BEWONERSGIDS

Deze afbeelding is louter indicatief

INLEIDING
Beste bewoners, beste buurtbewoners
De Tondelierwijk groeit elke dag. Nieuwe appartementen
en woningen worden gebouwd, nieuwe inwoners komen
toe. Een wijk bouwen doen we dankzij de inspanningen
van vele mensen. Ook jullie nieuwe bewoners hebben
we nodig om verder te bouwen aan deze levendige en
aangename wijk.
Deze bewonersgids is geschreven voor alle bewoners
en buren. De gids vertelt niet alleen het waarom van de
wijk maar ook alle noodzakelijke weetjes om je snel thuis
te voelen. We vertellen in korte rubrieken hoe je hier kan
wonen. Hoe je omgaat met afval en mobiliteit. Waar vind
ik een bushalte of een buurtwinkel. Waar parkeer ik mijn
auto en hoe kan ik een deelauto vinden.
De bewonersgids nodigt je uit om al de aspecten van
deze nieuwe wijk te ontdekken en ook te gebruiken.
We heten jou en jouw familie hartelijk welkom en hopen
dat de Tondelierwijk snel jouw buurt en jouw thuis wordt.

Leeswijzer
Dit boekje is geordend van groot naar klein.
Daarom starten we eerst met het grotere
verhaal van de wijk. Om vervolgens naar
het park en buurt te kijken. Daarna zoomen
we in op de verschillende bouwblokken,
met woningen, appartementen en ook
kantoren of winkels.
Sommige woningen of appartementen
delen tuinen of parkings. Hier lees je hoe
een gezamenlijke tuin of parking gedeeld
wordt.
Het laatste hoofdstuk kijkt in detail naar
één huis met tuin of appartement en
zijn bewoners. Hier verneem je wat je
als eigenaar-bewoner of huurder extra
kan doen als bijdrage voor een gezonde
leefomgeving.
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Wonen in een autoluwe wijk
Tussen de Blaisantvest en de Gasmeterlaan wordt een
kindvriendelijke en autoluwe wijk gebouwd. Er worden
530 woningen gebouwd met publieke voorzieningen,
een park, een kindercrèche en kantoren. Deze nieuwe
wijk verankerd de plek met de geschiedenis van Gent.
De Nieuwe Molens en de unieke gashouders worden
volledig mee opgenomen in het plan. De Tondelierwijk
wordt ontwikkeld in vijf verschillende fases.
De auto rijdt hier recht naar zijn bestemming.
Verschillende ondergrondse garages maken ruimte
vrij voor groene ruimten. Hierdoor ontstaat een veilige
autoluwe wijk met ruimte om elkaar te ontmoeten.
Welkom in een groene en duurzame Tondelierwijk
Wat is een duurzame groene wijk?
Een duurzame wijk is een wijk in transitie, waar
er extra ruimte wordt gemaakt voor natuurlijke
systemen: voor vegetatie en biodiversiteit, voor
waterhuishouding. Er is versterkte aandacht
voor de luchtkwaliteit, voor geïntegreerd
afvalbeheer en nieuwe vormen van mobiliteit.
In een duurzame wijk denken we na over de
verschillende functies die bestaan in een wijk
en proberen we die functies met elkaar te
verweven. Zo zouden we in de toekomst korte,
gesloten en duurzame verbruikerskringen
kunnen maken voor bijvoorbeeld energie,
warmte of water. Dit is voordeliger voor
iedereen: voor individuele personen, maar ook
voor de hele wijk.
In een duurzame groene wijk werken de
inwoners samen en nemen samen hun
verantwoordelijkheid op.

In de Tondelierwijk is groen een grote troef! Er wordt
compact gebouwd met een grote verscheidenheid
aan woonvormen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een
nieuw groot wijkpark. Waar je ook woont, het groen
en het wijkpark zijn hier steeds nabij. Het nieuwe
Tondelierpark wordt het groene hart van deze wijk. De
komende maanden wordt er hard gewerkt om deze
wijk te laten groeien tot een unieke plek in de stad.
Er zijn twee buurtparkings aan de rand van de wijk
aangelegd, waar je als bezoeker kan parkeren. Het
doorgaand verkeer wordt geweerd. Zo kunnen de
kinderen op straat spelen en kan iedereen er rustig
aneren. Er zijn bushalten op wandelafstand en de
Mechelen – Terneuzenwegel, een snel etspad, paalt
vlak aan de wijk. Via dit pad ben je binnen 5 minuten
aan het station. De wijk is vlot bereikbaar voor
autoverkeer via de Lodewijk de Raetlaan. In de wijk is
er een schooltje en in de Heistraat zijn er verschillende
voorzieningen, waar je te voet of met de ets naar toe
kunt. Kortom, een levendige wijk waar je je echt thuis
kunt voelen.
Waarom een duurzame groene wijk?
Ons klimaat verandert snel, te snel. Nieuwe wijken
moeten zich aanpassen aan andere noden. In een
klimaatwijk kiezen we ervoor om anders te bouwen.
Dit wordt een wijk met koelend groen en ruimte voor
water. Zo ervaren de bewoners hier op elk moment
een extra comfort.
Bij warm weer zorgt het weelderige groen en het water
voor verkoeling. In een klimaatwijk krijgt de natuur
terug kansen. Mens en natuur leven hier zij aan zij in
wederzijds respect.

