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Het publiek domein optimaliseren
Vergroenen, ontharden en verblauwen

In een stedelijke context wonen
mensen vaak klein of hebben
ze geen tuin. Daarom is het een
van mijn prioriteiten om het
Antwerpse publieke domein zo
aangenaam mogelijk te maken om
er te vertoeven. De stad creëert
hiervoor extra ruimte voor groen
en water.
Ook de klimaatverandering en
de aanhoudende droogte zijn
een steeds groter wordende
uitdaging waar we als stad op
moeten inspelen. De Groenplaats
maken we opnieuw écht groen
en we investeren maximaal in
het ontharden zoals bijvoorbeeld
de Lakborslei in Deurne of de
Gloriantlaan op Linkeroever.
De lessen die getrokken worden
uit het Waterplan, het Groenplan
en ‘De Robuuste Klimaatstraat’
worden om die reden meegenomen
in een nieuw traject: ‘Antwerpen
breekt uit’.
We kunnen dit niet alleen. Daarom
rekenen we op de medewerking

van onze burgers om zo nog meer
te kunnen inzetten op meer groen,
meer blauw en minder grijs. Ook
op privaat domein.
Met het project ‘Antwerpen
Breekt uit’, roepen we de hulp in
van de districtsbesturen en onze
inwoners.
We maken meer dan 6 miljoen
euro vrij om projecten op te
starten rond ontharding. Deze

handleiding maakt je wegwijs in
de thema’s en criteria’s om een
projectvoorstel in te dienen.
Alleen door samen de handen
in elkaar te slaan, kunnen we
de grote klimaatuitdagingen
de baas en maken we onze stad
toekomstbestendig.
Claude Marinower
Schepen voor Openbare Werken

Je kan een projectaanvraag indienen voor:
tuinstraten
klimaatrobuuste woonstraten
quick win ontharding

Tuinstraten

Ten eerste wordt met de aanleg
van een tuinstraat maximale
vergroening en verblauwing als
specifiek doel vooropgesteld.
Hierdoor is een tuinstraat een
interessant concept om op
verschillende locaties groenblauwe
stapstenen te realiseren, om
de robuuste groenruimten te
verbinden en om hemelwater lokaal

op te vangen en te infiltreren zoals
vooropgesteld in het waterplan.
Bovendien beoogt een tuinstraat
een hoge betrokkenheid van
bewoners bij het ontwerp van
de straat alsook bij het beheer
en onderhoud (bijvoorbeeld:
aanleggen van geveltuinen of
onderhoud van plantvakken in de
publieke ruimte).

Voorwaarden
De steun en wil tot participatie
van de bewoners zijn belangrijke
voorwaarden voor het opzetten
van een sterk participatief proces.

Budget
€3.1 miljoen
(€2.252.000 voor openbaar domein en € 848.000 voor groen)

Criteria waaraan een tuinstraat moet voldoen:
1. Het project situeert zich in één straat of in een aaneengesloten cluster
van straten zodat één fysieke ervaarbare ruimte ontstaat;
2. De nieuwe aanleg moet volgens de principes van een gelijkgrondse
inrichting ontworpen kunnen worden;
3. Het moet gaan om straten waar geen openbaar vervoer doorrijdt;
4. De straten mogen niet op een aanrijroute voor brandweer gelegen
zijn;
5. De straat mag geen belangrijke circulatiefunctie hebben voor de wijk,
bij voorkeur gaat het om een doodlopende straat of een straat met
eenrichtingsverkeer. De straat is niet gelegen op het hoofdwegennet
of hoofdfietsnet opgenomen in het mobiliteitsplan Antwerpen;
6. De woningen in de straat hebben geen voortuin;
7. In de straat mag geen publieke parking of rotatieparking aanwezig
zijn;
8. Er heeft geen heraanleg plaatsgevonden in de laatste 15 jaar tenzij
de straat een slechte score (D of C3) in het wegeninformatiesysteem
(WIS) heeft.

