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VANAF VANDAAG TOT EINDE WERKEN

Wijkgesprekken op weg naar een ontwerp voor de

Elisabethwijk
Het stadsbestuur wil samen met jou een traject volgen om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid 
in jouw buurt te verhogen en het woonkarakter te versterken. De komende vijf maanden worden met 
bewoners wijkgesprekken gevoerd en plannen ontworpen. Doe je mee?

Waarom een schetsontwerp voor de wijk?
De Elisabethwijk is een bijzondere plaats om te wonen. Het is niet enkel De Warmste Wijk, er zijn ook twee opvallende 
pleinen, een statige laan die de wijk doorkruist, prachtige en waardevolle architectuur, de nabijheid van de Paterssite, 
een actieve buurtwerking, kleurrijke activiteiten en warme inwoners,…

Toch liggen er nog heel wat mogelijkheden open om het leven in de wijk aangenamer te maken. De inrichting van de 
pleinen nodigt niet iedereen uit om te ontmoeten, de speelinfrastructuur is niet op maat van het aantal kinderen die 
in de buurt wonen en de straten rond de pleinen zijn grotendeels verhard en nodigen uit tot straatraces en doorgaand 
verkeer.  Daarom wil de stad samen met jou werk maken van een ideaal ontwerp voor de Elisabethwijk.

Doe mee!
Jij kent de pleinen en straten in de Elisabethwijk als geen ander. Daarom willen wij van jou weten wat goed loopt, wat 
beter kan en wat jouw voorstellen zijn. In 3 fasen kan je samen met de stad en andere inwoners aan een schetsontwerp 
voor de pleinen in je wijk werken. In elke fase worden focusgesprekken met specifieke doelgroepen en een wijkgesprek 
georganiseerd. Ook via Hoplr en www.sint-niklaas.be/elisabethplein houden we je op de hoogte. 

Samen werken we aan de wijk van morgen - infonota augustus 2019

FASE 1
De wijk verkennen
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GEMEENTELI JK RUIMTELI JK STRUCTUURPLAN (2006)

 GEWENSTE STRUCTUUR:  
STADSWAND AAN SINGEL, BUURTPLEIN
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GROENPLAN (2011)

VASTSTELLING: GROENARME ELISABETHWIJK

GRONTMIJ november 2011 16

hoofdgroenstructuurhoofdgroenstructuurhoofdgroenstructuur

De kern en de oudere wijken in het centrum worden 
gekenmerkt door een compact karakter waarin weinig 
ruimte is voor groen in het algemeen en openbaar 
groen in het bijzonder. Het openbare groen is er 
beperkt tot enkele parken. Deze parken scoren echter 
goed wat betreft voorzieningen en belevingswaarde. 
In de recentere wijken in de stadsrand is de situatie 
duidelijk afwijkend. Bij aanleg van deze wijken werd 
reeds een belangrijke openbare groenstructuur voor-
zien. Ook de hoeveelheid privaat groen is er in de 
regel groter. 

bestaande situatie

groene en groenarme wijken
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Centrumniveau:
1. Elisabethwijk
2. Fabriekswijk rond de Lindenstraat
3. Edmond Meertwijk
4. Priesteragiewijk
5. Wijk Parklaan
6. De Castrowijk
7. Moelandwijk
8. Westerbuurt
9. Paddeschoot-Watermolenwijk oost
10. Gazometerwijk
11. Driekoningenwijk, woontorens Bremstraat
12. Groot Kloosterland
13..Baenslandwijk
14. Tereken
15. Hogenakkerwijk
16. Koningin Fabiolapark
17. Destelwijk

zeer groenarme wijken

groene wijken

groenarme wijken

groenarme tot zeer groenarme wijken

Stadsrandniveau:
bestaande wijken:
A. Paddeschootwijk-west
B. Dillaartwijk
C. Clementwijk
D. Gustaaf De Ridderwijk

Nieuwe wijken:
a. stadsuitbreiding Bellestraat-
Zonneken
b. uitbreiding woonwijk Vijfstraten
c. stadsuitbreiding Clementwijk
d. Watermolenwijk
e. stadsuitbreiding De Winningen

*groenscore: waarde groene karakter van de wijk op basis van de terreininventarisatie; houdt rekening 
met zowel aanwezigheid van openbaar als privaat groen en met de al dan niet groene inkleding van 
het openbaar domein. Groenscore varieert van 1 (zeer groenarm) tot 7 (zeer groen). 
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stedelijk  groenplan  Sint-Niklaas 57

Elisabethwijk

Groenarme tot zeer groenarme wijk (groenscore 2)
Het gaat om een van de oudere wijken in Sint-Niklaas met een zeer 
dicht, compact stedelijk weefsel. 

