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De stad Antwerpen is bekommerd om zijn publieke ruimte. Het uitzicht van de publieke ruimte bepaalt 
sterk de identiteit van de stad en de ruimtelijke samenhang tussen verschillende stadsdelen. Zo is 
er geen onderscheid tussen een zitbank in Hoboken en een zitbank in Park Spoor Noord. Door deze 
uniformiteit gaan Antwerpenaren en bezoekers van de stad de identiteit van de stad herkennen en 
straten en pleinen kunnen lezen. De openbare ruimte in Antwerpen wordt integraal aangepakt.

De straatmeubilaris is al sinds 2010 een instrument voor beslissingsnemers, van projectleiders, 
technici en ontwerpers. Zij hebben allemaal hun aandeel in het vormgeven van de publieke ruimte. 
Het resultaat is een document dat praktisch is, zonder reflectie te schuwen, een handboek dat 
didactisch is, maar toch niet remmend werkt, dat algemeen is, maar met voldoende specialisatie, dat 
technisch is maar toch uitgaat van een cultuur van stedelijke kunst en stedelijkheid, dat universeel 
is, maar gebaseerd is op de realiteit en specificiteit van Antwerpen. Dit instrument kan een onderdeel 
zijn van een groter of hoger plandocument. In het kader van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen 
wordt er nagedacht over de hoofdstructuren, de groenstructuur, enz. Daarnaast bestaan er nog 
beeldkwaliteitsplannen, een pleinenplan, een stoepenplan, een verlichtingsplan, enz. Duidelijk is 
dat op alle schaalniveaus moet worden gekeken: van de stoeptegel tot de stad als geheel. 

Er was nood om dit instrument te herwerken, om uniformiteit te bekomen en/of te behouden, 
eigenheid te bieden en het overheidshandelen efficiënt te houden. De belangrijke voorwaarden 
waren, het behouden van de kwaliteit van het straatmeubilair doorheen de tijd, dat er verder kon 
worden gegaan op het reeds bestaande straatmeubilair en dat de verschillende componenten 
compatibel bleven. Zo kan er op lange termijn gewerkt worden en wordt er gegarandeerd dat nieuwe 
vervangstukken aansluiten op het bestaand meubilair. Deze nieuwe straatmeubilaris is dan ook een 
verdere aanzet naar een integrale aanpak van de publieke ruimte in Antwerpen. Het is een instrument 
voor hen die morgen de verantwoordelijkheid zullen dragen voor de vernieuwing van de Antwerpse 
buitenruimte. Belangrijk is immers dat de doelstellingen op het terrein worden gerealiseerd. Dit 
handboek is dus een verdere stap naar een voluntaristisch beleid dat Antwerpen tot een stad moet 
maken waar de culturele en esthetische waarde ook “van de grond” kan worden afgelezen.

De volgende hoofdstukken moeten gelezen worden als een leidraad, een cataloog, waarbij de 
standaardelementen vastgelegd worden. Daarnaast bestaan er een aantal varianten waaruit kan 
gekozen worden bij heraanleg of opwaardering van bijvoorbeeld de historische binnenstad, de 
cultureel, historisch of esthetisch waardevolle gebieden, de beeldbepalende locaties of waar om 
welke reden ook een ander accent wil gelegd worden.

De lijst is niet limitatief. Het is immers een momentopname, waardoor deze inventaris bij nieuwe 
tijden, nieuwe ontwikkelingen, ander beleid of bijkomende regelgeving steeds aanwijzigingen 
onderhevig zal zijn. Jaren geleden werd de eerste stap gezet om de neuzen in dezelfde richting te 
krijgen. Dit bleek een succes. Maar tijden evolueren en nu en dan is het nodig om te reflecteren en 
aanpassingen door te voeren die verder bouwen op gekende of nieuwe inzichten. 
Hoe langer hoe meer worden materialen, kleuren en objecten op elkaar afgestemd zodat het doel 
steeds dichter komt, een herkenbaar en onderhoudbaar Antwerpen.
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Stedelijk meubilair is geen nieuw fenomeen. Het zijn sociale objecten die de noden en de waarden van een 
gemeenschap weergeven in een bepaalde periode. Ze werden ontworpen in de algemene architecturale 
context van hun tijd. Straatverlichting, palen, signalisatie en andere objecten gaven de stad een eigen en 
particulier karakter. 

Sociale veranderingen leidden echter tot het verdwijnen van een hele reeks straatmeubilair uit het verleden 
omdat hun doel voorbijgestreefd was. Stadspoorten of tolposten aan de toegangen van de stad zijn een 
dergelijk voorbeeld. Ook schandpalen zijn verdwenen van onze pleinen. Fonteinen werden minder belangrijk 
in de 19de eeuw sinds de aanleg van waterleidingen, ze waren niet langer functioneel en werden eerder 
ornamenteel. Ook de gasverlichting werd vervangen. De klok of het uurwerk is enkel nog aanwezig in 
stationsgebouwen en nauwelijks nog te vinden in straten en pleinen. De laatste telefooncel is ondertussen 
ook verdwenen. 

Andere elementen werden wel behouden en zelfs voor dezelfde doeleinden zoals markeringen. Ze bakenen 
al sinds de Romeinse tijd zones af voor voetgangers en moeten voertuigen verhinderen deze te betreden. Ze 
bestonden al in de Mesopotamische steden om heilig land af te bakenen van het andere publieke ruimte. 
Ook informatiepanelen en afstands- en richtingwijzers zijn zo oud als de straat. 

Sinds de 19de eeuw is er versneld straatmeubilair bijgekomen. Elektrische verlichting is misschien de meest 
spectaculaire vooruitgang geweest, maar ook de introductie van openbaar vervoer gaf een aanzet tot een 
hele reeks nieuw meubilair: van een tramhalte tot een schuilhuisje met informatieborden en omheiningen, 
tot zelfs de meest complexe ontwerpen van metrotoegangen.

In de tweede helft van de 20ste eeuw werden nieuwe materialen geïntroduceerd en vonden voornamelijk 
de kunststoffen hun intrede in het straatbeeld. Op het einde van dezelfde eeuw zagen we het gebruik van 
nieuwe technologieën: informatiepanelen verbonden met het internet, vlakke en platte schermen met 
reclame en digitale verkeer- en parkeergeleidingssystemen. 

Er gaat dus nog een hele potentiële wereld open voor nieuw straatmeubilair.
Maar al in 1935 was er sprake van een overaanbod aan straatmeubilair. In het ‘Maandschrift der Koninklijke 
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen’ verscheen een artikel ‘Antwerpen: stad van straatmeubelen 
en palen….’ ¹

Een citaat over de omgeving van de opera:
“…Overigens is het daar in de buurt het schoonste landschap van palen en straatmeubelen geworden 
dat men zich indenken kan: gazettenhuisjes, tramhuisjes, woning van den verkeersagent, lichtreclame, 
papierbussen, lantaarns, grote en kleine palen. Hooge palen voor de verlichting van den weg naar den 
tunnel; en kleinere palen, als verkeerspalen, museumpalen, lantaarnpalen, trampalen, enz. Het gezamenlijk 
aspect is grandioos. Laat er ons mee doorgaan, asjeblieft. Niet rusten, volhouden, nog uitbreiden. Hier en 
daar is er nog een plaatsje op het voetpad, waar de voetganger zich doorheen worstelen kan. Die plaatsjes 
moeten gestopt worden. Dus, met frisschen moed vooruit? Laat de palen en de straatmeubelen verder 
aanrukken!...”

 ¹ Uit “Antwerpen: stad van straatmeubelen en palen….” in Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 1935, 

nr. 1 (januari), p. 26-27
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Vandaag is het niet anders dan in 1935. Een groot deel van de tijd lopen wij rond in de buitenruimte waar, 
naast andere mensen, een onnoemelijk aantal objecten ons pad kruisen. Deze nodigen ons uit om te gaan 
zitten, verlichten de weg, organiseren en verdelen de ruimte, voorzien de mogelijkheid voor evenementen 
aan te kondigen, beschermen ons tegen voertuigen enz. De stad gebruikt dus allerhande stedelijk meubilair, 
verlichting, signalisatie end. voor een eindeloos aantal verschillende doeleinden die de achtergrond of het 
decor vormen van het stedelijk leven.

Deze stedelijke elementen dragen bij tot de aankleding en het karakter van die ruimten die voor publiek 
gebruik bestemd zijn. Zij beïnvloeden de publieke ruimte waarin wij leven, wonen, bewegen, ontmoeten 
en handelen. Ze geven vorm aan het beeld, imago, persoonlijkheid en charisma van een stad. Het creëert 
dus niet alleen een fysieke ruimte, maar ook een imaginaire. Men weet immers nooit wanneer men een 
stad voor de laatste keer bezoekt, maar de banken, de straatverlichting en de vorm en aankleding van haar 
straten, zullen samen met de vele ervaringen, steeds in herinnering blijven.²

De aard, karakter, beeld en functionaliteit van deze objecten zal dus in ruime mate de meerwaarde bepalen 
die een straat of plein onderscheidt van andere, die de ene stad onderscheidt van de andere. Het geeft pleinen 
en straten structuur en heeft een dominante invloed op de aard en het karakter van de publieke ruimte.
Tenslotte is de straatmeubilaris ook een instrument om snel, effectief en efficiënt de kwaliteit van de 
buitenruimte aan te pakken. Op die manier kan men bijvoorbeeld ‘achtergebleven’ gebieden of buurten 
in ontwikkeling eenvoudig en zonder al te veel middelen en overlast, optrekken naar het referentieniveau 
van de binnenstad.

Ondanks de ruime keuze en de diversiteit van producten die ter beschikking staan, blijft de ‘gemeubileerde’ 
buitenruimte op vele plaatsen een rommelig en triest uitzicht bieden. De oorzaak hiervan moet deels gezocht 
worden bij (de vormgeving van) de producten zelf, maar meer nog de combinatie van de verschillende 
objecten in relatie met de bebouwde omgeving. Want meer en meer stedelijke objecten worden door 
industrieel vormgevers afzonderlijk ontworpen, als massaproduct vervaardigd, aangekocht door een 
(willekeurige) stadsdienst en neergezet op de plaats waar dat nodig lijkt.

Daarnaast is voor het plaatsen van (het meeste) straatmeubilair geen bouwvergunning vereist. In 
tegenstelling tot de normale bebouwing onttrekt de aankleding van de niet-bebouwing zich hierdoor aan 
elke ruimtelijke, functionele en esthetische begeleiding. Straatmeubilair en hun plaats in de ruimte zijn 
op vele plekken verworden tot chaos. Vele stadsdiensten zetten naar eigen inzicht producten op straat, 
zonder te kijken of de gekozen elementen wel echt noodzakelijk zijn, of zij het enige alternatief zijn, of zij 
combineerbaar zijn met andere objecten en of zij een samenhang vertonen met de omgeving.

Als laatste bemerking kan gesteld worden dat bij de aanschaf van het straatmeubilair door de diverse 
diensten de beoordeling van de producten vaak eenzijdig en utilitair is. Argumenten met betrekking tot 
onderhoud, vandalismebestendigheid en kostprijs spelen een doorslaggevende rol. Vaak gaat het dan nog 
om de aankoop van grote aantallen en bij een slechte keuze is de ‘schade’ dan ook omvangrijk.

² J.Serra (eds.) in 'Elementos Urbanos/Urban Elements', editie 2001, p. 4-5
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De eisen die aan het straatmeubilair worden gesteld nemen dus alsmaar toe. Om diverse redenen drong een 
uniformering en/of harmonisering zich op. De hoeveelheid aan straatmeubilair maakte het straatbeeld er 
niet minder druk op en de herkenbaarheid en de kwaliteit ging er op achteruit. Ook het beheer van al deze 
objecten werd er niet eenvoudiger op. Twintig soorten vuilbakken met evenveel vormen, kleuren, maten 
en sluitingssystemen dragen zeker niet bij tot een kwalitatieve ervaring van het publieke ruimte door de 
bewoner, bezoeker of gebruiker, en zeker niet door de terreinbeheerder.

Een “familie van straatmeubilair”, in de straatmeubilaris, was een eerste aanzet in 2010 om hiervoor een 
oplossing te bieden.

Er was nood om dit instrument te herwerken, om uniformiteit te bekomen en/ of te behouden, eigenheid 
te bieden en het overheidshandelen efficiënt te houden. De belangrijke voorwaarden waren, het behouden 
van de kwaliteit van het straatmeubilair doorheen de tijd, dat er verder kon worden gegaan op het reeds 
bestaande straatmeubilair en dat de verschillende componenten compatibel bleven. Zo kon er op lange 
termijn gewerkt worden en werd er gegarandeerd dat nieuwe vervangstukken aansluiten op het bestaand 
meubilair. 

De lijst met straatmeubilair is niet limitatief en zal steeds aan wijzigingen onderhevig zijn. 

Achtereenvolgend worden behandeld:

• zitbanken en tafels
• palen
• fietsenstallingen
• hekwerken en afsluitingen 
• afvalbakken
• ondergrondse containers
• boombeschermingen
• plantvakbeschermingen
• plantenbakken
• drinkwaterfonteinen
• informatiedragers
• vlaggenmasten
• halte- infrastructuur
• overkappingen
• verlichting

Voor een groot aantal types straatmeubilair bestaan er raamcontracten met externe leveranciers.

 ISTRAATMEUBILAIR NUI

- STRAATMEUBILARIS -
NU

          6



Met deze nieuwe versie van de straatmeubilaris moet een volgende stap gezet worden naar een verhoging 
van de kwaliteit van de buitenruimte. Bij die kwaliteit gaat het niet alleen om de technische kwaliteit, 
maar ook nog om andere zaken zoals esthetiek, functionaliteit, veiligheid en belevingswaarde. De publieke 
ruimte heeft immers een grote invloed op de beleving van bewoners voor hun woon- en leefsituatie. Deze 
belevingswaarde wordt niet alleen direct bepaald door de aanleg en het gebruik van de straat of het plein, 
maar ook indirect - of subjectief - door andere factoren ervaren, zoals leefbaarheidsproblemen, vervuiling, 
sluikstorten, foutparkeren, onveiligheidsgevoel, criminaliteit, enz. Veelal kunnen ook deze factoren door 
ingrepen in de publiek ruimte worden gereduceerd. Het ontwerp en de aankleding van de publieke ruimte 
verdienen de aandacht. 

Daarom moet de inhaalbeweging, voor de vernieuwing van de publieke ruimte in Antwerpen, nog steeds 
verdergezet worden. Nieuwe ontwerpen moeten worden opgemaakt zodat de buitenruimte een nieuwe 
uitstraling krijgt. De resultaten zijn innoverend en stimulerend en zet aan tot particulier initiatief. 

