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Voorwoord
Kinderen en jongeren staan voor een aarts-
moeilijke opdracht. Een opdracht die nog nooit 
eerder is gevraagd aan een generatie. We over-
handigen hen een planeet die minder gezond 
en voorspelbaar is dan diegene waarop wij 
werden geboren. Ze zullen er opgroeien en le-
ven terwijl ze die planeet moeten genezen voor 
weer een nieuwe generatie.

Overal ter wereld stellen kinderen en jongeren 
zich moedig op als bondgenoot van een gezon-
de en leefbare wereld. Ook hier in stadswijk 
Sint-Andries. 

Ze tonen hoe het anders kan. Dat is niet toe-
vallig. Kinderen en jongeren leren aan een fe-
nomenaal tempo. Ze worden verder niet tegen-
gehouden door vooroordelen en verouderde 
gedachtepatronen. Jongeren doen veel meer 
dan van wat er van hen verwacht wordt.

Voor hen is alles nieuw en kinderen zijn expert 
in het zich aanpassen.

Buurtpark De Bergskes  
tussen de Prekerstraat  

en de Willem Lepelstraat

Contact
Bewonersgroep Onze Tuin vzw

Jos Thijs 
<maakbarestad@skynet.be>

Relinde de Bouck 
<relinded@gmail.com> 

Habbekrats

www.habbekrats.be 

Dries Boeye <dries@habbekrats.be>

Goodplanet

www.goodplanet.be

Anna Leonard <a.leonard@goodplanet.be>

Commons Lab

www.commonslabantwerpen.org

Klimaatrobuust Sint-Andries

www.klimaatrobuust.eu
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Tijdens een hittegolf is de binnenstad onleefbaar
Het is nu in het derde jaar dat bewoners van Sint-An-
dries tijdens hittegolven, met de medewerking van VITO 
(Vlaams Instelling voor Technologische Ontwikkeling), 
hittestressmetingen doen. In 2018 en 2019 gebeurde 
dat op een 15-tal meetpunten op het publiek domein. 
Niet de luchttemperatuur, maar wel de gevoelstempe-
ratuur werd gemeten met een WBGT-meter. Deze be-
vat naast de luchttemperatuur ook de zonnestraling, de 
windsnelheid en de luchtvochtigheid. Samen geven ze 
dan de gevoelstemperatuur.

Tijdens de hittegolf van 2020 focusten we ons op twee 
invalshoeken: (1) Zowel op de buitenruimte op straten 
en pleinen als in de binnenruimte in woningen en ap-
partementen. (2) Om meer meetresultaten van meer 
bewoners te kunnen verzamelen werden vooral metin-
gen in graden Celsius genoteerd.

Tegenover het platteland meten 
we in de stad 9 °C meer.

Op het moment dat de tropische recordtemperatuur 
van 34 °C in Ukkel gemeten werd, noteerden wij in 
Sint-Andries 43 °C. De WBGT-index gaf dan 31,9 °C aan. 
De overheid gebruikt hiervoor de term extreem hoge 
hittestress. De betonnen binnenstad vormt dus een 
hitte-eiland.

De stad koelt ’s avonds niet af. 
Hoge temperaturen verstoren  

de nachtrust.

We noteerden ’s avonds binnentemperatuur tussen de 
27,8 °C en 31,1 °C.

De buitentemperaturen schommelden tussen de 25,8° 
C en 31,6° C. Afkoelen door je raam open te zetten hielp 
weinig of niets.

Resultaten van de metingen

De hoge buitentemperaturen werden steeds gemeten in de zon. De me-
tingen ’s avonds werd gemeten op zitbanken. Het grootste deel van de 
binnenmetingen zijn gemeten met een gewone huisthermometer.

Wanneer het in Ukkel 34 °C is dan meten we in Sint-Andries 43,1 °C wat overeenkomt 
met 31,9 WGBT-index (categorie 4, extreme heat stress).

Tijdens de hittegolf waren de banken onder de 
bomen op het Heldenplein steeds bezet.

(WBGT = Wet Bulb Globe Temperature of boltemperatuurmeter)

Aug.  Buiten = max. gem. Buiten (max & min) Binnen gem.
2020  namiddag 15-17 uur avond 21-23 uur avond 21-23 uur
 in WBGT in graden Celsius in graden Celsius in graden Celsius

7/8 28,8 39,2 °C — —
8/8 30,6 41,2 °C 30,1 - 25,8 °C  27,8 °C
9/8 29,1 40,3 °C 29,8 - 26,1 °C  28,1 °C
10/8 28,1 39,9 °C 29,6 - 25,5 °C  29,2 °C
11/8 27,3 39,2 °C 30,2 - 26,1 °C  28,6 °C
12/8 28,9 38,1 °C 30,0 - 26,2 °C 29,9 °C
13/8 26,8 35,1 °C 29,1 – 27,0 °C 29,8 °C
14/8 25,9 35,2 °C 30,1 – 28,3 °C 30,2 °C
15/8 26,5 35,4 °C 30,6 – 27,6 °C 30,0 °C
16/8 26,4 35,5 °C 31,5 – 27,6 °C 30,5 °C
17/8 27,2 35,1 °C 32,1 – 26,8 °C 31,1 °C
18/8 26,6 36,1 °C 31,3 – 27,2 °C 29,8 °C
19/8 27,3 35,8 °C 30,9 – 28,1 °C 29,2 °C
20/8 — 35,9 °C 31,6 – 28,2 °C 30,2 °C

Dat één hittedag 92 extra 
overlijdens oplevert tijdens een 
hittegolf is erg verontrustend. 
Franse steden hebben reeds 
langer deze problematiek en 
nemen meerdere voorzorgs-
maatregelen in de zomer-
maanden. Moet Antwerpen 
geen tandje bijsteken?
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Hoe pakten we de hittestressmetingen aan?

Tussen 7 en 20 augustus 2020 werden de metingen uit-
gevoerd. We kregen 4 meettoestellen ter beschikking 
van VITO, 2 voor de binnenmetinghen, 2 voor de bui-
tenmetingen.