Deze wijk omvat volgende parken: Prins Leopoldplein (buurtpark), 
Koningin Elisabethplein (wijkpark). Op kwalitatieve aspecten scoren 
beide voldoende tot goed. Het Sint-Rochushof is een ingesloten groene 
binnenruimte waarrond ouderenflats en gemengde woonontwikkelingen 
gerealiseerd zijn. De Koningin Elisabethlaan heeft een breed wegprofiel 
met laanbeplanting.

Actie: Gezien het groenarme karakter, is bijkomend groen nodig. Een
belangrijke opportuniteit doet zich voor bij de uitbreiding Houtzagerij. 
Een verbinding/doorsteek naar de inbreiding Sint-Rochushof is hierbij 
een meerwaarde. Daarnaast moet gemikt worden op een groene 
dooradering van de wijk. Deze groene dooradering ontstaat zodra 
wegenis heraangelegd wordt, zodra stadsvernieuwingsprojecten  
(zoals de inbreiding Houtzagerij en het Sint-Rochushof) gerealiseerd 
worden, door subsidiereglement voor gevelgroen en door het plaatsen 
van robuust groen op kruispunten, waar voldoende beschikbare 
ruimte is. Dit groene netwerk verbindt de wijk met de groenzones in 
nabijgelegen wijken (vb. campus Sint-Lucia, te realiseren groenstructuur 
Lindenstraat).

In het GRS is deze wijk aangeduid als te vernieuwen woonomgeving. 
Wanneer dit gerealiseerd wordt, moet nagegaan worden of er op-
portuniteiten zijn voor bijkomend wijk- en buurtgroen. Bij verdere 
inrichting van de Singel (Oostelijke Tangent) ontstaat een groen profiel 
dat een versterking van en aansluiting op de groene dooradering van 
de wijk kan vormen.

Om het aanbod aan openbaar groen in het centrum te verhogen, wordt per groenarme wijk nagegaan of er mogelijkheden zijn voor: 
- realisatie van bijkomend groen koppelen aan nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten zoals ontwikkeling van braakzones, stadsinbreiding, stedelijke 
  strategische projecten, en dergelijke; 
- inzetten op het behoud van de bestaande groene zones;
- openstelling van bestaande niet toegankelijke private groene zones: moet gebeuren op vrijwillige basis en mits compensatie en ondersteuning eigenaars. 
  De subsidiëring ervan is te onderzoeken;
- groene dooradering van de wijk en aantrekkelijke, groene verbinding naar omgevende groenelementen;
- tijdelijke groenzones op braakliggende percelen en restruimtes, met voldoende aandacht voor veiligheidsaspecten en aansprakelijkheid, afspraken met de 
  eigenaars wat betreft onderhoud en financiële compensatie. Het gebruik als groenzone mag hun toekomstige functie niet hypothekeren. 
Zie ook de Algemene acties.

*groenscore: waarde groene karakter van de wijk op basis van de terreininventarisatie; houdt rekening 
met zowel aanwezigheid van openbaar als privaat groen en met de al dan niet groene inkleding van 
het openbaar domein

Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

huidige situatie

toekomst situatie



LOBBENSTAD SINT-NIKLAAS

CONCEPT GROENE SINGEL + STADSWAL(Groene) verbindingen: concept „groene singel‟

In het lobbenstadmodel worden de woonlobben onderling verbonden 
door een tramverbinding. In Sint-Niklaas worden kansen gezien om 
hiervoor een fietssingel aan te leggen (bv. t.h.v. de ringgracht) die 
verknoopt met de bovenlokale functionele fietsroutes en de 
invalswegen. De groene singel  verbindt zo de woonlobben met de 
groene lobben waardoor „hoppen tussen lobben‟ mogelijk is. Parallel 
met de fietssingel kunnen ook openbaarvervoersverbindingen 
gerealiseerd worden tussen de lobben t.h.v. de wijkontsluitingswegen.

26

(Groene) verbindingen: concept „stadswal‟

Als overgang tussen de groene lobben, de woonlobben en de 
binnenstad wordt een groene band voorzien rond de stadskern 
die het groen verbindt en kan ingezet worden  als aantrekkelijke 
wandellus rond de binnenstad (cf. historische stadswal). De visie 
rond het Stationspark en de spoorwegviaduct  bieden hiertoe 
mooie aanknopingspunten. De stadswal verbindt zo de 
stadskern met de groene lobben.