Een aanpak waarbij de publieke ruimte op een integrale wijze wordt benaderd en georganiseerd, wint 
steeds meer aan belang. Een geïntegreerde aanpak waarbij de verschillende elementen zoals verhardingen, 
rioleringen, straatmeubilair, vuilbakken, verlichting en groenobjecten, in samenhang worden bekeken 
verdient de voorkeur. Deze meer integrale manier van werken heeft concreet tot doel om rond het taakveld 
publieke ruimte bij te dragen aan de leefbaarheid, aan de tevredenheid van de burger, aan een verbetering 
van de efficiëntie van het overheidshandelen en dus uiteindelijk ook aan het verbeteren van de relatie 
burger-bestuur.

 IPUBLIEKE RUIMTE EN 
 DE INTEGRALE AANPAKI
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Nieuwe materialen en technieken worden toegepast sinds de tweede helft van de 20ste eeuw. Daarvoor 
waren hout, staal (gietijzer) en natuursteen de meest gebruikte materialen in het gamma straatmeubilair. 
Nochtans is de keuze niet louter een markt- of tijdsgebonden aangelegenheid. Verschillende aspecten 
moeten leiden tot de juiste keuze van materiaal voor het juiste object. 

Straatmeubilair staat immers steeds blootgesteld aan alle weersomstandigheden en aan veelvuldig gebruik. 
Daarom moet het onkwetsbaar zijn, sterk en solide, blijvend en bestand tegen veroudering, zonnestralen, 
temperatuurschommelingen, corrosie, … Maar ook de ergonomie van het object zal mee het materiaal 
gaan bepalen. Daarnaast mag niet vergeten worden dat straatmeubilair wel vaker onderworpen is aan 
oneigenlijk gebruik. Een niet onbelangrijke overweging is ten slotte de duurzaamheid. De milieu-impact 
van het materiaal moet mee worden genomen bij de keuze evenals de levenscyclus ervan, vanaf het begin 
tot en met de recyclage.

De keuze van het materiaal mag dan al één aspect zijn, de afwerking of bewerking is een ander aandachtspunt. 
Want om de gevoeligheid aan voormelde factoren te beheersen, worden de objecten bestendig gemaakt 
door afwerklagen die ze versterken en/of beschermen tegen rondvliegend stof, vervuiling, solventen en 
beschadiging.

Tenslotte is het belangrijk om te kiezen voor duurzaam en kwalitatief hoogstaand materiaal. De aankoop 
mag dan al duurder zijn in het begin, dit verdient men op lange termijn dubbel terug. Goede producten 
vragen minder onderhoud, hebben een langere levensduur en mooi materiaal dwingt bovenal respect af. 

Als laatste toch nog dit: Antwerpen mag ook gezien worden!

 IKENMERKENI
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Straatmeubilair wordt geplaatst in de publieke ruimte en is er dus voor het gebruik van eenieder. Het 
is ontworpen voor een specifiek gebruik of voor een specifieke plek, vertrekkende van een particuliere 
opgave tot het universele straatmeubilair dat zonder onderscheid overal kan geplaatst worden. Het 
gemeenschappelijk doel is steeds een publieke dienstverlening, een verbetering van het openbaar (straat)
leven en een opwaardering van de publieke ruimte.

Vanuit deze doelstellingen kunnen een aantal algemene eisen gedistilleerd worden die steeds gesteld 
worden aan de vormgeving en de keuze van straatmeubilair:

1. functioneel en rationeel
Een eerste uitgangspunt is de gebruikswaarde. Het object is ontworpen met een functie en niet als ornament. 
Straatmeubilair is dus eenvoudig, sober en zonder al te veel ornamenten. Het is duidelijk waarvoor het 
dient en het is gebruiksvriendelijk voor iedereen. Het object is gecreëerd als publieke dienstverlening op 
eender welke plek voor eender welke passant.  

2. creatief en esthetisch 
Functionaliteit en rationaliteit mogen echter niet leiden tot banale objecten. Creativiteit is een sleutelbegrip 
voor doordachte objecten, waarbij aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke kwaliteiten. Een esthetisch 
waardevol product is daarom niet duurder, maar geeft wel een belangrijke meerwaarde aan de publieke 
ruimte. Het dwingt bovenal respect af. De publieke ruimte en dus ook het straatmeubilair is immers het 
visitekaartje van de stad, wijk of buurt.

3. ergonomisch
De objecten zijn aangepast aan de aard en de begrenzingen van de mens. Bij de vormgeving is rekening 
gehouden met de eigenschappen van de mensen waarvoor het gemaakt wordt.

4. harmonieus
Het straatmeubilair is niet uniform, maar wel harmonieus. Er is een eenheid en geen eentonigheid. Het sluit 
op elkaar aan, zonder elkaar te willen overtroeven. Bovendien is het ook in harmonie met de omgeving. 
Straatmeubilair is niet ontworpen om op te vallen. Het staat er voor zeer uiteenlopend dagelijks gebruik. 
Het is aangenaam, respectvol en aangepast aan de omgeving (en niet omgekeerd).

5. duurzaam
Er wordt hoe langer hoe meer geproduceerd met respect voor onze toekomst, voor de komende generaties. 
De wens is om de consumptie te laten dalen, de lichtpollutie en energieverbruik te verminderen, de 
materialen te recupereren, enz. kortom: de milieukost te verlagen.

6. conform de norm
Straatmeubilair voldoet nog aan een aantal normen. Het is o.a. bestand tegen aanrijdingen, tegen vandalen, 
tegen graffitti, tegen vuur (en zelfdovend zijn), tegen urine (honden), tegen roest en het is krasvast.

KENMERKEN EISEN
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7. toegankelijk
Het ontwerp van de objecten houdt rekening met personen met een handicap of een mindere mobiliteit, 
ouderen en kinderen. Iedereen moet kunnen zitten, zijn glas naar de container kunnen wegbrengen, enz.

8. onderhoudsvriendelijk 
Straatmeubilair is onderhevig aan veel factoren. Herstel en vervangingen zijn schering en inslag. Er is dan 
ook nood aan eenvoudig materiaal dat snel en zonder veel kosten kan beheerd en onderhouden worden. 
Het is dus onderhoudsvriendelijk – liefst zelfs met een minimaal onderhoud. Straatmeubilair is ook bestand 
tegen fysieke agressie en atmosferische reacties. Het is stabiel, duurzaam, licht en manipuleerbaar. Alle 
objecten zijn zo ontworpen dat ze er na vele jaren (intensief) gebruik nog goed uitzien.
De voorkeur gaat uit naar het meubilair uit de straatmeubilaris. Alles wat hier niet in staat, kan niet 
onderhouden worden en zal verwijderd worden indien het stuk is.

9. betaalbaar
De prijs staat in verhouding tot de kwaliteit van het product. Het is niet onbelangrijk om te kiezen voor 
duurzaam en kwalitatief hoogstaand materiaal. De aankoop mag dan al duurder zijn in het begin, dit 
verdient men op lange termijn dubbel terug. Goede producten vragen minder onderhoud, hebben een 
langere levensduur en mooi materiaal dwingt bovenal respect af.

10. integrale aanpak
Een geïntegreerde aanpak verdient de voorkeur waarbij de verschillende elementen zoals verhardingen, 
rioleringen, straatmeubilair, vuilbakken, verlichting en groenobjecten,enz. in samenhang worden bekeken. 
Een generiek ontwerphandboek werd opgemaakt: het draaiboek publieke ruimte waarin de principes worden 
geformuleerd die de stad Antwerpen hanteert bij de ontwikkeling en aanleg van de publieke ruimte over 
de hele stad en haar districten. Het handboek focust op de gewenste maatvoering van het publieke ruimte, 
waaronder de inplanting van functionele elementen op de voetpaden. Ook wordt er steeds advies gevraagd 
aan de dienst Ontwerp en Uitvoering.

KENMERKEN EISEN
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Tot een 10-tal jaren geleden was er nog geen visie omtrent het straatmeubilair laat staan over de kleur 
ervan. Het straatbeeld had dus een overaanbod aan kleurstellingen. De stad Antwerpen besliste om 
paal en perk aan te stellen aan de vele kleurschakeringen en legde een aantal jaren geleden een eigen 
stadskleur op, deze kleur kreeg al snel de naam ‘stadsgrijs’. Dit is een grijs dat niet té donker is waardoor het 
‘s avonds niet verdwijnt in de nacht. Het is geen eentonige of doodse kleur. Bovendien neemt het minder 
snel vervuiling op zodat het geen verwaarloosde en vervuilde blik nalaat. Door een bruine toon heeft het 
een warmer karakter.

Een aantal verffabrikanten werkten aan een samenstelling met de tint in verschillende uitvoeringen. Deze 
kleur wordt nu voor de stad aangemaakt in natte (borstel of spuiten) en droge (poedercoating) lak. De 
natte lak laat toe om op het terrein met eigen mensen straatmeubilair bij te schilderen of te herschilderen, 
de poedercoating zal aangewend worden voor het geleverde straatmeubilair door derden. Deze verf is 
bovendien samengesteld met polyamide-korrels. Dit maakt de verf matter, krasvaster en vooral minder 
hechtend voor allerhande stickers en andere klevers en/of affiches. 

De kleur ‘stadsgrijs’ wordt niet alleen als verf gebruikt maar wordt consequent doorgetrokken naar alle 
straatobjecten zoals bijvoorbeeld in de kunststofkleur van nutskasten.

KENMERKEN KLEURSTELLING

- STRAATMEUBILARIS -
KLEURSTELLING
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Bij elk type straatmeubilair is een kaartje toegevoegd met daarop de zones aangeduid in welke gebieden 
van de stad Antwerpen het object kan worden geplaatst.

KAARTEN OVERZICHTSKAART
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KAARTEN DETAIL
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Zitbanken worden sinds jaar en dag voorzien op pleinen en straten, in parken en perken, onder bomen en 
langs kaden. Dit meubilair maakt van het publieke ruimte een publieke ruimte, zorgt voor het onderscheid 
tussen straat en steenweg; het maakt van de buitenruimte een ruimte waar het aangenaam is om te zitten, 
te rusten, te communiceren, te observeren of zelfs te spelen.

De stad Antwerpen plaatste jarenlang ‘Centaure’- zitbanken. Deze bleek een uitermate onderhoudsvriendelijke 
bank vanwege haar eenvoudige samenstelling met een minimum aan onderdelen. Met dit gegeven 
in het achterhoofd ontstond een standaardtype dat voldeed aan een hoog eisenpakket, gaande van 
onderhoudbaarheid over functionaliteit tot budgetvriendelijkheid. Deze standaard bank blijft behouden, 
de mogelijke variaties worden zelfs nog uitgebreid.
De ervaring leerde ons dat een te groot gamma aan banken werd opgenomen in een voorgaande 
meubilaris. Sommige banken werden niet geselecteerd in ontwerpen, andere bleken niet te voldoen aan 
de verwachtingen, aan de eisen naar gebruikscomfort of leverden onderhoudsproblemen. Daarom werd 
een onderzoek gedaan naar gewenste banktypes binnen ons publieke ruimte. 

Hieruit bleek dat we in de stad het aantal types kunnen beperken tot 3 categoriën banken. De eerste is 
een grote familie van de standaard zitbank en standaard tafel. De tweede categorie is het plateaumodel 
en bijpassende tafels. De laatste categorie is de lineaire bank. Deze kan voorzien worden op poten of op 
een keerwand. De tafels en zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst. 

Bijgevoegd tabel geeft weer in welke situaties de verschillende categoriën gebruikt mogen worden. 

ZITBANKEN - TAFELS VISIE
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straat   winkelstraat boulevards  pleinen  parken strategische projecten

standaard
SA/ZB/01

x x x x x x

plateau
SA/ZB/02

x x x x

lineair op poten
SA/ZB/03/01

x x

lineair op keermuur
SA/ZB/03/02

x x

ligbanken nog in ontwerpfase



Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Standaard zitbank met rugleuning en met armsteun
Afmetingen
SA/ZB/01/01 standaard zitbank, met rugleuning en armsteun
Lengte: 600/1500/3000/4500 mm
Hoogte: 846 mm
Zithoogte: 450 mm
Hoogte armsteun: 670 mm
Diepte: 645 mm
Materialen
Poten: gietaluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 33 x 107 mm

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/01/01 | STANDAARD ZITBANK MET RUGLEUNING EN
             MET ARMSTEUN
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst. 
De poten van de zitbank worden op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/01/01 | STANDAARD ZITBANK MET RUGLEUNING EN
             MET ARMSTEUN
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IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/01/02 | STANDAARD ZITBANK ZONDER RUGLEUNING

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Standaard zitbank zonder rugleuning
Afmetingen
SA/ZB/01/02 standaard zitbank, zonder rugleuning 
Lengte: 600/1500/3000/4500 mm, in te korten indien plaatsing bij een tafel 
Hoogte: 464 mm
Zithoogte: 450 mm
Diepte: 513 mm
Materialen
Poten: gietaluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 33 x 107 mm
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst. 
De poten van de zitbank worden op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/01/02 | STANDAARD ZITBANK ZONDER RUGLEUNING
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties volgens bankennota, in overleg met de 
dienst Ontwerp en Uitvoering
Beschrijving
Standaard ronde zitbank met  rugleuning, met of zonder armsteun
Afmetingen
SA/ZB/01/03 standaard ronde zitbank met  rugleuning, met of 
                        zonder armsteun
Buitendiameter: 4000 mm
Hoogte: 846 mm
Zithoogte: 450 mm
Hoogte armleuning: 670 mm
Diepte: 645 mm
Materialen
Poten: gietaluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 33 x 107 mm

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/01/03 | STANDAARD ZITBANK, ROND - MET RUGLEUNING  
                   MET OF ZONDER ARMSTEUN
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst. 
De poten van de zitbank worden op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 

- STRAATMEUBILARIS -
ZITBANKEN EN TAFELS
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IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/01/03 | STANDAARD ZITBANK, ROND - MET RUGLEUNING  
                   MET OF ZONDER ARMSTEUN

          20



IZITBANKEN EN TAFELSI
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties volgens bankennota, in overleg met de
dienst Ontwerp en Uitvoering
Beschrijving
Standaard brede zitbank zonder rugleuning
Afmetingen
SA/ZB/01/04 standaard brede zitbank zonder rugleuning
Lengte: 600/1500/3000/4500 mm
Hoogte: 464 mm
Zithoogte: 450 mm
Diepte: 1050 mm
Materialen
Poten: gietaluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                 bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 33 x 107 mm

SA/ZB/01/04 | STANDAARD ZITBANK BREED - ZONDER RUGLEUNING
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst.
De poten van de zitbank worden op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 
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IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/01/04 | STANDAARD ZITBANK BREED - ZONDER RUGLEUNING
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Enkel te plaatsen in combinatie met de standaard tafel  SA/TA/01
Beschrijving
Standaard zitbank met rugleuning, zonder armsteun
Afmetingen
SA/ZB/01/04 standaard zitbank met rugleuning, zonder armsteun
Lengte: 600/1500/3000/4500 mm, steeds in te korten
Hoogte: 864 mm
Zithoogte: 450 mm
Diepte: 645 mm
Materialen
Poten: gietaluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt,
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 33 x 107 mm

SA/ZB/01/05 | STANDAARD ZITBANK MET RUGLEUNING
                                          ZONDER ARMSTEUN
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst.
De poten van de zitbank worden op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 
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ZITBANKEN EN TAFELS

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/01/05 | STANDAARD ZITBANK MET RUGLEUNING
                                          ZONDER ARMSTEUN
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Enkel te plaatsen in combinatie met standaard zitbank zonder rugleuning 
SA/ZB/01/02 ingekort in functie van het gebruikscomfort of met standaard
zitbank met rugleuning zonder armsteun SA/ZB/01/05
Beschrijving
Standaard tafel
Afmetingen en gewicht
SA/TA/01 standaard tafel
Lengte: 1500/3000 mm 
Hoogte tafelpoot: 756 mm
              tafelblad: 740 mm
Diepte: 1050 mm
Materialen
Poten: gietaluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 33 x 107 mm
 

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/TA/01 | STANDAARD TAFEL
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Plaatsing
De tafels worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst.