Werkingsprincipes tuinstraten
Maximaal 2 projecten per district. De projecten worden tussen de
districten gelijkmatig verdeeld door de selectie in twee rondes te organiseren:
1. In een eerste ronde worden de beschikbare middelen verdeeld over
één tuinstraat per district op basis van een vierkantemeterprijs van
maximum 180,00 EUR/m²;
2. Indien een district geen voorstel indient, bepaalde projectvoorstellen niet worden weerhouden op basis van de vooropgestelde criteria
of het totale dotatiebedrag nog niet is aangewend, kan een tweede
tuinstraat per district worden toegekend. Hiervoor wordt het resterende dotatiebudget aangewend en opnieuw verdeeld op basis van
een vierkantemeterprijs van maximum 180,00 EUR/m²;
3. Er mogen drie projectvoorstellen ingediend worden per district;
4. Er is geen cofinanciering noodzakelijk vanuit de districten.

Klimaatrobuuste woonstraten

Ten tweede wordt met de aanleg
van een ‘woonstraat breekt uit’
een kwalitatieve woonomgeving
versterkt.
Dit is gekoppeld aan het project
“De
klimaatrobuuste
straat”
waarbij een klassiek straatontwerp
wordt versterkt. Daarenboven
wordt hier ook vertrokken vanuit
een specifieke klimaatopgave
(bijvoorbeeld:
wateroverlast,
droogte, hitte of groentekort),
een gebiedsgerichte aanpak en
het koppelen van de private en
publieke ruimte.
Een gebiedsgerichte aanpak is
noodzakelijk om ten gronde
een
antwoord
te
kunnen
bieden op de wateropgave door
klimaatverandering. Bovendien
wordt zowel de publieke als
private ruimte betrokken, de
klimaatopgave van een straat

wordt immers niet begrensd door
de grenzen van het openbaar
domein.
We gaan dus achter de voordeur
kijken om te zien hoe we burgers
mee kunnen laten werken. Hierbij
wordt een sterke samenwerking
tussen publieke ruimte, EMA
(EcoHuis), Aquafin en Waterlink opgezet om bijvoorbeeld
afkoppeling en ontharding op
privaat terrein te realiseren.
Bovendien worden bewoners sterk
betrokken bij de procedure van
ontwerp, beheer en onderhoud en
ook geactiveerd om zelf acties te
ondernemen op privaat terrein
Een
eenvoudig
voorbeeld
hiervan is je regenwaterpijp niet
rechtstreeks te laten afvoeren in
de riool, maar op te vangen en te
hergebruiken om planten water te
geven of de auto te kuisen.

Voorwaarden
Steun en de wil tot participatie
van de bewoners zijn ook hier
belangrijke voorwaarden voor het
opzetten van een sterk participatief
proces. We gaan achter de voordeur
en vragen aan de bewoners ook
hun engagement.
Budget
€ 2 miljoen
(budget van openbaar domein)

Criteria waaraan een klimaatrobuuste woonstraat moet
voldoen:
1. Het project situeert zich in één straat of in een aaneengesloten cluster
van straten zodat één fysieke ervaarbare ruimte ontstaat;
2. Maximale samenwerking met gebruikers (bewoners, scholen,
handelaars);
3. De heraanleg vertrekt vanuit de klimaatopgave van de straat;
4. Er heeft geen heraanleg plaatsgevonden in de laatste 15 jaar tenzij de
straat een slechte score (D of C3) in WIS heeft.
Werkingsprincipes
Maximaal 1 project per district.
1. De projecten worden tussen de districten gelijkmatig verdeeld door
maximaal één project per district toe te kennen op basis van een
vierkantemeterprijs (maximum 85,00 EUR/m²; deze kan verlaagd
worden in functie van de verdeling tussen de districten);
2. Voor een ‘woonstraat breekt uit’ wordt een cofinanciering van
maximaal 50% voorzien om extra maatregelen te financieren in
kader van de klimaatambitie. Hiermee wordt de klimaatrobuustheid
sterk verhoogd;
3. Indien een district geen voorstel indient, bepaalde projectvoorstellen
niet worden weerhouden op basis van de vooropgestelde criteria of
het totale dotatiebedrag nog niet is aangewend kan het resterende
bedrag nog worden herverdeeld over de goedgekeurde projecten;
4. Er mogen twee projectvoorstellen ingediend worden per district.