24

Structuurschets

33



ACTIEPLAN SPEELWEEFSEL (2012)

WOONPROJECTEN BIEDEN SPEELRUIMTE EN GROEN

111

Gewenste speelweefsel1. ELISABETHWIJK



MASTERPLAN PUBLIEKE RUIMTE (2014)

HANDBOEK VOOR INRICHTING STRATEN

STRAMIEN, Architectuur en Ruimtelijke Planning cvba.   162 april 2014

richtlijnen I woonstraten

materialen zijn functioneel en betaalbaar
voETPAd IN bEToNSTRAATSTENEN
halfsteensverband, met blauwgrijze gestaalstraalde toplaag 

TRoTToIRbANd

RIjbAAN IN bEToNSTRAATSTENEN
met blauwgrijze gestaalstraalde toplaag 

PARkEREN IN bEToNSTRAATSTENEN
elleboogverband met blauwgrijze gestaalstraalde toplaag 

keperverband

elleboogverband

masterplan publieke ruimte
Stad Sint-Niklaas 163
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in de woonstraten wordt uitgegaan van een gemengd profiel voor fietsers en automobilisten ,

de rijweg onderscheidt zich hier niet meer in materiaal maar in legverband,

de parkeervakken situeren zich op rijweg niveau, 

de stoepen liggen verhoogd ten opzichte de rijweg

het volledige profiel wordt uitgevoerd in betonstraatstenen met blauwgrijze gestaalstraalde toplaag



STRAMIEN, Architectuur en Ruimtelijke Planning cvba.   164 april 2014

RIjbAAN IN bEToNSTRAATSTENEN
keperverband met blauwgrijze gestaalstraalde toplaag 

PREfAb bEToNgooT / bEToNSTRAATSTENEN
grijs, gietijzeren kolken

Principe aansluiting Stassartstraat op zijstraat: doorgaande stoepen met schuine overrijdbare band

Principe tegeltuintjes

stad Mechelen

augustus 2013
25

gEvElgRoEN
gietijzeren constructie tegen de gevel

PARkEREN IN bEToNSTRAATSTENEN
elleboogverband met blauwgrijze gestaalstraalde toplaag

richtlijnen I leefstraten

materialen zijn functioneel en betaalbaar

elleboogverband

keperverband

masterplan publieke ruimte
Stad Sint-Niklaas 165
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de leefstraten gaan uit van een volledig gemengd gebruik

het profiel bevat geen niveauverschillen en één materiaal van gevel tot gevel: betonstraatstenen met 
blauwgrijze gestaalstraalde toplaag

naar gelang het gebruik kan het legpatroon variëren en kan geopteerd worden voor een subtiele 
afbakening van de rijweg/parkeerplaatsen

MASTERPLAN PUBLIEKE RUIMTE (2014)

HANDBOEK VOOR INRICHTING STRATEN



MOBILITEITSPLAN (2015)

DOEL: DOORGAAND VERKEER OP DE R42 HOUDEN
 

 64/157 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

 
Figuur 16: Wijkcirculatieplan – toekennen van gewenste rijrichting aan de dragende assen

 

29/157 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

Daarnaast moeten drie grote stadsuitbreidingen een groot deel van de taakstellingen inzake 
wonen, groenvoorzieningen en bedrijvigheid opvangen. Het gaat hier om de uitbreiding van de 
Clementwijk, De Winningen en de uitbreiding Bellestraat-Zonneken. 

Naast deze drie stadsuitbreidingen zal op lange termijn ook de verhuis van het AZ-Nikolaas bepalend 
zijn. Momenteel is voornamelijk het gebied op de kruising van N70 en R42 in beeld om het ziekenhuis 
te herlokaliseren. 

3.3.2. Verkeerskundige elementen op korte en lange termijn 

3.3.2.1. Autoluwer centrum door vernieuwde wijkcirculatie 

Het lobbenstadmodel selecteerde 7 invalsassen waarrond er ruimtelijk verdicht kan worden en 
waaraan stads- of woonlob opgehangen kunnen worden. Deze historische radiale invalswegen zullen 
ook ingezet worden om telkens een stadslob en/of stadswijk te ontsluiten. Hiervoor zijn 2 mogelijke 
principes die hieronder voorgesteld worden. Afhankelijk van het wegprofiel en de specifieke 
omstandigheden zal per stadslob of -wijk geëvalueerd worden wat de beste optie is en een keuze voor 
één van deze ontsluitingsprincipes gemaakt worden. 

Principe van centrumlussen Principe van wijklussen 

  

De wijken worden ontsloten via een invalsweg 
die langs de wijk loopt. Ter hoogte van het 
centrum is er voor autoverkeer geen 
doorkoppeling tussen de verschillende 
invalswegen. 

De wijken zijn van elkaar gescheiden voor 
autoverkeer. Een poortsysteem fungeert als 
enige in- en uitgang voor 1 specifieke wijk.  

