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INLEIDING

Het eerste participatiemoment, georganiseerd in het kader van de geplande herinrichting 
van het Kettingplein, was een groot succes. Op zaterdagnamiddag kwamen zon’ 50 
directe omwonenden van verschillende leeftijden en achtergronden mee nadenken over 
een mogelijke herinrichting van het plein als klimaatrobuuste publieke ruimte. De drie 
gepresenteerde ideeën werden bediscussieerd, overwogen en goed of minder goed 
bevonden. De directe omwonenden, mensen uit de buurt en toevallige passanten waren alvast 
onder de indruk van de mogelijkheden op deze plek. Om maximaal rekening te kunnen 
houden met de wensen van de bewoners presenteerden de ontwerpers van OMGEVING en 
De Urbanisten de verschillende voorstellen, beantwoorden zij vragen om verduidelijking en 
noteerden zij alle mogelijke opmerkingen en ideeën.

Voorliggend verslag bundelt al deze opmerkingen en ideeën, een rijk en gevarieerd stuk. Het 
mag echter duidelijk zijn dat (helaas) het uiteindelijke plan niet alle opmerkingen en ideeën 
zal kunnen vervatten. Zo kunnen meningen soms tegenstrijdig zijn, kunnen een aantal ideeën 
misschien te duur zijn, of laat de ondergrond het niet toe een bepaald idee te realiseren. 
Toch zal worden geprobeerd om met zo veel mogelijk opmerkingen en ideeën rekening te 
houden, zodat het uiteindelijke plan maximaal kan tegemoet komen aan de opmerkingen en 
ideeën van bewoners. Zo werken we samen aan een nieuwe publieke ruimte voor en op maat 
van de uiteindelijke gebruikers.
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1 ALGEMENE SUGGESTIES TIJDENS HET PARTICIPATIEMOMENT

• In elk voorstel blijft de vraag om het plein zo in te richten dat er voldoende afstand is 
tussen de gevel en de fietsers, opdat de gevaarlijke situatie van fietsen langs de gevel 
wordt opgelost. Voorstel 1 en 2, met groen in een smalle plantstrook of in bakken, komen 
hier al in belangrijke mate aan tegemoet. De vraag is om ook dat probleem op te lossen 
verderop in de Kettingstraat richting Phoenixstraat. De strook tussen gevels en auto’s wordt 
daar heel smal. Bij het positioneren van de bakken moeten we daar duidelijk rekening 
mee houden. Enkel voorstel drie kiest duidelijk voor een centrale geleiding van het 
fietsverkeer.

• Bewoners vragen om het plein zo in te richten dat de snelheid van (brom-)fietsers verlaagd 
wordt als ze het plein kruisen.

• Tijdens het participatiemoment wordt aangegeven dat er enkele blinde en slechtziende 
mensen zijn die het plein regelmatig gebruiken. Bij de herinrichting worden daarom 
best de hoogteverschillen zo weinig mogelijk opgevangen met trappen. Hellingen zijn 
interessanter voor slechtzienden en ouderen.

• Het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de woningen met een afvoer naar het plein 
wordt positief onthaald. Hierbij wel de opmerking dat de uitstekende ‘trompetten’ niet 
zo ideaal of zelfs gevaarlijk zijn door nat- en gladheid. Een goede infrastructuur voor 
het verzamelen en transporteren van regenwater is daarom ook gewenst. Deze moeten 
ook vlot toegankelijk zijn voor oudere bewoners en slechtzienden. Het is bijvoorbeeld 
niet evident om te werken met roosters met grote gaten, doordat de stok waarmee 
slechtzienden obstakels detecteren hierin kan komen vast te zitten. Er wordt voorgesteld 
om ze eventueel weg te werken in een plantvak of -bak.

• Er kan worden nagedacht hoe het regenwater nog kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld 
met een openbare pomp die kan worden gebruikt om te spelen, planten te begieten enz.

• De oudere omwonenden en gebruikers vragen uitdrukkelijk om ook bankjes of andere 
zitmogelijkheden te voorzien mét een leuning en bij voorkeur met een zitvlak in hout. Dat 
is veel comfortabeler.
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• Het bankje verderop aan de hoek van de straat ter hoogte van het driehoekig grasperkje 
(met slangspeeltoestel) staat ongelukkig voor de bewoners van de woning aan het bankje. 
Zij hebben heel veel last van lawaai, zelfs tot middernacht, en moeten vaak het zwerfvuil 
dat er blijft liggen, opruimen.

• De grote stenen geven te veel aanleiding om te voetballen, en worden best niet meer 
teruggeplaatst op het nieuwe plein.

• Wel mogen er op het plein andere speelaanleidingen, die minder overlast veroorzaken, 
worden geïntegreerd.

