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• Welkomstwoordje

• Inleiding en kadering : De vogeltjeswijk vandaag 

• Aanleiding 

• Historiek

• Welke stappen zijn al genomen?

• Inspiratie (thema’s en referentiebeelden)

• Werkgroepen : De vogeltjeswijk morgen

• Deel 1

• Deel 2

• Afsluiting

• Resultaten

• Vervolg

Hoe ziet de avond er uit?
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Ruimere kader

• Doelstellingen

• Maximaal te ontharden en maximaal plaatselijk te bufferen en infilteren

• De huidige gemengde riolering in de wijk zal blijven bestaan als DWA-leiding. 

• De RWA wordt afgekoppeld via een nieuw te voorziene grotendeels 
openliggende RWA-stelsel van grachten, buffering, infiltratie,…

=> Opportuniteiten om openbare ruimte kwaliteitsvol her in te richten
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Participatie 
avond 1

Verzamelen input
- Ideeën
- Bedenkingen
- …

Schetsontwerp
Voorontwerp

Bundelen ideeën in 
scenario + mogelijkse 
variant(en)

Info moment 2

Concreet feedback op 
uitgewerkte scenario’s
Scenario concretiseren

Gedragen 
voorontwerp

Bestaande 
gegevens
Opmetingen, 
KLIP, …

terugkoppeling 
bewoners

input 
Bewoners (wijk)
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Online 
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2023

Aanbesteding
Nutsleidingen
(Aquafin)

2022

Participatie Schetsontwerp
Voorontwerp

2024
Q4 Q1/Q2 Q3/Q4

Opstellen
omgevingsv
ergunning

2025

Uitvoering 
wegenis

Q4 Q1/Q2
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Fazantenlaan
Merellaan
Vinkenlaan
Nachtegalenlaan
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• Ondergrondse net wordt aangepast (riolering)

=> Opportuniteit om de ganse wijk ook bovengronds te 
bekijken

• Impact zowel op publiek domein maar ook privé domein

• Publiek

• Aanpassen visie aan hedendaagse inzichten

• Herinrichten publieke domein (binnen bestaande 
perceelsgrenzen)

• Her aanleg wegenis, vergroening, ontharding, 
plein(en), …

• Privé

• Loskoppeling RWA/DWA

• Infiltratie op eigen terrein

• Aankoppeling oprit/inkom aan publiek domein

• Tuin als onderdeel van publieke domein
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• TODO

• Visie rond privé tuin bij publiek domein…
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Onderzoek naar bodem/infiltratie lopende

TODO foto?
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• Knip Veldstraat

• Eenrichtingsverkeer 
doorheen wijk

Mobiliteit
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Groen Blauw Grijs
Fauna en flora
Bomen, struiken, gras, 
berm…

(Regen)water, wadi, beek, 
gracht, afvoer, infiltratiekom, 
vijver …

Paden, wegenis, speeltuin, 
verharding, banken, ….
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• Combinatie spel en natuur

• Combinatie water en groen (spelen in wadi)

• Mag allemaal iets wilder/avontuurlijker? 

• Aangepast aan leeftijdscategorie
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• Ladder lansink -> begint op privé 
terrein

• Loskoppeling RWA riolering? 
Volledig op eigen terrein 
infiltreren?

• Water zichtbaar maken

• Afkoelend effect

• WADI (water afvoer door 
infiltratie)
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Bv Vinkenlaan (totale breedte 10m, waarvan 10m verhard!!)
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Gevoelstemperatuur
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Een straat is meer dan de 
snelste weg naar huis…
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• Infrastructuur? (petanquebaan, pingpong, grasplein, beschutting/luifel , trapveldje …)

• Zit en rustplek

• (Landschappelijke) afbakening ifv geluid/veiligheid?

• Samentuinen? Voedselbos?
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• Wie is er nodig in de wijk? (bewoners/bezoekers/…)

• Hoeveel plaats hebben die nodig?

• Waar wel en/of waar niet?

• Kunnen dingen samen?

• STOP principe (Stappers – trappers – openbaar vervoer – personen auto)

Verkeersstromen in kaart brengen

Mogelijke maatregelen

• Reductie van de snelheid (smaller profiel, verhoogde inrichting, woonerf, verkeerspoort, …)

• Het structureren van de parkeermogelijkheden,

• De verbetering van het voetgangersnetwerk

• De ontmoediging van het sluipverkeer

• Knip/enkel richting/lussen/…
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• RWA vervangen door wadi’s en 
buffering op eigen terrein

• Maximale buffering en 
infiltratiemogelijkheden op 
privédomein met noodoverlaat 
naar wadi

• Wadi’s met een maximale 
invulling van het groen.

• Klassieke opbouw van de weg 
maar duidelijk versmald t.o.v. de 
huidige situatie. De bermen 
worden wel deels aangelegd in 
grasdallen om kruisen met 
grotere voertuigen en parkeren 
mogelijk te maken.
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Het hemelwater van de projectzone zelf watert 
maximaal af richting de infiltratiezones. Dat zijn onder 
meer infiltratiestroken, groene zones, wadi’s, 
infiltratiekommen,….
Groene(re) invulling (speelgroen)
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• Het vasthouden van regenwater in de openbare ruimte van de gemeente Kontich met tegelijkertijd 
het verweven van plantsoenen en park als hoogwaardige groene elementen versterkt de ecologie 
en biodiversiteit binnen de woonkern. Het waterplein fungeert als groene speelomgeving voor 
kinderen en biedt een plaats voor bewoners om elkaar te ontmoeten.
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Workshopsessie – intro (5min) – iedereen stelt zich kort voor

?Mogelijke vragen:
Wie zit er rond de tafel?
Wie ben je?
Uit welke groepering, hoedanigheid, …?
Waarom vind je het belangrijk om hier te zijn?
Wat verwacht je?
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Individueel (5’) Overleg met groep (25’) 

- Eigen droombeeld - In groep overlopen wat de anderen zien
- Selecteren verschillende personages + invullen (9stuks/kleuren)

- Marijke is boodschappen aan het uitladen met haar deelvoertuig
- Kirsten is met haar skateboard op het plein aan het spelen
- Tom rijdt met de fiets 
- Tomy wandelt met de buggy langs …
- …

“Stel je voor dat de wijk succesvol 
heringericht is, en dat we 5 jaar later zijn 
en dat je in de wijk rondloopt… Wat zie 
je allemaal gebeuren?”
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Overleg met groep (45’) 

Mogelijke vragen:
-Wie?
-Wat?
-Waar? 
-Welke infrastructuur?
-Wanneer?
-Kunnen er zaken samen 
gebeuren? In tijd en ruimte?

- Lokaliseren van de scenes in                  ruimte (kaart)

“Wat is er allemaal nodig om je droombeeld 
werkelijkheid te laten worden”

?
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“Hoe ziet jouw ideale straat er uit?”

Collage van ideaal straatprofiel
-Wie?
-Wat?
-Welke infrastructuur?
-Knippen en plakken 
(bestaande profielen als 
input/referentie om van te 
vertrekken)

?
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• Afspraken rond verdere verloop

• Wat wordt er hier mee gedaan? 

• Verdere planning? 

• Wat met extra bedenkingen? (bv via mail)

• Nog iets drinken/napraten

Afrondend moment
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