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/TA/01 | STANDAARD TAFEL
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp 
en Uitvoering
Beschrijving
Plateaubank met robuust houtwerk, enkel, zonder rugleuning
Afmetingen
SA/ZB/02/01 zitbank, plateaumodel, enkel, zonder rugleuning
Lengte: 600/(2100)/3000/4500 mm
Zithoogte: 450 mm
Diepte: 570 mm
Materialen
Poten: gemetalliseerd staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt,       
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 50 x 150 mm

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/02/01 | ZITBANK PLATEAUMODEL ZONDER RUGLEUNING
                                                 ENKEL
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SA/ZB/02/01 | ZITBANK PLATEAUMODEL ZONDER RUGLEUNING
                                                 ENKEL
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst. De achterzijde van het 
zitvlak wordt op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 

IZITBANKEN EN TAFELSI

          28 - STRAATMEUBILARIS -
ZITBANKEN EN TAFELS



 

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst
Ontwerp en Uitvoering
Beschrijving
Plateaubank met robuust houtwerk, dubbel, zonder rugleuning
Afmetingen
SA/ZB/02/02  zitbank, plateaumodel, dubbel, zonder rugleuning
Lengte: 3000/4500 mm
Zithoogte: 450 mm
Diepte: 1155 mm
Materialen
Poten: gematalliseerd staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 50 x 150 mm

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/02/02 | ZITBANK PLATEAUMODEL ZONDER RUGLEUNING
                                                 DUBBEL
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IZITBANKEN EN TAFELSI
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst. De achterzijde van het 
zitvlak wordt op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 

SA/ZB/02/02 | ZITBANK PLATEAUMODEL ZONDER RUGLEUNING
                                                 DUBBEL

          30



 

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp
en Uitvoering
Beschrijving
Plateaubank met robuust houtwerk, enkel, met gedeeltelijke rugleuning
Afmetingen
SA/ZB/02/03 zitbank, plateaumodel, enkel, met gedeeltelijke rugleuning
Lengte zitvlak: (2100 mm en lengte rugleuning: 1500 mm)
             zitvlak: 3000 mm en lengte rugleuning: 2000 mm
             zitvlak: 4500 mm en lengte rugleuning: 3000 mm
Hoogte: 846 mm 
Zithoogte: 450 mm
Diepte: 570 mm
Materialen
Poten: gemetalliseerd staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 50 x 150 mm

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/02/03 | ZITBANK PLATEAUMODEL MET RUGLEUNING
                                                 ENKEL
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst. De achterzijde van het 
zitvlak wordt op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 

SA/ZB/02/03 | ZITBANK PLATEAUMODEL MET RUGLEUNING
                                                 ENKEL
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp
en Uitvoering
Beschrijving
Plateaubank met robuust houtwerk, dubbel, met gedeeltelijke rugleuning
Afmetingen
SA/ZB/02/04 zitbank, plateaumodel, dubbel, met gedeeltelijke rugleuning
Hoogte: 846 mm 
Lengte zitvlak: 3000/4500 mm
             rugleuning: 2000 mm
Zithoogte: 450 mm
Diepte: 1155 mm
Materialen
Poten: gemetalliseerd staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 50 x 150 mm

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/02/04 | ZITBANK PLATEAUMODEL MET RUGLEUNING
                                                 DUBBEL
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IZITBANKEN EN TAFELSI

Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst. De achterzijde van het 
zitvlak wordt op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 
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SA/ZB/02/04 | ZITBANK PLATEAUMODEL MET RUGLEUNING
                                                 DUBBEL
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp 
en Uitvoering
Beschrijving
Plateautafel met robuust houtwerk
Afmetingen
SA/TA/02 plateautafel met robuust houtwerk
Lengte: 2100/3000/4500/9250 mm
Hoogte: 770 mm
Diepte: 1025 mm
Materialen
Poten: gemetalliseerd staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 50 x 120 mm

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/TA/02 | TAFEL PLATEAUMODEL
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IZITBANKEN EN TAFELSI

Plaatsing
De tafels worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat bevestigd.
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SA/TA/02 | TAFEL PLATEAUMODEL
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp
en Uitvoering
Beschrijving
Bank op poten met fijn lattenwerk voor plaatsen waar lange banken 
gewenst zijn
Mogelijke varianten:
Recht model: met of zonder rugleuning
Gebogen model: met of zonder rugleuning
Afmetingen
SA/ZB/03/01: rechte of gebogen lineaire zitbank, met of zonder rugleuning, op poten
Lengte: 600/2700 mm, bij de lengte 2700 mm: bijkomende modules van 1200 mm mogelijk
Hoogte met zitleuning: 1005 mm
Zithoogte: 487 mm
Diepte zonder rugleuning: 794 mm
             met rugleuning: 799 mm
Gebogen banken met radius: 3000/7000 mm,  vanaf 9000 mm is de radius vrij te kiezen
Materialen
Poten: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 40 x 40 mm

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/03/01 | LINEAIRE BANK OP POTEN RECHT OF GEBOGEN
                                                      MET OF ZONDER RUGLEUNING
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Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst.
De achterzijde van het zitvlak wordt op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 
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uitbreiding mogelijk met modules van 1200 mm
= houten latten + 1 poot + 1 tussensteun voor de bevestiging van de latten

houten latten worden geschrankt geplaatst

IZITBANKEN EN TAFELSI
SA/ZB/03/01 | LINEAIRE BANK OP POTEN RECHT OF GEBOGEN
                                                      MET OF ZONDER RUGLEUNING
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houten latten worden geschrankt geplaatst

Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst.
De achterzijde van het zitvlak wordt op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 

IZITBANKEN EN TAFELSI

- STRAATMEUBILARIS -
ZITBANKEN EN TAFELS

SA/ZB/03/01 | LINEAIRE BANK OP POTEN RECHT OF GEBOGEN
                                                      MET OF ZONDER RUGLEUNING
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SA/ZB/03/01 | LINEAIRE BANK OP POTEN RECHT OF GEBOGEN
                                                      MET OF ZONDER RUGLEUNING
                                                  
Plaatsing
De zitbanken worden in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst.
De achterzijde van het zitvlak wordt op 100 mm van de achterzijde van de betonplaat bevestigd. 
Gebogen banken met radius: 3000/7000 mm, vanaf 9000 mm is de radius vrij te kiezen.
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp 
en Uitvoering
Beschrijving
Rechte lineaire zitbank met fijn lattenwerk, met of zonder rugleuning, op
keermuur voor plaatsen waar lange banken gewenst zijn
Afmetingen
SA/ZB/03/02: rechte lineaire zitbank, met of zonder rugleuning, op keermuur
Keermuur: lengte: vrij te bepalen
                   hoogte: 380 mm
                   diepte: > 480 mm
Houten element: lengte: 1150 mm en bijkomende modules met een lengte van 800 mm mogelijk
                  zithoogte: 464 mm
                  diepte zonder rugleuning: 610 mm
                              met rugleuning: 626 mm
                              zitvlak met rugleuning: 480 mm
                  hoogte met zitleuning: 898 mm
Materialen
Beugels: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Zit- en rugleuning: FSC, PEFC of gelijkwaardig gecertificeerd hout met CoC certificaat, dat grijs verkleurt, 
                                 bij voorkeur een Europese houtsoort uit duurzaam beheerde bossen, sectie 40 x 40 mm
Keermuur: architectonisch beton

IZITBANKEN EN TAFELSI

- STRAATMEUBILARIS -
ZITBANKEN EN TAFELS

SA/ZB/03/02 | LINEAIRE BANK OP KEERMUUR 
                           MET OF ZONDER RUGLEUNING
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IZITBANKEN EN TAFELSI

- STRAATMEUBILARIS -
ZITBANKEN EN TAFELS

Plaatsing
Voor de zitbanken wordt in een onverharde zone altijd op een betonplaat geplaatst.
Bijkomende modules van 800 mm zijn mogelijk.

SA/ZB/03/02 | LINEAIRE BANK OP KEERMUUR 
                           MET OF ZONDER RUGLEUNING
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Palen worden in tal van steden meer en meer geplaatst. Ze zijn niet meer weg te denken uit het stadsbeeld. 
Zozeer zelfs dat het vandaag de dag bijna als problematisch wordt ervaren.

Een eerste aanleiding voor het plaatsen van palen was de opkomst en groei van het gemotoriseerd verkeer. 
Obstakels zijn nodig om het op- of aanrijden te verhinderen. Vooral voetgangersgebieden zijn kwetsbaar 
en vragen dus palen of iets dergelijks om het oprijden te verhinderen.

Ook het aanrijden moet worden vermeden zoals kinderen aan schoolpoorten, terrassen op pleinen, 
monumenten in de stad, schakelkasten, hoogspanningscabines, enz. Deze geven allemaal een aanleiding 
voor het plaatsen van obstakels of palen ter bescherming tegen het (gemotoriseerd) verkeer.

Het toenemende verkeer vraagt ook om een verkeersgeleiding. De inrichting van de straten, de complexiteit 
van het verkeer, maar ook het gedrag van de weggebruiker dwingen tot maatregelen voor verkeersgeleiding.

Tenslotte is er nog het wegbeheer. Het foutparkeren, een gelimiteerde snelheid en het verbod om op 
voetpaden te rijden, dwingt de gemeenschap tot een repressief optreden. Alleen is dit een te grote taak 
geworden, waardoor heil wordt gezocht in de fysieke inrichting van pleinen en straten. De oplossing 
voor het probleem wordt dus doorgeschoven naar het publieke ruimte, waardoor een bos aan obstakels, 
een gamma aan markeringen en een woud van palen wordt gevraagd en gecreëerd. Het wegbeheer en 
politietoezicht wordt herleid tot palen in de publieke ruimte.

Naast de vereisten voor de paal op zich,  zijn er nog een aantal gebruiksmodaliteiten te onderscheiden:

1. VAST: de vaste paal, verankerd in de bestrating is het meest voorkomend model.

2. WEGNEEMBARE PAAL:  bepaalde palen zijn om allerhande redenen weg te nemen.  Markten, leveringen, 
festiviteiten, … vragen een vaste paal die op een of andere manier wegneembaar is. Deze zal op termijn 
meer en meer  vervangen worden door neerklapbare breekpalen. 

3. NEERKLAPPAAL: de neerklappaal werd opgenomen in het gamma omdat  de wegneembare paal te 
vaak voor problemen zorgt wat betreft de  beheersbaarheid. Het plaatsen van de neerklappaal krijgt 
voorrang op plaatsing van een wegneembare paal.

4. BREKEND:  hulpdiensten en brandweer vragen een brekende paal.  Voor hen telt elke seconde en de 
tijd om een paal weg te nemen ontbreekt dan ook.  Een breekpaal breekt bij de minste aanrijding en 
vereist specifieke plaatsingsvoorwaarden.

5. VERDWIJNPAAL: Deze worden enkel nog in uitzonderlijke gevallen geplaatst.

PALEN VISIE
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Alle bovenstaande eisen bundelen in één type paal is echter onmogelijk, mocht het al wenselijk zijn. Een 
reeks drong zich dan ook op, met een duidelijke keuze voor één standaardpaal. In bepaalde gevallen en 
in bepaalde omgevingen kan daar een uitzondering op gemaakt worden. Een paal is immers een publiek 
object geworden, dat mede door de massale toepassing het gezicht van de stad bepaalt.

De stad plaatst en vervangt jaarlijks honderden palen, manipulatie van de palen is daarom een ander 
belangrijk aspect. Waar in het verleden maximaal werd ingezet op het vervangen en het herbruiken van 
onderdelen, is gebleken dat dit voor de onderhoudsdiensten een zeer arbeidsintensieve taak is geworden. 
Daarom worden palen nu eerder zo geplaatst dat ze minder aanrijgevoelig zijn én dat ze vooral steviger 
geplaatst worden. Daarom wordt het principe van de breekbare binnenhuls voor de vaste modellen verlaten. 
Voor de breek-, wegneembare en neerklappalen wordt het principe van 'minimale schade' en het maximaal 
herstellen door middel van onderdelen nog steeds toegepast.

Tenslotte is er de multifunctionaliteit. De mogelijkheid blijft bestaan om een afsluiting te realiseren met 
behulp van kettingen.

Naast deze standaardpaal wordt ook nog een tweede paal als standaard geselecteerd om het stadsgamma 
te vervolledigen. Het betreft een variant van de zogenaamde 'gietijzeren paal'. Dit model wordt geplaatst 
binnen de historische binnenstad, het volledige gebied binnen de Leien. Door de materiaalkeuze sluit dit 
type perfect aan op de beeldbepalende gebouwen en omgevingen; het oogt klassieker, zonder historiserend 
te zijn.  Dit type paal bestaat eveneens in een vaste, wegneembare, breekbare en neerklapbare versie. Door 
het aanlassen van één oog, kan aan de paal een ketting worden bevestigd waardoor die ook als afsluiting 
kan gebruikt worden.