• De nieuwe inrichting van het plein mag geen aanleiding geven om honden los te laten 
met overal hondenpoep tot gevolg. Echter, er wonen wel veel hondeneigenaars aan het 
plein. Misschien kan een hondentoilet worden geïntegreerd?

• Een belangrijk aspect dat vooralsnog weinig aandacht heeft gekregen tijdens het 
ideevormingsproces is het toevoegen van extra fietsparkeren. Omwonenden geven aan 
dat door de huidige locatie van de fietsparkeerplaatsen de huidige fietsdoorgang wordt 
geblokkeerd en dat er hierdoor nog dichter op de gevels wordt gefietst.

• Het hoekje achter de doorgang naar het Karel Waeriplein wordt vaak gebruikt om te 
plassen, te sluikstorten of drugs te gebruiken/dealen. Hier zou dringend iets aan gedaan 
moeten worden.

• De appelboompjes zorgen voor vuil in de straat. Deze kunnen misschien worden 
vervangen door andere bomen. De bloesems worden wel erg op prijs gesteld.
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2  HET WATERPLEIN

Beknopte omschrijving van het voorstel:

Het concept van het waterplein heeft als voornaamste doel om waterneutraal te worden. Dit 
betekent letterlijk dat al het regenwater van de aangrenzende daken en van de openbare 
ruimte zal worden opgevangen in het publieke domein. Wanneer de neerslag voorbij is en 
de riolering weer is ontlast kan het vertraagd worden afgevoerd.

Omdat niet iedere bui van de zelfde grootte is maar het voor de beleving en de 
bewustwording interessant is om ook bij “normale” regen de functie van het plein te ervaren 
kan het plein middels subtiele hoogteverschillen gradueel vollopen met water. Zo blijft het 
plein bij een kleine bui voor het grootste deel functioneel en kan het water als spelaanleiding 
dienen.

Centraal op het plein zal een monumentale (speel)boom worden geplant die zowel voor 
verkoeling kan zorgen in de zomer, en daarnaast kan worden gebruikt om mee te spelen.

Impressie van het scenario - Het waterplein
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Reacties op dit voorstel:

• Er zijn twijfels bij bewoners of het plein niet onveilig zou zijn voor kinderen wanneer er 
water in zou staan of ‘te vies’ zou worden wanneer er water in heeft gestaan. Er zijn 
serieuze vraagtekens of dit voldoende schoon zal worden gehouden.

• Men is bij dit voorstel bang dat de overlast van voetballende, spelende en rondhangende 
jongeren nog zou kunnen toenemen omdat de aanleidingen om hier te verblijven worden 
vergroot.

• De subtiele hoogteverschillen kunnen onveilig zijn voor kleine kinderen en mogelijk ook 
voor sommige minder mobiele omwonenden. 

• De groene zone voor de woningen aan de zuidzijde wordt zeer gewaardeerd. Een 
veilige en fietsvrije uitstapstrook voor de woningen ziet men als noodzakelijk in de nieuwe 
inrichting van het plein.

• Het plaatsen van een monumentale grote boom wordt door velen gewaardeerd. Er 
zijn echter wel nog twijfels over de mogelijkheden voor het plaatsen hiervan. Wordt er 
een kleine boom geplant dan zou het nog jaren duren voordat het een daadwerkelijke 
kwaliteit toevoegt. Wordt er een grote boom geplant dan kan het flink in de kosten 
oplopen.

• Doordat de monumentale boom op voldoende afstand van de gevels staat ingeplant zal 
hij geen schaduw werpen in de omliggende woningen. 

• Enkele bewoners geven aan dat het aandeel groen op het plein toch te beperkt is.
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3 EEN DAK VAN BOMEN

Beknopte omschrijving van het voorstel:

Het concept van het ‘dak van bomen’ heeft als doel om zoveel mogelijk te verkoelen en 
hemelwater van de openbare ruimte lokaal te laten infiltreren. Door het toepassen van een 
bomengrid zal er een dak van boomkruinen ontstaan die schaduw en beschutting vormt. 

De bodem zal in dit geval een relatief open structuur hebben en hier bovenop zal een 
goed doorlaatbare verharding worden aangelegd om ervoor te zorgen dat het hemelwater 
makkelijk in de bodem kan verdwijnen. 

Onder het grid kan een informelere indeling worden gemaakt. Hierbij kan er bijvoorbeeld 
worden gedacht aan natuurlijke speelelementen, een drinkfonteintje of verplaatsbaar 
meubilair. De zone voor de woningen aan de zuidzijde kan dusdanig worden ingericht 
(met bijvoorbeeld plantenbakken) zodat hier een veilige in- en uitloop vanuit de woningen 
ontstaat.

Impressie van het scenario - Een dak van bomen
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Reacties op dit voorstel:

• Enkelen zien de zuiderse sfeer van het plein wel zitten. Hier zou zeker kunnen worden 
gepetanqued in de zomer. Het voorstel roept bij veel buurtbewoners een positieve reactie 
op.

