
   

 

Beste bewoner, 

 

Zou jij graag in een tuinstraat wonen? De stad geeft elk district de kans om een bestaande straat 

om te vormen tot 'tuinstraat'. Niet elke straat komt daarvoor in aanmerking, zo zijn er 

bijvoorbeeld een aantal randvoorwaarden: er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden, er 
mogen geen voortuintjes in de straat zijn, enzovoort.  

 

Voor Berchem komen de Schelpstraat, de Hoge Weg en het Heilig Hartplein in aanmerking om 

omgevormd te worden naar een tuinstraat. Woon je in -of vlak in de buurt van- één van deze 

straten? Dan zijn we erg benieuwd wat jij er van zou vinden moest je straat een tuinstraat worden. 

Je kan de bevraging invullen op www.berchem.be/bevragingtuinstraat. 

 

Wat is zo'n tuinstraat eigenlijk?  

Bij een heraanleg wordt er gekeken welke noden een straat heeft: Rijdt er een tram? Is er veel 

fietsverkeer? Hoeveel parkeerplek is er? Vaak is het in de overblijvende ruimte waar er nog 

mogelijkheid is voor vergroening. Bij een tuinstraat wordt het principe omgedraaid: er wordt 

uitgegaan van een maximale vergroening en pas in tweede instantie wordt nagegaan waar 

minimale verharding noodzakelijk is. Deze keuze heeft belangrijke randvoorwaarden en gevolgen:  

- een tuinstraat wordt maar echt groen als de bewoners -met ondersteuning van stad en 

district- ook zelf maximaal vergroenen. Bijvoorbeeld door de aanleg van geveltuintjes, 

groenslingers, enzovoort.  

- de straat wordt groener maar blijft toegankelijk met de wagen. Garages en inritten blijven 

bereikbaar. Ter hoogte van de inritten komt verharding om het in- en uitrijden 

probleemloos te laten verlopen. 

- hoewel we het sterk aanmoedigen om mee je gevel te vergroenen is dat geen verplichting. 

Als je niet deelneemt, komt er een grasstrook voor je woning en neemt de groendienst het 

onderhoud hiervan op zich. 

 
Met de tuinstraten willen we inzetten op vergroening en verblauwing: meer kwalitatief groen van 

planten, bloemen en bomen en slimmer omgaan met 'blauw': het regenwater ter plaatse 

opvangen en laten infiltreren. Zo werken we samen aan een nieuw soort straat waar het 

aangenaam en rustig wonen is, maar ook een aan een straat die de uitdagingen van de 

klimaatverandering het hoofd kan bieden en beter bestand is tegen hittestress en wateroverlast. 

 

Vul de bevraging in op 

www.berchem.be/bevragingtuinstraat 
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Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
             
 
 
       Ann De Potter     Bruno De Saegher    
       districtssecretaris    districtsschepen publiek domein  
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