie

In deze combinatie ligt de nadruk op bloemen in het vroege voorjaar, de rest van het jaar 
nemen grote, sierlijke bladeren de hoofdrol op zich.
Deze bosplanten houden van een humusrijke, goed waterdoorlatende, frisse grond. Geef 
daarom regelmatig water. Deze combinatie bevat giftige planten, houd hier rekening mee in 
de buurt van kleine kinderen.



LANGE RIDDERSSTRAAT
BEPLANTINGSSCENARIO’S MET STADSONDERHOUD

B1: Sfeer kiezen

De bewoners kiezen een sfeer op basis van referentiebeelden. De stad bepaalt op basis hiervan de 
plantenkeuze. De planten worden geleverd, geplant en onderhouden door de stad.

B2: Stad kiest

De bewoners laten de keuze en het onderhoud volledig over aan de stad.



LANGE RIDDERSSTRAAT
GEVELGROEN EN GROENSLINGERS

Klimhortensia

Klimhortensia heeft zich absoluut bewezen. U kan 
er alle kanten mee uit: uw ramen of deur mee 
“omkaderen” of hem gewoon laag houden. Een 
aanrader voor schaduw, halfschaduw en zon. 

Passiebloem

Passiebloem groeit op zonnige, beschutte plekken heel 
goed. Een goede keuze als u graag een groenblijvende 
plant wil. De bloemen ogen exotisch, maar zijn enkel 
van dichtbij te zien. Deze plant werkt daarom best op 
ooghoogte.

Winterjasmijn

Winterjasmijn is van oorsprong een hangende struik, 
maar hij zorgt voor een originele inkleding van uw 
gevel. Mits een beetje begeleiding kan hij mooi 
omhoog  groeien als klimstruik. Vanaf december 
verschijnen de gele bloemen aan de plant. Hoe meer 
zon er op uw gevel staat, hoe meer bloemen u kan 
verwachten. Goed nieuws voor wie weinig tijd aan 
onderhoud wil spenderen: deze plant is zonder snoei 
op zijn mooist.

Doornloze braam

Doornloze braam is een variant zonder doornen van 
de inheemse braambes. U kiest best voor deze versie 
omdat planten met doornen niet toegelaten zijn op 
de stoep. Dit is een prachtige klimstruik met mooie 
bladeren en vruchtjes en kan zowel in de zon als de 
half-schaduw staan. Ook deze plant is gebaat bij een 
klimzuil.

Wilde hop

Wilde hop is een snel groeiende inheemse klimplant 
met frisgroen blad en vrolijke hopbellen. Als bosplant 
gedijt hij het best in de half-schaduuw. De plant sterft 
elk najaar af, reken op een hoeveelheid groenafval, 
maar in het voorjaar verschijnt hij dan weer. 

Wilde kamperfoelie

Wilde kamperfoelie was de populairste keuze 
tijdens de actie “1000 gratis geveltuinen” in 2012. 
Helaas deed hij het minder goed dan verwacht. 
De meeste planten die toen gezet waren zijn kapot 
gegaan. Gelukkig blijft Natuurpunt Antwerpen Stad 
experimenteren met deze waardevolle inheemse soort 
tijdens hun  gevelacties. Binnenkort weten we dus 
of het een eenmalig probleem was. Zet wel een lage 
struik of vaste plant voor de kamperfoelie want zijn 
stam is gevoelig voor hevige zon. 

Wilde bosrank

Wilde bosrank begint vaak goed, maar verdwijnt na 
een seizoen of twee bij veel mensen. Geeft hij het 
op? Of was hij net té enthousiast aan het groeien en 
moest hij weg? Jammer, want dit is wél een inheemse 
klimplant, een meerwaarde voor de biodiversiteit. Zet 
hem bij voorkeur in de half-schaduuw met een lage 
plant ervoor als bescherming.

Trompetbloem

Trompetbloem is ook een enthousiaste groeier en 
geeft veel bloemen in het tweede deel van de zomer. 
Dit is een echte zonneklopper.

Druiven

Druiven, ook echte zonnekloppers, zijn aan te 
raden voor wie graag op de ladder kruipt met een 
snoeischaar. Deze plant maakt namelijk veel blad en 
lange takken.