Compact bouwen
Om ruimte te maken voor groen en water, kozen we
voor compacte parkappartementen en rijwoningen met
een hoge verscheidenheid aan woonvormen. Hierdoor
heeft deze wijk uitzonderlijk veel groene ruimten zoals
een groot centraal park, gemeenschappelijke tuinen en
privétuinen. Tussen het groen vinden we verschillende
woonvormen zoals koop- en huurwoningen, sociale
woningen, cohousing …
Het Tondelierpark
Centraal in de wijk ligt een grote biodiverse tuin, een
groen hart en bovenal een park voor jong en oud. Een
plek met veel ruimte voor ontmoeting en onthaasting.
Dit park kenmerkt zich vooral door een enorme groene
ruimte te creëren met veel bomen.
Het verhogen van de biodiversiteit is hier belangrijk.
Vandaar dat het een park is met veel wilde bloemen.
Er wordt niet gesproeid en dat is goed voor vogels,
insecten, vlinders en bijen. Misschien kom je ’s
morgens hier wel een reiger of een kikker tegen.
Zet zeker geen vissen uit of voeder geen eenden of
vissen; dit is niet gezond voor hen en vervuilt het
water. De natuur geeft hen hier genoeg te eten. Al het
water van de pleinen en straten loopt naar grachten,
zodat het kan insijpelen in de bodem. Soms komen
deze grachten ook droog te staan. Langs de grachten
bloeien moerasplanten, waarin waterhoentjes of
meerkoeten hun nest kunnen bouwen.
Het is een avontuurlijk park met vrij spel voor natuur
en kinderen, waar jong en oud kunnen rusten, chillen,
ravotten, voetballen, joggen, picknicken, kampen
bouwen en avontuurlijk spelen en de hond uitlaten.
Honden kunnen vrij rennen in de hondenloopweide.
In het park moeten de honden steeds aan de leiband.
In het park vind je een sportkooi, schommels,
wilgentunnels en evenwichtsbalken om je uit te
leven. Er zijn voldoende banken om te genieten van
de omgeving. Picknicktafels zorgen voor het kleine
ontmoeten. Als rolstoelgebruiker kan je comfortabel
aanschuiven. Er staan geen afvalbakken in het park.
Afval neem je terug met je mee.
De evenementenweide
De weide naast de sportkooi is de evenementenweide.
Deze weide kan gebruikt worden voor buurthappenings
en sportactiviteiten. Er is ook ruimte voor een tent of
eetkraampje.

“De klimaatverandering zal in onze streken voor
meer regen in de winter zorgen, met hogere
waterstanden in beken en rivieren. In de zomer
zal er minder maar intensere neerslag vallen die
snel afvloeit en niet meteen in de bodem dringt.
De belangrijkste maatregel is ruimte geven aan
water en groen. Brede grachten, poelen en wadi,
dit is een bu�erings- en in ltratievoorziening,
meestal een lichte uitholling in gazon of in de
bloemenweide, vangen het water op van de
wijk en laten het in de bodem indringen. Bij
lange droogte kunnen de grachten en poelen
soms droog staan.”

