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INLEIDING

Beste bewoners, beste buurtbewoners,

De Clementwijk groeit elke dag. Nieuwe woningen wor-
den gebouwd, nieuwe inwoners komen toe. Een wijk 
bouwen doen we dankzij de inspanningen van vele men-
sen. Ook alle nieuwe bewoners hebben we nodig om 
een levendige en aangename wijk te bouwen. 

Deze bewonersgids is geschreven voor alle bewoners 
en buren. De gids vertelt niet alleen het waarom van de 
wijk maar ook alle noodzakelijke weetjes om je snel thuis 
te voelen. We vertellen in korte rubrieken hoe je hier kan 
wonen. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met afval en mobili-
teit. Waar vind ik een bushalte of een buurtwinkel. Waar 
parkeer ik mijn auto en hoe kan ik een deelauto vinden.

Deze bewonersgids nodigt je uit om alle aspecten van 
deze nieuwe wijk te ontdekken en ook te gebruiken.

We heten jou en jouw familie hartelijk welkom en hopen 
dat de Clementwijk snel jouw buurt en jouw thuis wordt.

Leeswijzer

Dit boekje is geordend van groot naar 
klein. Daarom starten we eerst met het 
verhaal van de wijk. Een kindvriendelij-
ke en veilige wijk gelegen tussen stad en 
land. Om vervolgens naar de lokale buurt 
te kijken. Daarna zoomen we in op de ver-
schillende woonvelden. Dit zijn velden met 
gegroepeerde woningen en appartemen-
ten. De woningen delen vaak tuinen of ook 
parkeerplaatsen. Hier lees je hoe een ge-
zamenlijke tuin of parking gedeeld wordt. 
Het laatste hoofdstuk kijkt in detail naar 
één huis met tuin of appartement en zijn 
bewoners. Hier verneem je wat je als ei-
genaar-bewoner of huurder extra kan doen 
als bijdrage voor een gezonde leefomge-
ving.
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1.  MIJN DUURZAME 
GROENE WIJK
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Welkom in de duurzame groene wijk

In de Clementwijk is water en natuur een grote troef 
voor de wijk! Er wordt compact gebouwd met een ver-
scheidenheid aan woonvormen.  Waar je ook woont, 
je hebt uitzicht op een natuurrijk park en de natuur 
reikt tot aan je voordeur. 
Deze wijk is goed bereikbaar. Er zijn twee buurtpar-
kings aan de rand van de wijk aangelegd, waar je als 
bezoeker kan parkeren. Het doorgaand verkeer wordt 
geweerd. Zo kunnen de kinderen op straat spelen en 
kan iedereen er rustig flaneren. Er zijn bushalten op 
wandelafstand en de Mechelen – Terneuzenwegel, 
een snelfietspad, paalt vlak aan de wijk. Via dit pad 
ben je binnen 5 minuten aan het station. De wijk is vlot 
bereikbaar voor autoverkeer via de Lodewijk De Raet-
laan. In de wijk is er een schooltje en in de Heistraat 
zijn er verschillende voorzieningen, waar je te voet of 
met de fiets naar toe kunt. Kortom, een levendige wijk 
waar je je echt thuis kunt voelen.

1. MIJN DUURZAME GROENE WIJK

Wat is een duurzame groene wijk?

Een duurzame wijk is een wijk in transitie, waar er 
extra ruimte wordt gemaakt voor natuurlijke sys-
temen: voor vegetatie en biodiversiteit, voor wa-
terhuishouding. Er is versterkte aandacht voor de 
luchtkwaliteit, voor geïntegreerd afvalbeheer en 
nieuwe vormen van mobiliteit.

In een duurzame wijk denken we na over de ver-
schillende functies die bestaan in een wijk en 
proberen we die functies met elkaar te verweven. 
Zo zouden we in de toekomst korte, gesloten en 
duurzame verbruikerskringen kunnen maken voor 
bijvoorbeeld energie, warmte of water. Dit is voor-
deliger voor iedereen: voor individuele personen, 
maar ook voor de hele wijk. 

In een duurzame groene wijk werken de inwoners 
samen en nemen samen hun verantwoordelijk-
heid op.
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Waarom een duurzame groene wijk?

Ons klimaat verandert snel, te snel. Nieuwe wijken 
moeten zich aanpassen aan andere noden. In een 
duurzame wijk kiezen we ervoor om anders te bou-
wen. Dit wordt een wijk met koelend groen en ruim-
te voor water. Zo ervaren de bewoners hier op elk 
moment een extra comfort. Bij warm weer zorgt het 
weelderige groen en het water voor verkoeling. In een 
duurzame wijk krijgt de natuur terug kansen. Mens en 
natuur leven hier zij aan zij in wederzijds respect.

Compact bouwen 

Om ruimte te maken voor groen en water, kozen we in 
deze wijk voor compacte parkappartementen en rijwo-
ningen met een hoge verscheidenheid aan woonvor-
men. Hierdoor heeft deze wijk uitzonderlijk veel groene 
ruimten zoals een groot centraal park, gemeenschap-
pelijke tuinen en privétuinen. Tussen het groen vinden 
we verschillende woonvormen zoals koop- en huurwo-
ningen, sociale woningen, cohousing …

“De klimaatverandering zal in onze 
streken voor meer regen in de winter 
zorgen, met hogere waterstanden in 
beken en rivieren. In de zomer zal er 
minder maar intensere neerslag val-
len die snel afvloeit en niet meteen in 
de bodem dringt. 