In beide gevallen zijn de wijken van elkaar geïsoleerd voor autoverkeer. Dit wil zeggen dat 
autoverkeer verplicht is om telkens terug te keren naar de hoofdverkeersstructuur.  In het geval van 
Sint-Niklaas wordt deze verkeersstructuur de rondweg genoemd. De rondweg wordt gevormd door de 
R42, de tangenten en de N70. 

  



WIJKCIRCULATIEPLAN

CONCREET PROJECT: HERINRICHTING BUURTPLEINEN
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KLIMAATPLAN (2015)

BINNENSTAD 3° TOT 8° WARMER DAN OMGEVING

Elisabethwijk: pilootwijk voor een duurzaam mobiliteitsbeleid

 » leefbaarheid in de stad garanderen

 » hitte-eilandeffect milderen

 » droogte en stortregens opvangen

85 
 

 
Figuur 25: Beeld van het hitte-eilandeffect rond de stadskern van Sint-Niklaas 

 

3. Adaptatiemaatregelen en –strategieën 
 

3.1. Overzicht van mogelijke maatregelen 
 
Op basis van de omvangrijke literatuur rond dit thema en van interne raadplegingen werd een 
lijst van mogelijke maatregelen opgesteld. Deze lijst houdt reeds rekening met de 
bovenstaande afbakening van het onderwerp, in termen van relevante primaire impact en van 
de fysische en sociale omgeving waarbinnen deze impact zich manifesteert (namelijk het 
stadscentrum zelf). Adaptatiemaatregelen van toepassing op bijvoorbeeld het effect op de 
landbouwsector van toenemende droogte, of van overstromingen in het buitengebied, komen in 
deze lijst dus niet aan bod. 
 
In dit overzicht concentreren we ons op de ruimtelijk-infrastructurele maatregelen en de 
maatregelen op het niveau van de woningen (of andere gebouwen). Er wordt ook kort ingegaan 
op sociale en bestuurlijke maatregelen (die niet steeds ruimtelijk gebonden zijn). 
Onderstaande tabellen geven, in algemene termen, een overzicht van de mogelijke strategieën 
om, om te gaan met de verschillende klimatologische effecten. 
 
 
 
 
 
 

90 
 

   
 

  
 

4. Adaptatie in de praktijk brengen 
 
Zoals gezegd vraagt een coherente aanpak van adaptatie op stedelijk niveau een veelheid aan 
private en publieke inspanningen. Eens er duidelijkheid is met betrekking tot de prioriteiten en 
mogelijkheden op het vlak van adaptatie kunnen in principe twee verschillende benaderingen 
gevolgd worden. 
 
Een eerste benadering gaat uit van een dedicated adaptatiestrategie. De stad heeft daarbij een 
duidelijk doel voor ogen, dat verwoord is onder vorm van een masterplan met bijhorend 
stappenplan voor realisatie. De stad zet de grote lijnen uit en behoudt de algemene regie, maar 
andere actoren kunnen in de praktijk wel instaan voor de realisatie en/of de financiering. 
Een tweede strategie is meer gericht op mainstreaming. Dit houdt in dat bij elk 
uitvoeringsproject en binnen elk beleidsdomein adaptatie als het ware geïnternaliseerd wordt. 
Kansen worden gegrepen om werken die sowieso moeten gebeuren (bv. heraanleg van straten 
en pleinen) te doen samensporen met de ambities op het vlak van adaptatie (bv. voorzien van 
buffering en infiltratie van regenwater). Tegelijk worden de ambities binnen de verschillende 
beleidsdomeinen zo verwoord dat aan elke beleidsvisie of -beslissing automatisch de vraag 
wordt gekoppeld wat het effect ervan is, positief of negatief, op het bereiken van de 
doelstellingen. 
 
In de praktijk vullen beide strategieën elkaar aan en worden ze dan ook best samen 
geïmplementeerd. Het uitwerken van een aparte adaptatiestrategie laat toe de ambitie en het 
engagement van het stadsbestuur op het vlak van adaptatie duidelijk te maken. Ze vormt ook 
het kader voor grote zichtbare ingrepen, die het bewustzijn rond adaptatie bij de bevolking 





VERKEERSTELLINGEN OCHTEND
VEEL FIETSERS (SCHOOLSPITS) , 

ELISABETHLAAN EN MERCATORSTRAAT DRUKSTE STRATEN 



VERKEERSTELLINGEN AVOND
ELISABETHLAAN EN MERCATORSTRAAT DRUKSTE STRATEN



PARKEERONDERZOEK

PUBLIEK

953 parkeerplaatsen op straat

= 11.436m² = 2 voetbalvelden

1.337 bewonerskaarten.