Het parkbeheer
Een gedreven ploeg van de stad Gent,
onderhoudt het park met ruimte voor natuur.
Ruimte voor natuur betekent dat er hier en daar
ook een brandnetel of distel mag blijven groeien.
De distelvink, een fraaie driekleurige vogel, is hier
thuis in de Tondelierwijk.
Er liggen twee composteerzones in het park.
Deze zijn enkel bedoeld voor groenafval uit het
park, dus niet voor afval uit je eigen tuin.
Leef- & Speelstraten, dwarspleintjes
De leef- & speelstraten en pleintjes zijn op maat
gemaakt van voetgangers en het spelende kind.
Alle wegen hebben het statuut van woonerf, de
snelheid is er beperkt tot 20 km/u. Je mag op straat
jouw auto laden en lossen, maar niet parkeren.
Parkeren kan als bewoner in je woonveld of
ondergronds onder de parkappartementen. Als
alle woonvelden afgewerkt zijn, komen er zitbanken
en etsenstaanders op de dwarspleintjes.
Wijkschooltjes
Ook in deze wijk vind je dichtbij een school voor
je kinderen.
Informeer je tijdig, wijkschooltjes zijn erg populair.
Alle scholen van het gewoon kleuter- en lager
onderwijs te Gent volgen een gemeenschappelijke
inschrijvingsregeling. Je kan uiteraard tijdens het
schooljaar meteen naar de school gaan.
Hier kan je je informeren en aanmelden:
https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/
scholen-en-adressen/inschrijven-basisonderwijs
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Betere lucht, meer beleven
Goed nieuws, uw wijk ligt volledig in de lage
emissiezone. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit
opmerkelijk en wordt wandelen en buitenspelen pas
echt gezond. De lage emissiezone zorgt voor meer
ademruimte.
De meest vervuilende voertuigen mogen dus deze
zone niet langer inrijden. Vermijd een boete en check
je voertuig voor je naar Gent komt. Informeer ook jouw
bezoek over deze maatregel.
Mag mijn voertuig binnen? Dit kan je hier controleren:
https://lez.stad.gent/nl/ ows/controleertoegang
Mobiliteit en Mobiscore
Wie in de Tondelierwijk woont krijgt een uitmuntende
mobiscore. De Mobiscore kijkt na hoe gemakkelijk
je met de ets of te voet van je nieuwe thuis naar
de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar
vervoerhaltes en andere voorzieningen geraakt.
De uitstekende mobiscore is meteen een belangrijke
waardering voor de totale wijk. Dergelijke hoge score
vind je enkel op toplocaties waar alles voorhanden is
en waar je te voet of met de ets alles kan bereiken
Wil je het zelf nakijken? Vul jouw adres in op volgende
link. Hier kan je in detail nalezen waarom deze
locatie zo’n topper is: https://mobiscore.omgeving.
vlaanderen.be
Mobiliteit en het STOP–principe
Bij het ontwerp van de Tondelierwijk namen we het
stop-principe steeds mee in gedachten. De Stappers
(voetgangers), Trappers ( etsen) en toegang tot
Openbaar vervoer staan voorop. De Personenwagen
is hier welkom maar wordt zo snel als mogelijk naar
een parkeerplaats geleid. ‘STOP’ betekent hier vooral
dat het autoverkeer in deze wijk minimaal is en dat alle
straten en pleintjes een hecht ets- en wandelnetwerk
vormen. Door de uitstekende ligging en een goed
netwerk woon je in dit nieuw stadsdeel op een locatie
waar alles op 10 min afstand ligt.

Stappen en Trappen
Het dense netwerk van veilige wandel- en etsroutes
vind je ook terug op de verschillende digitale kaarten.
Ze wijzen je de weg naar elk ander stadsdeel, maar
tonen vooral aan dat deze wijk op een unieke locatie
ligt.
Gent is de laatste jaren een echte etsstad aan
het worden. Daarom raden we alle etsers aan het
etsnetwerk in de buurt snel te ontdekken.
Fietsen in de stad
http:// etsrouteplanner.gent etst.be
Wandelen in de stad
http://www.wandelroutes.org/map-wandelroutes
Openbaar vervoer
De Tondelierwijk heeft verschillende verbindingen met
het centrum en met beide stations. Met een ticket
van de Lijn kan je één uur reizen. Een ticket of een
10-rittenkaart koop je best vooraf. Je kan ook een
ticket kopen via jouw smartphone. De app van De
Lijn helpt je op weg. Je vindt alle informatie over de
busverbindingen snel online en ook in alle stations.
De Lijn – algemene info:
https://www.delijn.be/nl/
De Lijn – betaal met je gsm:
https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/ticket-opgsm/
Het lokaal netwerk van bussen
Wil je goed weten welke bussen en trams er allemaal
rijden in Gent? Kijk dan even op het netplan van De
Lijn. Hier ontdek je de vele mogelijkheden om zonder
auto overal te geraken.
De Lijn – netplan Gent:
https://www.delijn.be/nl/perronindeling/netplannen/
netplannenovl.html

Trein, bus, tram, �ets?

Gratis Parkeren met een bewonersvergunning

De trein en De Lijn werken samen als een sterk duo.
Ook de ets past in dit verhaal. Wie levrij dagelijks
wil pendelen ontdekt snel de voordelen. Vooral de
verschillende routeplanners berekenen voor jou de
snelste route. Zet daarom zeker één van de apps
op jouw smartphone. Je ziet meteen in real time
wanneer de bus of trein komt, ook route terug naar
huis of de volgende tram, bus of trein. Nog nooit was
het zo gemakkelijk om waar ook in Vlaanderen en
zelfs veel verder te geraken zonder auto.

Vanaf dat je gedomicilieerd bent in de wijk kan je
een bewonersvergunning aanvragen. Dit geeft je
recht op 1 gratis bewonersvergunning per woning.
Met een bewonersvergunning kan je gratis parkeren
in zone 6 Rabot.

De Lijn routeplanner
via website of app
https://www.delijn.be/nl/routeplanner/

Betalend parkeren voor bezoekers

NMBS routeplanner
via website of app
https://www.belgiantrain.be/nl
Andere routeplanners met trein, tram, bus
via website of app:
Googlemaps, Apple Kaarten, ...
De auto in de wijk
In de stad krijgt de auto meer en meer een
gelimiteerde plaats toegewezen. Door de vraag
naar groen en publieke ruimte verdwijnt de auto
uit het stadsgezicht. In deze wijk krijgt de auto een
duidelijke plaats. Het is dan ook belangrijk jou te
informeren over welke plaatsen zijn voorbehouden
voor de auto.