De belangrijkste maatregel is ruim-
te geven aan water en groen. Brede 
grachten, poelen en wadi, dit is een 
bufferings- en infiltratievoorziening, 
meestal een lichte uitholling in gazon 
of in de bloemenweide, vangen het 
water op van de wijk en laten het in 
de bodem indringen. 

Bij lange droogte kunnen de grach-
ten en poelen soms droog staan.
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Het wijkpark

Centraal in de wijk ligt een natuurrijk park, voor jong 
en oud, met veel ruimte voor water en biodiversiteit: 
een plek om samen zorg voor te dragen.
Het verhogen van de biodiversiteit is hier belangrijk. 
Vandaar dat het een park is met veel wilde bloemen. 
Er wordt niet gesproeid en dat is goed voor vogels, 
insecten, vlinders en bijen. Misschien kom je ’s mor-
gens hier wel een reiger of een kikker tegen. 
Zet zeker geen vissen uit of voeder geen eenden of 
vissen; dit is niet gezond voor hen en vervuilt het wa-
ter. De natuur geeft hen hier genoeg te eten. Al het 
water van de pleinen en straten loopt naar grachten, 
zodat het kan insijpelen in de bodem. Soms komen 
deze grachten ook droog te staan.  Langs de grach-
ten bloeien moerasplanten, waarin waterhoentjes of 
meerkoeten hun nest kunnen bouwen. 

Het is een avontuurlijk park met vrij spel voor natuur 
en kinderen, waar jong en oud kunnen rusten, chil-
len, ravotten, voetballen, joggen, picknicken, kampen 
bouwen en avontuurlijk spelen en de hond uitlaten. 
Honden kunnen vrij rennen in de hondenloopweide. 
In het park moeten de honden steeds aan de leiband. 
In het park vind je een sportkooi, schommels, wilgen-
tunnels en evenwichtsbalken om je uit te leven. Er zijn 
voldoende banken om te genieten van de omgeving. 
Picknicktafels zorgen voor het kleine ontmoeten. Als 
rolstoelgebruiker kan je comfortabel aanschuiven. Er 
staan geen afvalbakken in het park. Afval neem je te-
rug met je mee.

De evenementenweide

De weide naast de sportkooi is de evenementenwei-
de. Deze weide kan gebruikt worden voor buurthap-
penings en sportactiviteiten. Er is ook  ruimte voor 
een tent of eetkraampje.
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Het parkbeheer

Een gedreven ploeg van de stad Sint-Niklaas, onder-
houdt het park met ruimte voor natuur. Ruimte voor 
natuur betekent dat er hier en daar ook een brandnetel 
of distel mag blijven groeien. De distelvink, een fraaie 
driekleurige vogel, is hier thuis in de Clementwijk.
Er liggen twee composteerzones in het park. Deze zijn 
enkel bedoeld voor groenafval uit het park, dus niet 
voor afval uit je eigen tuin.

Leef- & Speelstraten, dwarspleintjes

De leef- & speelstraten en pleintjes zijn op maat ge-
maakt van voetgangers en het spelende kind. Alle we-
gen hebben het statuut van woonerf, de snelheid is 
er beperkt tot 20 km/u. Je mag op straat jouw auto 
laden en lossen, maar niet parkeren. Parkeren kan 
als bewoner in je woonveld of ondergronds onder de 
parkappartementen.  Op de dwarspleintjes komen er 
zitbanken en fietsenstaanders.

Wijkparking

De bezoeker vindt drie verschillende parkeerzones 
vlakbij de drie toegangen tot de Clementwijk. Parke-
ren in de straten is niet toegelaten, enkel laden en los-
sen. Zo worden de straten en pleintjes echte leefstra-
ten en kunnen de kinderen veilig spelen op de straat. 
De bezoekersparkings van de Clementwijk vind je ook 
terug op de digitale kaarten. Je kan jouw bezoek hier 
vooraf op wijzen.

https://www.google.be/
Bezoekersparking Clementwijk

Mobiliteit en het STOP–principe

Bij het ontwerp van de Clementwijk namen we het 
stop-principe steeds in gedachten mee. De Stap-
pers (voetgangers), Trappers (fietsen) en toegang tot 
Openbaar vervoer stonden voorop. De Personenwa-
gen is welkom maar wordt zo snel mogelijk naar een 
parkeerplaats geleid. ‘STOP’ betekent hier vooral dat 
het autoverkeer minimaal is en dat in deze wijk alle 
straten en pleintjes samen een hecht fiets- en wan-
delnetwerk vormen.
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Stappen en Trappen

In deze wijk kan je vele groene wandel- en fietspa-
den ontdekken. Op elke digitale kaart zie je het dichte 
wandel- en fietsnetwerk dat de Clementwijk verras-
send verbindt met de ruime omgeving. 
In de Lodewijk De Raetlaan leggen we binnenkort 
voetpaden aan en komen er fietssuggestiestroken.

