
relevante contactinformatie

Antwerpen Breekt Uit

Aangename straten en pleinen die zorgen 
voor verkoeling, meer groen en water. 
Dat is wat de stad met ‘Antwerpen Breekt 
Uit’ wil realiseren. 

Dankzij dit project worden stukken straat 
of verharde pleinen vervangen door groen 
of door waterdoorlatende materialen. 
Meer ruimte voor water en groen zorgt 
niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar 
ook voor een veilige opvang van 
overvloedige regen of verkoeling tijdens 
warme zomerdagen. 

Op sommige plaatsen kan het opgevangen 
water tijdens extreme droogte worden 
herbruikt.

Waarom breekt Antwerpen uit?

Wateroverlast Een stedelijk hitte-eiland
Zorgt voor opwarming van alle verhardingen in de 

straat, waardoor het ’s nachts niet afkoelt.

Klimaatverandering
De verandering van het klimaat heeft een directe invloed op 

ons leven.

•   Stijging zeeniveau

•   Hogere temperaturen

•   Voedselonzekerheid

•   Extreme weerfenomenen

•   Drinkwaterschaarste

WAT IS ANTWERPEN BREEKT UIT?
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Meer ruimte voor groen in de straat zorgt voor: 
•  een mooier en rustig straatbeeld;

• heilzame werking voor de gezondheid;

• veiligere leefomgeving door o.a. trager verkeer;

• grotere biodiversiteit: verscheidenheid aan planten en dieren;

• meer rustplekken in de schaduw door bomen.

“Meer groen in de

 straat zorgt voor 

schaduw en voldoende 

koelteplekken op  

warme dagen.”

REFERENTIEBEELDEN

Ontharden pleinen Ontharden wandelpaadjes

VERGROENEN
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VERBLAUWEN

Meer wateropvang in de straat zorgt voor:
• de riolering kan het regenwater beter slikken;

• minder overstromingsgevaar bij hevige regen;

• grotere biodiversiteit: waterplanten en –dieren;

• koelere leefomgeving.

“‘ Verblauwen’ betekent:  

maatregelen nemen tegen 

wateroverlast. Het voorziet

 in heel wat manieren om

 het  regenwater bij te houden 

en te hergebruiken wanneer 

het nodig is.”

REFERENTIEBEELDEN

Klein opvangbekken

Oude waterlopen blootleggen

Multifunctionele wateropvang

Ontharde middenberm
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VERBINDEN 

Creëren van aangename leefomgeving zorgt voor:
• meer ontmoetingen met je buren;

• meer zin om naar buiten te komen: meer beweging en betere gezondheid.

REFERENTIEBEELDEN

“Een aangename straat zorgt 

voor extra sociale contacten in 

de straat. Mensen stoppen om 

een praatje te maken en

genieten van de publieke 

ruimte.”

Inspraak in het ontwerp
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BEWONERSPARTICIPATIE 
    

BEVRAGING BEWONERS: DIT ZIJN DE WENSEN

- Centrale groene ontmoetingsruimte met pleingevoel
- Buurtbanken
- Bomen bij voorkeur vervangen (geen fruitbomen)
- Extra bomen welkom
- Geveltuinen
- Schaduw
- Ondergrondse beek gebruiken en/of zichtbaar maken
- Water hergebruiken
- Optimaal comfort en toegankelijkheid
- Enkelrichting
- Verkeersremming, bv. grasdalstrook aan begin straat
- Parkeerplaatsen maximaal behouden
- Afgesloten fietsstalling

Voorontwerp Aanbestedingsdossier Gunning UitvoeringDefinitief  ontwerpProjectdefinitie
& Concept

Natraject

Bouwvergunning

TIJDSLIJN

Workshop 1

Leefbaarheidsstudie 1

Workshop 2
Workshop 3

Infomoment
Infomoment

Leefbaarheidsstudie 2
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PROJECTINFORMATIE PROJECTINFORMATIE 

VOOR

CONCEPT
    

PROGRAMMAPUNTEN

Woonerf, dit biedt de meeste mogelijkheden: 
• meer ruimte voor voetgangers en fietsers;
• enkelrichting zorgt voor minder doorgaand verkeer;
• mogelijkheid tot parkeren blijft behouden;
• creëren van een groene verblijfsplek midden in de straat.

Meer blauw en groen zorgen voor aangenamere straat:
• groen: nieuwe groenvakken, koelteplek creëren
    gekoppeld aan verblijfsplek, nieuwe bomen,
 biodiversiteit;
• water: wateroverlast in de toekomst tegengaan, 
     water laten infiltreren in plantvakken,
 waterpomp voor herbruik van dakwater.

MATERIALEN
• maximaal ontharden en waterdoorlatend;
• bewoners stimuleren om ook op eigen terrein acties te 
    ondernemen.

Deurne
Borgerhout

NA

REFERENTIEBEELDEN



CONCEPT 
Deurne

BorgerhoutConcept | schema

Centrale groene koele 
ontmoetingsplek

Geconcentreerd 
parkeren

Geconcentreerd 
parkeren

Groene poortGroene poort

P P

Concept | maximaal vergroenen

Concept | nieuwe bomen

Concept | asverschuiving + enkelrichting

Concept | centrale verblijfsplek

Concept | wateropvang

Concept | verlichting om de 30 meter

Schema

Maximaal vergroenen

3 nieuwe bomen

Enkelrichting woonerf

Toegangen en centrale verblijfsruimte

Wateropvang

Totaal plan



OP JE EIGEN TERREIN
    

Mogelijke ingrepen waarmee ook u kan helpen. 

Meer info over steunmaatregelen te verkrijgen via 

het Ecohuis en tijdens een volgende workshop.

1 REGENTUIN (PRIVAAT) 2 REDUCEREN VERHARD OPPERVLAK 
(PRIVAAT)

3 ONDERGRONDSE WATERBERGING 6 SEDUMDAK 8 AFKOPPELEN REGENPIJP

17 BIOSWALE (LINEAIR)

40 BREDE VOEGEN

9 WATERBERGING ONDER GEBOUW

13 INFILTRATIEVELD / WADI (LINEAIR) 18 OPEN VERHARDING

35 GEVELTUIN 37 TOEVOEGEN BOMEN 62 STRUCTUREEL HERGEBRUIK WATER

64 NATUURLIJKE ZONWERING 67 SOORTENRIJKE BEPLANTING 69 GRINDSTROOK OF GRINDKOFFER 71 HAGEN EN GROENE ERFAFSCHEIDINGEN

12 REGENTON
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