Digitaal een vergunning aanvragen kan via het
E-loket van de stad Gent.
https://parkeervergunningen.stad.gent/Account/
LogOn?ReturnUrl=%2f

De Tondelierwijk ligt in zone 6 van het parkeerplan
van de Stad Gent. Het tarief in de groene zone is
lager dan in de aanpalende gele en oranje zones.
De groene parkeerzone is er vooral voor wie
langere tijd de wagen wil parkeren. U kunt op elke
parkeerautomaat aan de gekleurde band bovenaan
zien in welke tariefzone u zich bevindt.
Bezoekers kunnen hier na 19:00u en tot 9u gratis
parkeren. Buiten deze uren moet je betalen. Een
dagticket kost 3 euro voor 24 uur.
Alle regels van de groene tariefzone vind je hier:
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/
parkeren/parkeren-op-straat/parkeertarieven/
groene-tariefzone
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Een nieuwe buurt
In de Tondelierwijk groeit een nieuwe buurt. Nieuwe
buren komen toe en zoeken nog hun weg. Deze
bewonersgids wil iedereen hierbij helpen.
Jouw buurt, jouw gemeenschap
Een buurt waar mensen elkaar kennen is een veel
leukere buurt. Een groot toegankelijk publiek domein
met park en autovrije straten maakt direct sociaal
contact sneller mogelijk.
Wil je snel alles weten over jouw nieuwe buurt? Schrijf
je in op de sociale netwerksite Hoplr. Dit is een veilige,
afgeschermde en reclamevrije chatgroep waar je met
je buren kan afspreken, een vraag stellen, spullen
kan lenen en jezelf voorstellen. Hoplr organiseert
dit exclusief voor uw buurt. Ook de stad en andere
openbare diensten geven via dit kanaal nuttige tips of
stellen een vraag. Meld je aan via:
https://www.hoplr.com
Mijn buurt, een propere buurt
In de Tondelierwijk wordt gewerkt met ondergrondse
afvalcontainers voor restafval, pmd, gft, glas en
papier/karton. Hier kan je overdag je afval deponeren
van 6 uur tot 22 uur. Met jouw Ivago-kaart kan je je
identi ceren. Gebruik deze containers met respect
voor de buren, vooral glas deponeren doe je best niet
te vroeg in de ochtend of laat in de avond.
Hier vind je alle informatie, hoe je jouw Ivago-kaart
activeert en hoe het sorteerpunt werkt.
h t t p s : / / w w w. i v a g o . b e / t h u i s a f v a l / o p h a l i n g /
sorteerpunten
Een warme delende buurt
Delen is het nieuwe hebben. We wonen compacter en
delen steeds meer. Gent is sinds jaren een delende
stad met steeds meer initiatieven. We laten jou hier
kennis maken met enkele van deze initiatieven zoals
deelmobiliteit en spullen delen. De basis loso e is
simpel, de meeste van onze spullen gebruiken we
hooguit eens per week. Waarom zou je ze dan nog
kopen? Huur ze of leen ze van een buur. Hiermee
draag je ook zorg voor het milieu. Onze spullen hebben
immers de hoogste impact op het milieu. Door ze zelf
niet te kopen verlaag je jouw footprint en ook deze
van de buurt.

Hier een algemeen overzicht via het netwerk bewust
gebruiken: https://www.bewustverbruiken.be/
artikel/5-uitleendiensten-voor-spullensorteerpunten
Spullen delen, in jouw directe buurt
https://www.peerby.com/one
https://www.hoplr.com
https://www.surrounthings.be
Lokaal atelier & uitleendienst in de Dampoortwijk
http://www.pastory.be/atelier-uitleendienst/
Een prototype bouwen
https://timelab.org
Kinder�etsen delen
Fietsen in het wijkpark is puur plezier, vooral voor
kleine kinderen. Elke leeftijd vraagt om een aangepaste
ets. Zo verzamelen veel gezinnen in de loop der jaren
onnodig alle soorten kinder etsen. De idee is hier ook
om dit niet langer te kopen. Enkele alternatieven zijn:
Op Wielekes de bibliotheek van kinder etsen. Bij Op
Wielekes leen je een kinder ets. Wie lid wordt, heeft
altijd toegang tot een goede en kwalitatieve kinder ets
op maat: https://opwielekes.wordpress.com
Ook in de kringwinkel vind je een ruime keuze etsen.
Breng de vorige ets mee naar de kringwinkel en geef
hem een tweede leven.
Deel�etsen
Gent is een stad op maat van de ets. Om elke
bestemming in en rond de stad te bereiken blijft de
ets een ideale oplossing.
Gent heeft ondertussen verschillende soorten
deel etsen. Blue-bike was er eerst, een goedkope
en gebruiksvriendelijke oplossing. Blue-bike is een
huur ets van de NMBS, je kan een ets lenen in het
Fietspunt Gent Sint-Pieters of Gent Dampoort.
https://www.blue-bike.be/nl
Twee organisaties, Billy Bike en Donkey Republic,
kregen onlangs van de Stad Gent een vergunning om
elk 750 etsen ter beschikking te stellen. De eerste
‘free oating’ deel etsen kan je vinden in het Gentse
straatbeeld.
https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/
nieuws-evenementen/de-gentse-deel etsen