Openbaar vervoer

De Clementwijk heeft verschillende rechtstreekse 
busverbindingen met het centrum en het station. Lijn 
1 heeft een bushalte aan de Kwartelstraat en aan de 
Frans van Cauwelaertlaan. Lijn 21, 22, 23, 27 heeft 
een halte aan de Bekelstraat. Ook in de Heistraat zijn 
er haltes van Lijn 41, 42, 43, 44. Met een ticket van de 
Lijn kan je één uur reizen. Een ticket of een 10-ritten-
kaart koop je best vooraf. Je kan ook een sms-ticket 
kopen via jouw smartphone. 
Je vindt alle informatie over de busverbindingen op:

https://www.delijn.be/nl/

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/ticket-op-
gsm/

Het lokaal netwerk van bussen

Wil je goed weten welke bussen er allemaal rijden in 
Sint-Niklaas? Kijk dan even op het netplan van De 
Lijn. Hier ontdek je alle mogelijkheden:

https://static.delijn.be/Images/Stadsplan%20SN%20
0119_tcm3-20968.pdf

Bus en trein werken hier als een sterk duo. Wie file-
vrij dagelijks wil pendelen ontdekt hier snel de vele 
voordelen. De bus brengt je in enkele minuten naar 
het station. Het station van Sint-Niklaas biedt je een 
rechtstreekse verbinding met Antwerpen, Lokeren, 
Gent, Kortrijk, Oostende en Mechelen. 
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Een routeplanner berekent voor jou de snelste route. 
Zet de app op jouw smartphone en je ziet in real time 
wanneer de bus of trein aan de halte komt. 

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-ac-
ties/voordelen-de-lijn-app.html

https://www.belgiantrain.be/nl/travel-info/prepa-
re-for-your-journey/use-the-sncb-app

De Mobiscore

Wie in de Clementwijk woont krijgt een zeer goede 
mobiliteitsscore. De Mobiscore kijkt na hoe gemak-
kelijk je met de fiets of te voet van je nieuwe thuis 
naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar 
vervoerhaltes en andere voorzieningen geraakt. Wil je 
het zelf nakijken? Vul jouw adres dan in op deze link:

https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be

Wijkschooltje

De buurt heeft een uniek wijkschooltje met kleuter-
school en basisschool. In deze leefschool wordt bij-
zondere aandacht besteed aan samenleven en sa-
menleren. Deze school werkt met leefgroepen en is 
erg populair in de buurt. Binnenkort krijgt deze basis-
school een nieuw schoolgebouw in de Clementwijk. 
Meer informatie over de school vind je op 

https://www.leefschoolheyerdahl.be

Wil je meer weten over het project Clementwijk? 

Surf dan naar https://www.clementwijk.be/project





2. MIJN BUURT
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Een nieuwe buurt

In de Clementwijk groeit een nieuwe buurt. Nieuwe 
buren zoeken nog hun weg. Deze bewonersgids wil je 
daarbij op weg helpen. 

Jouw buurt, jouw gemeenschap

Een buurt waar mensen elkaar kennen is een veel leu-
kere buurt. De speel- en leefstraten en de woonvelden 
maken direct sociaal contact mogelijk. Wil je snel alles 
weten over jouw nieuwe buurt? Schrijf je in op de so-
ciale netwerksite Hoplr. Dit is een veilige, afgescherm-
de en reclamevrije chatgroep waar je met je buren kan 
afspreken, een vraag stellen, spullen kan lenen en je-
zelf voorstellen. Hoplr organiseert dit exclusief voor 
uw buurt. Ook de stad en andere openbare diensten 
kunnen via dit kanaal nuttige tips doorgeven of een 
vraag stellen. 

Meld je aan via 
https://www.hoplr.com

Leven zonder auto 

Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet langer een 
eigen auto te hebben. Dit is best een slimme keuze. 
Een auto staat immers 95% van de tijd te wachten op 
een gebruiker. Ook zit de grootste vervuiling in de pro-
ductie van een nieuwe auto. Leven zonder auto heeft 
dus vele voordelen en wordt in de toekomst meer en 
meer de regel. Zonder auto leven is mogelijk vooral 
als je woont waar je werkt. Een gezond principe waar-
door je elke dag meer tijd vrijhoudt. 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/tags/autoloos

Leven met een deelauto 

Je kan ook kiezen voor een deelauto via een deelplat-
form. Er zijn verschillende systemen om een auto te 
delen. Je kan je eigen auto aanbieden als deelauto 
of een auto van jouw buren delen. Slimme netwerken 
zorgen voor de verzekering en de financiële afhande-
ling. 

2. MIJN BUURT
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Verhuur een Auto aan een buur

Staat jouw auto steeds vaker te wachten op een ge-
bruiker. Dan kan je hem aanbieden op een deelplat-
form. Hierdoor kunnen buren jouw auto gebruiken. De 
gebruiker betaalt u online.

Algemeen = www.autodelen.net 

www./tapazz.eu/diensten/mobility-as-a-service/

www.cozycar.be

Huur een Auto van een buur

Heb je slechts af en toe een auto nodig? 
Dan is een deelauto veruit de goedkoopste en de 
makkelijkste oplossing. 

https://www.autodelen.net 

https://tapazz.eu/diensten/mobility-as-a-service/

https://www.cozycar.be

Heb je interesse om een auto te delen? Op deze web-
site kan je alle informatie terugvinden, ook een kaart 
met alle deelauto’s in jouw buurt.

https://www.autodelen.net 

Deelfietsen

Sint-Niklaas is een stad op maat van de fiets. Om 
elke bestemming in en rond de stad te bereiken is de 
Blue-bike een goedkope en gebruiksvriendelijke op-
lossing. Blue-bike is een huurfiets van de NMBS, je 
kan een fiets lenen in Fietspunt De Versnelling aan de 
voorzijde van het NMBS-station.

https://www.blue-bike.be/nl
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Kinderfietsen

Fietsen is in deze wijk puur plezier, vooral voor de kin-
deren. Elke leeftijd vraagt om een aangepaste fiets.
Bezoek eerst de kringwinkel als je op zoek bent naar 
een kinderfiets. Breng de vorige fiets mee naar de 
kringwinkel en geef hem een tweede leven.

https://denazalee.be/onze-kringwinkels/de-kringwin-
kel-sint-niklaas/

https://www.dekringwinkel.be/tweedehands-fietsen.
html

Afvalcontainers

In de Clementwijk wordt gewerkt met ondergrondse 
afvalcontainers voor restafval, PMD en papier en 
karton zodat je op elk moment je afval kan depone-
ren. Momenteel staat er al een afvaleiland langs de 
Lodewijk De Raetlaan ter hoogte van de Dublinstraat. 
Later worden er nog bijkomende afvaleilanden voor-
zien verspreid over de wijk.