Quick win ontharding

Een derde en laatste concept is de
quick win ontharding.
Dit gaat over projecten waarbij op
korte termijn maximaal onthard
kan worden, hetgeen onmiddellijk
resulteert in minder grijs voor meer
groen. Pleinen of straten waar we
onmiddellijk aan de slag kunnen
gaan en de omzetting redelijk snel
en efficiënt kan gebeuren.

Ideeën verzamelen we bij onze
lokale besturen omdat zij, als
niemand anders, ons plaatsen
kunnen bezorgen om hier mee
aan de slag te gaan. Een voorbeeld
hiervan is het pilootproject
Gloriantlaan.

Criteria waaraan een quick win ontharding moet voldoen
1. De ontharding op korte termijn (< 1 jaar) uitvoerbaar;
2. Minimale totale oppervlakte van 30 m² per straat/plein/park met
een minimaal aaneengesloten oppervlakte van minimaal 10 m².

Werkingsprincipes
Maximaal 110.000,00 EUR ter beschikking per district
1. Indien een district geen voorstel indient, bepaalde projectvoorstellen
niet worden weerhouden op basis van de vooropgestelde criteria of
het totale dotatiebedrag nog niet is aangewend, kan het resterende
bedrag nog worden herverdeeld over andere projecten bij de andere
districten;
2. Er mogen een onbeperkt aantal voorstellen ingediend worden per
district;
3. Er is geen cofinanciering noodzakelijk vanuit de districten.

Budget
€ 1 miljoen euro
(budget van openbaar domein)

Algemene selectiecriteria
Het adviserend comité (Publieke ruimte, EMA, Ruimte en SB/Groen)
beoordeelt volgende criteria:
1. Klimaatopgave van project;
2. Mate waarin project kadert in bestaand instrumentarium van stad
Antwerpen (waterplan, groenplan,…);
3. Bereidheid tot participatie van bewoners;
4. Ruimtelijke spreiding van verschillende projecten;
5. Ouderdom en toestand van straat/plein/park wordt mee in rekening
genomen;
6. Voor quick wins ontharding worden grotere oppervlaktes sterk
aangemoedigd.

Werkingsafspraken
1. Communicatie wordt steeds afgestemd tussen bovenlokaal bestuur
en het respectievelijke districtsbestuur;
2. Na de selectie van de projecten en goedkeuring van de bijzondere
dotatieregeling aan de districten door het college wordt een
stuurgroep ‘Antwerpen breekt uit’ samengesteld voor de uitvoering
en algemene opvolging. De rol van deze stuurgroep is om
minimaal tweemaal per jaar samen te komen om de algemene
uitvoering van de projecten op te volgen. De stuurgroep bestaat
uit bovenlokale politieke vertegenwoordigers (kabinet bevoegd
voor publieke ruimte en kabinet bevoegd voor groen) en
afgevaardigden uit de stedelijke administratie (projectleider en de
directeur van de afdeling Stadsontwikkeling-Publieke Ruimte en
afgevaardigde Stadsontwikkeling-Communicatie). Respectievelijke
districtsbesturen kunnen op afroep mee uitgenodigd worden.

Timing
•
•
•
•
•
•

20 mei 2020: goedkeuring dotatieregeling college;
29 juni 2020: goedkeuring dotatieregeling gemeenteraad;
juni 2020: communicatie ‘raad van overleg districten’;
31 oktober 2020: uiterlijke datum voor indiening van projectfiches in
het kader van de voorziene dotatieregeling;
december 2020: college wijst de verdeling van de middelen toe;
januari 2021: opstart ontwerp- en participatietraject, geselecteerde
districten voorzien het volledige budget voor de uitvoering van het
project bij de aanpassing van de meerjarenplanning in 2021.

