
 

 

VERSLAG 

Titel verslag   Infomoment 3: Ontharding Frans Van Heymbeecklaan 

Datum en uur vergadering dinsdag 26 januari 2021 – 19u 

Plaats vergadering  Digitaal 

 

1 Aanwezigen 

Naam Functie Naam Functie 

Tjerk Sekeris Districtsburgemeester Els Proost 
Consulente 
publieke ruimte 

Freddy Lorent 
Districtsschepen  
publieke ruimte 

Steven Aelbrecht 
Ontwerper 
publieke ruimte 

Frank Vercammen 
Districtsschepen 
groen en participatie 

Sandra Brees Wijkoverleg Deurne 

Dirk Cleiren Gruunrant Dorien Loots  Wijkoverleg Deurne 

Paul Lermytte Gruunrant 

Buurtbewoners Frans van Heymbeecklaan,  
Karel Van Overmeirelaan, Jaak van Rillaerlaan  

Koen Van Keer Gruunrant 

Marijke Smeets Antwerpen aan ’t Woord 

Sarie Van der Aa Antwerpen aan ’t Woord 

 

 

2 Welkom 

In de wijk Ertbrugge zijn drie straten uitermate geschikt om te ontharden en zo verkoeling van Ertbrugge 

in Deurne te brengen. In de zomer van 2020 konden buurtbewoners een bevraging invullen. In oktober 

2020 gaf het projectteam meer informatie tijdens een eerste participatiemoment.  

 

Tijdens het tweede participatiemoment op maandag 14 december 2020 lichtte het projectteam de keuze 

voor de Frans Van Heymbeecklaan toe. 

 

Tijdens het derde participatiemoment op dinsdag 26 januari 2021 konden bewoners mee nadenken over 

hoe we met ontharden en vergroenen wateroverlast kunnen verminderen, steden kunnen verkoelen, 

ruimte voor ‘plant en dier’ en ontmoeting kunnen creëren. 

 

De presentatie vind je hier. 

Informatie over het onthardingsproject vind je op www.deurne.be. 

 

 

 

3 Ontharden en vergroenen 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/074f4ac2-6cab-4276-b73e-fd45bad84dc1/Presentatie%20onthardingsproject%20-%20infomoment%2026%20januari%202021.pdf
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/groen/ontharden-frans-van-heymbeecklaan
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In kleine werkgroepen werden onderstaande thema’s besproken. Hieruit kwamen volgende ideeën: 

WATEROVERLAST VERMINDEREN 

HOE KUNNEN WE MEER WATER IN DE GROND LATEN SIJPELEN? HOE KUNNEN WE MEER WATER OPVANGEN EN HERGEBRUIKEN? 

Water 

 De kinderopvang vangt hemelwater op voor hergebruik in toilet en irrigatie van het groen. In het 

onthardingsproject voor de straat kan er ook bekeken worden of en hoe de privéparking vooraan 

onthard kan worden. 

 De voorbije 20 jaar heeft er geen overstroming van de straat plaatsgevonden.  

 Wateroverlast komt vermoedelijk van de oude waterloop (Kruiningenbeek). Die liep vroeger tussen 

de Frans Van Heymbeecklaan en de Karel Van Overmeirelaan, van Ertbrugge naar de Brem. Deze 

veroorzaakt nu nog vaak wateroverlast in de kelders van de huizen daar (pompen moeten ervoor 

zorgen dat zich dit niet meer gebeurt). 

 Het projectteam krijgt de opdracht om de invloed van bijvoorbeeld infiltratiekommen en het 

infiltreren van grondwater op de grondwatertafel te onderzoeken. 

 Geen wateraflating via de riolering, maar maximale infiltratie in de ondergrond. 

 Er wordt de suggestie gegeven dat beton kan uitgebroken worden en vervangen worden door 

klinkers met voegen waardoor water beter de grond kan insijpelen. 

 Waterinfiltratiestroken langs de rijweg kunnen op bijval rekenen.  

Groen 

 Boomwortels trekken water uit de grond. 