A. Buitenmetingen ’s namiddags tussen 15 en 17 uur

In de namiddag opteerden we voor een belevingsonder-
zoek op de pleinen. We gingen op zoek naar de warmste 
plek in de zon, om vervolgens in die omgeving de aan-
genaamste en koelste zitbank op te zoeken. Het Hel-
denplein bezochten we elke dag en ook het Bogaarde-
plein, het Lode Sebergtspark en de Sint-Andriesplaats. 
We stelden vast dat het in de schaduw onder de bomen 
4° tot 6° koeler was, net koel genoeg om van de zomer-
dag te kunnen genieten.

B. Buitenmetingen ’s avonds tussen 21 en 23 uur

’s Avonds, als de zon onder was, dan was het buiten za-
lig genieten. De relatief hoge temperaturen van rond 
de 30° voelden aangenaam aan. Het werden ontmoe-
tingsmomenten waar afgesproken werd om binnenme-
tingen te doen.

C. Binnenmetingen ’s avonds

Binnen waren deze temperaturen niet genietbaar. Naast 
de 2 vaste toestellen die 24 op 24 uur meetresultaten 
registreerden, hebben we ’s avonds zoveel mogelijk 
binnenmetingen opgevraagd en verzameld. Bewoners 
gingen even de luchttemperatuur van hun termome-
ters noteren. Hier werd het gemiddelde van genomen. 
Meer dan de helft van de bewoners verklaarden dat het 
moeilijk was om te slapen tijdens deze tropische nach-
ten. Sommigen lieten hun ventilator de ganse nacht 
draaien. Anderen namen enkele keren een lauw bad. 
Een persoon had er weinig last van en genoot van deze 
warme zomerdagen. De hitte blijft hangen in de gebou-
wen: de eerste dagen was het 27-28 graden. Later liep 
dit op tot 30-31 graden.

Analyse van de 2 binnenhuismetingen  
met vaste meettoestellen

Appartement van Willy dat pas zon krijgt in de na-
middag

De dagen die Willy heeft gemeten heeft hij ook ma-
tige hittestress binnen vanaf 16u30 tot 20u15. Wel 
loopt de WBGT hoger op tot max. 26,7. De lucht-
temperatuur liep zelfs op tot 38 °C. Ook hier bleef 
de luchttemperatuur heel de nacht tussen de 27 en 
de 30 °C. De WBGT-index lag wel wat lager: rond de 
23. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een lagere 
luchtvochtigheid in het appartement.

Appartement Martine, dakappartement

De gemeten kamertemperatuur was in de loop van 
de dag rond de 30-32 °C.  De WBGT-index ligt in 
de voormiddag net iets lager dan 25, wat geen hit-
testress betekent. Vanaf half 2 wordt de WBGT-in-
dex 25 à 26.  Deze blijft verder duren tot 22u40, op 
enkele dagen tot 1u30 ’s nachts. Daarna duikt de 
WBGT nauwelijks onder de 25. Dit is de norm voor 
halfzwaar werk.

Als je weet dat de WBGT-norm voor licht kantoor-
werk of lichte handenarbeid de 29 niet mag over-
schrijden, dan zou je dit ook kunnen toepassen op 
een woonsituatie.  Als je deze norm hanteert voor 
woonomgeving is er in principe nergens een pro-
bleem. Toch vinden we dat een WBGT van 29 al veel 
te warm is. Het Amerikaanse leger gebruikt hier-
voor immers de term ‘sterke hittestress.’

Als je de tabel hieronder bekijkt dan heb je in het 
appartement van Martine bijna heel de tijd ‘matige 
hittestress’ (van  1u30 tot 14u-16u ligt de tempera-
tuur net onder deze norm met een minimum van 
23,4 WBGT). 

De luchttemperatuur blijft schommelen tussen 29-
32°C. Als je bedenkt dat mensen het beste slapen bij 
een temperatuur tussen 16-21°C is dit wel erg hoog.

WBGT-index Categorie Stress categorie

> 31 4 extreme heat stress
29,5 tot 31 3 very strong heat stress
28 tot 29,5 2 strong heat stress
25 tot 28 1 moderate heat stress
< 25 0 no heat stress

Het Prekersparkje, achterkant ex-rijkswachtkazerne, is een pareltje. Dit 
buurtparkje straalt rust uit. Er staan o.a. 6 Ginkgo biloba’s of Japanse 
notenbomen.

Ginkgo biloba

Zie dit kleinood in mijn gaarde: 
boomblad uit de oriënt, 
siert met zijn geheime waarde, 
ingewijden wel bekend.
Leeft het als een enkel wezen,
innerlijk in twee gedeeld? 
Of vormt juist het uitgelezen 
tweetal één herkenbaar beeld?

Langzaam rijpende ideeën 
werpen op die vragen licht.
Voel je niet dat ik in tweeën
eenling ben in mijn gedicht?

Johann Wolfgang von Goethe
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Senioren doen het zonder auto
Uit een onderzoeksproject, waaraan 22 senioren uit de 
wijk tussen de 62 en 83 jaar deelnamen, blijkt dat slechts 
voor 1 op 3 de auto het belangrijkste vervoermiddel is. 
In de binnenstad is het aangewezen om te voet te gaan, 
te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken.

Voor alle vervoerswijzen in een stadswijk zijn er nog te 
veel obstakels. Een wagen bezitten in de oude binnen-
stad zorgt voor problemen. Naast de parkeerproblema-
tiek zijn er de dichtgeslibde verkeerswegen om uit of in 
de stad te geraken. Een auto in de stad is meer last dan 
lust.

Uit de bevraging blijkt dat te voet gaan de best optie is. 
Achttien van de tweeëntwintig bevraagden doen alles 
in de wijk te voet. Zes senioren zijn erg sportief. Met 
een perimeter van 2,5 km (tot aan de Zoo) tot zelfs 6 km 
(Zwijn drecht-dorp) deinst men niet terug. Voor twaalf 
anderen is te voet gaan ook vanzelfsprekend. Men volgt 
niet steeds de kortste weg, maar kiest voor de aange-
naamste routes.  Maar ook: Meer dan de helft van de 
bevraagden klaagt over de mindere kwaliteit van het 
publiek domein: Slechte voetpaden, hindernissen zo-
als caféterrassen, achtergelaten steps en werken. In de 
woonerven klaagt men over te snelle auto’s, fietsers en 
steps. Vier van de ondervraagden zijn slecht te been. De 
persoon met de rolstoel is misnoegd over de aangeleg-
de stoepen met te hoge opkanten.