Leven zonder eigen auto
Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet langer
een eigen auto te hebben. Dit is best een slimme en
duurzame keuze. Een auto staat immers 95% van de
tijd te wachten op een gebruiker. Ook zit de grootste
vervuiling in de productie van een auto en niet in het
gebruik van de auto. Leven zonder auto heeft vele
voordelen en wordt mogelijks in de toekomst meer
en meer de regel. Mensen zonder auto waarderen
snel een gevoel van vrijheid en een zorg minder.
Nooit meer naar de garage of keuring, nooit meer een
autowassen, en toch een ruime keuze van mobiliteit
om de hoek. Ook deze wijk biedt jou alle alternatieven
om autoloos te leven.
https://www.duurzame-mobiliteit.be/tags/autoloos
Leven met een deelauto
Deelmobiliteit is in Gent erg populair. Ook in deze
buurt kan je kiezen voor een deelauto via verschillende
deelplatforms. Wil je een elektrische deelauto, in
deze buurt vind je vele alternatieven. Je kan zelfs je
eigen auto aanbieden als deelauto of een auto van
jouw buren delen. Slimme netwerken zorgen voor
de verzekering, de nanciële afhandeling en bovenal
voor een snelle reservatie. Binnen minuten wandel je
naar een auto in de buurt die vrij is en je opwacht. We
geven je hier graag alle mogelijkheden.
https://www.autodelen.net
Deel een Auto met of van een buur
Staat jouw auto steeds vaker te wachten op een
gebruiker? Dan kan je hem aanbieden op een
deelplatform. Hierdoor kunnen buren jouw auto
gebruiken. De gebruiker betaalt je online. Het
deelplatform regelt de verzekering en de nanciële
transacties. Ook omgekeerd: heb je slechts af en
toe een auto nodig? Dan is een deelauto veruit de
goedkoopste en de makkelijkste oplossing.
Heb je interesse om een auto te delen? Op deze
website kan je alle informatie terugvinden, ook een
kaart met alle deelauto’s in jouw buurt.
Globale informatie over autodelen
https://www.autodelen.net
Delen met buren
https://tapazz.eu/diensten/mobility-as-a-service/
https://www.cozycar.be
https://www.caramigo.eu/be/

Autodelen elke dag,
voor jouw gezin, voor jouw bedrijf
Vind je autodelen de oplossing. Eindelijk vrij van
zoveel zorg. Altijd een voorbehouden parkeerplaats
in de buurt. Altijd een recente wagen en keuze uit
verschillende wagens zoals een bestelwagen of kleine
gezinswagen. Dan is een abonnement bij één van de
vele autodeelaanbieders een oplossing.
Op deze link vind je alle Vlaamse aanbieders:
https://www.autodelen.net/vlaamseautodeelaanbieders/
Ontdek alle autodeelaanbieders in de directe buurt:
zoals Cambio, Dégage!,
https://www.autodelen.net/autodelen-in-mijn-buurt/
Elektrisch rijden
Elektrisch etsen of autodelen zit in de lift. Vooral de
elektrische ets is populair, de elektrische auto volgt.
Verschillende Gentse deelplatforms hebben reeds
elektrische auto’s. Daarom worden in de wijk steeds
meer laadpunten voorzien.
Ben je op zoek naar een publiek laadpunt, op deze
website zie je alle punten. Voor je wagen of voor je
ets:
https://www.oplaadpunten.org/auto/kaart-vlaanderen
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/
parkeren/elektrisch-rijden-laadpunten
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Mijn bouwblok, wat?

De gemeenschappelijke tuin biedt plaats voor:

Bijna elke woning of appartement in deze wijk hoort
samen in een groep. Deze groep woningen en
appartementen hebben soms een gemeenschappelijke
tuin of steegje of gedeelde parking. We noemen
dergelijke groepen bouwblokken.
Deze wijk kenmerkt zich door vier verschillende
bouwblokken. Ze zijn elk geschikt rond een nieuw
park. Elk bouwblok heeft zijn eigenheid en identiteit.

•

Ontmoeten: centraal kan er een gazonspeelzone komen voor kleine kinderen en
ruimte voor ouderen, met aandacht voor
inplanting en rekening houdend met inkijk en
rust voor bewoners.

•

Spel: het spelen kan gecombineerd worden met
natuur en in ltratie (wadi) – door eenvoudige
robinia speelstammen te plaatsen en beperkt
speelreliëf aan te leggen met grond van
afgravingen van de in ltratiezones.

•

Natuur en dieren: in resthoekjes kunnen
rustplekjes voor dieren zoals egels en padden
ingericht worden: een poeltje, bloemenen kruiden, steenhopen, takkenrillen te
combineren met compost. Hang nestkasten
aan gevels of in bomen.

•

Samen tuinieren: een gedeelde moestuin
gecombineerd met een picknicktafel kan een
ontmoetingsplek worden voor de bewoners.
Een mooi voorbeeld ervan vind je in het
cohousing project.