Gebruik deze containers met respect voor de buren, 
vooral glas deponeren doe je best overdag.

Hier vind je op kaart de afvalcontainers:

https://www.miwa.be/nl/brengpunten/ondergrond-
se-afvalcontainers/







3. MIJN WOONVELD
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Mijn woonveld, wat?

Bijna elke woning of appartement in deze wijk hoort 
samen in een groep.  Deze groep woningen, met een 
gemeenschappelijke tuin en/of parkeerplaats, noe-
men we een woonveld. 

Groene randen

Het algemeen groen beeld van deze wijk is natuurrijk. 
We raden dan ook aan om dit beeld verder door te 
trekken binnen de woonvelden. Kies bij voorkeur in-
heemse bomen en struiken of soorten die qua beeld 
bij natuurrijke beplanting passen. Je kan ook kiezen 
voor  bloemenborders,  met inzaai van inheemse 
bloeiende mengsels. 
De woonvelden zijn omringd door grachten, hagen, 
elzensingels, bloeiend hooiland en klimplanten. Rond-
om de woonvelden staat een gemengde haag op pri-
vaat domein – die moet je tweemaal per jaar scheren 
op de hoogte van de brievenbussen. 

Tussen de haag en de straat is een strook met wilde 
bloemen ingezaaid. Deze strook wordt tweemaal per 
jaar door de stad Sint Niklaas gemaaid.

Groene gevels

We moedigen sterk aan om meer klimplanten op ge-
vels te laten groeien om het groene beeld van de wijk 
te verhogen en in functie van klimaat en biodiversiteit. 
Per 20 meter of per 3 rijwoningen aan de straatzijde 
gevel aan straatzijde is het de bedoeling om 1 klim-
plant te voorzien die op een kabel omhoog groeit. 
Wil je een lijst van inheemse boomsoorten , struiken, 
hagen en klimplanten en een lijst met zaadmegsels 
voor een bloemenborder? 

Surf dan naar: https://www.clementwijk.be/project

3. MIJN WOONVELD
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De grachten die parallel lopen met de dwarspleintjes 
zijn afgeboord met elzensingels. Deze elzen staan op 
openbaar domein langs de perceelgrens en zullen uit-
groeien tot bomen van 8 tot 10 meter hoogte. Deze 
groenstructuur is bepalend voor de dwarspleinen en 
moet gerespecteerd worden bij het ontwerpen van de 
woonvelden.
De elzensingels worden als hakhout beheerd door de 
stad Sint Niklaas. Elke 6 à 7 jaar worden de bomen 
tot aan de grond gekapt waarna ze opnieuw scheuten 
vormen en een fraai groenscherm vormen.
Langs de leef- & speelstraten met grachtjes staan 
knotwilgen die een groen karakter geven. 

Wandelpaden doorheen de woonvelden

In de wijk kan je in principe doorheen alle woonvelden 
wandelen. Weet dat deze paden in private mede-ei-
gendom zijn van de omwonenden. Je mag ze gebrui-
ken, maar respecteer de privacy van de bewoners. 
Je kan deze paden herkennen aan de voetpaden in 
betonplaten.

De gemeenschappelijke tuin

De gemeenschappelijke tuin kan verschillende func-
ties hebben, bijvoorbeeld om te ontmoeten, te spe-
len, te tuinieren of een plek voor natuur en dieren te 
voorzien. De bewoners kiezen zelf welke functies hun 
gemeenschappelijke tuin heeft en hoe die gebruikt zal 
worden. Als er een ondergrondse parking is, dan is er 
meer ruimte voor de tuin. De bewoners onderhouden 
de tuin samen en maken daar afspraken voor. Het ge-
bruik van insecticiden en pesticiden is verboden.

De gemeenschappelijke tuin biedt plaats voor:

Ontmoeten: centraal kan er een gazon-speelzone ko-
men voor kleine kinderen en ruimte voor ouderen, met 
aandacht voor inplanting rekening houdend met inkijk 
en rust voor bewoners. 

Spel: het spelen kan gecombineerd worden met na-
tuur en infiltratie (wadi) – door eenvoudige robinia 
speelstammen te plaatsen en beperkt speelreliëf aan 
te leggen met grond van afgravingen van de infiltra-
tiezones.
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Natuur en dieren: in resthoekjes kunnen rustplekjes 
voor dieren zoals egels en padden ingericht worden: 
een poeltje, bloemen- en kruiden, steenhopen, tak-
kenrillen te combineren met compost. Hang nestkas-
ten aan gevels of in bomen.

Samen tuinieren : een gedeelde moestuin gecombi-
neerd met een picknicktafel kan een ontmoetingsplek 
worden voor de bewoners. Een mooi voorbeeld ervan 
vind je in het cohousing project.

