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Panel 

• District Ekeren 

– Ludo Van Reusel, districtsschepen publiek 
domein en openbare werken 

– Sven De Loenen, wijkcoördinator 

 

• Studiebureau Arcadis 

– Wesley Hendrickx, projectmanager 

 

• Aquafin 

– Liselotte De Waele, projectmanager 
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Ambitie 

• Veilige straten met aandacht voor fietsers 

en voetgangers 

• Voldoende parkeergelegenheid 

• Goed beheer regenwater 

• Groen integreren in straatbeeld 

 

 



Voorontwerp 29/11/2017 



Inspraak 

• Infomoment 29 november 2017 

– Enkelrichting in Vuurkruisenstraat t.b.v. extra 

parkeerplaatsen 

– Omdraaien zijde parkeren in korte stukje 

Pastorijveld 

– Controle draaicirkels brandweer 

 



Definitief vs. voorontwerp 

• Enkelrichting ingevoerd in Vuurkruisenstraat 
(van Klein Hagelkruis naar Pastorijveld) 

• Nazicht bochtstralen 

• Extra fietsenstallingen 

• Openbare verlichting ingetekend 

• Parkeerstrook Pastorijveld naar overkant 
verplaatst 

• Extra bomen Pastorijveld 68 en 80  
(zonder verlies parkeerplaats) 

• Nieuwe inrichting boomvakken 

 



Definitief vs. voorontwerp 

Enkelrichting 

Vuurkruisenstraat 



Definitief vs. voorontwerp 

Omdraaien zijde parkeren 



Controle draaicirkels brandweer 

Definitief vs. voorontwerp 



Definitief vs. voorontwerp 

Optimalisatie voetpadzone 



Definitief vs. voorontwerp 

Fietsenstallingen (4 locaties, 

18 ‘nietjes’ = 36 fietsen) 



Definitief ontwerp 



Definitief ontwerp 

• Bomen 

– Bestaand: 0 

– Definitief ontwerp: 51 

• Parkeerplaatsen 

– Bestaand: 93 

– Definitief ontwerp: 139 (46 extra met 4 

plaatsen voor personen met een handicap) = 

49% toename 



Planning 

• Aanvraag vergunning: juni 2018 

• Aanbestedingsprocedure: augustus – 

november 2018 

• Start werken: voorjaar 2019 

– Min. 2 weken voor start werken infoavond met 

praktische uitleg 



Boomkeuze 

• In alle straten één boomsoort 

• Groendienst stelt 2 soorten voor 

– Houdt rekening met grootte en breedte 

•  U beslist! 

– Via stembriefjes 

• Achterlaten bij het onthaal 

– Uitslag in verslag infoavond 

 



Boomkeuze 
Acer campestre 
‘Elsrijk’, 
Veldesdoorn 
• Tot 12m hoog 

• Grijze schors 

• Donkergroen blad, 
geel in herfst 

• Kleine bloemen 
geelgroen in mei 

• Eenzadig, 
gevleugelde 
vruchten 

• Waardevol voor 
bijen en vlinders 

 



Boomkeuze 
Tilia cordata ‘Rancho’, 
winterlinde 

• 10 -15m hoog 

• Donkerbruine, 
gegroefde stam, 

• Donkergroen blad, 
geel in herfst 

• Bloem: geel tot 
roomkleurig, geurend, 
juni/juli 

• Vrucht eivormig 
tot 0,8cm 

• Waardevol voor  
bijen en vlinders 

 

 



Bedankt voor uw aandacht 

Contacteer ons voor meer informatie 

 

• Wijkoverleg Ekeren 

• Telefoon 03 338 29 07 

• wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be 

• www.ekeren.be 

• Facebook/2180Ekeren 

• Twitter: @2180_Ekeren 