Doorwaadbaarheid
In de nieuwe wijk kan je doorheen enkele bouwblokken
wandelen. Een steegje geeft toegang tot tuinen en
private of gemeenschappelijke
etsenstallingen.
Sommige steegjes zijn ook publiek toegankelijk.
Private steegjes hebben een afsluitbaar poortje met
beperkte toegang. Weet dat deze paden in medeeigendom zijn van de omwonenden. Je kan ze enkel
gebruiken met een toegangsbadge. Respecteer
steeds de privacy van al de bewoners.
De gemeenschappelijke tuin
De gemeenschappelijke tuin kan verschillende
functies hebben, bijvoorbeeld om te ontmoeten, te
spelen, te tuinieren of een plek voor natuur en dieren
te voorzien.
De bewoners kiezen zelf welke functies hun
gemeenschappelijke tuin heeft en hoe die gebruikt zal
worden. Als er een ondergrondse parking is, dan is er
meer ruimte voor de tuin. De bewoners onderhouden
de tuin samen en maken daar afspraken voor.
Het gebruik van insecticiden en pesticiden is verboden.

Parkeren
Elke groep woningen heeft naast een
gemeenschappelijke tuin ook een collectieve
parking. Deze parking en het onderhoud deel
je met andere bewoners en is enkel toegankelijk
voor medebewoners. Maak samen met de andere
bewoners duidelijke afspraken. De parking is ook
geschikt voor gezamenlijke buurtactiviteiten.
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Alle woningen en appartementen in deze wijk zijn
gebouwd vanuit de principes van duurzaamheid.
Daarom zijn de woningen zuinig naar energie- en
waterverbruik. Het is nu de taak van de bewoner om
daar bewust mee om te gaan. Daarom geven we hier
graag extra informatie en tips, zodat wonen in deze
wijk een dagelijkse bron van vreugde kan zijn.
Jouw nieuwe woning
Een nieuwe woning is een nieuwe start. Het went
meestal erg snel. Maar weet je reeds alles over
jouw nieuwe woning? Waarschijnlijk niet. Hoe werkt
de verwarming en de ventilatie? Hoe onderhoud ik
de nieuwe woning het best? Welke planten kan ik
voorzien in de tuin of op mijn balkon? Vraag of lees het
snel na. Lees ook de handleidingen die aanwezig zijn
in de woning. Hierin vind je hoe je de thermostaat juist
instelt of welk onderhoud wanneer nodig is. Blijf je met
vragen zitten? Wend je tot de verkoper of verhuurder.
Ook zij kunnen je uitleggen hoe alles werkt.
Mijn tuin
Enkele rijwoningen in de wijk hebben een eigen tuin.
Om de biodiversiteit te verhogen, kies je bij voorkeur
voor inheemse beplanting. Je kan ook kiezen voor
bloemenborders, met inzaai van inheemse bloeiende
mengsels.
Vermijd in je tuin kunststofproducten zoals kunstgras,
kunstbloemen of -planten. Te vaak verouderen deze
producten erg snel en komt kunststof in de bodem
terecht.
De tuinen zijn omzoomd door een gemengde levende
haag van veldesdoorn, haagbeuk en beuk. De haag
tussen twee buren is in mede-eigendom. Elke buur
moet zijn kant minstens tweemaal per jaar scheren.
Een stenen terras of tuinpad
In deze groene wijk wordt de verharding beperkt.
Maak je tuinpad of verharding zo smal mogelijk en
kies voor een waterdoorlatende opbouw. Hierbij is
de terrasfundering en de betegeling best drainerend.
Water blijft dus nauwelijks liggen op de tegels.
Hierdoor heb je steeds een droog terras en dringt het
water toch nog in de ondergrond. Kies geen donkere
tegels, donkere kleuren worden extreem warm in de
zon.
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Een houten terras
Wil je een houten terras? Kies dan voor FSC-planken.
Het hout komt dan gegarandeerd uit gecontroleerde
bosbouw en niet uit roofbouw. Je kan FSC-hout
herkennen door het FSC-label. Meer informatie over
FSC-hout vind je op
http://www.fsc.be/nl-be/kies-hout-kies-fsc-gecerti ceerd-hout
Tuinverlichting en terrasverlichting
Koop enkel zuinige led tuin- of terrasverlichting.
Zorg ervoor dat jouw verlichting de buren niet stoort.
Verlicht daarom enkel het terras en vermijd dat de
verlichting ook naar de buren schijnt of teveel de
omgeving verlicht. Test jouw verlichting vooraf. Doof
de verlichting na gebruik zo snel mogelijk. Vermijd
uplights die de nachtelijke hemel verlichten. De natuur
houdt van stilte, rust en een donkere nacht.
Werktuigen en spullen
De berging en het tuinhuis zijn snel te klein wanneer
we allemaal onze werktuigen afzonderlijk aankopen.
Spreek met de buren af wie wat al heeft. Leen spullen en werktuigen van elkaar. Een takkenschaar, een
grasmaaier, een kruiwagen zijn niet langer spullen die
je per se zelf moet aankopen. Vraag het daarom aan
je buren of zoek het op via de Hoplr-groep van de
buurt op
https://www.hoplr.com