Parkeren

Elke groep woningen heeft naast een gemeenschap-
pelijke tuin ook een collectieve parking. 
Deze parking en het onderhoud deel je met andere 
bewoners en is enkel toegankelijk voor medebewo-
ners. Maak samen met de andere bewoners duidelijke 
afspraken. De parking is ook geschikt voor gezamen-
lijke buurtactiviteiten.







4. MIJN HUIS EN TUIN
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Alle woningen en appartementen in deze buurt zijn ge-
bouwd vanuit verschillende principes van duurzaam-
heid. Daarom zijn de woningen zuinig naar energie- en 
waterverbruik. Het is hier gezond wonen. Het is nu 
de taak van de bewoner om daar bewust mee om te 
gaan. Daarom geven we hier graag extra informatie en 
enkele tips, zodat wonen in deze wijk een dagelijkse 
bron van vreugde kan zijn.

Jouw nieuwe woning

Een nieuwe woning is een nieuwe start. Het went 
meestal erg snel. Maar weet je reeds alles over jouw 
nieuwe woning, tuin en parkeerplek? Waarschijn-
lijk niet. Hoe werkt de verwarming en de ventilatie? 
Hoe onderhoud ik de nieuwe woning het best? Welke 
planten kan ik voorzien in de tuin? Vraag of lees het 
snel na. Lees de handleidingen die aanwezig zijn in de 
woning. Hierin vind je hoe je de thermostaat juist in-
stelt of welk onderhoud wanneer nodig is. Blijf je met 
vragen zitten? Wend je tot de verkoper of verhuurder. 
Ook zij kunnen je uitleggen hoe alles werkt.

Mijn voortuin

Klimplanten op de gevel versterken het groene beeld 
van de wijk te verhogen en in functie van klimaat en 
biodiversiteit. Zie ‘Groene randen’.

Mijn tuin

Om de biodiversiteit te verhogen, kies je bij voorkeur 
voor inheemse beplanting Je kan ook kiezen voor  
bloemenborders,  met inzaai van inheemse bloeiende 
mengsels. Zie ook ‘Groene randen’.
Wil je een lijst van inheemse boomsoorten , struiken, 
hagen en klimplanten en een lijst met zaadmegsels 
voor een bloemenborder?

Surf dan naar https://www.clementwijk.be/project

Vermijd in je tuin allerlei kunststofproducten zoals 
kunstgras, kunstbloemen of -planten. Te vaak verou-
deren deze producten erg snel en komen de kunst-
stoffen in het milieu terecht.
De tuinen zijn omzoomd door gemengde hagen van 
veldesdoorn, haagbeuk en beuk. De haag tussen 
twee buren is in mede-eigendom. Elke buur moet zijn 
kant minstens tweemaal per jaar scheren. 

4. MIJN HUIS EN TUIN
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Een stenen terras of tuinpad

In deze groene wijk wordt de verharding beperkt. Maak 
je tuinpad of verharding zo smal mogelijk en kies voor 
een waterdoorlatende opbouw. Hierbij is de terrasfun-
dering en de betegeling best drainerend. Water blijft 
dus nauwelijks liggen op de tegels. Hierdoor heb je 
steeds een droog terras en dringt het water toch nog 
in de ondergrond. Kies geen donkere tegels, donkere 
kleuren worden extreem warm in de zon.

Een houten terras 

Wil je een houten terras? Kies dan voor FSC-planken. 
Het hout komt dan gegarandeerd uit gecontroleer-
de bosbouw en niet uit roofbouw. Je kan FSC-hout 
herkennen door het FSC-label. Meer informatie over 
FSC-hout vind je op

http://www.fsc.be/nl-be/kies-hout-kies-fsc-gecertifi-
ceerd-hout

Tuinverlichting en terrasverlichting

Koop enkel zuinige led tuin- of terrasverlichting. Zorg 
ervoor dat jouw verlichting de buren niet stoort. Ver-
licht daarom enkel het terras en vermijd dat de verlich-
ting ook naar de buren schijnt of teveel de omgeving 
verlicht. Test jouw verlichting vooraf. Doof de verlich-
ting na gebruik zo snel mogelijk. Vermijd uplights die 
de nachtelijke hemel verlichten. De natuur houdt van 
stilte, rust en een donkere nacht.

Werktuigen en spullen

De berging en het tuinhuis zijn snel te klein wanneer 
we allemaal onze werktuigen afzonderlijk aankopen. 
Spreek met de buren af wie wat al heeft. Leen spul-
len en werktuigen van elkaar. Een takkenschaar, een 
grasmaaier, een kruiwagen zijn niet langer spullen die 
je per se zelf moet aankopen. Vraag het daarom aan je 
buren of zoek het op via de Hoplr-groep van de buurt.

https://www.hoplr.com
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Op zoek naar een werkplaats

Zoek je een werkplaats of heb je zelf een werkschuur-
tje? Deel dan deze ruimte online. Meer en meer men-
sen delen niet alleen hun spullen, maar ook ruimte. Je 
kan een bericht op Hoplr achterlaten via

https://www.hoplr.com

Een koele woning

Een goed geïsoleerde woning kan je in de zomer fris 
houden door ramen en deuren gesloten te houden. 
Sluit ook de gordijnen, dan kan de zon jouw woning 
minder opwarmen. Kies gordijnen met een witte of 
reflecterende laag aan de kant van het glas. Vermijd 
donkere kleuren, anders warmt de zon jouw kamers 
extra op. Extra zonnewering aan de buitenzijde is 
steeds de beste keuze. 
Wordt het terug een hete zomer? Ventileer dan vooral 
‘s nachts jouw woning. De frisse nachtlucht kan de 
volledige woning grondig koelen. Zet hierbij enkele ra-
men op ventilatiestand. Vergeet niet ‘s morgens alles 
terug dicht te doen. 