PALEN VISIE
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Locatie
Zone 3 en 4
Geplaatst in heel de stad uitgezonderd het historisch centrum en de 
binnenstad
Beschrijving
Ronde anti-parkeerpaal.
Naar een ontwerp van Rik De Ruysser
Afmetingen
SA/PA/01/01: standaard vaste paal
SA/PA/01/02: standaard breekpaal  -  met rode reflecterende dop
SA/PA/01/03: standaard wegneembare paal  -  met sluitingsmechanisme
SA/PA/01/05: standaard neerklapbare paal met slot
Diameter: Ø 140 mm
Hoogte boven maaiveld: 848 mm 
              onder maaiveld: ca. 400 mm afhankelijk van het type paal
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs

IPALENI
SA/PA/01/01,02,03,05 | STANDAARD PAAL VAST, BREKEND, 
                                                                 WEGNEEMBAAR, NEERKLAPBAAR 
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Plaatsing
Verankering afhankelijk van paaloptie. 
Vaste palen worden door middel van een kernboring Ø 180 mm geplaatst en verankerd in beton.
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Locatie
Zone 3 en 4
Geplaatst in schoolomgevingen in heel de stad met uitzondering van het
historisch centrum en de binnenstad en op specifieke locaties, in overleg met 
de dienst Ontwerp en Uitvoering
Beschrijving
Modulair systeem op basis van de  standaard vaste paal SA/PA/01/01
Afmetingen
SA/PA/01/04: standaard kettingpaal
Diameter: Ø 140 mm
Hoogte boven maaiveld: 848 mm
              onder maaiveld: 395 mm
Lengte ketting: maximum 3000 mm, as/as palen
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Ring en ketting: roestvast staal

IPALENI
SA/PA/01/04 | STANDAARD KETTINGPAAL
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Plaatsing
De palen worden door middel van een kernboring Ø 180 mm geplaatst en verankerd in beton. 
Vanaf drie palen moet er een gelijke tussenafstand worden gehanteerd. De kettingen worden (vast of 
wegneembaar) verankerd door een oog bovenaan de paal.

IPALENI

- STRAATMEUBILARIS -
PALEN

SA/PA/01/04 | STANDAARD KETTINGPAAL



Locatie
Zone 1 en 2
Geplaatst in het historisch centrum en de binnenstad
Beschrijving
Conische paal
Afmetingen
SA/PA/02/01: gietijzeren vaste paal
SA/PA/02/02: gietijzeren breekpaal – met rode reflecterende dop
SA/PA/02/03: gietijzeren wegneembare paal – met slot
SA/PA/02/05: gietijzeren breekbare neerklapbare paal met slot
Diameter:  conisch van Ø 145 mm tot Ø 100 mm
Hoogte boven maaiveld: 750 mm
              onder maaiveld: 400 mm
Materialen
Nodulair staal met KTL coating – kleur: stadsgrijs
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Plaatsing
Verankering afhankelijk van paaloptie.
Vaste palen worden door middel van een kernboring Ø 180 mm geplaatst en verankerd in beton.

IPALENI
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SA/PA/02/01,02,03,05 | GIETIJZEREN PAAL VAST, BREKEND
                                                                 WEGNEEM EN NEERKLAPBAAR 

          50



          51

Locatie
Zone 1 en 2
Geplaatst in een schoolomgeving in het historisch centrum en de binnenstad 
en op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp en Uitvoering
Beschrijving
Modulair systeem op basis van de gietijzeren vaste paal SA/PA/02/01
Afmetingen
SA/PA/01/04: gietijzeren kettingpaal
Diameter: Ø 140 mm
Hoogte boven maaiveld: 848 mm 
              onder maaiveld: 400 mm
Lengte ketting: maximum 3000 mm, as/as palen
Materialen
Nodulair staal met KTL-coating – kleur: stadsgrijs
Ketting: roestvast staal

IPALENI
SA/PA/02/04 | GIETIJZEREN KETTINGPAAL
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Plaatsing
De palen worden door middel van een kernboring Ø 180 mm geplaatst en verankerd in beton. 
Vanaf drie palen moet er een gelijke tussenafstand worden gehanteerd. De kettingen worden (vast of 
wegneembaar) verankerd door een oog bovenaan de paal.
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De fiets als alternatief in het mobiliteitsvraagstuk, kan enkel aan belang winnen als er naast een goede 
fietsinfrastructuur ook wordt gewerkt aan een adequaat stallingenbeleid. Onderzoek toont immers 
aan dat de vrees voor fietsdiefstal het gebruik van de fiets ontmoedigt.

Dit stallingenbeleid heeft twee facetten. 

Enerzijds is er de inplanting: er moet op regelmatige afstand een aanbod aan fietsenstallingen voorhanden 
zijn. Een fietser verplaatst zich immers met eigen energie en bij het ontbreken van voorzieningen in 
de buurt zal de eerste de beste gevel, boom of verlichtingspaal dienen als stalling. 

Anderzijds is er de fietsdiefstalpreventie: de stalling moet ook effectief diefstal onmogelijk maken. 
Als de fiets niet met één of meerdere onderdelen kan geketend worden aan de stalling, voldoet deze 
niet langer aan de eisen van vandaag.

De stad heeft gekozen voor één standaard type fietsbeugel waaraan elke fiets veilig en eventueel op 
meerdere plaatsen kan vastgelegd worden. 

Voor locaties waar een hoge capaciteit nodig is, bijvoorbeeld stationsomgevingen, knooppunten van 
openbaarvervoer of sporthallen, wordt een afzonderlijk type stalling voorzien. Een richtlijn voor het 
gebruik van deze stalling is vanaf 100 fietsparkeerplaatsen of meer.

FIETSENSTALLINGEN VISIE
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Standaard fietsbeugel, omgekeerde U-vorm, samengesteld uit kokerprofielen
Afmetingen
SA/FS/01 standaard fietsbeugel
Lengte: 1000 mm
Hoogte boven maaiveld: 850 mm
              onder maaiveld: 350 mm
Kokerprofiel: 50 x 90 x 3 mm
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs

IFIETSENSTALLINGENI
SA/FS/01 | STANDAARD FIETSBEUGEL
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Plaatsing
De fietsbeugel wordt door middel van een kernboring Ø 120 mm geplaatst en verankerd in beton. 

IFIETSENSTALLINGENI
SA/FS/01 | STANDAARD FIETSBEUGEL
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst aan sporthallen, stations en indien er meer dan 100 
fietsenstallingen gewenst zijn
Beschrijving
Fietsenrek voor groot gebruikersaantal (type NMBS)
Modellen voor 4, 6 en 8 fietsen
Enkelzijdig of dubbelzijdig model
Afmetingen
SA/FS/02 Fietsenstalling voor grote capaciteit
Lengte: afhankelijk van de gekozen module
Hoogte: 1195 mm
Breedte: enkel: 1220 mm
               dubbel: 1760 mm
Afstand tussen de fietsen: 400 mm
Materialen
Thermisch verzinkt staal, eventueel afgewerkt met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs

IFIETSENSTALLINGENI
SA/FS/02 | FIETSENSTALLING VOOR GROTE CAPACITEIT
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Plaatsing
Enkel of dubbelzijdig model, verankerd met laterale steunen op een betonnen fundering of op de bestrating.

IFIETSENSTALLINGENI
SA/FS/02 | FIETSENSTALLING VOOR GROTE CAPACITEIT
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Hekwerken worden in stedelijke gebieden geplaatst ten behoeve van de veiligheid. Met dit ene object wordt 
voorzien in een oplossing voor de afbakening, scheiding en articulatie van de publieke ruimte. De meest 
gekende toepassingen zijn hekwerken langsheen bruggen en opgaande constructies, rondom dokken,
kaden en langsheen vijvers en kanalen.

Antwerpen heeft geen traditie in het plaatsen van hekwerken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mechelen 
of Lier, waar het water door de stad loopt en om veiligheidsredenen balustrades werden geplaatst als 
afboording. In Antwerpen staat het enige noemenswaardige hekwerk langsheen de kaaien en deels langs 
de waterkanten op het Eilandje, waar stad- en havengebied in de 19de eeuw door een hekwerk werden 
gescheiden; enkel de wandelterrassen lieten een blik toe op het havengebeuren.

Sinds een aantal jaren duikt het hekwerk als straatmeubilair terug op. Meestal is de aanleiding de bescherming 
van de zwakke weggebruiker tegen het snelle en agressieve gemotoriseerd verkeer. De laatste jaren zijn 
ze ook meer en meer langsheen trambanen te vinden. Een spoorvoertuig heeft immers altijd en overal 
voorrang. Bovendien wordt het steeds vaker voorgesteld als alternatief op de vele reeksen palen in de stad. 
Met de mogelijkheid om klimplanten of haagstructuren er tegen te laten groeien.

De Lijn en de dienst Groen en Begraafplaatsen zijn vandaag de grootste plaatsers van hekwerken en 
afsluitingen in de stad. De Vlaamse Vervoersmaatschappij plaatst ze op perrons langsheen centrale tram- en 
busbanen en als bescherming/afscheiding van de niet-overrijdbare beddingen. De dienst Groen en  
Begraafplaatsen gebruikt hekwerken op de groen- en speelterreinen, als afboording van vijvers en borders, 
als structuur voor hagen en klimplanten, om ballen op sport- en speelterreinen op te vangen, enz. Tenslotte 
is er nog een wegneembare/neerklapbare afsluiting die gebruikt wordt op pleinen om markten of foren bij 
wijze van uitzondering toegang tot het plein te verlenen.

HEKWERKEN EN AFSLUITINGEN VISIE
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Locatie
Zone 1,2,3,4
Aan tramhaltes, op boulevards, ter beveiliging van scholen, jeugdcentra,…
Beschrijving
Hekwerk samengesteld uit kokerprofielen
Onder licentie van Tecno Art, stad Antwerpen heeft een sublicentie voor
de productie van het hekwerk
Afmetingen
SA/HW/03/01: standaard hekwerk
SA/HW/03/02: standaard hekwerk met staalkabelnet
SA/HW/03/03: standaard hekwerk met ketting
SA/HW/03/04: standaard hekwerk op helling met handgeleiding
Lengte: 1200 mm
Passtuk: lengte: 100 t.e.m. 600 of 601 t.e.m. 1999
Hoogte boven maaiveld: 1000 mm
              onder maaiveld: ca. 300 mm afhankelijk van het type hekwerk
Kokerprofiel: 30 x 70 x 4 mm
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Staalkabelnet
Ketting: roestvast staal

IHEKWERKEN - AFSLUITINGENI
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Plaatsing
Het hekwerk wordt door middel van een kernboring Ø 140 mm geplaatst en verankerd in beton.
De modules worden 20 mm uit elkaar geplaatst. 

SA/HW/03/01 | STANDAARD HEKWERK
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SA/HW/03/02 | STANDAARD HEKWERK  MET STAALKABELNET

Plaatsing
Het hekwerk wordt door middel van een kernboring Ø 140 mm geplaatst en verankerd in beton.
De modules worden 20 mm uit elkaar geplaatst. 
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SA/HW/03/03 | STANDAARD HEKWERK  MET KETTING

Plaatsing
Het hekwerk wordt door middel van een kernboring Ø 140 mm geplaatst en verankerd in beton.
De modules worden 20 mm uit elkaar geplaatst. 
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SA/HW/03/04 | STANDAARD HEKWERK OP HELLING MET 
                            HANDGELEIDING

Plaatsing
Het hekwerk wordt door middel van een kernboring Ø 140 mm geplaatst en verankerd in beton.
De modules worden 20 mm uit elkaar geplaatst. 
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Locatie
Zone 1,2,3,4
Enkel voor herstellingswerken op de Leien of andere belangrijke assen waar
het hekwerk nu al wordt gebruikt
Beschrijving
Modulair hekwerk in staal met 3 tussensteilen, verdeeld volgens de 
gulden snede, eventueel met handgeleiding
Onder licentie van Techno Art
Afmetingen
SA/HW/04: hekwerk gulden snede
Lengte: 1000 mm
Hoogte boven maaiveld: 1000 mm 
              onder maaiveld: ca. 300 mm
Staalstrip: 70 x 10 mm
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs 
Handgeleiding: roestvast staal

SA/HW/04 | HEKWERK GULDEN SNEDE

IHEKWERKEN - AFSLUITINGENI  
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Plaatsing
Het hekwerk wordt door middel van een kernboring Ø 140 mm geplaatst en verankerd in beton of door 
grondverankering onder het maaiveld door middel van een vloerplaat.

SA/HW/04 | HEKWERK GULDEN SNEDE
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Locatie
Zone 1,2,3,4
Dit hekwerk wordt enkel gebruikt voor herstellingen. Bij nieuwe ontwerpen 
wordt het standaard hekwerk SA/HW/03 gebruikt.
Beschrijving
Modulair hekwerk in staal met verticale spijlen tussen staanders met 
afdekkap
Afmetingen
SA/HW/05: hekwerk halteplaatsen
Lengte: max 2420 mm
Hoogte: 1000 mm boven maaiveld
               600 mm onder maaiveld
Kokerprofiel: 60 x 60 x 2 mm
Spijlen: Ø 22 mm
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Verbindingen in aluminium met door de staander gevoerde RVS-pen (Ø 10mm)
De kokerprofielen worden bovenaan afgewerkt met zwarte kapjes uit kunststof
 

SA/HW/05 | HEKWERK HALTEPLAATS
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Plaatsing
Grondverankering onder het maaiveld door middel van betonnen fundering.

SA/HW/05 | HEKWERK HALTEPLAATS
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Aan trambeddingen waar een hekwerk noodzakelijk is voor de veiligheid, 
bijvoorbeeld als scheiding met een parkeerstrook
Beschrijving
Tram- en busbaanbeugel, omgekeerde U-vorm, samengesteld uit 
kokerprofielen
Afmetingen
SA/HW/06: tram- en busbaanbeugel
Lengte: 2000 mm
Hoogte boven maaiveld: 700 mm
              onder maaiveld: 350 mm
Kokerprofiel: 70 x 40 x 4 mm
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs 

SA/HW/06 | TRAM- EN BUSBAANBEUGEL
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Plaatsing
De beugel wordt door middel van een kernboring Ø 140 mm geplaatst en verankerd in beton. 

