
Tuinwijk Jan Verhaegen 
Een tuinwijk in Flora! 



Situering Flora en Tuinwijk 
 



1. Afbakening projectgebied 
 

2. Analyse 
 

3. Visie 
 

4. Concreet actieplan 

Situering Groenbelevingsplan 



1. Afbakening projectgebied 
 

 



2. Analyse 
 

 
Algemeen 

 
Typologieën van wijken 

 
6 deelgebieden 



Analyse algemeen 
 

 
-  Bebouwing 
-  Mobiliteit 

-  Natuurwaarden 
-  … 



Analyse: algemeen 



Analyse: algemeen 



Analyse: algemeen 



Analyse: algemeen 



Analyse: typologieën 
 

 
-  Alle straten van Flora indelen in 8 types 

-  SWOT analyse maken 

-  A.d.h.v. deze SWOT 8 type-oplossingen bieden 
om deze straten te vergroenen 



Analyse: typologieën 



Analyse: typologieën 



Analyse: typologieën 



Analyse: typologieën 



Analyse: typologieën 



Analyse: typologieën 



Analyse: typologieën 



Analyse: typologieën 



Analyse: deelgebieden 

-  Indeling in 6 deelgebieden: specifieke context 
bestuderen van de buurt inzake: 

-  Veel openbaar groen? 
-  Veel privaat groen 

-  Hoge natuurwaarde? 
-  Hoge gebruikswaarde? 





3. Visie 

-  Algemeen 
-  Per typologie 

-  Per deelgebied 
-  3 focusgebieden 

-  Flankerende maatregelen 



Visie algemeen 
Bestaand	groen	



Visie algemeen 
Mogelijk	groen	



Visie algemeen 
Verbindingen	



Visie per typologie en per deelgebied 

 



Visie: 3 focusgebieden 



Visie: flankerende maatregelen 
-  Eénvormigheid	in:	
•  Straatmeubilair	(vb.	zelfde	soort	banken,	

speeltoestellen)	
•  Wegmarkering	(vb.	oversteekplaatsen)	
•  Straatgroen	(geveltuintjes	en	verDcaal	groen	

sDmuleren)	
•  InformaDeverspreiding	(vb.	kaart,	infoborden)	

	
-  ParDcipaDe	en	communicaDe:	
•  Gebruik	van	logo	(wedstrijd	onder	bewoners	van	

Flora?)	
•  Gebruik	van	‘Stapstenen’	



4. Concreet actieplan 

Korte	termijn	
	

Middellange	termijn	
	

Lange	termijn	



Tuinwijk??? 



Situering Flora en Tuinwijk 
 



Typologie: De na-oorlogse Tuinwijk 



Strenght	en	Opportuni.es:	
-  Breed	straatprofiel:	veel	ruimte	
-  Groen	aanwezig	in	straatbeeld	
-  Veel	voortuinen	
-  Veel	opriQen	met	private	parkeerruimte	
-  Geen	grote	private	tuinen	
	

	
	
Weaknesses	en	Treaths:	
-  Oude	weginrichDng:	breed,	veel	

parkeerplaatsen	=	onveilig	
-  Openbaar	groen	versnipperd	en	weinig	

bruikbaar	
	
	



Luchtbeeld 
 



Bestaande toestand 
 



Tuinwijk Jan Verhaegen Tuinwijk Jan Verhaegen 
 
Cijfers 



Maximale aanpassing 



Beperkte aanpassing 
 



September 2016: Weekend van de Tuinwijk 
 









Enquête 

Vragen: 

-  Algemene gegevens 

-  Wagengebruik 

-  Mening over verkeer (drukte, veiligheid) 

-  Mening over openbaar groen 

(gebruiksvriendelijk, onderhoud) 

-  Mening over inrichting eventueel buurtparkje 

En ook… 

-  Mening over 4(!) ontwerpen 

Opdat iedereen kans kreeg te participeren 



Enquête: 4 i.p.v. 2 alternatieven!  



Enquête: 4 i.p.v. 2 alternatieven!  

2,84 / 5 

2,35 / 5 3,18 / 5 

2,45 / 5 



Verklaring? 
 

5 jaar of minder: 18 gezinnen  

20 jaar of meer: 22 gezinnen 

Hoelang in de wijk? 