Groene en koele daken

Extensieve groene daken zorgen voor verkoeling en 
voor een sponswerking. Door directe en indirecte ver-
damping via planten en waterberging in de substraat-
laag stroomt er minder regenwater van het dak af. En 
er zijn nog meer voordelen: groene daken kunnen een 
bijdrage leveren aan een grotere biodiversiteit in de 
wijk, aan geluidsreductie en fijnstof binden. Water dat 
afstroomt van groene daken is bovendien schoner. 
Daarnaast beschermen groene daken de dakbedek-
king waardoor deze minder snel vervangen hoeft te 
worden. Binnen de wijk zijn ook koele daken toege-
laten: dit zijn daken die wit zijn en de warmte reflec-
teren.

Koelen met groen

Bomen of hoge beplanting zorgen voor schaduw en 
houden door verdamping de omgeving koel van de 
woning. Beplanting houdt water vast en verbetert 
door de doorworteling het infiltratievermogen van de 
bodem. Een beplante bodem warmt bovendien veel 
minder op in de zomer dan een verharde bodem.
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Zonne-energie voor warm water

Ruim negen maanden per jaar is er in ons land 
genoeg zonne-energie om elke dag warm water aan 
te maken. Met een thermisch zonnepaneel en een 
warmwaterboiler zorg je zelf voor warm water. Neem 
contact op met een installateur. Hij legt jou uit wat 
mogelijk is. Heb je een hellend dak? Kies dan voor 
een ingewerkt paneel. Heb je een plat dak? Dan kan 
dit paneel bijna onzichtbaar op het dak gemonteerd 
worden. Uiteraard wordt het paneel strikt naar het 
zuiden georiënteerd.

Goedkope groene energie

Elk huis heeft elk moment van de dag elektriciteit 
nodig. Je energieleverancier zorgt ervoor dat dit 
elke dag ter beschikking is. Wil je er zeker van zijn 
dat deze energie ook groene energie is? Ga dan op 
zoek naar een leverancier met enkel groene energie. 
Groene energie wordt opgewekt met windmolens, 
waterkracht of fotovoltaïsche panelen. Door hiervoor 
te kiezen werk je mee aan een duurzame en fos-
sielvrije toekomst. Je vindt leveranciers van groene 
stroom op 

https://mijngroenestroom.be

Ben je vooral op zoek naar de goedkoopste energie? 
Dan kan je op deze website alle prijzen vergelijken: 

https://vtest.vreg.be

Hier zie je ook dat groene stroom ook goedkoper is.

Eigen energie

Zeer veel huizen met plat of hellend dak zijn geschikt 
om eigen energie op te wekken. Eigen stroom is 
sinds enkele jaren erg betaalbaar geworden. Meer 
zelfs, eigen opgewekte stroom is de goedkoopste 
stroom. Fotovoltaïsche panelen maken zelfs elektri-
citeit bij een bewolkte hemel. Op basis van je jaar-
lijks verbruik en jouw dakoppervlakte wordt bepaald 
hoeveel panelen je nodig hebt. Het is natuurlijk slim 
om eerst de meest energieverslindende apparaten te 
vervangen. 
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Energieopslag in een thuisbatterij

Woningen met  fotovoltaïsche panelen wekken ook 
energie op op het moment dat je deze energie niet kan 
verbruiken. Dit veroorzaakt een energieproductiepiek 
op het elektriciteitsnet. Omgekeerd verbruiken we 
rond 7 uur ‘s morgens en 19 uur ’s avonds veel ener-
gie. Energieopwekking en -verbruik zijn nog niet op 
elkaar afgestemd. Een thuisbatterij kan dit probleem 
oplossen. Vlaanderen wil vooral piekproductie op een 
zonnige dag vermijden. Hierdoor wordt het elektrici-
teitsnetwerk minder belast. Momenteel is energieop-
slag in een thuisbatterij financieel nog niet interessant. 
Dit zal in de toekomst opgelost worden met een digi-
tale meter. 

Meer informatie over de thuisbatterij en de premie 
vind je op https://www.thuisbatterij.be

De digitale meter

De digitale meter komt eraan. Deze meter zal de 
stroom die je koopt en de stroom die je zelf aanmaakt 
apart optellen. We kunnen vermoeden dat hiervoor 
in de toekomst andere kosten worden aangerekend. 
Experts voorspellen dat de stroom die je zelf opwekt 
en verkoopt rond de middag in prijs zal dalen. Hier-
door worden we gesensibiliseerd hieraan iets te doen: 
zoals het plaatsen van een thuisbatterij of om zoveel 
mogelijk eigen stroom direct zelf te verbruiken met 
slimme toestellen.

Meer informatie over de digitale meter vind je op
https://www.energiesparen.be/digitale-meter#v11

Zuinige toestellen

Ook al lijkt energie eindeloos, toch is het nodig dat elk 
toestel een zuinig toestel is. De meerprijs van een zui-
nig toestel verdien je snel terug. Vooral een diepvries, 
droogkast of wasmachine vraagt erg veel stroom. 
Ook verlichting met oude gloeilampen of zelfs spaar-
lampen kan je beter vervangen door zuinige ledver-
lichting. Bemerk dat je best eerst alle verouderde toe-
stellen vervangt of wegdoet voor je eigen energie gaat 
opwekken. Let bij je nieuwe aankoop op de Europese 
Labels. Zo duidt een A-label op een zuinig toestel. 