SA/HW/06 | TRAM- EN BUSBAANBEUGEL



Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Vaste of neerklapbare anti-parkeerrail die auto’s weert (bijvoorbeeld voor
markt of kermis)
Afmetingen
SA/HW/07/01 anti-parkeerrail vast 
SA/HW/07/02 anti-parkeerrail neerklapbaar
Lengte: max 6000 mm
Hoogte: 300 mm boven maaiveld
Materialen
Thermisch verzinkt stalen buisprofiel Ø 178 mm 
Vaste bevestiging voor type 1, in prefab betonnen kuip, afgedekt met stalen deksel voor type 2
Alle in het zicht blijvende delen worden afgewerkt met een anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs

SA/HW/07/01,02 | ANTI-PARKEERRAIL VAST OF NEERKLAPBAAR
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Plaatsing
voor type 1: vaste bevestiging op betonblokken onder de bestrating
voor type 2: in prefab betonnen kuip afgedekt met stalen deksel

SA/HW/07/01,02 | ANTI-PARKEERRAIL VAST OF NEERKLAPBAAR
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Als omheining en als structuur voor begroeiing
Beschrijving
Modulair hekwerk van kokerprofielen met staalmat
Afmetingen
SA/HW/08: standaard hekwerk met staalmat
Lengte: 2500 mm, as/as palen
Hoogte boven maaiveld: 1000/1500/2000/3000 mm
              onder maaiveld: ca. 300 mm afhankelijk van de totale hoogte
Kokerpaal: 60 x 60 x 2 mm 
                   60 x 80 x 2 mm bij hoogte van 3000 mm
Staalmat: draad: horizontaal: 2 x Ø 8 mm
                 vertikaal: Ø∅6 mm
                  mazen: H200 x L50 mm
Materialen
Thermisch verzinkte stalen kokerprofielen en staalmat met anti-graffiti polyurethaan poederlak 
kleur: stadsgrijs Of RAL 7016

SA/HW/08 | STANDAARD HEKWERK  MET STAALMAT
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Plaatsing
Grondverankering onder het maaiveld door middel van een aangestorte funderingsblok of met behulp van een 

prefab tapsvormige betonvoet.

SA/HW/08 | STANDAARD HEKWERK  MET STAALMAT
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Als omheining voor sportterreinen met balsporten
Beschrijving
Modulair hoog hekwerk van kokerprofielen met staalmat
Afmetingen
SA/HW/09: standaard ballenvanger met staalmat (met of zonder nylonnet)  
Lengte: 2500 mm, as/as palen met staalmat
              5000 mm, as/as palen voor het nylonnet
Hoogte boven maaiveld: 5000 of 6000 mm
              onder maaiveld: ca. 500 mm afhankelijk van de hoogte boven maaiveld
Kokerpaal: Ø 90 x 90 x 4 mm
Bovenbuis: Ø 60 mm
Staalmat: draad: horizontaal: 2 x Ø 8 mm
                  vertikaal: Ø 6 mm
                  mazen: H200 x L50 mm
Nylonnet: hoogte: 3200 mm bij totale hoogte van 5000 mm
                  hoogte: 4200 mm bij totale hoogte van 6000 mm
                  maaswijdte: max 130 x 130 mm, Ø 2,5 mm 
Materialen
Thermisch verzinkte stalen profielen met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs OF RAL 7016

SA/HW/09 | STANDAARD BALLENVANGER MET STAALMAT 
                                                    MET OF ZONDER NYLONNET  
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Plaatsing
Het plaatsen van de ballenvanger is inclusief de ondergrondse verankering/fundering volgens richtlijnen 
leverancier.

SA/HW/09 | STANDAARD BALLENVANGER MET STAALMAT 
                                                    MET OF ZONDER NYLONNET  
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp en
Uitvoering
Beschrijving
Modulaire ballenvanger waarbij opgespannen verticale staalkabels de bal
binnen het sportterrein houden
Afmetingen.
SA/HW/10: ballenvanger
Lengte: op maat van het project
Hoogte: op maat van het project, standaard max 4000 mm hoog, kan verhoogd worden tot 5000 mm met 
nylon opzetstuk
Materialen
Thermisch verzinkte stalen profielen met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Spandraden en bevestigingsmateriaal: roestvast staal
Plaatsing
Het plaatsen van de ballenvanger is inclusief de ondergrondse verankering/fundering volgens richtlijnen 
leverancier.

SA/HW/10 | BALLENVANGER
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Mensen flaneren door straten, wandelen in parken, wachten op bus of tram en praten, snoepen en eten 
tussendoor. Tegelijk wordt de hond uitgelaten en krijgt men een pamflet in de handen geduwd. Daarom 
worden er overal op het publieke ruimte afvalbakken geplaatst, op pleinen en straten, in parken en 
speelterreinen.

Daar waar het huishoudelijk afval gescheiden en gesorteerd wordt opgehaald, is dit voor de afvalbakken niet 
het geval. Per locatie moet dan ook maar één afvalbak voorzien worden en niet een afvalbak per afvalfractie.

Afvalbakken worden doorgaans niet in woonstraten geplaatst, wel op plaatsen met een centrumfunctie, 
in winkelstraten en op pleintjes.

AFVALBAKKEN VISIE
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
              onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot

IAFVALBAKKENI
SA/AB/01 | STANDAARD AFVALBAK
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Plaatsing
Verankerd door middel van een prefab funderingszool. Deze wordt geplaatst door een rond gat uit de bestrating 
te boren waarin de funderingszool past.

IAFVALBAKKENI
SA/AB/01 | STANDAARD AFVALBAK
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Iedereen kent en gebruikt ze, de bovengrondse glasbollen. Er staan er dan ook honderden verspreid over  
de stad. De allereerste werd geplaatst in 1996 en er komen er nog altijd bij, al is dit tegenwoordig in een 
iets andere vorm, namelijk met een bovengrondse inwerpzuil en een ondergrondse container. De aanzet 
hiervoor werd gegeven door de problematiek die ontstond in de omgeving van monumenten of elders waar 
een functioneel plaatsgebrek systematisch moeilijkheden opleverde voor het plaatsen van de glasbollen. 
Geleidelijk verdwijnen ze uit het straatbeeld en worden ze vervangen door de ondergrondse containers die 
een grotere capaciteit hebben en minder storend zijn op het publieke ruimte.

Aanvankelijk had de stad enkel ondergrondse glascontainers, maar ondertussen worden in een aantal wijken 
volop ondergrondse containers geplaatst waarbij wordt ingezet op het samenbrengen van de verschillende 
afvalfracties zoals papier en karton, PMD, restafval, GFT en glas. Zo ontstond de sorteerstraat. Deze hebben een 
beperkte visuele impact op het publieke ruimte en zorgen voor een geconcentreerde ophaling van het afval.

De plaatsing van ondergrondse containers wordt enerzijds gekoppeld aan het aantal bewoners en anderzijds 
aan maximale loopafstanden. In wijken waar de sorteerstraatjes worden 'uitgerold', is de maximale afstand 
ongeveer 300 m tussen de afvalpunten. Zo bevinden ze zich op een aanvaardbare loopafstand voor de 
bewoners.

Bovengrondse glasbollen zullen steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen omdat ze, waar mogelijk, worden 
vervangen door een ondergrondse glascontainer. Bij de heraanleg van het publieke ruimte is het de taak 
van de ontwerper om ondergrondse glascontainers en sorteerstraten op een goede manier te integreren in 
het ontwerp.

ONDERGRONDSE CONTAINERS VISIE
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   Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard glascontainer voor plaatsing in heel de stad, in overleg met de
dienst ondergrondse sorteerstraten
Beschrijving
Ondergrondse container met bovengrondse inwerpzuil geschikt voor het 
inzamelen van wit en gekleurd glas. Deze container kan als afzonderlijke 
fractie geplaatst worden, of in combinatie met een sorteerstraat
Afmetingen
SA/GC/01: glascontainer
Inwerpzuil: lengte: 701 mm
                    hoogte: 928 mm boven maaiveld
                    breedte: 667 mm
Grondplaat, naar achteren openklappend: 1937 x 2006 mm
Grondplaat, zijwaarts openklappend: 1897 x 2114 mm x 2114 mm
Hoogte: standaard: 3467 mm onder maaiveld
               indien glascontainer als afzonderlijke fractie en de ruimte ondergronds beperkt: 2500 mm onder maaiveld
Inhoud container: 4800 l
Materialen
Inwerpzuil: in roestvast staal met aanduiding van afvalfractie met anti-graffiti polyurethaan 
                    poederlak – kleur: stadsgrijs
Vloerplaat: ligt in helling van het voetpad (2%), afgewerkt met  korundlaag aan bovenzijde – kleur: stadsgrijs
Ondergrondse prefab betonnen put

IONDERGRONDSE CONTAINERSI
SA/GC/01 | GLASCONTAINER
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Plaatsing
Het plaatsen van de container is inclusief de ondergrondse fundering volgens richtlijnen van de dienst 
Ondergrondse Sorteerstraten.

IONDERGRONDSE CONTAINERSI
SA/GC/01 | GLASCONTAINER
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Locatie
Zone 1, 2, 3 , 4
Standaard containers voor plaatsing in heel de stad, in overleg met de
dienst ondergrondse sorteerstraten
Beschrijving
Ondergrondse container met bovengrondse inwerpzuil afgestemd op de 
gewenste fractie: REST, GFT, PMD, PK , GLAS
Een afvalklep wordt in de restfractie ingewerkt
Afmetingen
SA/GC/02: sorteerstraatje
Inwerpzuil: lengte: 701 mm
                     hoogte: 928 mm boven maaiveld
                     breedte: 667 mm
Grondplaat, naar achteren openklappend: 1937 x 2006 mm
Grondplaat, zijwaarts openklappend: 1897 x 2114 mm
Hoogte: 3467 mm onder maaiveld
Inhoud container: REST: 6700 L, GFT: 4800 L, PMD: 6700 L, PK: 6700 L, GLAS: 4000 L
Materialen
Inwerpzuil: in roestvast staal met aanduiding van afvalfractie met anti-graffiti polyurethaan poederlak –  
                    kleur: stadsgrijs
Vloerplaat: ligt in helling van het voetpad (2%), afgewerkt met  korundlaag aan bovenzijde – kleur: stadsgrijs

IONDERGRONDSE CONTAINERSI
SA/GC/02 | SORTEERSTRAATJE
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Plaatsing
Het plaatsen van de container is inclusief de ondergrondse fundering volgens richtlijnen van de dienst 
Ondergrondse Sorteerstraten.

IONDERGRONDSE CONTAINERSI
SA/GC/02 | SORTEERSTRAATJE
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BOOMBESCHERMINGEN VISIE

Palen mogen dan al de voetganger en de voetpaden beschermen tegen aanrijden of oprijden, de bomen 
zijn aan dezelfde gevaren blootgesteld en hebben dus evenzeer een bescherming nodig. Bovendien is de 
tweeledigheid van aanrijden en oprijden hier evengoed van toepassing. De boomwortels moeten beschermd 
worden tegen verdichting van de bodem, maar ook de stam en de kruin zijn weinig of niet bestand tegen 
aanrijdingen.

Gezien de kostprijs van boomroosters, wordt steeds meer gestreefd naar boomvakken zonder roosters. 
Enkel op plaatsen waar roosters aangewezen zijn, worden ze geplaatst. Dit kan door de aanwezigheid 
van te smalle voetpaden, een hoge belopingsgraad in drukke straten of in winkelstraten of indien de 
beeldkwaliteit het vereist. 

De boomroosters bieden een goede oplossing ter bescherming van de ondergrondse wortelruimte. Deze 
oplossing is echter duur en vergt heel wat inzet aan personeel om ze te ontdoen van vuil en onkruid. De 
roosters zijn zwaar en moeilijk te hanteren elementen. Daarom werden heel wat testen gedaan op roosters 
om de meest ‘ideale’ gebruikssituatie kunnen evalueren.

Het zelfdragende rooster heeft, bij onderhoud of plaatsing, het voordeel dat er geen onderrooster meer 
weggenomen of gemonteerd moet worden. Ook aan het bevestigingssysteem werden hoge gebruikseisen 
opgelegd. De delen zijn voortaan via de bovenzijde aan elkaar verankerd, voor een optimaal montage- en 
onderhoudsgemak. Onder het rooster bevindt zich een opsluitrand die ervoor zorgt dat de bestrating 
ingeklemd blijft als er in de boomput gewerkt wordt. Het aantal te gebruiken formaten is beperkt tot de 
standaard van 1.80 x 1.80 m, enkel indien deze maat niet haalbaar is vanwege de beperkte ruimte mag 
een rooster van 1.50 x 1.50 m gebruikt worden. Uiteraard is ook een ronde variant opgenomen.

In sommige gevallen is het wenselijk een bescherming te voorzien, maar is dit niet haalbaar door middel 
van een rooster. In dergelijke situaties kan een bescherming in harsgebonden steenslag een oplossing 
bieden. Deze bescherming is waterdoorlatend en is uitvoerbaar in vele varianten. Het grote nadeel hiervan 
is echter dat bij het afsterven of vervangen van de boom de harsgebonden bescherming ook verloren is.

Zoals eerder aangehaald moet ook de boomstam beschermd worden tegen aanrijding, hiervoor wordt een 
boombeugel gebruikt. Deze is gebaseerd op het kokerprofiel dat ook voor ander stadsmeubilair gebruikt 
wordt, zoals de fietsbeugel. De beugel is lager en is zo gedimentionneerd dat hij past over een boomrooster.

In de nabijheid van parkerende auto’s vereisen boomvakken zonder rooster ook een boombeugel om de 
boom te bechermen. Standaard wordt de beugel in het boomvak geplaatst.
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Locatie 
Zone 1, 2, 3, 4
Indien een open boomvak niet wenselijk is
Gezien de kostprijs van boomroosters en de onderhoudsinzet die hiervoor 
nodig is, wordt steeds meer gestreefd naar open boomvakken
Beschrijving
Boomrooster in gietijzer met concentrische openingen
De boomrooster is COPRO gecertificeerd
Afmetingen
SA/BR/01: boomrooster
Afmeting: 1800 x 1800 mm (standaard)
                  OF 1500 x 1500 mm (indien ruimte beperkt is)
                  OF Ø 2000 mm
Diameter plantgat:  Ø 700 mm (kan aangepast worden tot Ø 1100 mm)
Beedte openingen: 16 mm in kader van toegankelijkheid
Hoogte onder maaiveld: 80 mm
Materialen
Boomrooster: nodulair gietijzer met KTL coating – kleur: stadsgrijs
Inlegkader: thermisch verzinkt staal
Overrijdbaar tot 70 kN

IBOOMBESCHERMINGENI
SA/BR/01 | BOOMROOSTER
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Plaatsing
De gietijzeren boomrooster ligt in een stalen frame en de delen worden langs bovenzijde met bouten aan elkaar 
gekoppeld. Het plaatsen van de boomrooster  en de ondergrondse fundering is volgens beschrijving bestek.

