
 

Verslag 25/5/2021: participatiemoment Frans Van Heymbeecklaan 

Doel Maatregel Input bewoners 

1. We werken samen aan een rustige straat, waar het aangenaam 
wonen en wandelen is. We maken van onze straat een 
‘woonstraat’ waarin contact met buren normaal is. 

 Eetbare straatvakken 

 Groene verbindingspaden 

 Groen ontmoetingsplekje 

 Plantbakken zonder eetbaar groen  

 Plantbakken – lager en rechtstreeks in bodem (voordeel: 
snelheidsremmend; minder beheer en minder uitdroging)  

 Zitbanken mag, maar vrees voor overlast (idee: zitinfrastructuur met 
bijvoorbeeld een houten omkasting met plaats voor een plantvak. Foto zie 
bij Jan V)  

2. Onze straat vormt een mooie groene verbinding tussen 
Ertbrugge en het Wim Saerensplein, met aandacht voor 
inheems groen en voor meer biodiversiteit. 

 Groene verbindingspaden 

 Kleurrijke bloemenweide 

 Bijenplekje 

 Pad met laag groen. Liever geen bomen ifv lichtinval 

 Groene, overrijdbare middenberm 

 Bloemenweides doorheen heel de straat in strakke stroken 

 Vraag bloemenweide: beheerbaar door het district? 

 Bijenhotel in combinatie met plantbak 

3. We zoeken naar mogelijkheden om regenwater van de straat te 
laten insijpelen in de grond.  Speelse regentuin 

 Water afvloeien naar Ertbrugge wegens natte kelders 

 Wadi omboorden met planten om vuil tegen te houden of overspannen 
met een waterdoorlaatbaar net; kan er anders snel slordig uit zien 

 Regentonnen ipv wadi 

4. Het verkeer en parkeren in de straat past zich aan, zodat de 
straat veiliger en aangenamer wordt.  Groene parkeerkamers 

 Parkeerplaatsen afbakenen om foutparkeren tegen te gaan 

 Wat met parkeerbalans? Parkeerbeleid? 

 Elektrische laadpaal mogelijk? 

 Groene parkeerkamers thv huisnrs 2- 4, 7-11 en 8 

 Plantenbakken/groene parkeerkamers als snelheidsremmers 

5. Groen in de straat zorgt voor verkoeling in de zomer.  Schaduwbomen 

 Bomen op straathoeken als snelheidsremmer 

 Bomen op straathoeken met Ruggeveldlaan 

 Klein miniparkje/mini forest op hoek met Ruggeveldlaan 
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Einddoel: Onze straat wordt een inspiratiebron voor andere straten in Antwerpen. Wij zijn samen fier op onze straat. 

 

Proefopstelling Input bewoners 

Waar?  Straathoek Ruggeveldlaan 

 Voor de zebrapaden 

 Bloembakken o.a. thv huisnr 14, 34 en 38 

Wat?  Enkelrichting (richting Wim Saerensplein) 

 Oversteken korter maken 

 Bomen plaatsen 

 Tijdelijke papiermanden plaatsen  

 Bijkomend idee: groenmatten over de stoepen of op parkeervakken  

 Bijkomen idee: bankje thv frituur (wel af te stemmen met frituur)  

 Openstaande vraag; vuilbakken met kleine gaatjes 

Wanneer?  Half juli – half september 2021 

 