 Onderhoud van het groen moet van in het begin meegenomen worden in het project. 

STEDEN VERKOELEN 

HOE KAN JE STEDEN VERKOELEN DOOR AAN ONTHARDING TE DOEN? 

 De kinderopvang geeft aan dat er bij de aanleg van wateropvang rekening moet gehouden worden 

met de veiligheid van kinderen. 

Groen 

 Bomen in voortuinen kunnen bijdragen aan verkoeling van de Frans van Heymbeecklaan en de wijk 

Ertbrugge. 

 Ontbreken van bomen in huidige straatbeeld: zowel op openbaar domein als in private voortuinen. 

Bij het plaatsen van bomen rekening houden met de lichtinval in de woningen. 

 Ontharden met grasbetontegels. 

 Combinatie van water en groen om te verkoelen. 

 De kinderopvang werkt voor groenaanleg met een lijst van Kind en Gezin om het juiste groen te 

voorzien voor kinderen. Deze lijst kan gedeeld worden met de buren, zodat deze hen kan inspireren 

voor hun voortuinen. 

 Het nieuwe groen in de straat mag ook een speelse functie krijgen. 
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RUIMTE VOOR PLANT EN DIER 

HOE MAKEN WE MEER RUIMTE VOOR PLANTEN EN DIEREN? HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT DIEREN, ZOALS EGELS, ZICH 

MAKKELIJK DOOR ONZE STRAAT KUNNEN VERPLAATSEN? 

 Regentuinen/bomen/… 

 Ook watervoorziening aanleggen om bomen te gieten. 

 Gemengde hagen/gevelgroen/nestkastjes. 

 De school heeft nestkastjes voor gierzwaluwen geplaatst. 

ONTMOETING 

HOE KUNNEN WE ONTMOETING TUSSEN BEWONERS IN DE STRAAT STIMULEREN? WAT IS ER NODIG OM VAN DE STRAAT EEN 

ONTMOETINGSPLEK TE MAKEN, WAAR JE UITGENODIGD WORDT OM EEN BABBELTJE TE DOEN MET EEN VOORBIJGANGER OF EEN 

BUUR? MOETEN WE SPECIFIEKE ZAKEN VOORSTELLEN VOOR BEPAALDE DOELGROEPEN (BV. JEUGD, SENIOREN ...)?  

 Samen composteren. Bedenking: angst voor sluikstort. 

 Gevelgroen/banken gemaakt uit groen/zitschommel. 

Hoeken van de straat gebruiken 

 Op de 4 hoeken in het midden van de straat is veel verharde ruimte. Ook op de hoeken met de 

Schotensesteenweg en de Ruggeveldlaan zijn er mogelijkheden om bomen, plantvakken, banken, 

zitstenen, … te plaatsen. Buurtbewoners hebben er op deze locaties wellicht het minste ‘last’ van 

en je verliest geen parkeerplaats. 

 Aan de nachtwinkel blijven nu al vaak mensen hangen. Dit zijn geen bewoners van de straat of van 

Deurne. Hoe zorgen we dat er hier geen overlast ontstaat? Het is moeilijk om hier een evenwicht 

in te vinden. 

Wat zou voor jou betekenen Ertbrugge de wijk binnentrekken? 

 Suggesties op deze vraag zijn nog steeds welkom. 

Bezorgdheden 

 Door de parkeerplaatsen anders in te richten kunnen we meer ruimte creëren. Wel graag het 

aantal parkeerplaatsen behouden. 

 Enkelrichting mag, zolang er rekening gehouden wordt met de doorstroom van de schoolbussen. 

 Lijst van bomen en planten die kind- en onderhoudsvriendelijk zijn en niet te groot worden. 

 Is een ‘park & ride’ voor de deur van de kinderopvang mogelijk? ’s Avonds en tijdens het weekend 

staan buurtbewoners op de parkeerplaatsen van het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf staat 

ook open om de voortuin te ontharden. Een combinatie van doorstromen, veiligheid kindjes, 

ontharden, … is hierbij belangrijk. 
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4 Vragen en antwoorden 

Legende in het verslag: 

 V = Vraag/opmerking 

 A = Antwoord 

 

V: Voorziet district Deurne een financiële tussenkomst bij de ontharding van de opritten? 