Het gebruik van de fiets geeft een ander beeld dan te 
voet gaan. De ene helft heeft de fiets aan de haak ge-
hangen, omdat ze de binnenstad gewoonweg onveilig 
en niet befietsbaar vinden. Bij de andere 11 zijn er 6 per-
sonen die de voorkeur geven aan de fiets alhoewel ze 
het onveilig en oncomfortabel vinden. Maar eens op de 
ruime fietspaden buiten de stad is het wel aangenaam 
fietsen. 5 senioren zijn fervente fietsers, overwinnen 
alle mogelijke hindernissen en afstand is geen pro-
bleem voor hen.

Het beeld bij het openbaar vervoer: 4 personen gebrui-
ken bijna dagelijks het openbaar vervoer, 11 gebruiken 
tram en bus af en toe en 7 gebruiken nooit het open-
baar vervoer.

Slechts 4 van de 22 senioren is in het bezit van een wa-
gen. 3 zijn erg gehecht aan 
hun wagen, 3 zitten nooit 
in een auto. De 16 ande-
re zitten ‘af en toe’ in een 
auto. Ze reizen ‘samen’ met 
de auto van zoon, dochter 
of buur voor familiebezoek, 
warenhuis of dokter.  Drie 
personen gebruiken soms 
een deelwagen.

Kunnen we de auto verbannen uit de wijk?

Het idee van de stad om het autogebruik van 70/30 naar 
50/50 te reduceren. Bij de senioren is het autogebruik al 
gedaald tot 20 %. Meer dan 80 % (19 van de 22 bevraag-
den) doet het al zonder auto. Dat is hoopgevend om de 
50/50 verdeling te halen.

20 % van de bewoners van Sint-Andries zijn senioren. 
Het blijkt dat voor deze groep de auto – op enkele ge-
vallen na – zeker niet koning is.

10 % van de bewoners zijn minderjarigen. Voor hen staat 
speelruimte centraal, waar de auto eigenlijk geen plaats 
heeft. Hiervoor is er een speelweefselplan in de maak.

70 % bewoners zijn tussen de 18 en 64 jaar oud. Kiest 
deze groep voor meer of voor minder auto in de wijk?

Woonerven en voetpaden

Hierrond werd in 2016 al een uitgebreide studie ge-
maakt door vzw Stadsmus. De bewoners van Sint-An-
dries stelden 13 aanbevelingen over mobiliteit en leef-
baarheid in de wijk. Dit Eindrapport 2016 kan je hier 
downloaden.

In 2016 hebben we een cam-
pagne opgezet om oplossingen 
te zoeken voor betere woon-
erven en voetpaden. Hieruit 
volgden 13 aanbevelingen aan 
het beleid.

http://anthologie.be/Documents/Eindrapport-2016-13_aanbevelingen.pdf
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Met een slim parkeerbeleid plaats maken  
voor meer groen
De openbare ruimte is schaars. Elke vierkante meter 
straat kan je maar één keer gebruiken: om er te par-
keren, om er mekaar te ontmoeten, te ontspannen of 
om er groen in te planten. Een slim parkeerbeleid biedt 
ruimte voor meer groen. Vanuit het buikgevoel wordt 
vaak gesteld dat er meer parkeerplaatsen nodig zijn in 
de wijk. Maar is dat zo?

We mogen niet onberedeneerd te werk gaan en zomaar 
ingaan op de parkeervraag. Eerst moeten we het wa-
genbezit en de wensen van de bewoners kennen om 
vervolgens creatief te gaan kijken hoe we er correct 
kunnen op inspelen.

De vraag in hoevere we moeten inspelen op parkerende 
bezoekers, personeel en klanten van de winkels.

Naast straatparkeren is er ook het inpandig parkeren. 
Parkeergarages en privéparkings worden vooral ge-
bruikt door bezoekers en personeel. Is dat wel verstan-
dig om dit autoverkeer naar de binnenstad te halen?

We wonen in een stedelijk gebied. Horeca en toerisme 
doet ook autoverkeer ontstaan met een bijbehorende 
parkeerbehoefte. Hoe moeten we ons openbare ruimte 
hierop voorzien?

Goede alternatieven voor de auto en autobezit aanbie-
den zal de parkeerbehoefte doen dalen. Een strenger 
parkeerbeleid dat zich enkel richt op het invullen van de 
parkeerbehoefte van de bewoners kan het aantal par-
keerplaatsen sterk doen dalen.

Wat verkies je? 
Een parkeerplaats of groen voor je deur?

Parkeergarages in de binnenstad zuigen autoverkeer 
aan. We merken dat in sommige woonerven het door-
gaand verkeer voor overlast zorgt. Het aanzuigeffect 
kan met een slim parkeerbeleid verminderd worden.

Een wagen bezitten in de oude binnenstad is vaak voor 
problemen zoeken: naast de parkeerproblematiek zijn 
er de dichtgeslibde verkeerswegen om in of uit de stad 
te geraken.

Het is aangenaam en aantrekkelijk om te wonen in een 
groene stad, bomen zuiveren de lucht, nemen fijnstof 
op, slaan koolstof op en produceren zuurstof. Onze ge-
zondheid wordt gebaat met minder autoverkeer. Reali-
seren we de slogan ‘Halveer de parkeercapaciteit, ver-
dubbel de leefbaarheid’?  Of gaan we nog verder zodat 
straten en pleinen de huiskamers van de stad worden?

Welke haalbare maatregelen?

Schepen van verkeer: Wijkcirculatieplannen die echte 
woonerven – dus zonder doorgaand verkeer –  mogelijk 
maken.

Schepen van ruimtelijke ordening: De huidige bouwco-
de legt verplichtingen op die een aanzuigeffect hebben 
naar de binnenstad. Schrappen we deze verplichtingen?