IBOOMBESCHERMINGENI
SA/BR/01 | BOOMROOSTER
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
In overleg met de dienst Ontwerp en Uitvoering en de dienst Groen en
Begraafplaatsen
Beschrijving
Harsgebonden waterdoorlatende steenslag, aangelegd in ronde, gebogen 
of hoekige boomspiegel
Afmetingen
Variabele maatvoering, hoekig, rond of gebogen
Dikte: 50 mm 
Materialen
SA/BR/02: harsgebonden steenslag
Bijzonderheden 
Mengsel van grove granulaten (natuursteenslag) met epoxyhars

SA/BR/02 | HARSGEBONDEN STEENSLAG
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FICHES

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Standaard boombeugel, als bescherming voor een boom in de nabijheid van 
parkerende auto’s, omgekeerde U-vorm, samengesteld uit kokerprofielen
Afmetingen
SA/BB/01/01: standaard boombeugel
Lengte: 1500 mm, meestal in combinatie met open boomvak
SA/BB/01/02: standaard boombeugel
Lengte: 1810 mm, meestal in combinatie met boomrooster 1500 x 1500 mm
SA/BB/01/03: standaard boombeugel
Lengte: 2110 mm, meestal in combinatie met boomrooster 1800 x 1800 mm (standaard) OF Ø 2000 mm
Hoogte boven maaiveld: 600 mm
              onder maaiveld: 350 mm
Koker: 50 x 90 x 3 mm
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs

SA/BB/01/01,02,03 | STANDAARD BOOMBEUGEL
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Plaatsing
De boombeugel wordt in het boomvak geplaatst volgens de voorschriften van het bestek. 
Indien de boombeugel buiten het boomvak wordt geplaatst (enkel wanneer er een boomrooster wordt 
voorzien), gebeurt dit door middel van een kernboring Ø 120 mm die wordt verankerd in beton.

SA/BB/01/01,02,03 | STANDAARD BOOMBEUGEL
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In een stedelijke omgeving is bebouwing doorgaans prominenter aanwezig dan open ruimte waardoor 
er ook vaak minder groen is in de (binnen)stad. Vandaag wordt dat net door de bewoners en door de 
stadsvluchters als een pijnpunt ervaren. Het tekort aan groen en open ruimte staat steevast hoog op de 
agenda.
 
De laatste jaren is er steeds meer een trend om, waar mogelijk, te vergroenen. Een mooie vergroening op 
pleinen of open ruimte kan de beeldkwaliteit aanzienlijk verbeteren en draagt bij tot een betere infiltratie 
van regenwater. Dikwijls gebeurt dit door plantvakken te voorzien op het publieke ruimte. Enkele 
voorbeelden zijn het Eilandje, het Theaterplein en de Bist in Wilrijk.
 
Gelijklopend komen er echter ook meer en meer klachten dat de beplanting in deze plantvakken niet 
altijd even goed groeit. De vakken worden helaas vaak gebruikt als hondentoilet, wandelaars kiezen de 
kortste weg, waardoor ze de hoeken van de beplanting stuklopen of in veel gevallen worden zelfs ‘paden’ 
gevormd dwars door de beplanting. Zeker bij haagstructuren blijkt dit een groot probleem en kunnen er 
geen aaneengesloten groene structuren verkregen worden.
 
Het plaatsen van een hekwerk zou de meerwaarde van het groen teniet doen en daarbij kan het een ideale 
fietsenstalling vormen. Daarom werd gekozen om een subtiele afbakening te voorzien die met de jaren 
eventueel ‘verdwijnt’ in het groen als dit de kans heeft gekregen om uit te groeien tot een gesloten  
volume. De plantvakbescherming krijgt op die manier eerder een signaalfunctie, namelijk ‘het betreden 
van de plantvakken is niet toegestaan’, dan dat het een echte barrière vormt. Dat dit een zoektocht is blijkt 
uit de ervaringen met proefprojecten. Op het middenplein van Den Bell werden staalkabels gespannen.
Jongeren gingen echter op de kabels staan waardoor de steunpunten het begaven. Een ander 
voorbeeld was een test met een kokerbeugelsysteem. Naar stevigheid voldeed dit, echter hebben de 
skaters al snel de weg gevonden naar deze hindernissen. Niet alleen werden de beugels hierdoor 
beschadigd, nu en dan belandde ook een skater in de (jonge) beplanting. Ook dit is een aandachtspunt. In 
groengebieden is het niet altijd wenselijk om staalstructuren in te betonneren, daarom wordt geopteerd 
om bijvoorbeeld in parken of in een groene omgeving lage houten paaltjes te plaatsen met een staalkabel. 
Afhankelijk van de situatie kan de constructie weggenomen worden of ‘verdwijnen’ in het groen.
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IPLANTVAKBESCHERMINGENI

- STRAATMEUBILARIS -
PLANTVAKBESCHERMINGEN

FICHES

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Geplaatst op specifieke locaties, in overleg met de dienst Ontwerp en 
Uitvoering
Beschrijving
Groenvakbeugel om een plantvak te beschermen, omgekeerde U-vorm, 
samengesteld uit kokerprofielen
Aan de bovenzijde zijn anti-skateplaatjes geplaatst
Afmetingen
SA/GV/01/01: groenvakbeugel
Lengte: 900 mm
SA/GV/01/02: groenvakbeugel
Lengte: 1200 mm
SA/GV/01/03: groenvakbeugel
Lengte: 1500 mm
SA/GV/01/04: groenvakbeugel
Lengte: 1800 mm
Hoogte boven maaiveld: 250 mm 
              onder maaiveld: 350 mm
Kokerprofiel: 60 x 40 x 3 mm
Materialen
Thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs

SA/GV/01/01,02,03,04 | GROENVAKBEUGEL

1

2
3

4



          93

IPLANTVAKBESCHERMINGENI

Plaatsing
De groenvakbeugel wordt in het plantvak geplaatst volgens de voorschriften van het bestek.
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De stad zet de laatste jaren steeds meer in op vergroenen. Er wordt maximaal gestreefd naar 
duurzaam groen zoals bomen, heesters, vaste planten enz. Maar indien de ondergrond het aanplanten 
niet toelaat, vanwege kelders, nutsleidingen, rioleringen en dergelijke, dan is een plantenbak een 
mogelijk alternatief.
 
Een plantenbak is een stedelijk meubel dat een relatief eenvoudig middel is om bijkomend groen, 
(bloemen)kleur en seizoenen, binnen de stad te brengen. De voorkeur gaat uit naar beplanting die ook 
in de winter attractief is. Echter waar volle grond aanwezig is, zoals in groene bermen of in parken, 
worden er geen plantenbakken voorzien. 
 
Onmiddellijk moet de bedenking worden gemaakt dat planten maar gedijen in bakken als ze ook
bewaterd worden. Het begieten en seizoensgebonden herplanten zijn zeer arbeidsintensief. 
Buurtcontracten, afspraken met winkelverenigingen of Stadsmakers zijn valabele en wenselijke
aanvullingen op de personeelsinzet. Dus hoe minder plantenbakken er geplaatst worden, hoe
efficiënter er wordt omgegaan met tijd en middelen.
 
Als er wordt gekozen voor het plaatsen van een plantenbak dan is er één gietijzeren model, in drie 
uitvoeringen, ontwikkeld voor de stad Antwerpen, in het stadsgrijs en met stadsschild.
Voor de inplanting dienen ze bij voorkeur deel uit te maken van een inrichtingsontwerp en dus niet 
als ad hoc decoratie.

PLANTENBAKKEN VISIE
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Rekening houdend met plaatsingscriteria en in overleg met de dienst 
Ontwerp en Uitvoering en de dienst Groen en Begraafplaatsen
Beschrijving
Langwerpige vrijstaande gietijzeren plantenbak met waterreservoir en 
wapenschild
Afmetingen
SA/PB/01: standaard plantenbak, lang
Lengte: 2000 mm
Hoogte: 500 mm
Breedte: 600 mm
Materialen
Nodulair gietijzer met KTL coating – kleur: stadsgrijs

IPLANTENBAKKENI
SA/PB/01 | STANDAARD PLANTENBAK LANG
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Plaatsing
Vrijstaand model, eventueel verankerd met gegalvaniseerd hulpstuk (u-profiel).

IPLANTENBAKKENI
SA/PB/01 | STANDAARD PLANTENBAK LANG
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Rekening houdend met plaatsingscriteria en in overleg met de dienst
Ontwerp en Uitvoering en de dienst Groen en Begraafplaatsen
Beschrijving
Vierkanten vrijstaande gietijzeren plantenbak, laag model, met 
waterreservoir en wapenschild
Afmetingen
SA/PB/02: standaard plantenbak, vierkant, laag
Lengte: 1200 mm
Hoogte: 500 mm 
Breedte: 1200 mm
Materialen
Nodulair gietijzer met KTL coating – kleur: stadsgrijs

IPLANTENBAKKENI
SA/PB/02 | STANDAARD PLANTENBAK VIERKANT LAAG
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Plaatsing
Vrijstaand model, eventueel verankerd met gegalvaniseerd hulpstuk (u-profiel).

IPLANTENBAKKENI
SA/PB/02 | STANDAARD PLANTENBAK VIERKANT LAAG
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Rekening houdend met plaatsingscriteria en in overleg met de dienst 
Ontwerp en Uitvoering en de dienst Groen en Begraafplaatsen
Beschrijving
Vierkanten vrijstaande gietijzeren plantenbak, hoog model, met 
waterreservoir en wapenschild
Afmetingen
SA/PB/03: standaard plantenbak, vierkant, hoog
Lengte: 1200 mm
Hoogte: 900 mm 
Breedte: 1200 mm
Materialen
Nodulair gietijzer met KTL coating – kleur: stadsgrijs

IPLANTENBAKKENI
SA/PB/03 | STANDAARD PLANTENBAK VIERKANT HOOG
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Plaatsing
Vrijstaand model, eventueel verankerd met gegalvaniseerd hulpstuk (u-profiel).

IPLANTENBAKKENI
SA/PB/03 | STANDAARD PLANTENBAK VIERKANT HOOG 
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DRINKWATERFONTEINEN VISIE

In de negentiende eeuw werden drinkfonteinen wel vaker geplaatst op pleinen of in parken, meestal als 
waterelement in een groot ornamenteel object en vaak met een historische lading. Maar deze hebben niet 
altijd of niet langer drinkbaar water.

Vandaag is er opnieuw vraag naar drinkwatervoorziening, als nieuw stedelijk element of voorziening op 
pleinen en parken. De drinkwaterfontein is een klein (stedelijk) object dat alleen staat, uitgelijnd met ander 
straatmeubilair of tegen een muur, maar niet langer als onderdeel van een sculptuur.

In een recent verleden werden al enkele types geplaatst. Deze bleken niet altijd even hygiënisch, want ze 
waren toegankelijk voor honden, of niet altijd even mooi of gebruiksvriendelijk.

Het werd een zoektocht naar een vormgeving die een betere aansluiting vond bij het meubilair van de 
stad en die ook voldeed aan eisen betreffende hygiëne en gebruikscomfort, zodat ze ook toegankelijk zijn 
voor mensen in een rolstoel.
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Rechthoekige kolom met drukknop kraan en aangepast afvoerrooster
Afmetingen
SA/DW/01: standaard drinkwaterfontein
Lengte: 300 mm
Hoogte: 1200 mm boven maaiveld
               ca. 100 mm onder maaiveld
Breedte: 150 mm
Materialen
Nodulair gietijzer – kleur: stadsgrijs

IDRINKWATERFONTEINENI
SA/DW/01 | STANDAARD DRINKWATERFONTEIN
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Plaatsing
Verankerd op betonfundering.
Aan- en afvoerleiding voor drinkwater te voorzien.

IDRINKWATERFONTEINENI
SA/DW/01 | STANDAARD DRINKWATERFONTEIN

- STRAATMEUBILARIS -
DRINKWATERFONTEINEN

          103

10
50

300

SA/DW/01

12
00

1050

150900

11
00

300

12
00

90
0

15
0



          104 - STRAATMEUBILARIS -
DRINKWATERFONTEINEN

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Deze drinkwaterfontein is rolstoeltoegankelijk
Beschrijving
Rechthoekige kolom in omgekeerde L-vorm met drukknop, kraan en 
aangepast afvoerrooster
Afmetingen
SA/DW/02: drinkwaterfontein
Lengte: 500 mm
Hoogte boven maaiveld: 1030 mm
              onder maaiveld: 420 mm
Breedte: 280 mm
Materialen
Roestvast staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs 

IDRINKWATERFONTEINENI
SA/DW/02 | DRINKWATERFONTEIN
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Plaatsing
Verankerd op betonfundering.
Aan- en afvoerleiding voor drinkwater te voorzien.

IDRINKWATERFONTEINENI
SA/DW/02 | DRINKWATERFONTEIN
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In een stad als Antwerpen is er een grote nood om allerlei informatie ter beschikking te stellen aan 
bewoners en bezoekers; informatie over allerlei initiatieven en activiteiten zowel van de overheid
als van erkende organisaties. Het stratenplan verliest, door de opkomst van gps- systemen op
smartphones, meer en meer aan belang en verdwijnt stilaan uit het straatbeeld. 

Panelen, schermen, bewegwijzeringspalen, en dergelijke zijn de dragers van deze informatie in de 
publieke ruimte. Zij kunnen zowel door de overheid als door privéfirma’s worden geplaatst en 
beheerd. Private borden kunnen slechts geplaatst worden na toelating van de bevoegde diensten en 
het stadsbestuur.

In vele delen van de stad moet betaald worden om te parkeren. Hiervoor staan er parkeermeters op 
regelmatige loopafstand binnen deze parkeerzones. Door het toenemend gebruik van de gsm om te 
betalen, werd beslist minder betaalautomaten te plaatsen en in plaats daarvan parkeerborden te 
voorzien voor het sms-betalen.

Naast het formele informatieluik via elektronische borden, affiches en publiciteitsborden is er in de 
stad ook nood aan ruimte voor het aankondigen van fuiven, concerten, evenementen enz. door 
verenigingen. Op strategische plaatsen, studentenbuurten en in de nabijheid van jeugdcentra kan de 
stad een aanplakzuil plaatsen. 
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Informatiedrager met parkeer- of informatiebord , omgekeerde U-vorm, 
samengesteld uit kokerprofielen
Afmetingen
SA/ID/01 type 1: met parkeerbord
SA/ID/01 type 2: met informatiebord
Breedte: 400 mm
Hoogte boven maaiveld: 2000 mm
              onder maaiveld : 550 mm
Kokerprofiel: 60 x 30 x 4 mm
Bord: 340 x 600 mm
Materialen
Thermisch verzinkte stalen kokerprofielen met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Parkeerbord: aluminium plaat die bestickerd kan worden (dubbelzijdig) onder maaiveld
Informatiebord: enkel- of dubbelzijdig, aluminium sandwichpaneel met bedrukking 

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/01/ TYPE 01 OF 02 | INFORMATIEDRAGER 
                                MET PARKEER- OF INFORMATIEBORD
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Plaatsing
Door middel van een kernboring Ø 120 mm geplaatst en verankerd in beton.