A: Het district bekijkt hoe zij steun kunnen bieden voor de ontharding van voortuinen. Vanuit dit project 

is het misschien/waarschijnlijk? om financiële steun te geven. De stad Antwerpen lanceerde zeer recent 

ook een klimaatpremie. Wil je investeren in het ontharden en vergroenen van je perceel, in het 

vergroenen van je daken, in hergebruik van regenwater of in het infiltreren van regenwater op jouw 

terrein? Dan kan je rekenen op een premie. 

Meer informatie vind je op https://www.antwerpen.be/info/5ff4c913f67343a9574a8f36/premie-voor-

klimaatrobuuste-ingrepen. 

 

V: Hopelijk denken jullie bij het plaatsen van bomen aan de lichtinval in de huizen/appartementen. Zet 

geen mensen in het donker. 

A: Wanneer bomen in de voortuin geplaatst zouden worden, is het de keuze van de buurtbewoners waar 

die bomen komen. Op het openbaar domein houden we ook rekening met de beschikbare ruimte, 

inritten, zichtbaarheid voetgangers/voertuigen … . 

 

V: Er is nog geen voorontwerp. Wat is de mogelijkheid om een proefopstelling te testen?  

V: Een proefopstelling zal ook een financieel plaatje hebben. Is het haalbaar om een 3D-tekening te 

maken zodat mensen zich hier een beeld van kunnen vormen? Zodat buurtbewoners zich een beeld 

kunnen vormen van wat mogelijk is. Op die manier help je mensen om een plan te lezen en inzicht te 

geven. 

A: Goed idee om te bekijken hoe we hier mee aan de slag kunnen. Er is nog geen voorontwerp en ook 

nog geen proefopstelling uitgetekend. De ontwerper gebruikt de input van de bewoners om het 

voorontwerp op te maken. 

 

V: Vrees voor proefopstelling: hopelijk gaan er dan geen parkeerplaatsen verloren. 

A: We komen zeker nog samen om ideeën uit te wisselen over welke opstellingen mogelijk zijn. 

 

V: Hoe zorgen we dat deze ontmoetingsplekken niet voor overlast zorgen? 

A: We denken samen na over hoe we dit best aanpakken. 

 

V: De hoek van de Frans Van Heymbeecklaan en Schotensesteenweg is een ideale locatie om bomen te 

planten. 

A: Bij de heraanleg van de Schotensesteenweg is op de hoek met de Frans Van Heymbeecklaan een 

ontmoetingsplek voorzien in de vorm van een verhoogd plateau met bomen. 

https://www.antwerpen.be/info/5ff4c913f67343a9574a8f36/premie-voor-klimaatrobuuste-ingrepen
https://www.antwerpen.be/info/5ff4c913f67343a9574a8f36/premie-voor-klimaatrobuuste-ingrepen
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5 Hoe betrekken we meer buurtbewoners? 

 Een bord in de straat plaatsen met een QR-code op. Via die weg kunnen bewoners vragen 

stellen. 

 Buurtbewoners visueel laten zien wat ontharden kan zijn. Dat kan buurtbewoners aanzetten om 

verder me na te denken over de inrichting van de straat. 

 Als ambassadeur de straat intrekken om mensen warm te maken voor het ontwerp. 

 Borden in de tuin met een favoriet idee van elke ambassadeur? 

 

 

6 Vervolg 

 Buurtbewoners ontvangen een uitnodiging voor het volgende participatiemoment. 

 

 

Meer informatie of vragen: 
Wijkoverleg Deurne 
Dorien Loots 
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne 
tel. 03 338 45 76 
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be 
www.deurne.be rubriek “Groen” 

mailto:wijkoverleg.deurne@antwerpen.be
http://www.deurne.be/