Toekomstmuziek

Sint-Andries pilootproject ‘autoluwe wijk?’  of tegen 
2030 ‘parkeervrije wijk?’ Of staat onze wijk dan vol met 
geparkeerde elektrische auto’s?

Zie ook de parkeernota van Gecoro.

In andere stadswijken is men ook actief om parkeerplaatsen in te scha-
kelen in het buurtleven.

Wat heb je liever voor je deur, een geparkeerde auto of enkele planten-
bakken? Klimaatrobuust Sint-Andries heeft ondertussen meer dan 60 
plantenbakken in de wijk staan.

http://anthologie.be/Documents/PARKEREN_SLEUTEL_VOOR_DUURZAME_MOBILITEIT.pdf
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Bomen zuiveren de lucht, produceren zuurstof  
en slaan koolstof op

Bomen zijn belangrijk in de strijd tegen de klimaatop-
warming en het gezonder maken van de lucht in de stad.

We rekenden het uit

Op 2 workshops in kleine coronabubbels hebben we 
een inventaris gemaakt ban het bomenbestand achter 
Habbekrats aan de Bergskes. We noteerden een 90-tal 
bomen en zochten uit welk soort boom het was. De om-
trek van de stam werd gemeten, vervolgens de stamdi-
ameter berekend en de hoogte werd geschat. Zo kon de 
bladoppervlakte van elke boom berekend worden.

Via een digitale tool kwamen we te weten hoeveel zuur-
stof elke boom produceert, hoeveel kilogram CO2 en 
fijnstof deze uit de lucht haalde en hoeveel ton koolstof 
elke boom op jaarbasis in zich opnam.

De 31 dikste bomen

… halen 46 kg fijnstof uit de lucht

… slaan 465 kg co2 op

… produceren een jaar lang zuurstof voor 6 personen

… verbruiken 24,5 ton koolstof om te kunnen groeien

We gaan ervan uit dat de 60 andere bomen ook nog 
heel wat zuurstof produceren en CO2 opslaan.

In 2021 – na corona – willen we deze berekeningen ver-
der uitvoeren.

Meedoen met het wandelend voedselbos  
van Commons Lab

Commoning is een werkwoord. Problemen geraken niet 
opgelost door ‘de ander’ of ‘het systeem’ te verwijten 
dat er iets moet gebeuren. Doen is sterker. Samen de 
handen uit de mouwen – of in de grond – steken, is een 
krachtig instrument om verbondenheid te creëren. Met 
de kinderen en jongeren hebben we in september ac-
tief meegewerkt aan dit project. We hebben de planten 
water gegeven en brachten naamplaatjes aan bij de ver-
schillende plantensoorten.

Voedselbos: Op 5 september 2020 hebben we 30 bakken gevuld op 
het Bogaerdenplein. Een week later hebben deze bakken een rondreis 
door Antwerpen gedaan. Ze hebben op drie pleinen gekampeerd. Het 
contrast was groot wanneer dit bos van eetbare planten op het kale 
Operaplein stonden. Zie ook de website van Commons Lab.

https://www.commonslabantwerpen.org/het-rondreizende-voedselbos?rq=Voedselbos
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Habbekrats pionier voor een gezonde en leefbare 
buurt. Kinderen zijn experten en tonen de weg!
De jongeren staan voor een aartsmoeilijke opdracht. 
Een opdracht die nog nooit eerder is gevraagd aan een 
generatie. We overhandigen hen een planeet die min-
der gezond en voorspelbaar is dan diegene waarop wij 
zijn geboren. Ze moeten er opgroeien terwijl ze die pro-
beren te genezen voor de volgende generatie.

Overal ter wereld stellen jongeren zich dan ook moe-
dig op als bondgenoot van een gezonde en leefbare 
planeet. Ook hier in Sint-Andries. Ze tonen hoe het an-
ders kan. Dat is niet toevallig. Kinderen en jongeren le-
ren aan een fenomenaal tempo. Ze worden verder niet 
tegengehouden door vooroordelen en verouderde ge-
dachtepatronen. Voor hen is alles nieuw en ze zijn expert 
in het zich aanpassen.

Voor de jeugddienst Habbekrats staat het besluit vast: 
Kinderen zijn de échte helden van de maatschappij. Ze 
werken in een uitdagende omgevingen. Er wordt soms 
gepest, geplaagd of bedreigd. Er is storend gedrag, maar

Habbekrats stelt zich op als bondgenoot van de jeugd 
om alles in goede banen te leiden. Kinderen en jonge-
ren vinden er vriendschap, warmte, respect en hulp. Ze 
worden gestuurd en met met positieve activiteiten on-
dersteund. Habbekrats For Teens in de Prekerstraat is 
voor vele kinderen en jongeren een belangrijk onder-
deel van hun dagelijks leven.

Habbekrats en de jeugd tonen  
de weg naar een gezondere en 

leefbare buurt.

Die weg begon al in 2015. Toen werd een grauwe par-
king omgetoverd tot een het Heldenplein. Grijze ste-
nen maakten er plaats voor kleurrijke vlakken, bomen, 
moestuinen en groenperkjes. Afgelopen zomer was het 
er aanschuiven voor een plekje in de schaduw onder de 
bomen. Het wordt nog veel beter met nog meer groen.

In 2016 namen de kinderen en jongeren het voortouw 
in het uittekenen van een nieuw straat- en pleinenont-
werp op basis van beweeg- en speelpatronen voor de 
ganse wijk: het speelweefselplan.

Op basis van het speelweefselplan kwan in 2017 de eer-
ste Groene Ader tot stand. Ook de oudere bewoners 
reageerdenhier  enthousiast op. Ze zijn samen met de 
kinderen het meest kwetsbaar voor te druk verkeer. Het 
plan werd in 2018 goedgekeurd door het districtsbe-
stuur en wordt nu stapsgewijs uitgewerkt. Habbekrats 
kijkt er naar uit om veiliger en gezonder te kunnen spe-
len in de Groene Ader.

Uitbreiding

Centraal in het speelweefselplan en de Groene Ader 
vind je het gebouw van Habbekrats. De dienst droomt 
ervan om via de achterwand van haar gebouw een 
rechtstreekse verbinding te maken met de Bergskes. 