= 40% meer dan beschikbaar in 
de wijk



PARKEERONDERZOEK

PUBLIEK

953 parkeerplaatsen op straat

= 11.436m² = 2 voetbalvelden

1.337 bewonerskaarten

= 40% meer dan beschikbaar in 
de wijk

PRIVAAT

ca. 1.175 parkeerplaatsen

 »  garages & garageboxen

 »  parkings

= 29.375m² = 6 voetbalvelden

maar:

 »  bezettingsgraad?

 »  gebruik van garages/boxen?



PARKEERONDERZOEK

WEEKDAG VOORMIDDAG: RUIM VOLDOENDE PLAATS
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PARKEERONDERZOEK

WEEKDAG NAMIDDAG: RUIM VOLDOENDE PLAATS
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PARKEERONDERZOEK

WEEKDAG AVOND: STRATEN VOLZET
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PARKEERONDERZOEK

ZATERDAG NAMIDDAG: OP CAPACITEIT
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PARKEERONDERZOEK

CONCLUSIES

 » Parkeerdruk voornamelijk door bewoners 

 » Capaciteit privaat groter dan capaciteit openbaar 

 » Meer bewonersvergunningen dan beschikbare capaciteit



GROENINVENTARIS

3 oriënterende groenstructuren, 

intensief beheerd en gebruikt groen

gefragmenteerd groen

1
2

3



GROENINVENTARIS

op beide pleinen: bomenvierkant Christusdoorn

bomen op de pleinen lijden onder intensief gebruik

vormbomen

bomen omzomen 
plein

leibomen:  
sterke identiteit



RUIMTEGEBRUIK IN DE WIJK

openbaar domein     41.879 m²     100%

aandeel rijweg       16.053 m²     65,5%

aandeel parkeren     11.436 m²     27%

aandeel voetpaden     9.154 m²      22%

aandeel groen       5.236 m²      12,5%P



ENQUÊTE

Wijkgesprekken op weg naar een ontwerp voor de

Elisabethwijk
Het stadsbestuur wil samen met jou een traject volgen om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid 
in jouw buurt te verhogen en het woonkarakter te versterken. De komende vijf maanden worden met 
bewoners wijkgesprekken gevoerd en plannen ontworpen. Doe je mee?

Waarom een schetsontwerp voor de wijk?
De Elisabethwijk is een bijzondere plaats om te wonen. Het is niet enkel De Warmste Wijk, er zijn ook twee opvallende 
pleinen, een statige laan die de wijk doorkruist, prachtige en waardevolle architectuur, de nabijheid van de Paterssite, 
een actieve buurtwerking, kleurrijke activiteiten en warme inwoners,…

Toch liggen er nog heel wat mogelijkheden open om het leven in de wijk aangenamer te maken. De inrichting van de 
pleinen nodigt niet iedereen uit om te ontmoeten, de speelinfrastructuur is niet op maat van het aantal kinderen die 
in de buurt wonen en de straten rond de pleinen zijn grotendeels verhard en nodigen uit tot straatraces en doorgaand 
verkeer.  Daarom wil de stad samen met jou werk maken van een ideaal ontwerp voor de Elisabethwijk.

Doe mee!
Jij kent de pleinen en straten in de Elisabethwijk als geen ander. Daarom willen wij van jou weten wat goed loopt, wat 
beter kan en wat jouw voorstellen zijn. In 3 fasen kan je samen met de stad en andere inwoners aan een schetsontwerp 
voor de pleinen in je wijk werken. In elke fase worden focusgesprekken met specifieke doelgroepen en een wijkgesprek 
georganiseerd. Ook via Hoplr en www.sint-niklaas.be/elisabethplein houden we je op de hoogte. 

Samen werken we aan de wijk van morgen - infonota augustus 2019

FASE 1
De wijk verkennen

FASE 2
De richting aangeven

FASE 3
Senario’s bespreken TOONMOMENT EN VERDER

AUGUSTUS-SEPTEMBER CA 20232021FEBRUARINOVEMBER-DECEMBEROKTOBER

REALISATIE
TECHNISCH

PLAN
TOONMOMENT

9 FEBRUARI 2020
WIJKGESPREK 3

25 NOVEMBER 2019
WIJKGESPREK 2

20 OKTOBER 2019
WIJKGESPREK 1

25 SEPTEMBER 2019

Infonota bewoners Elisabethwijk.indd   1 3/07/2019   16:21:19



WONEN IN DE WIJK

 ‘Ik woon heel graag in deze wijk’  
OF  

‘Ik zou heel graag in deze wijk wonen’

         gemiddeld:      7,6/10

         minder dan 5/10:   10%

‘Het is zeer waarschijnlijk dat ik anderen zou aanraden  
in deze wijk te komen wonen.’

         gemiddeld:      7,1/10

         minder dan 5/10:   9%



WONEN IN DE WIJK

Hoe beoordeel je deze plek?

