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oogt mooi
gebruik van 
de straat zal 

verhogen

bomen zorgen 
voor schawuw + 
geluidsdemping

papiermanden 
voor afval

hoe meer 
bomen 

hoe beter

rekening 
houden met 

huisvuilophaling

bladvalhoe gebeurt 
onderhoud?

zwerfvuil

Wat met 
verlichtingspaal 
/nutskast op het 

voetpad?

rolstoel- 
toegankelijk 

gegarandeerd?
hoe zit het 

met 
inplanting en 
soort bomen?

bladkorven 
voorzien

Wat vind je waardevol aan het 
gepresenteerde scenario?

Welke verbetervoorstellen heb je 
m.b.t. het voorgestelde scenario?

Welke vragen heb je zelf nog m.b.t. 
het voorgestelde scenario?

Scenario: groene voetpaden

aandacht 
voor in- en 
uitstappen 

groenstrook

vergroenen 
aan 

straatkant / 
voortuinen?

combineren. bv 
zitbank tegen 

boom of 
bloembak zodat 
je uit de wind zit

Kan 
enkelrichting 
onderzocht 

worden?

opletten voor 
overlast + 

tocht 
(banken)

rekening 
houden 

met allergierekening houden 
met omgeving 

voor inplanting vb 
zitbanken die al 

aanwezig zijn

insectenhotel

verlichtingspaal 
kan in 

groenberm,  
nutskast is  

moeilijker te 
verplaatsen.

voetpad is 
steeds 1,9 
meter, ter 

hoogte van 
obstructies 1,5

inzetten op 
straathoeken?

mag langs beide kanten. 
Hoek Fr VH x 

Ruggeveldlaan. 
Toekomstige bakker. 
Locatie: hoek Fr VH x 
Petrus De B x Albert 

Spietaelslaan. Frituur. Rond 
plein

vergroenen 
aan straatkant 

= enkel 
onderbreken 
voor inritten

Wordt infra 
voor 

kinderen 
voorzien?

Speeltuin en 
Ertbruggebos 

zijn vlakbij. Dus 
geen infra voor 
kinderen nodig?

zitbanken

Bij woonerf kan je op straat spelen. Denk daarbij aan de schoolbus en de kinderopvang

Bij woonerf:
Hoe  doorgang 
schoolbus en 

bereikbaarheid van 
de kinderopvang 

garanderen?



positief om 
straat te 

vergroenen

grasdal duiden 
parkeer- 

plaatsen goed 
aan

Gebruik van 
grasdals

ook vergroenen 
met 

bloembakken, 
planten, bomen 

(verkoeling, 
uitzicht), ...

grasdals over 
heel de 

straat, ook 
voor inritten

groenstroken 
om te 

parkeren 
zodat inritten 

vrij blijven

wat met 
parkeer- 
balans?

budget 
uitbreken 

beton?

- parkeerbalans 
neutraal

- handhaving 
gebeurt door 

district

parkeerdruk is 
gelinkt aan 

mensen die in de 
buurt werken en 
bedrijfswagens

parkeer- 
vakken 

afbakenen

Wat vind je waardevol aan het 
gepresenteerde scenario?

Welke verbetervoorstellen heb je 
m.b.t. het voorgestelde scenario?

Welke vragen heb je zelf nog m.b.t. 
het voorgestelde scenario?

Scenario: groene parkeerplaatsen



water 
opvangen 
van straat

water in 
straatbeeld 

(permanent?)

vroegere 
waterloop 
opsporen

waterverhaal 
verder 

onderzoeken

drankfontein 
voor GR- 

wandelaars?

risico dat het 
verzamelplaats 
voor zwerfvuil 

wordt

wateropvang 
in voetpaden

 = 
wateroverlast 

in kelders?

water naar een veilige 
locatie brengen waar 

het kan infiltreren. 
Bijvoorbeeld in 

Ertbrugge. Bomen 
hebben dit water 

nodig!

fonteintje + 
bomen als 
verkoeling

Wat vind je waardevol aan het 
gepresenteerde scenario?

Welke verbetervoorstellen heb je 
m.b.t. het voorgestelde scenario?

Welke vragen heb je zelf nog m.b.t. 
het voorgestelde scenario?

Scenario: groen infiltratiesysteem 

lukt het met 
de topografie 

om water naar 
Ertbrugge te 

brengen?

Geen 
ontwerp 

zoals Wim 
Saerensplein



Bedankt!



Illustratie
oude verdwenen waterloop

Bron: klik hier  

http://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=extern&LayerTheme=2


Illustratie
bodemsamenstelling

Bron: klik hier

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9d5d732550e04f3588b251e7de65f0dd&extent=470996.6699%2C6643316.901%2C513594.6718%2C6677236.5522%2C102100


Bijkomende informatie 

Filmpje GruunRant mbt water Ertbrugge: 
https://youtu.be/Spn05LigHJ0

Filmpje GruunRant mbt 
onthardingsproject: 
https://youtu.be/NY4a2v1wpvE

https://youtu.be/Spn05LigHJ0
https://youtu.be/NY4a2v1wpvE