Educatieve daktuin

Habbekrats For Teens wil zelfs nog een niveau hoger. 
Op het dak zal binnenkort een groene belevingstuin 
komen die kinderen en jongeren de kennis, begrippen 
en vaardigheden aanreikt om de planeet en de natuur 
beter te begrijpen.

Uit Gazet van Antwerpen, 20 november 2015
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Educatieve belevingstuin op het Habbekrats-dak
Er zal een sterrenkijker, een weer- en meetstation, een 
bijenhotel en een arboretum komen.

Ze kunnen er zich verwonderen over het heelal en zich 
begrippen zoals temperatuur,  neerslag, CO2 concen-
tratie en ozongehaltes eigen maken. 

Het dak zal ook rechtstreeks bijdragen aan een meer 
leefbare buurt. De struiken en kleine bomen op het 
dak zorgen voor gezondere lucht en afkoeling tijdens 

periodes van hitte. Verder zal het dak water opslagen 
tijdens harde regen of onweer. Het verlaagd zo de kans 
op wateroverlast. Dankzij de daktuin en enkele slimme 
technologieën zal het gebouw zuiniger en efficiënter 
omgaan met water en energie.

Verder zet Habbekrats in op gezonde voeding voor kin-
deren en jongeren, een vermindering van het verbruik 
van plastiek en een duurzamere mobiliteit.

Een kind als volwaardig mens

Het vloeit allemaal voort uit de methodiek van Habbe-
krats om kinderen te benaderen met aandacht voor al 
hun levens- en probleemterreinen. Een kind dat binnen-

wandelt bij Habbekrats wordt niet enkel beschouwd als 
iemand die nood heeft aan ontspanning. Het is ook ie-
mand met enorm veel mogelijkheden die het misschien 
zelf nog niet heeft ontdekt. Het is iemand met het po-
tentieel om veerkrachtig om te gaan met uitdagingen.

Wanneer het laatste studie- en vergunningswerk achter 
de rug is, het dak verstevigd is en een veilige toegang 
gegarandeerd is kunnen op het dak jonge bomen ge-
plant worden.

De grootste aantrekkingspool van het gebouw is het Heldenplein: een 
grote overdekte speelplaats, compleet met klimmuren, skaterampen en 
een huiveringwekkend hoogteparcours. Een verdieping lager kunnen de 
jongeren terecht in een sportkelder en futuristische cyberroom. Op de 
eerste verdieping is een groot restaurant waar elke dag genoten wordt 
van gezonde voeding.

FOR TEENS, de vestiging van Habbekrats in Antwerpen is voor vele 
kinderen en jongeren uit Sint-Andries en andere wijken een belangrijk 
onderdeel van hun dagelijks leven. Achter de geel bakstenen gevel van 
de voormalige openbare wasinrichting verschuilt zich 2000 m² ruimte 
die een aanbod van vrije tijd, vorming en hulpverlening te voorzien.
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Open ruimte gevangenis Begijnenstraat  
wordt publieke ruimte
Het staat vast dat de gevangenis op termijn haar func-
tie zal verliezen. Het bouwblok zal dan doorwaadbaar 
worden(1) en er komt vrij toegankelijke open ruimte. 

Voor de verdere realisatie van het speelruimteweefsel 
is het districtsbestuur erg ambitieus.  In 2025 staat de 
ontwikkeling van het bouwblok tot groene ruimte op de 
agenda. (Zie beleidsplan Speelruimteweefsel Sint-An-
dries)

In het ruimtelijke uitvoeringsplannen RUP-binnenstad 
werd vastgelegd dat 50 % in dit bouwblok open ruimte 
moet blijven. De gevangenis wordt een woonzone met 
de helft groene publieke ruimte.

De omschrijving van deze nieuwe groene zone is zeer 
ruim. Ook de personeelsparking van de cipiers in de 
Begijnenstraat en de parking van Beweging.net wor-
den mee opgenomen in dit plan. De nieuwe publieke 
ruimte kan alvast doorgetrokken worden tussen Begij-
nenstraat en Sint-Rochusstraat en men kan ook op zoek 
gaan naar doorsteken naar de Aalmoezenierstraat en 
de Nationalestraat.

Dit maatschappelijk vastgoed, nu in handen van de 
Regie der Gebouwen, wordt voor Sint-Andries een be-
langrijk wijkontwikkelingsproject. De inspraak en parti-
cipatie van de bewoners is vanzelfsprekend zodat ook 
alle klimaatbestendige troeven kunnen uitgespeeld 
worden.
(1) Verslag Stuurgroep Speelruimteweefsel 2 februari 2018

We gaan ervan uit dat voor de bestemming en ontwik-
keling van de gebouwen het ‘algemeen belang’ centraal 
zal staan en er ruimte is voor nieuwe woonvormen ge-
koppeld aan frisse sociale, culturele of educatieve in-
vullingen.

Burgerparticipatie mogelijk maken

Enerzijds de nieuwe invulling van de ge-
bouwen. Mogelijk hebben instellingen en 
non-profit-initiatieven ook interesse in de 
invulling. Hiervoor kan een beheersformule 
en een afzonderlijke jury opgesteld worden. 

Anderzijds is er de 50 % open ruimte die aan 
het publiek domein wordt toegevoegd. Hier 
vragen we een ambitieus bewonerspartipa-
tieproject dat met het klavertje vier van de 
democratie samen aan de slag gaat.

Kinderen en jongeren zijn reeds actief met 
hun speelweefselplan. Ook de Sinjoren zul-
len hun zeg willen. Er kan een open oproep 
aan alle buurtbewoners gericht worden. 
Hoe meer betrokkenheid, hoe meer zorg en 
eigenaarschap de buurt zal uitoefenen op 
dit nieuwe publieke domein. 

Openheid, transparantie, dialoog zijn de 
troeven voor succes.