Meer informatie over zuinige toestellen vind je op 
https://www.energiesparen.be/elektrischetoestellen
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Zuinig verwarmen

Alle nieuwe woningen zijn goed geïsoleerd. Daarom 
zullen ze zuinig zijn in verbruik. Je eigen manier van 
wonen bepaalt echter de rekening. Het goed instellen 
van de thermostaat is hierbij een basisvereiste. Hoe 
meer de thermostaat aangepast is aan jouw eigen le-
vensritme van dag en nacht, weekends en vrije dagen, 
hoe zuiniger de woning. Lees de handleiding, zoek ze 
digitaal op internet. Hou ze bij de hand. 

Op deze website vind je de meeste handleidingen: 
https://www.gebruikershandleiding.com

Regenwater

Zoals bij energie moeten we ook zuinig zijn met water.  
Sommige woningen zijn voorzien van regenwater. Re-
genwater is zeer geschikt om het toilet door te spoe-
len, de tuin water te geven en voor het onderhoud van 
de woning. Een regenwaterpomp vraagt bijna geen 
onderhoud. De filter kijk je best af en toe na. De geur 
en kleur van het water kan je verbeteren door een ex-
tra koolstoffilter te plaatsen. 

Meer informatie over regenwater vind je op
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/wat-
te-doen-bij/regenwater-en-waterputten

Drinkwater

Koken, douchen en wassen doen we met drinkwa-
ter. In Vlaanderen is water erg schaars, ook al lijkt het 
voldoende te regenen. Stel daarom alles in het werk 
om zuinig om te gaan met water. Ook hier zijn zuini-
ge toestellen aangewezen. Zelfs met een eenvoudi-
ge lavabokraan kan je elke dag water sparen, door 
voor een zuinige kraan te kiezen. Vraag bij aankoop 
hoeveel water een toestel verbruikt. Een zuinig toe-
stel zorgt ervoor dat je maandelijkse factuur gevoelig 
vermindert. 
Drink vooral kraantjeswater. Het is spotgoedkoop, ge-
zond en veilig. Vermijd plastic wegwerpflessen. Vind 
je de smaak niet lekker, zet dan een waterkaraf in de 
ijskast. De smaak wordt nog beter. 

Meer informatie over drinkwater vind je op 
http://www.vmm.be/waterloket/minder-verbrui-
ken-en-betalen
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Gezonde lucht

Ventilatie zorgt voor verse lucht in de woning. Het 
is belangrijk om te weten hoe de ventilatie van jouw 
nieuwe woning werkt. Sommige woningen hebben 
een gesloten ventilatiesysteem met aanvoer van verse 
lucht en afvoer van gebruikte lucht. Ook de dampkap 
is onderdeel van de ventilatie. Roosters en luchtfilters 
moet je  maandelijks onderhouden. Lees de handlei-
ding en zet een herinnering in jouw agenda. Tenslotte, 
rook nooit binnen. 

Meer informatie over de luchtkwaliteit in huis vind je 
hier: 

https://curieuzeneuzen.be/wat-kan-u-doen/lucht-
kwaliteit-binnenshuis/

Gezonde schoonmaakmiddelen

Hoe vreemd het ook klinkt: schoonmaken is een 
bron van vervuiling. Vervuiling van de binnenlucht en  
vervuiling van water. Ga daarom zorgvuldig na welk 
product geschikt is en jouw eigen gezondheid niet in 
gevaar brengt. Vermijd producten met javel en am-
moniak. Gebruik ecologische producten, deze zorgen 
ervoor dat er geen toxische producten in de lucht of in 
het water terechtkomen. 

Wil je er meer over weten? 
Lees het verder na in deze brochure: 

http://www.dialoog.be/dekoevoet/archief/ecologi-
sche-schoonmaakmiddelen.php

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseacti-
on=art&art_id=17316
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Schilderen en vernissen

De kwaliteit van de lucht in je woning hangt af van ver-
schillende factoren. Kies verf en vernis met zorg. Voor-
al de slaapkamer van kinderen vraagt extra aandacht. 
Te vaak is de binnenlucht erg slecht. Door gebruik te 
maken van een veilige verf zonder giftige stoffen, kan 
je dit voorkomen. Ga vooraf op zoek naar verven zon-
der vluchtige stoffen of kies voor natuurlijke verven. 
Lees voor de aankoop grondig het etiket. Of ga op 
zoek naar een speciaalhandel die je kan adviseren. 

Meer informatie over veilig schilderen vind je hier:

https://www.vibe.be/gezondheid-1/veilig-schilde-
ren-een-noodzaak/

Meubels, tafels en stoelen

Meubels worden steeds meer gemaakt van samenge-
perste panelen. Hiervoor is flink wat lijm nodig. Zelfs 
tien jaar nadien vinden we nog steeds sporen van deze 
lijm terug in de binnenlucht. Maak je zelf een meubel 
of koop je een meubel? Informeer je dan vooraf over 
het plaatmateriaal. Niet alle platen zijn geschikt. Mas-
sieve houten meubels daarentegen bevatten bijna 
geen lijm. Houten meubels zijn het best gemaakt van 
bomen uit een gecontroleerde en veilige houtkap. Dit 
hout draagt een FSC-label of een PEFC-label. Meer 
informatie over het FSC-label vind je op 

http://www.fsc.be/nl-be
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Een veilige woning

Elke nieuwe woning beantwoordt aan de gevraagde 
veiligheidseisen. Het is aan de bewoner om de wo-
ning op een veilige manier te gebruiken. Vooral voor 
kinderen zijn veel dagelijkse spullen niet veilig en moet 
je extra voorzichtig zijn. Wat kan je doen om je woning 
veilig te houden?
-Veiligheid is voor veel mensen ook inbraakveilig: laat
  jouw woning controleren op zwakke punten, sluit
  jouw woning altijd af.

