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Inleiding  
In Antwerpen loopt er er een pilootproject Tuinstraten: in verschillende districten wordt 
een straat maximaal vergroend. Ook wordt er extra nagedacht over klimaatrobuustheid 
en waterhuishouding. 
 
In district Antwerpen werd hiervoor de Lange Riddersstraat uitgekozen. Tijdens een 
eerste bijeenkomst werd de buurt uitgenodigd op geïnformeerd te worden over wat de 
bedoeling is van een tuinstraat. De bijeenkomst vond plaats in Stedelijke Basisschool 
Musica in de Lange Riddersstraat. 
 
Het ontwerp vertrekt van een zo goed als lege pagina. De buurt zal in een volgend 
moment worden gevraagd zelf na te denken over hoe hun straat ingericht zou kunnen 
worden. 

Verslag 
Er kwam een 25-tal buurtbewoners een kijkje nemen naar de infopanelen en de 
plattegrond van de straat. Er waren enkele experts aanwezig om meer uitleg te geven en 
op vragen te antwoorden. Ook waren er twee districtsschepenen aanwezig voor extra 
toelichting. Er hing een positieve en constructieve sfeer. 
Er lagen enkele papieren waarop de bewoners konden antwoorden op twee vragen: Wat 
vind je nu van jouw straat? en Waar denk je aan bij een tuinstraat? 
 
Een bloemlezing van de opmerkingen: 
 
Wat vind je nu van jouw straat? 
 Voetbalveld: voldoende infiltratie? 
 Idee: lage boompjes onder luifel op speelplaats 
 Laden en lossen 

 Grote poort open voor ouders 

o Omdraaien gebruik poort (meestal open en alleen toe als nodig) 
o Openbaar karakter plein 

 Binnen het hek is openbaar domein 

 Straat is in verval door alle werken (al jaren) en omleidingen: veel, zwaar en rap 
verkeer 

 De straat wordt druk gebruikt als fietsroute 

 Verslag infomoment 
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 Pagadderplein verbinden met de straat. Hek mag altijd open, behalve tijdens 
speelpauzes. Vandalismegevoelige hoekjes aanpakken door extra véél verlichting ’s 
avonds. 

 Gebruik Pagadderplein: 
o Parkeren bakfietsen 
o Leveranciers & onderhoudsmensen 
o Speelruimte voor school 

 (wandel)as doorheen Pagadder? Erfdienstbaarheid? 
 Aansluiten tuinstraat op school 
 Heraanleg speelplaats 
 Verlichting op speelplaats ifv veiligheid 
 Veel verkeer, ook veel grote vrachtwagens en bestelwagens 
 Wateroverlast. Opstijgend vocht sinds werken Nationalestraat 
 Aandacht voor spookrijden 
 Paaltjes van levensbelang voor voetgangers 

 Heel vaal “tijdelijke” circulatie in functie van werken 
o Gevoel dat dat eerder permanent is 

 Misbruik van invalidenparkings 

 Aandachtspunt: garage van nr. 71-73 heeft ± 15 plaatsen 

 Plasvorming thv nr. 41-51  
 Plan klopt niet: nr. 11 zou tegenover nr. 22 moeten zijn 

 
Waar denk je aan bij een tuinstraat? 
 Hondentoilet? 
 Meer (bewoners)fietsenstallingen 
 Tuinstraat als leefstraat voor dagelijks leven (gebruik, toegang) 

 Niet té veel in ons smalle straatje willen, moet functioneel blijven 

 “bewonersvoorrang”: 
o In en uit huis en garage 
o Paaltjes ter bescherming aan voordeur: blijven! 

 Veel licht, bloemen, lantaarns 
 Veiligheid voetgangers & fietsers eerst. Duidelijke wegafbakening. 
 Niet al plat en hetzelfde 
 Banken & rustpunten 

 Onderhoud gedeeld groen 
 Mosmuur 
 Eetbaar groen: 

o Fruitbomen – laag, kinderen kunnen plukken 
o Bessen 

o Eetbare bloemen 
o Kruiden 

o Eetbaar onkruid 
 Begroeiing beschermen tegen sport en spel (bv: ballen) 
 Groende speelruimte, contact met de aarde 
 Voor spelen van kinderen 
 Functioneel verkeer, wat groen en veel verblauwen hopelijk 

 Hopelijk niet, maar trekt mogelijk nog meer vuil(nis) aan tussen planten 
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 Verblauwen aub: wateroverlast gestegen in de straat en huizen de laatste jaren 
 Ruimte voor kinderdagverblijf vergroenen, bv. groenscherm achter voetbalplein 

 Pagadderplein kan groener, maar groen moet speelwaarde hebben en 
onderhoudsvriendelijk zijn 

 Tuinstraat is niet alleen curatief maar ook preventief! (kan klimaatschade ook 
voorkomen) 

 Hopelijk niet één vlakke straat (=onveilig) maar duidelijk waar fietser-voetganger-
wagen 

 Wat met hondenpoep?  Geef ze een plaats. Muntplein! 
 Aandacht voor honden- en kattenpoep 
 

Vervolg 

Het volgende moment met de buurt wordt het droommoment. Dat zal plaatsvinden op 
zaterdag 3 februari van 13 tot 15 uur, in de Musica. De bedoeling daar is om er 
samen met de buurt alvast ideeën en wensen uit te kristalliseren, waarmee het 
ontwerpteam een eerste schetsvoorstel van de herinrichting kan opmaken. 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de medewerkers van het team Participatie op het 
nummer 03 338 33 10 of via participatie.2000@stad.antwerpen.be.  
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