Klavertje vier van de democratie 
a. Burgers
b. Ambtenaren
c. Gemeenschapswerkers
d. Politiekers

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/3cda862f-7a38-43d3-a025-406ecb9fc821/20180627%20Nota%20Speelruimteweefsel%20Sint-Andries%20(1).pdf
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/3cda862f-7a38-43d3-a025-406ecb9fc821/20180627%20Nota%20Speelruimteweefsel%20Sint-Andries%20(1).pdf
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Oever 11-19: volg de adviezen van de experten!
De bouwplannen die nu voorliggen om dit maatschap-
pelijk vastgoed te ontwikkelen worden geclaimd door 
een private commerciële projectontwikkelaar. De 
bouw vergunning werd nochtans door het Zorgbedrijf – 
met een sociale doelstelling – aangevraagd. 

De negatieve adviezen van de administraties, zowel van 
de omgevingsambtenaren van de stad als van de pro-
vincie werden niet gevolgd. Toch kreeg het Zorgbedrijf 
een bouwvergunning. Wij dringen aan dat de politici 
wel naar de experten uit hun administratie luisteren.

De omgevingsambtenaren vragen een klimaatrobuuste 
aanpak.

Nu worden de bepalingen uit de bouwcode inzake een 
maximale vergroening in het kader van het tegengaan 
van hittestress en het natuurlijk bufferen en infiltreren 
van regenwater niet gerespecteerd. Er is ook de grote 
investering van het district op het publieke domein van 
de Oever in een ondergrondse constructie voor boom-
groeiplaatsverbetering, waterinfiltratie en  drainage-
systeem van hemelwater die gebeurde bij de heraanleg 
van het plein in 2017. Volgens de stedelijke groendienst 
en openbaar domein wordt deze duurzame investering 
teniet gedaan.

De omgevingsambtenaren verwijzen ook naar De Groe-
ne Ader met de tuinstraat die in co-creatie met de buurt 
stilaan vorm krijgt.

Voor ons is een klimaatbestendige aanpak en benade-
ring van het globale bouwdossier Oever 11-13-15 tussen 
‘klimaatplein Oever’ en ‘tuinstraat Riddersstraat’ een 
must en een verbindend sluitstuk. Het bouwblok van 
het bouwproject Zorgbedrijf/Ver.OCMW ligt netjes 
tussen de twee klimaatprojecten in en kan voor ons niet 
afwijken van de aanpak en filosofie vergroenen-ver-
blauwen-verbinden in de binnenstad.

Bejaarden zijn uitermate gevoelig voor hittestress. De 
gezondheid van de senioren van de bestaande flats aan 
de Korte Riddersstraat en de nieuwe flats aan de Oever 
moeten centraal staan. Bomen planten is de effectief-
ste manier om een koele binnenruimte te creëren mid-
den in dit bouwblok. In de schaduw is de gevoelstem-
peratuur al snel 10 tot 15 graden lager. Het is dus nuttig, 
zinvol en noodzakelijk om hier een aangename binnen-
koer met een gezonde verblijfskwaliteit uit te bouwen. 
Om bomen groeikansen te geven is er voldoende water 
nodig. Een ondergrondse parkeergarage maakt waterin-
filtratie onmogelijk. Alleen onder de bebouwing is het 
mogelijk om parkeergarages te bouwen.

Voor wie bouwt het Zorgbedrijf?

Vandaag hangt er een reclamepaneel dat er het ‘leukste 
woonproject van ’t stad’ zal gebouwd worden.

De loft heb je voor 3,1 miljoen euro en de 17 trendy luxe 
appartementen betaal je 434.000 tot 838.000 euro. Een 
parkeerplaats kost 50.000 euro.

De doelstelling van het Zorgbedrijf is duidelijk: “Het 
organiseren van activiteiten, van welke aard en onder 
welke vorm dan ook, die het mogelijk maken om een ge-
paste, kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening 
en/of huisvesting te verlenen aan kwetsbare en zorgbe-
hoevende personen en/of gezinnen.”

Het is volgens ons een grote vergissing deze omge-
vingsvergunning te faciliteren aan een commerciële 
projectontwikkelaar.

Er wordt gebouwd op grond van de stad. Kan dat zo-
maar? Op het prachtige kunstwerk van Brecht Evens 
aan Oever 15 te Antwerpen wordt door de projectont-
wikkelaar reclame gemaakt van ‘het leukste woonpro-
ject van ’t stad.’ We lezen op de website van GANDS: 
“Het klassieke spaarboekje brengt al lang niets meer 
op. Een investering in vastgoed is daarentegen stabiel. 
Een onroerend vastgoed verliest namelijk nooit aan 
waarde en genereert bovendien een leuk maandelijks 
inkomen dat ook nog vrij van belastingen is en geïn-
dexeerd wordt.”

Het worden dus ‘investeringsappartementen.’

De wijkbewoners zijn erg gehecht aan het 
kunstwerk van Evens. Ook dit zou onder de 
sloophamer komen. Met de nodige creativiteit 
kan met een bestaande muur integreren in het 
achterliggende gebouw met groen en betaal-
bare huurwoningen.

http://anthologie.be/Documents/Gemeentelijke_Omgevings_Ambtenaar_20190812_OEVER_WEIGERING.pdf
http://anthologie.be/Documents/Gemeentelijke_Omgevings_Ambtenaar_20190812_OEVER_WEIGERING.pdf
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In Sint-Andries wonen maar half zoveel jongeren dan in het District 
Antwerpen. De ouderen vormen een grotere groep dan in het District.

Zijn we een rijke of een arme wijk?

Wonen in Sint-Andries is duur.

De grote meerder-
heid zijn private 
huurders.

We zijn een 
huurderswijk met 
een beperkt aantal 
eigenaars die in 
hun eigen woning 
wonen.

Zijn we een arme of een rijke wijk?

Sint-Andriezenaren verhuizen ook graag. De reden hiervoor is ons niet 
bekend. Stadsnomaden? Verouderde bevolking? Studenten? Alleenwo-
nenden?

Stad in cijfers: samenstelling, inkomen, wonen
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Timmeren aan sociale samenhang, kan dat nog?
Wat voor een wijk zijn wij?