= Generatiekloof 

 

⇒ Behoudsgezinde ouderen vs. 

Progressieve jongeren 



Verwerking gegevens… 

 

…tot eerste ontwerp 

 



Voorstel 
 



December 2016: Laureaat ‘Natuur in je 
buurt’ (ANB) 

Januari 2017: Laureaat ‘Gemeente 
voor de toekomst’ (BBL) 



Mei 2017: 2de Weekend van de 
Tuinwijk 

-  Presentatie resultaten enquête 

-  Presentatie ontwerp 

-  Aankondiging van tijdelijke aanleg 

-  Presentatie Velt 

-  Wandeling Velt: inspiratie voor 

vergroening private voortuinen 

 



Vergroening	Tuinwijk	Jan	
Verhaegen	

www.velt.nu | #ecotuinieren Ecologisch	leven	
koken	en	tuinieren	

Twee	acDes	

•  InspiraDesessie	voor	groene	invulling	buurtparkje	
	
•  Trajectbegeleiding	bewoners	om	hun	voortuintjes	en	de	kleine	
groenzones	voor	hun	woning	langs	de	straat	om	te	vormen	van	
monotoon,	saai	groen	naar	ecologisch	groen	met	veel	
belevingswaarde	voor	de	hele	buurt	



				Groene	invulling	buurtparkje	

Ecologisch	leven	
koken	en	tuinieren	

fruitboom	
	 	 	 	 	 	 	bessenstruiken	

	
					gazon	met	bloemen 	 	 	 	 	 	speelplekken	
	

	 	 	 	 	picknick-tafel	
	
groenten	in	bakken	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	wilgenhut	



Traject	voortuintjes	&	groenzones	

Ecologisch	leven	
koken	en	tuinieren	

•  WANDELING	op	zondag	30	april,	namiddag	
•  SituaDe	bekijken	+	huiswerk,	studiefase	
	

•  TUINVERGADERING	
•  PrakDsch,	hoe	kunnen	we	een	plan	opmaken	en	
invullen	met	geschikte	beplanDng,	planfase	

	
•  PLANTDAG	
•  Aan	de	slag,	ac.efase	



											Kleine	groenzones	



	Voortuintjes	-	verhardingen	

www.velt.nu | #ecotuinieren Ecologisch	leven	
koken	en	tuinieren	



	Voortuintjes	–	groen	



									Kwaliteiten	in	kaart	brengen	

Ecologisch	leven	
koken	en	tuinieren	

•  Bekijk	je	voortuin	
•  zicht	vanuit	het	raam	
•  wat	is	het	gevoel	bij	je	voortuin?	

	
•  Breng	je	voortuin	in	kaart	
•  bomen	&	struiken?	hoe	groot	zijn	ze	al?	
•  duid	aan	waar	er	vaste	elementen	staan	(de	muur	van	
het	huis,	het	muurtje	in	de	voortuin,	een	pad,	evt.	
putdeksels	



									Kwaliteiten	in	kaart	brengen	

Ecologisch	leven	
koken	en	tuinieren	

•  Welke	bodem	heb	je?	
•  is	het	zand	of	eerder	leem	(kneedproef)	
•  is	het	vochDg	of	droog,	naQe	plekken	(bv.	langs	
westenmuur)	of	droge	plekken	(bv.	onder	dakgoot)	

•  Heb	zit	het	met	de	lich.nval?	
•  zon	-	meer	dan	6u	zon/dag	
•  halfschaduw	-	tussen	3	en	6u	zon/dag	
•  schaduw	-	minder	dan	3u	zon/dag	



Inleiding	

www.velt.nu Ecologisch	leven	
koken	en	tuinieren	



	Voortuintjes	–	groen	



	Voortuintjes	–	groen	



Mei 2017: Tijdelijke invulling 
 



Mei 2017: Tijdelijke invulling 
 



Mei 2017: Tijdelijke invulling 
 



Mei 2017: Tijdelijke invulling 
 



Vervolg 
 

-  November 2017: 

bewonersvergadering waar 

feedback gevraagd wordt over 

tijdelijke aanleg en input 

definitieve aanleg 

-  Voorjaar 2018: definitieve 

aanleg 

 



Vragen? 

Bedankt voor 

uw aandacht. 