5/10

Goed: 

 40% groen & bomen

Kan beter: 

 75% verkeer



WONEN IN DE WIJK

Hoe beoordeel je deze plek?

6,6/10

Goed: 

 42% speelruimte

 38% schaduw & bomen

 20% sport

Kan beter: 

 24% zwerfvuil

 24% oude toestellen

 21% hangjongeren



WONEN IN DE WIJK

Hoe beoordeel je deze plek?

5,5/10

Goed: 

 16% rustige straat

Kan beter: 

 13% minder auto’s

 13% enkelrichting maken

 12% meer groen

 11% snelheid auto’s



WONEN IN DE WIJK

Hoe beoordeel je deze plek?

6,2/10

Goed: 

 28% groen

 14% verkeersmaatregelen

Kan beter: 

 23% snelheid auto’s

 18% meer & beter groen

 15% betere voet- en fietspaden

 13% onderbenutte ruimte



WONEN IN DE WIJK

Hoe beoordeel je deze plek?

7,3/10

Goed: 

 41% speelplein

 37% groen

 20% rust & gezelligheid

Kan beter: 

 33% netheid, onderhoud

 10% veiligheid kleine kinderen 
 (verkeer, omheining, toestellen)



WONEN IN DE WIJK

Hoe beoordeel je deze plek?

5,8/10

Goed: 

 13% nette straat

 12% rustig

Kan beter: 

 25% meer groen 

 16% enkelrichting maken

 15% veilig fietsen & voetpad

 13% minder/beter parkeren



WONEN IN DE WIJK

DROOMREEKS 1: welke sfeer uitstralen?

A:  29x

B:  35x

C:  44x

D:  21x

107 personen

A B

C D



WONEN IN DE WIJK

DROOMREEKS 2: welke sfeer uitstralen?

A:  10x

B:  52x

C:  45x

D:  58x

107 personen

A B

C D



WONEN IN DE WIJK

DROOMREEKS 3: welke sfeer uitstralen?

A:  22x

B:  26x

C:  22x

D:  64x

107 personen

A B

C D



WONEN IN DE WIJK

DROOMREEKS 4: welke sfeer uitstralen?

A:  18x

B:  41x

C:  53x

107 personen

A B

C



WONEN IN DE WIJK

Absoluut rekening houden met:

48x   Modal shift / weren doorgaand verkeer

40x   Groen & water

37x   Buurtleven stimuleren

28x  Veiligheid

20x   Parkeergelegenheid

13x   Netheid (o.a. sluikstort)

12x  Hondenweide / hondentoilet

3x  Auto faciliteren           (uit 96 reacties)



ENQUETE KINDEREN

auto’s in de buurt



ENQUETE KINDEREN

verkeersveiligheid



ENQUETE KINDEREN

veiligheidsgevoel 



Hoe beoordeel je deze plek?

7,2/10

Goed: 

 36% voetbal

Kan beter: 

“Ze zeggen er vieze woorden “  
jongen 12j

“Rare jongens op het plein en veel 
honden”  jongen 9j

“Die gevechten”  
meisje, 9j

ENQUETE KINDEREN



Hoe beoordeel je deze plek?

7,1/10

Goed: 

 voetbal

 glijbaan en schommel

Kan beter: 

“rommel, vuilnis” jongen, 6j

“Daar vechten ze” jongen, 8j

“Auto’s waardoor ik niet op straat 
kan spelen met bv mijn step”  
jongen, 8j

ENQUETE KINDEREN



Hoe beoordeel je deze plek?

6.1/10

Goed: 

“Je kan er goed fietsen.”  
jongen 8j

“Ik vind het proper.” meisje 8j

Kan beter: 

“Ik kan niet goed zien als ik over-
steek met de fiets.”  jongen, 12j

“Gevaarlijk en geen voetpad.” 
meisje, 8j

ENQUETE KINDEREN



FOCUSGROEPEN



FOCUSGROEP KINDEREN

1.1)  Wij komen hier 3 keer per week

1.5) Dit is de gevaarlijkste plek

1.2) We houden van voetbal

1.6) Hier kom ik niet graag

1.3)  Onze favoriete plek is de speeltuin

1.7)  Als ik het plein van nu vergelijk met een dier, dan is 
het een paard.

1.8)  Als ik het plein van mijn dromen vergelijk met een 
dier, dan is het een LEEUW. Wraaauw!

1.4) Dit is mijn favoriete bezigheid



FOCUSGROEP KINDEREN

2.1)  Zo vaak kom ik hier.