Bevolking naar leeftijd:

Wij zijn een ‘ouderen’ wijk: In vergelijking met het dis-
trict wonen in onze wijk maar half zoveel jongeren. De 
65+ers vormen een grotere groep: 19,6 % en dit tegen-
over 13,8 % in het district Antwerpen. De groep van 17-
64 jaar oud bedraagt 70 %, terwijl het district 65 % telt. 
Wij zijn een witte(re) wijk: 44,8 % is van vreemde origi-
ne tegenover 59,2 % voor het district.

Verhuizers komen hier goed aan de kost. Er is een erg 
hoge verhuisintensiteit: 43,0 % tegenover 29,9 % in het 
district. We zijn geen homogene groep wijkbewoners 
meer, maar wel een grote diverse groep stadsnomaden 
(zoals kunstenaars, studenten, vluchtelingen …) die niet 
echt gebonden zijn aan de wijk.

Straatfeesten organiseren zoals eind vorige eeuw, dat 
zit er met deze mengelmoes aan bewoners niet meer 
echt in. Wordt het dan niet moeilijk om een sterke soci-
ale cohesie te realiseren?

Inkomen:

Zijn wij een rijke of arme wijk? De mediaan van het 
netto inkomen is 14.951 of 934 euro hoger dan in het 
district, wij zijn dus 9 % rijker. Anderzijds heeft 1 op 3 be-
woners een erg klein jaarinkomen, kleiner dan 10.000 
euro. En 11 % haalt een inkomen van  boven de 30.000 
euro. Hoe moeten we dat interpreteren? Is er een grote 
kloof arm-rijk?

Wonen:

De prijzen van de huizen en appartementen zijn flink 
wat hoger. Ook de gemiddelde huurprijs: 769 euro, te-
genover 696 euro voor het district.

Wat zeer sterk uit de band springt is de verhouding be-
woners die in hun eigendom wonen en bewoners die 
huren. Slechts 14 % is een door de eigenaar bewoonde 
woonst. Wij zijn een huurderswijk, waarvan 18,5 % soci-
ale huurder is.

Hoeveel procent bewoners zit in een wooncrisis?

Wanneer men meer dan 30 % van het inkomen moet 
besteden aan woonuitgaven (huur, afbetaling le-
ning …) dan spreekt men in Vlaanderen van een woon-
crisis. 20 % van de Vlamingen zit volgens de Woonsur-
vey 2018 van Steunpunt Wonen in een wooncrisis.

De helft van de bewoners van Sint-Andries hebben een 
netto jaarinkomen lager dan 14.951 euro of 1.246 euro 
per maand. De gemiddelde huur bedraagt 769 euro. Als 
ze dan een gemiddelde woning huren dan rest er slechts 
477 euro per maand om te ‘overleven.’ Is de wijk anno 
2020 een moderne Parochie van Miserie? (7,2 % wijkbe-
woners krijgen OCMW-steun. Antwerpen = 4,7 %)

De wooncrisis is vooral een stedelijk probleem en ook 
de hippe wijken worden dus niet gespaard. Vlaanderen 
telt slechts 27 % huurders. In Antwerpen is dat 57 %, in 
een stadwijk zoals Sint-Andries is dat 85 %.

Over de wooncrisis (Vlaams Huurdersplatform).

Stop gentrification

Naast het bouwen van luxe appartementen en lofts 
voor de happy few wat een sociale verdringing teweeg 
brengt is er ook nog de verhitte huurmarkt en het feno-
meen Airbnb die het realiseren van een goede sociale 
samenhang belemmeren.

We stellen vast dat zelfs bij kleine renovaties de huur-
prijs soms meer dan verdubbelt. Bij een verkoop van 
een huis moeten huurders uit hun appartement. De 
nieuwe eigenaar frist het appartement wat op, instal-
leert géén dubbele beglazing en isoleert het dak niet, 
en de huurprijs stijgt van 400 euro naar 900 euro. Mag 
niet, maar niemand reclameert of beteugelt.

Airbnb is een nieuw verschijnsel dat vaak heel wat na-
delige gevolgen heeft voor de buurtbewoners. Het zijn 
in elk geval degelijke appartementen die uit de woon-
markt gehaald worden. En toeristen of uitgaanders die 
er neerstrijken zijn vaak een overlast.

Een goede maatregel zijn de domiciliewoningen. Het 
stadsbestuur kan opleggen dat enkel de eigenaar (of 
gedomicilieerde huurder) de woning kan bewonen.

De Fierensblokken in de Nationalestraat worden momenteel grondig 
gerenoveerd. Er komen 122 betaalbare huurwoningen. Zo’n 75 % van het 
dak wordt groen. De appartementen worden een stuk energiezuiniger 
door gebruik te maken van de meest moderne technieken.

We bouwen massaal bijenhotels 
voor de wilde bijen … Wanneer 

bouwen we betaalbare huurwo-
ningen voor mensen?

https://sociaal.net/achtergrond/de-onzichtbare-wooncrisis/


Architecten adviseren de wijk
We vroegen aan de Averechts architecten van de Sint-Andriesplaats en de ecologische Damarchitecten om vanuit 
hun expertise een klimaatvriendelijke-stadswijk-van-de-toekomst in beeld te brengen. Het is een aanzet tot een 
debat over mobiliteit en klimaatvriendelijke wijkontwikkeling met tips over heraanleg van pleinen en het klimaat-
bestendig maken van gebouwen.

Hun visie bundelden ze in het rapport ‘Sint-Andries, Kli-
maat Robuust, Beter wonen in de stad’.

Ons advies: energieneutrale overheidsinvesteringen
Willen we de klimaatdoelstellingen ernstig nemen dan 
is naast het klimaatrobuust maken van het publieke do-
mein van de wijk noodzakelijk om ook alles op alles te 
zetten om de energie-efficiëntie van woningen en ge-
bouwen te maken. Aan private eigenaars kunnen stimu-
li gegeven worden. Voor de 14 % van eigenaars die zelf 
in hun eigendom wonen is er alvast een terugverdien-
effect. Meer dan de helft van de woningen zijn huurwo-
ningen. Om huisbazen te motiveren om klimaatinves-
teringen te doen, dat is andere koek. Wie zal opdraaien 
voor deze groene investeringen: eigenaar of huurder?