- Zorg ervoor dat de rookmelders steeds actief zijn.

- Ruim regelmatig op: een ordelijke woning is een 
  veilige woning.

- Let extra op bij werkzaamheden in de woning: 
  kies voor een veilige ladder of een veilige stelling.

-Gsm- en computerladers zijn steeds vaker de 
  bron van een woningbrand: koop geen goedkope 
  laders, vermijd om ‘s nachts op te laden.

Deel een ruimte

Ruimte lijkt eindeloos, maar is toch schaars en duur. 
Daarom delen buren verschillende ruimten steeds 
meer met elkaar. Een slaapkamer voor een bezoeker, 
een vergaderruimte, een living voor een familiefeest 
… alles kan aangeboden worden of gedeeld worden. 
Wil je een ruimte delen in je woning? Meld je dan aan 
op dit platform: 

https://tapazz.eu/ruimtes-delen/
https://www.peerby.com/one

Afval, recyclage, herstellen

Stad Sint-Niklaas doet er alles aan om minder afval 
te produceren. Steeds meer moeten we ons de vraag 
stellen wat kan je recycleren en hoe je kan vermijden 
om spullen weg te gooien. Hierdoor beslissen we 
of grondstoffen en spullen nog een tweede en dus 
langer leven krijgen. Grondstoffen worden elke dag 
schaarser en afval vermijden wordt elke dag belang-
rijker. Daarom wordt afval steeds duurder en word je 
als consument aangesproken om minder in de afval-
bak te gooien en na te denken om afval te vermijden.
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Hoe kan je afval vermijden?

-Geef je spullen weg en doe er iemand anders een    
 plezier mee. 
-Breng je spullen naar de plaatselijke kringwinkel.
-Laat sommige spullen repareren.
-Bezoek het repaircafé in Sint-Niklaas.
-Hou papier en karton gescheiden.
-Composteer groenafval.

Op deze website vind je alle informatie over afval sor-
teren:
https://www.miwa.be/home/

Ontdek het containerpark in je buurt via
https://www.miwa.be/nl/brengpunten/containerpar-
ken/openingsuren/

De dichtstbijzijnde kringwinkel vind je op
https://denazalee.be/onze-kringwinkels/de-kringwin-
kel-sint-niklaas/

Koop en verkoop je spullen tweedehands via web-
sites als tweedehands.be. 

Ontdek de datum van het eerstvolgende repair café 
via 
https://www.facebook.com/reparcafesintniklaas/

Dopjes: hou dopjes apart. Je recyclagepark verwerkt 
ze apart. 
https://www.miwa.be/nl/minder-afval/dopjes/









5. BOUWEN AAN EEN 
GEZONDE BUURT
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Een gezonde buurt

Bouwen aan een gezonde buurt is een voortdurende 
opgave. Het is het werk van vele mensen en het stopt 
nooit. Iedereen kan eraan meewerken op zijn eigen 
manier: door aanspreekbaar te zijn voor de buren, 
door zwerfvuil te signaleren of op te ruimen, door de 
verkeersregels te respecteren, door spullen te delen 
… Een gezonde buurt is de optelsom van zoveel klei-
ne en grote dingen.

Samenbouwen aan de buurt

Wil je je schouders zetten onder de buurtwerking? 
Wil je meehelpen om enkele natuurplekjes binnen het 
park te verzorgen? Neem dan contact met de stad 
Sint Niklaas

Wil je meehelpen om een lijst van planten en dieren 
die in het park voorkomen aan te vullen? Dat kan via 
www.waarnemingen.be.

Zwerfvuil & bouwafval 

Merk je zwerfvuil op? Kom dan in actie voor jouw 
buurt. Wat kan je concreet doen?

Meld een sluikstort: als je een sluikstort opmerkt, dan 
kan je dit melden aan de stad. Meer informatie vind 
je op
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/na-
tuur-en-milieu/afval/sluikstort

Word vrijwilliger: Wereldwijd is er een beweging van 
burgers ontstaan die niet langer willen toekijken hoe 
het probleem steeds erger wordt, maar die de strijd 
met zwerfvuil willen aangaan. Gewapend met vuilnis-
zak trekken zij regelmatig de straat op om zwerfvuil 
te ruimen en hun buurt weer proper te maken. Ook 
in het werkingsgebied van MIWA zijn reeds tientallen 
zwerfvuilvrijwilligers actief.

Om deze vrijwilligers op een gepaste manier te kun-
nen ondersteunen, lanceert MIWA samen met de 
gemeenten het zwerfvuilproject ‘Schoon Volk’. Ben 
jij het rondslingerend afval ook beu en heb je zin om 
deel te zijn van de oplossing? Meld je aan bij ‘Schoon 
Volk’ via 
https://www.miwa.be/nl/minder-afval/neen-te-
gen-zwerfvuil/schoon-volk/

5. BOUWEN AAN EEN GEZONDE BUURT



Wonen tussen park en stad.

Het is fijn een wijk zonder auto.

Mijn kinderen kunnen hier op straat spelen.

Alle woningen zijn hier zuinig en goed ge-
isoleerd.

Alles is bereikbaar met de fiets.

Rustig wonen en voluit leven.

WELKOM IN DE BUURT