Op zoek naar een werkplaats
Zoek je een werkplaats of heb je zelf een werkplaats?
Deel dan deze ruimte online. Meer en meer mensen
delen niet alleen hun spullen, maar ook ruimte. Je kan
een bericht achterlaten op Hoplr via
https://www.hoplr.com
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Een koele woning
Een goed geïsoleerde woning kan je in de zomer fris
houden door ramen en deuren gesloten te houden.
Sluit ook de gordijnen, dan kan de zon jouw woning
minder opwarmen. Kies gordijnen met een witte of
re ecterende laag aan de kant van het glas. Vermijd
donkere kleuren, anders verwarmt de zon jouw kamers
extra op. Extra zonnewering aan de buitenzijde is
steeds de beste keuze.
Wordt het terug een hete zomer? Ventileer dan vooral
‘s nachts jouw woning. De frisse nachtlucht kan jouw
woning grondig koelen. Zet hierbij enkele ramen op
ventilatiestand. Vergeet niet ‘s morgens alles terug
dicht te doen.
Groene daken
In deze wijk zijn alle daken beplant of voorzien van een
witte dakbedekking. Vooral groene daken zorgen voor
verkoeling en voor een sponswerking. Door directe en
indirecte verdamping via planten en waterberging in
de substraatlaag stroomt er minder snel regenwater
van het dak af.
Groene daken leveren ook een bijdrage aan een
grotere biodiversiteit in de wijk, aan geluidsreductie
en binden jnstof. Daarnaast beschermen groene
daken de dakbedekking waardoor deze veel langer
meegaat. Een groen dak kan ook gecombineerd
worden met PV-panelen. De opbrengst door deze
combinatie is hoger.
Koele daken
Binnen de wijk zijn ook koele daken toegelaten dit zijn
daken die wit zijn en de warmte re ecteren. Hierdoor
wordt het stedelijk hitte eiland bestreden en blijft de
woning koeler in de zomer. Zwarte dakbedekking is
hier niet toegelaten. Witte daken worden best eens
geveegd zodat zand of bladresten de re ecterende
werking niet verminderen.
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Koelen met groen
Bomen of iets hogere beplanting zorgen voor schaduw
en houden door verdamping de omgeving koel van
de woning. Beplanting houdt water vast en verbetert
door de doorworteling het in ltratievermogen van de
bodem. Een beplante bodem warmt veel minder snel
op in de zomer dan een verharde bodem.
Hou rekening bij het planten van een boom met de
buren. Hoogstam moet minstens 2 meter van de
scheidingslijn worden geplant. Meer informatie over
wat mag en niet mag vind je hier:
https://immo.vlan.be/nl/nieuws/8003/hoe-vermoeten-bomen-en-planten-van-de-scheiding-staan
Goedkope groene energie
Elk huis heeft elk moment van de dag elektriciteit
nodig. Je energieleverancier zorgt ervoor dat dit
elke dag ter beschikking is. Wil je er zeker van zijn
dat deze energie ook groene energie is? Ga dan op
zoek naar een leverancier met enkel groene energie.
Groene energie wordt opgewekt met windmolens,
waterkracht of fotovoltaïsche panelen. Door hiervoor
te kiezen werk je mee aan een duurzame en fossielvrije
toekomst. Je vindt leveranciers van groene stroom
op: https://mijngroenestroom.be
Ben je vooral op zoek naar de goedkoopste energie?
Dan kan je op deze website alle prijzen vergelijken:
https://vtest.vreg.be
Hier zie je dat groene stroom ook goedkope energie
is.
Eigen energie
Veel huizen met plat of hellend dak zijn geschikt om
eigen energie op te wekken. Eigen stroom is sinds
enkele jaren erg betaalbaar geworden. Meer zelfs,
eigen opgewekte stroom is de goedkoopste stroom.
Fotovoltaïsche panelen maken reeds elektriciteit bij
een bewolkte hemel. Op basis van je jaarlijks verbruik
en jouw dakoppervlakte wordt bepaald hoeveel
panelen je nodig hebt. Het is natuurlijk slimmer
om eerst jouw energieverslindende apparaten te
vervangen.
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Energieopslag in een thuisbatterij
Woningen met fotovoltaïsche panelen wekken ook
energie op op het moment dat je deze energie niet kan
verbruiken. Dit veroorzaakt een energieproductiepiek
op het elektriciteitsnet. Omgekeerd verbruiken we
rond 7 uur ‘s morgens en 19 uur ’s avonds veel energie.
Energieopwekking en -verbruik zijn nog niet op
elkaar afgestemd. Een thuisbatterij kan dit probleem
oplossen. Vlaanderen wil vooral piekproductie op
een zonnige dag vermijden. Hierdoor wordt het
elektriciteitsnetwerk minder belast. Momenteel is
energieopslag in een thuisbatterij nancieel nog niet
interessant. Dit zal in de toekomst opgelost worden
met een digitale meter.
Meer informatie over de thuisbatterij en de premie
vind je op https://www.thuisbatterij.be
De digitale meter
De digitale meter komt eraan. Deze meter zal de
stroom die je koopt en de stroom die je zelf aanmaakt
apart optellen. We kunnen vermoeden dat hiervoor
in de toekomst andere kosten worden aangerekend.
Experts voorspellen dat de stroom die je zelf opwekt
en verkoopt rond de middag in prijs zal dalen.
Hierdoor worden we gesensibiliseerd hieraan zelf iets
te doen: zoals het plaatsen van een thuisbatterij of
nog beter om zoveel mogelijk eigen stroom direct zelf
te verbruiken al dan niet met slimme toestellen.
Meer informatie over de digitale meter vind je op
https://www.energiesparen.be/digitale-meter#v11
Zuinige toestellen
Ook al lijkt energie eindeloos, toch is het nodig dat
elk toestel een zuinig toestel is. De meerprijs van
een zuinig toestel verdien je snel terug. Vooral een
diepvries, droogkast of wasmachine vraagt erg veel
stroom. Ook verlichting met oude gloeilampen of
oude spaarlampen kan je beter vervangen door de
meest zuinige ledverlichting.
Bemerk dat je best eerst alle verouderde toestellen
vervangt of wegdoet voor je eigen energie gaat
opwekken. Let bij je nieuwe aankoop op de Europese
Labels. Zo duidt een A-label op een zuinig toestel.
Een A*** is het zuinigst. Meer informatie over zuinige
toestellen vind je op
https://www.energiesparen.be/elektrischetoestellen
32