Wij vinden alvast dat de overheid het goede voor-
beeld moet geven

Voorbeeldgedrag van de overheid zal particulieren be-
invloeden. Investeren in het energieneutraal maken van 
ons maatschappelijk vastgoed, zoals openbare gebou-

wen, zorginstellingen, sociale woningen en scholen, is 
voor ons een must en voor iedereen een meerwaarde.

Door sociale woningen klimaatneutraal te maken oogst 
je een dubbel effect: je bestrijdt energiearmoede en 
haalt de CO2-uitstoot naar beneden. Dakisolatie en 
dubbele beglazing zijn bijvoorbeeld vanaf 2020 ver-
plicht in huurwoningen. In meerdere sociale woningen 
in de wijk is dat nog niet zo. Vlaanderen kan zich best 
niet gaan toespitsen op boetes opstrijken, maar wél op 
investeringen in globale isolatie en dubbelglas. Ook zijn 
er in sommige sociale woningen ernstige problemen 
met dure en verouderde elektrische verwarming. Deze 
moeten uiteraard stante pede opgelost worden.

Scholen, sociale huisvesting, bejaardeninstellingen en 
coStA moeten energieneutraal en klimaatvriendelijk 
worden.

1

KLIMAAT  ROBUUST
S I N T-A N D R I E S  

‘ B E T E R  WO N E N  I N  D E  S TA D ’
d d  0 8 / 0 1 / 2 0 2 1 

www.anthologie.be/Documents/Rapport_KLIMAATWIJK_Sint-Andries_AVR-&DAM-architecten.pdf

Een papieren versie kan  
je aanvragen via: 
maakbarestad@skynet.be

http://www.anthologie.be/Documents/Rapport_KLIMAATWIJK_Sint-Andries_AVR-&DAM-architecten.pdf
mailto:maakbarestad%40skynet.be?subject=


Deze brochure is de neerslag van het project Eco-Woon-Park becijferen, ingediend bij Stadsma-
kers. In de filosofie van Commons Lab Antwerpen zetten we een zoektocht op naar een allesomvat-
tende stadsontwikkeling waar iedereen beter van wordt. De hamvraag: Hoe maken we van stadswijk 
Sint-Andries een leefbare, gezonde, veilige, klimaatvriendelijke woonwijk van en voor iedereen?

Ondanks Covid-19 lukte het behoorlijk goed om bewonersparticipatie op 1,5 meter afstand, met 
mondmaskers, buiten en in bubbels, te organiseren.

Wonen in de stad is anders dan wonen op het platteland: 94 % van de wijkbewoners hebben géén 
tuin en om tijdens de eerste lockdown een luchtje te gaan scheppen stond je op straat tussen de 
geparkeerde auto’s. Er was nauwelijks autoverkeer en de kinderen speelden gewoon op straat. 
Tijdens de eerste lockdown werden de speeltuintjes afgesloten. Dat was niet leuk voor de kinderen 
die in een klein stadsappartement moeten leven.

In de coronatijden kregen we de kans om de databank Stad-in-cijfers grondig uit te spitten en uit-
voerig over alle aspecten de wijk te becijferen en te vergelijken. We vernamen dat het bouwdossier 
Oever 11-19 in het slop zat. Ondanks de negatieve adviezen van de omgevingsambtenaren bleef het 
Zorgbedrijf kiezen voor een niet-klimaatrobuuste aanpak en voor het bouwen van winkels, een loft 
en luxe-appartementen.

Nog net voor 13 maart werden senioren grondig bevraagd naar hun mobiliteit en hun keuze van 
vervoerswijzen. Tijdens de hittegolf in augustus werden in samenwerking met VITO hittestressme-
tingen gedaan, zowel op het publiek domein als binnen in de woningen.

De jongeren van Habbekrats waren van plan om in maart en april uitvoerig te werken rond The 
Green Deal, Plastic Plan, broeikasgassen, fijn stof en hittestress. Dit kon niet doorgaan.

Later ontstond er een intensieve samenwerking met educatieve medewerkers van Goodplanet om 
het aangepast milieu- en klimaatprogramma op te starten.

Van juli tot oktober trokken de kinderen en jongeren van Habbekrats door de straten om hun 
speelruimteweefselplan verder op punt te zetten en te vergroenen. We gingen op bezoek in de Sa-
mentuinen, zwerfvuil ophalen met Holle Bolle Willem en bomen taxeren. We zochten uit hoeveel 
zuurstof bomen produceren en hoeveel fijnstof en CO2 ze opslorpen.

In oktober werden de experten aan het werk gezet. Aan de ecologische Damarchitecten en de 
Averechts architekten van de Sint-Andriesplaats werd gevraagd de mogelijke klimaatmaatregelen 
te toetsen aan de realiteit om het ambitieuze klimaatplan 2030 van de stad een duw in de goede 
richting te geven. Er is enerzijds het klimaatneutraal maken van de wijk door woningen beter te 
isoleren en energiezuiniger te maken en ook beter bestand te maken tegen hittestress.

Anderzijds is er het klimaatrobuust maken van de publieke ruimte en de private bouwblokken. 
Meer ruimte voor waterbuffering en groen met het oog op klimaatadaptatie, minder auto’s en 
meer groen op straten en pleinen.

Het Sint-Andrieskwartier is een speciale wijk. Slechts 14 % is eigenaar van zijn woning, de overgrote 
meerderheid is huurder. Er is een grote kloof arm-rijk. We zoeken uit hoe we een gezonde sociale 
mix kunnen behouden en hoe we de levenskwaliteit of het Bruto Nationaal Geluk kunnen opkrik-
ken. Welbevinden voor iedereen! Iedereen telt mee, niemand valt uit de boot.

Bewonersgroep Onze Tuin wil ook bewoners die moeilijker te betrekken zijn rond het thema kli-
maatverandering toch mee inschakelen. We denken dat we met onze laagdrempelige handen-uit-
de mouwen-aanpak erin geslaagd zijn om voor menig wijkbewoner heel wat tipjes van de sluier van 
de klimaatproblematiek op te lichten.
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