• Het groene bomendak blokkeert mogelijk het zicht vanuit de aangrenzende woningen 
op het plein. Bewoners geven aan dat er vandaag de dag relatief veel jongeren, 
voornamelijk in de avonduren, gebruik maken van het plein en dat hier zo nu en dan 
onprettige situaties door ontstaan. Men vindt het daarom belangrijk dat er (in het kader 
van de sociale controle) goed zicht blijft vanuit de woningen op het plein. 

• De bomen lijken erg dicht bij de gevels te staan, geven enkele bewoners aan. Hierdoor 
wordt heel wat binnenvallend zonlicht ontnomen. 

• Het mooie aan dit voorstel is dat de bomen van onderuit zouden kunnen worden 
aangestraald en om zo een aparte sfeer te creëren. Echter voor de slechtzienden in de 
buurt zijn uplighters heel oncomfortabel.

• Men is bang dat de waterdoorlatende materialisering van dit plein (grind / zand) 
erg vatbaar is voor hondenpoep, en zou kunnen leiden tot het ontstaan van een 
onaangename ruimte.

• Volgens veel bewoners is het verplaatsbare meubilair erg onverstandig aangezien dit 
gevoelig is voor vandalisme en / of diefstal. Een alternatief hiervoor zou zijn om het 
meubilair dusdanig te positioneren dat het los lijkt te staan maar wel aan de grond is 
bevestigd.

• De drinkfontein wordt wel erg gewaardeerd door de jongeren. Deze zou trouwens perfect 
ook in de twee andere scenario’s kunnen worden geïntegreerd.

• De zone met de plantenbakken voor de woningen aan de zuidzijde wordt ook in dit 
voorstel erg gewaardeerd. Het draagt bij aan de veiligheid tijdens het in- en uitlopen van 
de woningen zonder hierbij hinder te ondervinden van het fietsverkeer. Enkele bewoners 
zijn misschien wel geïnteresseerd om voor het onderhoud van de bakken in te staan.
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4 HET KLIMAATPLANTSOEN

Beknopte omschrijving van het voorstel:

Het concept van het klimaatplantsoen is gericht op de combinatie van zowel zoveel mogelijk 
te verkoelen, maar ook tijdens piekbuien zoveel mogelijk water te kunnen bufferen en 
infiltreren.

Het idee is om de verkeersstromen zoveel mogelijk centraal over het plein te laten lopen 
om zo de ruimte voor de woningen aan de zuidzijde alleen nog voor voetgangers te laten 
dienen. Het plein zal maximaal worden vergroend en in sommige delen worden verdiept 
zodat er ruimte wordt geboden voor het lokaal opvangen en infiltreren van hemelwater. 
Andere delen van het groen kunnen wat hoger komen te liggen zodat er een rijke diversiteit 
in de vegetatie kan worden aangebracht.

Impressie van het scenario - Het klimaatplantsoen
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Reacties op dit voorstel:

• Het klimaatplantsoen wordt over het algemeen het meest gewaardeerd. Men ziet de 
centraal gepositioneerde fietsroute als voornaamste pluspunt, maar hierbij is wel van 
belang dat ervoor wordt gezorgd dat er aan de zuidzijde voor de woningen iets wordt 
geplaatst zodat fietsers niet alsnog voor de woningen langs zullen fietsen. Ook moet 
goed worden nagedacht hoe fietsers en voetgangers, en zittende mensen veilig kunnen 
worden gecombineerd. Dit zou opnieuw tot conflicten kunnen leiden.

• De mogelijke diversiteit in groen wordt als zeer positief gezien. Bewoners geven echter 
wel aan dat het beheer hierbij een grote rol zal gaan spelen. Men is er nog bang voor 
dat de groene plekken gebruikt zouden kunnen worden als plek waar men afval dumpt, 
honden hun behoefte doen enz. Misschien moet er zelfs een apart hondentoilet worden 
voorzien (tenzij die in de buurt al aanwezig is).

• In tegenstelling tot scenario 2 zijn er minder bomen die een schaduw werpen op de 
appartementen, maar is er toch voldoende gevarieerd groen aanwezig. Bewoners zijn 
erg benieuwd naar de uiteindelijke plant- en boomkeuze.

• Één van de omwonenden gaf aan zelf nog over een boom (in pot) te beschikken die 
wellicht in deze variant in het plantsoen zou kunnen worden geplant. Mogelijkheden voor 
een nauwere betrokkenheid van de bewoners in de ontwikkeling en / of het beheer van 
deze tuin zijn daarom nader te verkennen.

• Er ontbreekt volgens sommige bewoners nog ruimte voor de kinderen om te spelen. Enige 
interactie met het vooralsnog ontoegankelijke groen zou van grote meerwaarde kunnen 
zijn. Het plaatsen van een drinkfontein zou al een mooie toevoeging kunnen zijn.