2.9)  Als ik het plein vergelijk met een dier, dan is het 
een olifant, want die is ook groot.

2.10)  Als ik het plein van mijn dromen vergelijk met een 
dier, giraffe, want die lijkt op een glijbaan..

2.2)  Ik kom naar het plein met mijn vrienden.

2.3)  Wij willen een schommel!

2.6)  Gevaarlijke oversteekplaats

2.7)  Hier kom ik niet graag

2.4)  Dit is ons favoriete plekje

2.8)  We dromen van een kabelbaan



FOCUSGROEP KINDEREN

Vuile  banken, ze zitten onder de duivenstront

“Bah, ik ben zonet in de hondenpoep getrapt”

“Kijk, putten in de weg” “Het voetbalveld is onze favoriete plek.”“Kijk, hier is een fiets gepikt.”

“Wij willen kunnen spelen op straat”“Wij willen kunnen spelen op straat”

x



FOCUSGROEP KINDEREN

2.1)  Ik kom hier vaak / soms / heel soms

2.5)  Dit is mijn favoriete plek op het plein.

2.3) Ik kom hier om te spelen en hangen

2.6) 

2.7)  Dit is het gevaarlijkste plekje, je kan niet veilig 
oversteken

2.4)  Een adelaar als metafoor, om te tonen dat kinde-
ren graag spelen en hoog klimmen

2.8)  We dromen van een kabelbaan en een grote  
schommel.



FOCUSGROEP KINDEREN

Een drinkwaterfontein zou fijn zijn.

De struiken zijn kapot

Koning van het plein ;-)

Fitness-toestellen, dat willen we hier ook!Liever kunstgras op het plein

De stoepstenen liggen los en de boordstseen is kapot



FOCUSGROEP KINDEREN



FOCUSGROEP KINDEREN



FOCUSGROEP KINDEREN



FOCUSGROEP KINDEREN



FOCUSGROEP KINDEREN

CONCLUSIES

Kinderen willen:

 » sporten en spelen

 » veel natuur & gras

 » veiligere straten

 » minder sluikstorten

“Leuk dat het gaat veranderen, 
omdat er dan veel kinderen 

komen.”  
Shourta, 10

“Ik vond het leuk om mee te 
mogen werken, omdat de buurt 

dan veiliger en beter wordt.” 
Stan, 10



FOCUSGROEP MENSEN MET EEN BEPERKING



FOCUSGROEP MENSEN MET EEN BEPERKING 

CONCLUSIES

Stampvoetswandeling

voor ontwerp: 

 » voldoende brede voetpaden

 » veilige oversteken 

 » voldoende rustpunten

 » fietsenstallingen  
 (minder fietsen tegen gevels)

voor uitvoering: 

 » drempelloze oversteken

 » gidslijnen

 » voldoende rustpunten

handhaving:

 » correct parkeren

 » voetpaden vrij houden

 » controle op sluikstort



MOGELIJKHEDEN



RUIMTE VOOR WATER

DE ELISABETHWIJK ALS SPONS

KLIMAATROBUUSTE WIJK

 » stortregens opvangen 

 » grondwater aanvullen door 
 infiltratie regenwater 

 » droogteperiodes overbruggen



RUIMTE VOOR GROEN

DE ELISABETHWIJK ALS ECOSYSTEEM



RUIMTE VOOR GROEN

1 groenstrook, 1 parkeerstrook

woonerf - leefstraat

1 brede groenstrookHUIDIG: 2 parkeerstroken



RUIMTE VOOR GROEN

KONINGIN ELISABETHLAAN

HUIDIG

HUIDIG met extra straatbomen DUBBELRICHTING met 2 groenstroken

ENKELRICHTING met promenade



PLEINEN VERRUIMEN

AMBITIE:  RUIMTE VOOR STEDELIJK LEVEN



PLEINEN VERRUIMEN

AMBITIE:  EILANDEN WORDEN PLEINEN

 » Elk plein zijn eigen karakter 

 » Leopold & Elisabeth reiken elkaar de hand 

 » 2 pleinen, 1 thema



PLEINEN VERRUIMEN

AMBITIE:  EILANDEN WORDEN PLEINEN

1x 1x

3x3x

2x

0x 1x

1x0x

1x



VEILIG DOOR DE WIJK

VAN 8 TOT 88 JAAR ZELFSTANDIG OP WEG

 » Elisabeth & Leopold: plein van gevel tot gevel

 » sluipverkeer inperken

 » autoluwe schoolomgeving 

     
11. Het Koningin Elisabethplein 
Het zebrapad ter hoogte van bushalte die een doorsteek is van het plein kan door niemand gebruikt 
worden. Jo merkt zelfs niet dat er een doorsteek is (geen tegel) en de borduur is voor alle anderen veel 
te hoog. De doorsteek ligt op een niet evidente plaats volgens vele deelnemers. 
 
