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Context 
In het najaar van 2019 start de aanleg van een groene recreatieruimte aan de 

Ten Nessestraat 31.  

Het eerste plan is klaar. We vroegen de buurtbewoners naar hun mening aan de hand van 4 vragen: 

1. Waarom zou je naar de Groene Sproet komen? 

2. Wat vind je goed aan het plan? 

3. Wat wil je verbeteren aan het plan? 

4. Heb je nog andere opmerkingen, vragen of suggesties? 

Wijkoverleg organiseerde 3 inspraakmomenten: 

 Tijdens het openingsmoment van de Groene Sproet op 1 juli 2018. 

 Via de website van 1 juli tot en met 15 september 2018. 

 Tijdens het evenement ‘Kijk op de wijk’ van 15 september 2018. 

Ongeveer 150 buurtbewoners waren aanwezig en in totaal hebben 26 buurtbewoners hun mening 

gegeven. De reacties van buurtbewoners hieronder werden letterlijk overgenomen uit de bevraging. 

 

 



Vraag 1: Waarom zou je naar de Groene Sproet komen? 

 

Detail resultaten 

 

Contact met anderen: 

 Vrienden maken. (2) 

 Voor de buren: als ontmoetingsplaats. 

 Om integratie, solidariteit en sociale cohesie te bekomen tussen vooral de kleine 

kinderen. Dat is leuk voor de toekomst. 

 Om te buurten, gezellig te praten, samen te eten in het buurthuis, om jeu de boules 

(petanque) te spelen en kubb. 

 Voor het sociale contact. 

 Ontspannen met buren.  

 Babbel met de buren. 

Om te spelen: 

 Voor de kinderen; een veilige plek (zonder verkeer). 

 Spelen. 

 Om te buurten, gezellig te praten, samen te eten in het buurthuis, om jeu de boules 

(petanque) te spelen en kubb. 

 Omdat het leuk is. 

 Om zoontje van acht jaar te laten spelen; een stukje rust in de wijk. 

 Meer avontuur. 

 Gezelligheid, groen, oase, rust, vrijetijdsbesteding, spelende kinderen, behendigheid. 

Voor het groen: 

 Ik hou van de natuur (3) 

 Genieten van de aanplantingen.  



 Omdat het een nieuwe park is. 

 Gezelligheid, groen, oase, rust, vrijetijdsbesteding, spelende kinderen, behendigheid. 

Als ontspanning: 

 Om te ontspannen (2) 

 Om een boek te lezen 

Omdat het dichtbij is: (2) 

Niet: (2) 

Niet representatief antwoord: (2) 

Vraag 2: Wat vind je goed aan het plan? 

 

Detail resultaten 

 

Het groen: 

 Groen is altijd goed, zolang het geen stortplaats wordt. 

 Groen is goed zolang het geen stortplaats wordt en vooral zorgt voor rust. 

 Groen rust, kinderen kunnen veilig spelen in de buurt. 

 GROEN! Niet té aangelegd. 

 Groen, natuurlijke elementen! Frisse muurschilderijen. 

 Hoge bomen die ook buiten de groene sproet zichtbaar zijn.  

 Er moet meer groen komen.  

 Groen en voor iedereen. Zowel jong als oud. 

 De buurt een nieuwe boost geven en met de toekomstige plannen van overkapping 

hoe meer groen hoe beter.  



 Ik hou van groen. 

 Meer groen in de buurt! 

 Ontwerp om een park(je) te creëren => beetje rust- en ontspanningsruimte. 

 Open ruimte, groen, zitbanken. 

 Dat er meer groen komt. 

Alles: 

 Leuk. (2) 

 Alles.  

 De verschillende concepten. 

De speeltuigen: 

 De klimbomen en de kinderen kunnen zich ontplooien op een andere manier. 

 Kindvriendelijk, groot.  

 Alleen jonge kinderen. 

Niet representatief antwoord: (5) 

Niets: (1) 

Vraag 3: Wat zou je verbeteren aan het plan? 

 

Detail resultaten en antwoord 

 

Niets: 

 Niets. (6) 

 Niet veel, laat ons er gewoon aan beginnen. 

 Als alles komt wat er nu beloofd wordt, is dat goed.  

 Te vroeg om te antwoorden. Dat zal de toekomst uitwijzen. 



Groen: 

 Een bloementuin. 

 Ik wil veel bloemetjes 

 Misschien een rozentuin?  

 Nog meer: meer (groene) ruimte. 

Antwoord: er komt een prairietuin tegen de zijmuur. Deze tuin bloeit van maart tot 

oktober. Er zal vooral gekozen worden voor bloemsoorten in plaats van grassoorten. 

De Groene Sproet wordt 1973 m² groot. 

Overige: 

 Vuilbakken regelmatig leegmaken??  Wie houdt het proper???  

 Er mag gerust een BBQ. 

 Dat je niet hoeft te betalen voor iets.  

 Parking => zone C? – fietsenstalling.  

Antwoord:  

Fietsnietjes zullen opgenomen worden in het ontwerp.  

Er worden voldoende vuilbakken opgenomen in het ontwerp.  

De Groene Sproet is openbare ruimte en bezoekers hoeven niets te betalen.  

Er is een openbare bbq op de Bremweide en Park Spoor Noord. 

Zijmuren: 

 Graffiti in het thema natuur. 

 Toch een muur of hek plaatsen aan de straat(zijde) kant.  

 Omheining minimum 3.5m hoog. 

Antwoord: een omheining van minimum 3,5 m en een muurschildering in het thema 

van natuur wordt voorzien.  Een omheining aan de straatkant wordt niet voorzien, de 

Groene Sproet wordt een openbare ruimte. 