IINFORMATIEDRAGERSI
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                                MET PARKEER- OF INFORMATIEBORD
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Vooral in groene omgeving
Beschrijving
Informatiedrager met A1 informatiebord, omgekeerde U-vorm,
samengesteld uit kokerprofielen
Afmetingen
SA/ID/01/03: informatiebord - A1
Lengte: 699 mm
Hoogte boven maaiveld: 2000 mm 
              onder maaiveld: ongeveer 550 mm
Kokerprofiel: 90 x 50 x 4 mm
Bord: 594 x 841 mm (A1)
Materialen
Thermisch verzinkt stalen kokerprofielen met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Informatiebord: enkel- of dubbelzijdig, aluminium sandwichpaneel met bedrukking 

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/01/03 | INFORMATIEDRAGER A1
                  ENKEL- OF DUBBELZIJDIG
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Plaatsing
Door middel van een kernboring Ø 120 mm geplaatst en verankerd in beton.

IINFORMATIEDRAGERSI
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                  ENKEL- OF DUBBELZIJDIG
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Vooral in groene omgeving
Beschrijving
Informatiedrager  met informatiebord, omgekeerde U-vorm, samengesteld 
uit kokerprofielen
Afmetingen
SA/ID/01/04: informatiebord - totem
Lengte: 699 mm
Hoogte boven maaiveld: 2600 mm
              onder maaiveld: ongeveer 550 mm
Kokerprofiel: 90 x 50 x 4 mm
Bord: 594 x 1850 mm
Materialen
Thermisch verzinkt stalen kokerprofielen met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Informatiebord: enkel- of dubbelzijdig, aluminium sandwichpaneel met bedrukking 

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/01/04 | INFORMATIEDRAGER TOTEM 
                  ENKEL- OF DUBBELZIJDIG
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Plaatsing
Door middel van een kernboring Ø 120 mm geplaatst en verankerd in beton.

IINFORMATIEDRAGERSI
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Vooral in groene omgeving
Beschrijving
Informatiedrager  met A0 informatiebord, omgekeerde U-vorm, 
samengesteld uit kokerprofielen
Afmetingen
SA/ID/01/05: informatiebord – A0
Lengte: 1294 mm
Hoogte boven maaiveld: 2000 mm
              onder maaiveld: ongeveer 550 mm
Kokerprofiel: 90 x 50 x 4 mm
Bord: 1189 x 841 mm (A0)
Materialen
Thermisch verzinkt stalen kokerprofielen met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Informatiebord: enkel- of dubbelzijdig, aluminium sandwichpaneel met bedrukking 

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/01/05 | INFORMATIEDRAGER A0 
                  ENKEL- OF DUBBELZIJDIG
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Plaatsing
Door middel van een kernboring Ø 120 mm geplaatst en verankerd in beton.

IINFORMATIEDRAGERSI
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Vooral in groene omgeving
Beschrijving
Draagstructuren uit kokerprofiel, voorzien van een schuin informatiebord
Afmetingen
SA/ID/01/06: informatiebord – panoramatafel 500
Lengte: 1294 mm
Hoogte boven maaiveld: 1238 mm
              onder maaiveld: ongeveer 550 mm
Kokerprofiel: 90 x 50 x 4 mm
Bord: 1189 x 500 mm 
Materialen
Thermisch verzinkt stalen kokerprofielen met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Bord: aluminium sandwichpaneel met bedrukking

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/01/06 | INFORMATIEDRAGER 
                  MET SCHUIN INFORMATIEBORD 
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SA/ID/01/06 | INFORMATIEDRAGER 
                  MET SCHUIN INFORMATIEBORD 
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Plaatsing
Door middel van verankering met voetplaten op prefab of ter plaatse gestorte betonnen sokkels.

IINFORMATIEDRAGERSI

- STRAATMEUBILARIS -
INFORMATIEDRAGERS

SA/ID/01/06

30
°

85
3

50 150 775
500

75

500

38
5

12
38

90

85
3

50

12
38

1294

1194 50

38
5 1189



- STRAATMEUBILARIS -
INFORMATIEDRAGERS

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Conische paal met wijk- en/of bestemmingslamellen
Afmetingen
SA/ID/03/01: bewegwijzering met wijk- en/of bestemmingslamellen
Hoogte boven maaiveld: 3970 mm
              onder maaiveld: 200 mm
Mast diameter: conisch van ca. Ø 180  mm tot Ø 120 mm
Wimpel: hoogte: 655 mm
Wijklamel: hoogte: 60 mm
                    lengte: 568 mm
                    breedte: 36 tot 7 mm
Bestemmingslamel: hoogte: 60 mm
                       lengte: 600 mm
                       breedte: 40 tot 10 mm
Materialen
Mast: gegoten aluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Wimpel: rode kunststof, RAL 3027
Wijklamellen: gietaluminium met oranje poedercoating (RAL 2000), met witte gegraveerde letters
Bestemmingslamellen: gietaluminium met stadsgrijze poedercoating, met witte gegraveerde letters

IINFORMATIEDRAGERSI
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SA/ID/03/01 | VOETGANGERSBEWEGWIJZERING
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Plaatsing
Door middel van stelbouten op funderingszool van ter plaatse gestort beton.

IINFORMATIEDRAGERSI

- STRAATMEUBILARIS -
INFORMATIEDRAGERS

SA/ID/03/01 | VOETGANGERSBEWEGWIJZERING
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4 - als toeristische bewegwijzering
Beschrijving
Conische paal met wijk- en/of bestemmingslamellen en infobord
Afmetingen
SA/ID/03/02: bewegwijzering met wijk- en/of bestemmingslamellen en
infobord
Hoogte boven maaiveld: 3970 mm
              onder maaiveld: 200 mm
Mast diameter: conisch van ca. Ø 180 mm tot Ø 120 mm
Wimpel: hoogte: 655 mm
Wijklamel: hoogte: 60 mm
                    lengte: 568 mm
                    breedte: 36tot 7 mm
Bestemmingslamel: hoogte: 60 mm
       lengte: 817 mm
       breedte: 40 tot 10 mm
Infobord: lengte: maximaal 612,5 mm uitstekend
                 hoogte: 1466 mm
                 breedte: enkelzijdig 30,5 mm 
    dubbelzijdig: 53 mm
Materialen
Mast: gegoten aluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Wimpel: rode kunststof, RAL 3027
Wijklamellen: gietaluminium met oranje poedercoating (RAL 2000), met witte gegraveerde letters
Bestemmingslamellen: gietaluminium met stadsgrijze poedercoating, met witte gegraveerde letters

IINFORMATIEDRAGERSI
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Plaatsing
Door middel van stelbouten op funderingszool van ter plaatse gestort beton.

IINFORMATIEDRAGERSI

- STRAATMEUBILARIS -
INFORMATIEDRAGERS

SA/ID/03/02 TYPE 1 | VOETGANGERSBEWEGWIJZERING MET INFOBORD
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
aan de toegang van een zone 30
Beschrijving
Conische paal die aan de toegang van een zone 30 wordt geplaatst
Afmetingen
SA/ID/03/02: mast zone 30
Hoogte boven maaiveld: 3620 mm
              onder maaiveld: 200 mm
Mast diameter: conisch van ca. Ø 180 mm tot Ø 120 mm
Wimpel: hoogte: 655 mm
Infobord: lengte: maximaal 612,5 mm uitstekend
                  hoogte: 1466 mm
                  breedte: enkelzijdig 30,5 mm 
     dubbelzijdig: 53 mm
Materialen
Mast: gegoten aluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Wimpel: rode kunststof, RAL 3027
Bord:  geëmailleerd staal, stadsgrijs

IINFORMATIEDRAGERSI
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Plaatsing
Door middel van stelbouten op funderingszool van ter plaatse gestort beton.

IINFORMATIEDRAGERSI

- STRAATMEUBILARIS -
INFORMATIEDRAGERS

SA/ID/03/02 TYPE 2 | MAST ZONE 30 
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4 - als toeristische bewegwijzering, aan poort zone 30
Beschrijving
Conische paal met wijk- en/of bestemmingslamellen en 2 infoborden 
Afmetingen
SA/ID/03/03: bewegwijzering met wijk- en/of bestemmingslamellen en
2 infoborden
Hoogte boven maaiveld : 3970 mm
              onder maaiveld: 200 mm
Mast diameter: conisch van ca. Ø 180 mm tot Ø 120 mm
Wimpel: hoogte: 655 mm
Wijklamel: hoogte: 60 mm
                    lengte: 568 mm
                    breedte: 36 tot 7 mm
Bestemmingslamel: hoogte: 60 mm
      lengte: 817 mm
      breedte: 40 tot 10 mm
Infobord: lengte: maximaal 612,5 mm uitstekend
                  hoogte: 1466 mm
                  breedte: enkelzijdig 30,5 mm 
     dubbelzijdig: 53 mm
Materialen
Mast: gegoten aluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Wimpel: rode kunststof, RAL 3027
Wijklamellen: gietaluminium met oranje poedercoating (RAL 2000), met witte gegraveerde letters
Bestemmingslamellen: gietaluminium met stadsgrijze poedercoating, met witte gegraveerde letters
Infoborden: geëmailleerd staal, stadsgrijs

IINFORMATIEDRAGERSI
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SA/ID/03/03 | VOETGANGERSBEWEGWIJZERING MET 2 INFOBORDEN
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Plaatsing
Door middel van stelbouten op funderingszool van ter plaatse gestort beton.

IINFORMATIEDRAGERSI

- STRAATMEUBILARIS -
INFORMATIEDRAGERS

SA/ID/03/03 | VOETGANGERSBEWEGWIJZERING MET 2 INFOBORDEN

SA/ID/03/03

23
65

1750

39
70

65
5

95
0

W
ijk

Wijk Wijk

BestemmingBestemming

14
66

549

531

          124



- STRAATMEUBILARIS -
INFORMATIEDRAGERS

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Ledschermen in omkasting
Type vlagmodel in functie van districtsinformatie
Afmetingen
SA/ID/LS type 1: dubbelzijdig led scherm, 1 X A0, in functie van
voetgangerszone
Hoogte boven maaiveld : 2420 mm
              onder maaiveld: 175 mm
Breedte: 1190 mm
SA/ID/LS type 2: enkelzijdig led scherm, 2 x A0 boven elkaar, in functie van fietsers en 
gemotoriseerd verkeer
Hoogte boven maaiveld : 2840 mm
              onder maaiveld: 175 mm
Breedte: 1590 mm
Materialen
Omkasting: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Gelaagd veiligheidsglas

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/LS | LED-SCHERM
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Plaatsing
Door middel van stelbouten op betonnen fundering.

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/LS | LED-SCHERM

- STRAATMEUBILARIS -
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Dubbelzijdig LCD scherm in omkasting
Type vlagmodel in functie van districtsinformatie
Afmetingen
SA/ID/LCD: dubbelzijdig LCD scherm
Breedte: 108 mm
Hoogte boven maaiveld : 2420 mm
Hoogte onder maaiveld:  175 mm
Materialen
Omkasting: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Gelaagd veiligheidsglas

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/LCD | LCD SCHERM

1

2
3

4

          127

Nog niet geplaatst



Plaatsing
Door middel van stelbouten op betonnen fundering.

IINFORMATIEDRAGERSI

- STRAATMEUBILARIS -
INFORMATIEDRAGERS

SA/ID/LCD | LCD SCHERM
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Aanplakzuil op paal  ten behoeve van affichering, fuiven, evenementen,
en dergelijke
Afmetingen
SA/ID/AZ: aanplakzuil
Zuil: hoogte: 2008 mm
         diameter: 718 mm
Diameter paal: 140 mm (cfr. SA/PA/01)
Breedte: 108 mm
Hoogte boven maaiveld : 2455 mm
              onder maaiveld:  831 mm
Materialen
Paal: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Aanplakzuil: glasvezel versterkte kunsstof

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/AZ | AANPLAKZUIL
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Plaatsing
Door middel van betonnen fundering.

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/AZ | AANPLAKZUIL

- STRAATMEUBILARIS -
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- STRAATMEUBILARIS -
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Vlagmodel, dubbelzijdig bord op paal in functie van socio-culturele reclame 
of eventueel voor stedelijke communicatie, in overleg met de politie en de
dienst Beheer en Onderhoud/straatobjecten
Te plaatsen in de obstakelzone
Deze borden worden door een privébedrijf beheerd maar kunnen ook ingezet
worden door de stad
Afmetingen
SA/ID/CC: socio-culturele bord
Hoogte: 2070 mm boven maaiveld
               circa 75 mm onder maaiveld
Lengte: circa 1045 mm
Breedte: 100 mm
Bord: 940 x 1320 x 100 mm
Paal: 65 x 100 mm 
Materialen
Omkasting: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Bord: gelaagd veiligheidsglas

SA/ID/CC | SOCIO-CULTURELE BORD
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IINFORMATIEDRAGERSI

Plaatsing
Door middel van betonnen fundering.

- STRAATMEUBILARIS -
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SA/ID/CC | SOCIO-CULTURELE BORDSA/ID/CC
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IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/R | RECLAME BORD 
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Vlagmodel, dubbelzijdig verlicht bord op ronde paal, in functie van reclame 
of eventueel voor stedelijke communicatie met aan 1 zijde roterende affiches,
te plaatsen in de obstakelzone in overleg met de politie en de dienst Beheer 
en Onderhoud/straatobjecten, deze borden worden door een privébedrijf 
beheerd maar kunnen ook ingezet worden door de stad
Afmetingen
SA/ID/R: reclamebord
Lengte: circa 1500 mm
Bord: 1890 x 1340 x 205 mm (2xA0)
Breedte: 100 mm
Paal diameter: 100 mm
Hoogte: 2060 mm boven maaiveld
               circa 1030 mm onder maaiveld
Materialen
Omkasting: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Bord: gelaagd veiligheidsglas
Aangesloten op laagspanning
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Plaatsing
Door middel van een stelplaat op betonnen fundering.

IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/R | RECLAME BORD

- STRAATMEUBILARIS -
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IINFORMATIEDRAGERSI
SA/ID/CA | CANVAS
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Locatie
Zone 1 ,2, 3 ,4
Op invalswegen naar de stad of in omgeving van grote, langdurige projecten
Beschrijving
Frame in stalen kokers voor aankondigingen van grootschalige evenementen/
campagnes van de stad
Afmetingen
SA/ID/CA: canvas
Lengte: 4100 mm 
Canvas: 5100 x 3800 mm
Breedte: 100 mm
Dikte: in functie van enkelzijdige of dubbelzijdige canvas
Hoogte: 6600 mm boven maaiveld
               1200 mm onder maaiveld
Materialen
Draagstructuur: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Canvas: afhankelijk van de locatie
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VLAGGENMASTEN VISIE

Bij officiële feestelijkheden wordt het stadhuis bevlagd, maar ook straten worden voorzien van masten 
en vlaggen. Deze laatste zijn vaak van tijdelijke aard, wat arbeidsintensief is en ook niet altijd even goed 
voor de staat van de bestrating.
 
Op een aantal plaatsen in de stad kregen de vlaggenmasten een permanent karakter. Een voorbeeld 
hiervan is de Meir en de Van Wesenbekestraat, waar mede door (en voor) de winkelstraat, vaandels en 
wimpels het straatbeeld sieren. Bovendien wordt het steeds vaker voorgesteld als alternatief op de vele 
reeksen palen in de stad. Het plaatsen van een reeks kan een valabel alternatief zijn met een hogere 
beeldwaarde dan de rijen paaltjes van vandaag!
 
In schoolomgevingen wordt voorrang gegeven aan langzaam verkeer. De schooltoegang wordt daarbij 
geaccentueerd in het straatbeeld door middel van een voetpaduitstulping met vlaggenmast. De locatie 
van de vlaggenmast wordt bepaald in functie van een goede zichtbaarheid. 
 
Aan het plaatsen van vlaggenmasten moet wel een niet onbelangrijke randvoorwaarde worden gekoppeld. 
De eenmalige investering voor vlaggenmasten heeft maar die meerwaarde als daarnaast ook een 
terugkerende inspanning wordt geleverd ter vervanging of vernieuwing van vlaggen, vaandels of wimpels. 
Weer en wind zijn immers agressieve actoren die snel het tegenovergestelde effect kunnen opleveren.
Daarom kiest de stad ervoor om over te stappen naar één nieuw systeem met ingebouwde katrol. Lift- of 
ladderwagens worden dan overbodig bij het vervangen van de vlaggen.

- STRAATMEUBILARIS -
VLAGGENMASTEN

          136



- STRAATMEUBILARIS -
VLAGGENMASTEN

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Cilindrische vlaggenmast met galg en inwendig liersysteem 
Afmetingen
SA/VM/01: cilindrische vlaggenmast met galg en inwendig liersysteem
Mast: hoogte: 5000 t.e.m. 10000 mm boven maaiveld
                         750 mm onder maaiveld
           diameter: Ø 100 mm
Galg: lengte 1000 mm
          diameter: Ø 36mm
Materialen
Mast en galg: aluminium met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Contergewicht: vezelversterkte kunststof met kunstrubberren stootband
Bevestiging vlag: soepele nylon ringen en roestvast stalen karabinerhaken

IVLAGGENMASTENI
SA/VM/01 | VLAGGENMAST
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IVLAGGENMASTENI
SA/VM/01 | VLAGGENMAST

Plaatsing
Ingeklemd in bijhorende bodemhuls.
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HALTE-INFRASTRUCTUREN VISIE

De kwaliteit van het openbaar vervoer wordt bepaald door het aanbod, de uurregelingen, de stiptheid en 
de doorstroming, maar ook de halteplaats is niet onbelangrijk. Aan de bus- of tramhalte wordt gewacht, 
gerookt en gesnoept, spreken mensen af, stapt men op, af of over en dit alle uren van de dag en bij eender 
welk weer. De kwaliteit van deze halteaccommodatie draagt dan ook bij aan de perceptie en het gebruik 
van openbaar vervoer.

Naast de obligate haltepaal wordt het comfort verhoogd door een zitbank, een afvalbak, goede verlichting 
en eventueel een schuilhuisje. Er is jammer genoeg niet overal ruimte aanwezig voor een schuilhuisje. 
Indien de stad reeds bij elke haltepaal een afvalbak en een zitbank zou voorzien, wordt niet alleen het 
gebruik aantrekkelijker, maar is ook het openbaar vervoer sterker aanwezig in het straatbeeld; elke 
halteplaats wordt herkend.

Voor het plaatsen van wachthuisjes, is de stad Antwerpen contractueel verbonden met externe leveranciers. 
Zij leveren en plaatsen de infrastructuur, beheren en onderhouden het en baten het uit door middel van 
publiciteitswerving. De plaatsing moet voldoen aan een aantal voorwaarden, voldoen aan de 
reglementering met betrekking tot monumentenzorg en in samenspraak gebeuren met de Lijn. De 
inplanting zal steeds getoetst worden in functie van de vrije doorgang, de lichten en de zichten en wordt 
geplaatst na het bekomen van een vergunning bij het collegebesluit.

Door het grote en dense netwerk van bus- en tramlijnen in het stedelijk gebied, zijn de haltes voor openbaar 
vervoer prominent aanwezig in het straatbeeld. De aard, vorm en inplanting van de infrastructuur is dan 
ook beeldbepalend. Vandaag worden er verschillende types in Antwerpen geplaatst. 

- STRAATMEUBILARIS -
HALTE-INFRASTRUCTUREN
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Locatie
Districten Antwerpen, Berchem, Deurne, Borgerhout en Bezali
Beschrijving
Verschillende opstellingen mogelijk, in overleg met de dienst Ontwerp en Uitvoering 
en de dienst Beheer en Onderhoud/straatobjecten. De luxe versie wordt geplaatst op boulevards en 
beeldbepalende locaties
Wordt door een privébedrijf beheerd maar kan ook ingezet worden door de stad
Bij een wachthuisje staat altijd een afvalbak
Afmetingen
Afhankelijk van de opstelling
Materialen
Staal, aluminium – kleur: stadsgrijs
Glas, al dan niet met reclamebord
Aangesloten op laagspanning en indien dit niet mogelijk is wordt een zonnepaneel voorzien

IHALTE-INFRASTRUCTURENI
SA/HI/01 | HALTE-INFRASTRUCTUUR
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IHALTE-INFRASTRUCTURENI
SA/HI/02 | HALTE-INFRASTRUCTUUR

- STRAATMEUBILARIS -
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Locatie
Districten Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk
Beschrijving
Verschillende opstellingen mogelijk, in overleg met de dienst Ontwerp en Uitvoering en de dienst Beheer en 
Onderhoud/straatobjecten. De luxe versie wordt geplaatst op boulevards en beeldbepalende locaties
Wordt door een privébedrijf beheerd maar kan ook ingezet worden door de stad
Bij een wachthuisje staat altijd een afvalbak
Afmetingen
Afhankelijk van de opstelling
Materialen
Staal, aluminium – kleur: stadsgrijs
Glas, al dan niet met reclamebord
Aangesloten op laagspanning en indien dit niet mogelijk is wordt een zonnepaneel voorzien
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De stad voert een fietsparkeerbeleid op twee sporen: een proactief beleid en een actief beleid. Het proactief 
beleid zorgt voor een continue en duurzame aangroei van fietsparkeerruimte op middellange en lange 
termijn. De actieve aanpak formuleert en realiseert kwaliteitsvolle oplossingen op maat voor reële en 
acute behoeften op het terrein. 
 
Binnen het fietsbeleidsplan gaat er een volledig hoofdstuk naar fietsparkeren. Mensen moeten hun fiets 
veilig en  comfortabel kunnen achterlaten. Voor de afstemming van het fietsparkeeraanbod op reële 
noden in de publieke ruimte, gaat de stad uit van een basisscenario. Dit laat toe om op specifieke plekken 
een aanpak op maat uit te werken, rekening houdend met de kenmerken van de plek en met parameters; 
zoals de duur van het parkeren, de loopafstand tussen parkeervoorziening en bestemming en het type 
bestemming. Hoe veiliger en comfortabeler de fietsvoorziening is, hoe verder de fietser bereid is te lopen. 
Hoe langer de fietser zijn fiets achterlaat, hoe meer comfort en beveiliging er moet worden voorzien.
 
Voor kleinschalige bestemmingen en voor korte bezoeken, bijvoorbeeld aan de slager, de kruidenier en de 
bakker, volstaat een fietsbeugel of zelfs gewoon plaats om de fiets netjes op de staander te zetten. Grotere 
winkelstraten, horeca en evenementenlocaties hebben wel vaak fietsbeugels nodig. 

Overdekte stallingen zijn een “must” daar waar de fiets langer wordt achtergelaten, zoals bij 
overstappunten aan openbaar vervoer-haltes. Overdekte fietsenstallingen zijn ook aangewezen op locaties 
waar veel fietsen lang worden gestald en inpandig geen oplossing is, zoals stations, P&R, sportcentra, 
scholen, bedrijven en kantoren. Met andere woorden, overdekte stallingen zijn een meerwaarde op 
bepaalde locaties en passen perfect binnen het fietsparkeerbeleid.
Tegelijkertijd is er nood aan overdekte zitruimte op pleinen en in parken. Zo zitten gebruikers beschut 
tegen regen of de warme zon.

De overkappingen zijn modulair opgebouwd zodat ze voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt.

OVERKAPPINGEN VISIE

- STRAATMEUBILARIS -
OVERKAPPINGEN
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IOVERKAPPINGENI
SA/OK/01 | FIETSOVERKAPPING

- STRAATMEUBILARIS -
OVERKAPPINGEN

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Constructie uit kokerprofielen met glazen dak of constructie voor groendak
Enkel of geschakeld model
De overkapping kan ook uitgevoerd worden als een volledig gesloten 
constructie met toegangscontrole
Afmetingen
SA/OK/01: fietsoverkapping
Lengte: 5600 mm 
Hoogte boven maaiveld: 2600/3000 mm
              onder maaiveld: 220 mm
Diepte: 2500 mm
Materialen
Draagstructuur: thermisch verzinkt staal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Invulling dak en zijwanden: gelaagd en gehard veiligheidsglas
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IOVERKAPPINGENI
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OVERKAPPINGEN

Plaatsing
Bevestiging met stelvoeten op betonnen fundering.
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Plaatsing
Bevestiging met stelvoeten op betonnen fundering.

SA/OK/01 | FIETSOVERKAPPING
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VERLICHTING VISIE

Licht en donker bepalen het leven van een stad. De stad Antwerpen liet daarom een lichtplan opmaken
waardoor ze een samenhangende visie op openbare verlichting kan uitdragen. Het doel is uiteindelijk om 
bij de aanleg en heraanleg van publieke ruimte steeds rekening te houden met de aanbevelingen uit het 
lichtplan, zodat de stad zowel ’s nachts als overdag een aantrekkelijke omgeving blijft.

Het ‘Lichtplan Antwerpen’ ent zich op het ‘strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen’, waaruit het 
de beelden en ruimtes overneemt. Die beelden en ruimtes vertaalt het plan in types van verlichting. 
Gekeken naar de verschillende type straten en zones in het s-RSA, werd de markt bevraagd en selecteerde 
de Stad enkele LED armaturen welke standaard toegepast worden in het straatbeeld.
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VERLICHTING

IVERLICHTINGI
SA/VL/01 | TYPE A

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Type Metropolitaan, armatuur voor stedelijke buurtcentra, 
boulevards en commerciële assen
Afmetingen
Mini/ Midi/ Maxi
Hoogte: 87/ 87/ 92  mm 
Breedte: 277/ 277/ 297 mm
Lengte: 584/ 717/ 1029 mm
Gewicht: 7/ 10/ 13,4 kg
Materialen
Behuizing van onder hoge druk gegoten aluminium met een coating 
van polysterpoeder
Lichtkap in helder gehard glas van 5 mm dik
Kleur: stadsgrijs
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IVERLICHTINGI
SA/VL/02 | TYPE B

Locatie
Zone 3 en 4
Beschrijving
Type Luma Indal, armatuur voor residentieel gebied, fietsassen, 
boulevards en parkassen
Afmetingen
MiniLuma/ Luma 1/ Luma 2  
Breedte: 310/ 435/ 435/ 435 mm
Lengte: 650/ 650 / 800/ 1000 mm
Hoogte: 230 mm
Hoogte paal: 4 tot 5 m voor mini luma of 6 tot 8 m voor luma 1
Materialen
Behuizing in aluminium, niet corroderend.
De afscherming bestaat uit gehard vlak glas 
Kleur: stadsgrijs
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IVERLICHTINGI
SA/VL/03 | TYPE C

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Type Metronomis Philips, armatuur voor gemengd gebruik: 
functioneel en sfeer, vooral toegepast op pleinen
Afmetingen
Diameter: 560 mm
Hoogte: 982 mm
Gewicht: 13,5 kg
Instalatiehoogten: 4 - 5 m
Materialen
Aluminium behuizing in polycarbonaat
Kleur: stadsgrijs
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IVERLICHTINGI
SA/VL/04 | TYPE D

Locatie
Zone 3 en 4
Beschrijving
Type Scala Schréder, armatuur voor commerciële assen, wanneer 
overspanningen gebruikt worden
Afmetingen
Diameter: 490/ 590/ 675 mm
Hoogte: 167/ 190/ 230 mm
Materialen
Mast in thermisch gelakt, gegalvaniseerd staal
Lichtkap in vlak glas en de buitenkant in aluminium
Kleur: stadsgrijs
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IVERLICHTINGI
SA/VL/05 | TYPE E

Locatie
Zone 2, 3, 4
Beschrijving
Type Neos Schréder, armatuur voor tram-assen
Afmetingen
Hoogte: 205 mm
Lengte: 690/ 750 mm
Breedte: 585 mm
Materialen
Behuizing in geschilderd spuitgietaluminium
Lichtkap in gehard glas
Armen in geschilderd gegalvaniseerd staal
Kleur: stadsgrijs
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IVERLICHTINGI
SA/VL/06 | TYPE H

Locatie
Zone 1
Beschrijving
Type Rue de Paris by Lensi, armatuur voor historische kern
Afmetingen
Hoogte: 900 mm
Breedte: 500 mm
Materialen
Gegoten aluminium, coating in polycarbonaat
Kleur: stadsgrijs
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IVERLICHTINGI
SA/VL/06 | TYPE GRONDVERLICHTING

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Beschrijving
Grondinbouwspot met symmetrische lichtverdeling, draai- en richtbaar
Afmetingen
Diameter: 300 mm
Diepte: 315 mm
Materialen
Robuust waterdicht huis van roestvrij edelstaal
PCS gecoate edelstalen schroeven, Siliconen afdichting
Veiligheidsglas. Bewandelbaar en overrijdbaar
Kleur: inox
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