 
  

   



VEILIG DOOR DE WIJK

HUIDIGE SITUATIE: alle richtingen mogelijk



VEILIG DOOR DE WIJK

AUTOLUWE PLEINEN

1.



VEILIG DOOR DE WIJK

AUTOLUWE PLEINEN

2.



VEILIG DOOR DE WIJK

AUTOLUWE PLEINEN

3.



LEEFSTRATEN



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

RUIMTE IN DE STAD IS SCHAARS

 » Huizen, straten & pleinen zijn vormen van ruimtegebruik

ruimte nodig om 60 mensen  
te verplaatsen

1 auto = 10 f ietsen



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Amsterdam, 1976



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Amsterdam, 2018



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Amsterdam, wijk De Pijp: parkeren uit de straat, in parking



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Amsterdam, Thorbeckeplein,1964



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Amsterdam, Thorbeckeplein, 2015



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Amsterdam:  11.250 parkeerplaatsen minder tegen 2025

Vervangen door:

 » Bredere voetpaden

 » Bomen & groen

 » Fietsparkeren

Hoe realiseren?

 » Stapsgewijze afbouw van parkeren op straat

 » Bewonerskaarten worden niet meer verlengd:  
 jaarlijkse afbouw van 1.100 vergunningen



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Barcelona, superblocks



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Barcelona, superblocks



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Oslo: klimaatneutraal tegen 2030

 » 760 parkeerplaatsen  
 omgevormd naar nieuwe en 
 bredere fietspaden

 » deelsysteem: o.a. cargofietsen

 » 10 % meer voetgangers 
 in de binnenstad

 » subsidie voor aankoop 
 vrachtfiets



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

San Francisco: Smart City Proposal

Ownership model
iedereen zorgt voor zijn eigen transport

focus op autotransport & parkeren
sociale ongelijkheid

Shared & Connected model
deelsystemen voor transport, fietsen

meer ruimte op straat voor verblijfsfuncties
hogere sociale gelijkheid



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Circulatieplan Leuven (2017)

 » autoluw centrum

 » 5 stadsdelen met  
 verkeerslussen

 » per lus minstens  
 1 parkeergarage

 » voetgangers, fiets, bus en taxi’s  
 kunnen stad doorkruisen



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Circulatieplan Leuven (2017): resultaten

 » 32% meer fietsers in de binnenstad

 » Meer voetgangers in de binnenstad

 » Meer mannen te voet: modal shift  
 (mannen rijden gemiddeld meer met  
 de wagen)

 » Kinderen mogen zich vrijer verplaatsen: 
 minder verkeer en rustigere straten  
 verhogen de zelfstandigheid



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

AUTODELEN

 » ruimtebesparend:  1 deelwagen = 5 tot 10 privéwagens 
         maakt ruimte op straat

 » kostenefficiënt:  je betaalt enkel het verbruik 
         (gemiddelde kost privéwagen: 5.000€/jaar)

 » flexibel:      vervoer op maat van je situatie

 » milieubewust:   autodelers doen minder kilometers  
         nadenken over je verplaatsing



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Van Hombeeckplein, Berchem: plein met buurtparking



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Driekoningenstraat, Berchem:  



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Driekoningenstraat, Berchem:  
aangenamer winkelen door circulatiewijziging



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Dorpshart Hombeek, Mechelen

voor heraanleg



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Dorpshart Hombeek, Mechelen: straat wordt dorpsplein en park



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Ploegsteertplein, Berchem



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Ploegsteertplein, Berchem: eiland wordt autoluw plein



STEDELI JK RUIMTEGEBRUIK

Tasinge Plads Kopenhagen: Klimaatrobuust plein



DEBATTAFELS



DEBATTAFELS

EERSTE REEKS

 » A - Sterkte-zwakte-analyse 

 »

 » B - Concepten van de pleinen

 »

 » C - Leefbare straten en mobiliteit 

 »

 » D - Klimaatbestendige wijk

 »

 » E - Karakter van de wijk



DEBATTAFELS

TWEEDE REEKS

 » A - Sterkte-zwakte-analyse 

 »

 » B - Concepten van de pleinen

 »

 » C - Leefbare straten en mobiliteit 

 »

 » D - Klimaatbestendige wijk

 »

 » E - Karakter van de wijk



DEBATTAFELS

CONCLUSIES

 » » A - Sterkte-zwakte-analyse 

 »

 » B - Concepten van de pleinen

 »

 » C - Leefbare straten en mobiliteit 

 »

 » D - Klimaatbestendige wijk

 »

 » E - Karakter van de wijk
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