Concept: 

 Ander ontwerp (2) 

 Uitbreiding tot de hoek van de Ten Nessestraat, waar er een stuk asfalt gebruikt kan 

worden om te rollerbladen, skaten, voetballen. 

 Ernstig nadenken en evalueren welke soort vereniging er wordt toegelaten in 

achterste gedeelte.  

Antwoord: in overleg met het district en de verenigingen uit de wijk wordt de invulling 

van de semi-openbare zone bepaald. De Groene Sproet wordt 1973 m² groot. Om te 

rollerbladen, skaten en voetballen kunnen buurtbewoners terecht op het speelplein in 

de Tweemontstraat. 

Speeltuigen: 

 Een aanvraag MECCANO voor de kinderen, een hindernis parcours, street workout 

palen en gezellig banken. 

 Een groter ballenbad. 



Antwoord: grotere speeltuigen passen niet in het concept van het ontwerp. Het concept 

is om eenvoudige spelaanleiding te voorzien met het bos als inspiratiebron. Voor street 

workout kunnen buurtbewoners in de nabije toekomst terecht op het speelpleintje aan 

het Van Deynseplein en Bisthovenplein. Zitbanken zijn voorzien in het ontwerp.  

Niet representatief antwoord: (2) 

Vraag 4: Hebt u andere vragen, opmerkingen of suggesties? 

 

Detail resultaten en antwoord  

 

 Nee: 

 Nee. (7) 

 Neen alles is perfect zo. 

 Dat zoveel mogelijk mensen dit initiatief ondersteunen.  

 Super initiatief! bedankt!! 

 Ik ben fan van dit initiatief. Meer van dit! 

 Komt er een buurthuis? Is er al een plan beschikbaar? Komen er info avonden? 

Antwoord: er is een dienstencentrum in de Van Duyststraat.  

U kan de voorlopige plannen inkijken op A-stad onder de rubriek ‘openbare werken en 

mobiliteit’. Als het definitief plan af is, komt er een infomoment voor de 

buurtbewoners. 

Overlast: 

 Vermijden dat auto's (de brommers) de  groene sproet op rijden. Tijdig informeren of 

bewoners zelf hun tuin dienen af te sluiten. Toezicht op nachtelijke activiteiten 

(nachtrust!). Toezicht op sluikstort! => Wijkagent aanstellen => ! DRUGS DEALEN! => ! 

Asbest verwijderen volgens wetgeving  => Wat met voetballende werken?  In 



Tweemontstraat zijn er voorzieningen, maar worden niet gebruikt => Voetpad voor 

muur wordt nu gebruikt als plas- en parking tijdens evenementen Sportpaleis. 

 Vandalisme? Camera’s zijn echt nodig. 

 Veel vuilbakken zetten die regelmatig leeg worden gemaakt. Sorteerstraatje zetten.  

 Mooi project maar zie dat het niet ontaard in een vuilnisbelt en teveel lawaai ’s 

avonds. 

 Cameratoezicht. Toezichter. Hopen dat het 's nachts geen bijeenkomstplaats wordt 

van de jeugd met het nodige lawaai. 

Antwoord: het plaatsen van een permanente camera is in onderzoek. Wanneer nodig 

kan een tijdelijke camera geplaatst worden. De Groene Sproet wordt opgenomen in de 

toezichtsrondes van de dienst stadstoezicht.  

Auto’s kunnen niet op de Groene Sproet rijden. Zitelementen aan de rand van de 

Groene Sproet verhinderen dit.  

Een gespecialiseerde firma doet de sloopwerken.  

Er worden voldoende vuilbakken opgenomen in het ontwerp. In de toekomst komen er 

sorteerstraatjes. 

Spelen: 

 Petanquebanen, komen die er?  

 Boomstam of iets dergelijks als zitbank. Klimtouwen. 

Antwoord: boomstammen worden voorzien in het ontwerp. Hier kan op gezeten 

worden of op gespeeld. Klimtouwen worden niet voorzien.  Er is een klein klimrek op 

het speelplein in de Tweemontstraat. 

Er wordt geen petanque voorzien. Buurtbewoners kunnen in de Blijde Boodschapkerk 

op afspraak gebruik maken van een petanquebaan. 

Parking: 

 Er is meer nood aan parkeerplaatsen voor de buurt, dat kan ook samen gaan met 

groen. Lawaaihinder hebben we al genoeg!  

 Buurt parking. Veel meer nood aan dan deze verspilling.  

 Jullie zouden er beter parkeerplaats van maken voor de buurtbewoners. Er is daar een 

enorm aan tekort door het sportpaleis. 

Antwoord: uit onderzoek blijkt dat de wijk Kronenburg erg dichtbevolkt is en over zeer 

weinig publieke ruimte en groen beschikt. Bovendien telt de wijk een groot aandeel 

kinderen en jongeren.  

Niet representatief antwoord: (3) 

Groen: 

 Ecologisch vriendelijk bomen planten en bloemen. Klimrek en tunnelbuizen. 

Antwoord: er is een tunnelbuis op het speelplein in de Van Duyststraat en een klein 

klimrek op het speelplein in de Tweemontstraat. Op de Groene Sproet worden bomen 

en een prairietuin voorzien. 



Zijmuren: 

 In verband met de muurtekening... komt er eerst een cementisolatie tegen? Thema 

kids afbeeldingen; onder andere pokémon... Hekje ter hoogte van de tuinen hoog 

genoeg plaatsen in verband met voetballen. Dank u. 

Antwoord: er wordt beplanting voorzien tegen de zijmuren zodat er niet tegen 

gevoetbald wordt. Het ontwerp van de muurtekening past in het concept groen en 

spelen. In overleg met de naastliggende buurtbewoners zal dit bepaald worden.  

Meer informatie? 
Wijkoverleg Deurne, wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be, 03 338 45 88 
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