Zuinig verwarmen
Alle nieuwe woningen zijn goed geïsoleerd. Daarom
zullen ze zuinig zijn in verbruik. Je eigen manier van
wonen bepaalt echter de rekening. Het goed instellen
van de thermostaat is hierbij een basisvereiste. Hoe
meer de thermostaat aangepast is aan jouw eigen
levensritme van dag en nacht, weekends en vrije
dagen, hoe zuiniger de woning. Lees de handleiding,
zoek ze ook digitaal op internet. Dan heb je ze steeds
bij de hand.
Op deze website vind je de meeste handleidingen:
https://www.gebruikershandleiding.com
Regenwater
Zoals bij energie moeten we ook zuinig zijn met water.
Sommige woningen zijn voorzien van regenwater.
Regenwater is zeer geschikt om het toilet door te
spoelen, de tuin water te geven en voor het onderhoud
van de woning. Een regenwaterpomp vraagt bijna
geen onderhoud. Enkel de lter kijk je best af en toe
na. De geur en kleur van het water kan je verbeteren
door een extra koolsto lter te plaatsen.
Meer informatie over regenwater vind je op
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/watte-doen-bij/regenwater-en-waterputten
Drinkwater
Koken, douchen en wassen doen we met drinkwater.
In Vlaanderen is water erg schaars, ook al lijkt het
voldoende te regenen. Stel daarom alles in het werk
om zuinig om te gaan met water. Ook hier zijn zuinige
toestellen aangewezen. Zelfs met een eenvoudige
lavabokraan kan je elke dag water sparen dit door
voor een zuinige kraan te kiezen.
Vraag bij aankoop hoeveel water een toestel verbruikt.
Een zuinig toestel zorgt ervoor dat je maandelijkse
factuur gevoelig vermindert. Ook voor water zijn
duidelijke labels uitgewerkt.
Drink vooral kraantjeswater. Het is spotgoedkoop,
gezond en veilig. Vermijd plastic wegwerp essen.
Meer informatie over drinkwater vind je op
http://www.vmm.be/waterloket/minder-verbruikenen-betalen
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Gezonde lucht
Via ventilatie krijgt uw woning verse lucht. Het is
belangrijk om te weten hoe de ventilatie van jouw
nieuwe woning werkt. Sommige woningen hebben
een gesloten ventilatiesysteem met aanvoer van
verse lucht en afvoer van gebruikte lucht. Ook de
dampkap is onderdeel van de ventilatie. Roosters en
lucht lters moet je maandelijks onderhouden. Lees de
handleiding en zet een herinnering in jouw agenda.
Meer informatie over de luchtkwaliteit in huis vind
je hier: https://curieuzeneuzen.be/wat-kan-u-doen/
luchtkwaliteit-binnenshuis/
Tenslotte, rook nooit binnen.
Gezonde schoonmaakmiddelen
Hoe vreemd het ook klinkt: schoonmaken is een
bron van vervuiling. Vervuiling van de binnenlucht
en vervuiling van water. Ga daarom zorgvuldig na
welk product geschikt is en jouw eigen gezondheid
niet in gevaar brengt. Vermijd producten met javel
en ammoniak. Gebruik ecologische producten, deze
zorgen ervoor dat er geen toxische producten in de
lucht of in het water terechtkomen.
Wil je er meer over weten?
Lees het verder na in deze brochure:
http://www.dialoog.be/dekoevoet/archief/ecologische-schoonmaakmiddelen.php
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=17316
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Schilderen en vernissen
De kwaliteit van de lucht in je woning hangt af van
verschillende factoren. Ook verven en vernissen
bepalen hoe gezond jouw binnenlucht is. Kies
daarom verf en vernis met zorg. Vooral de slaapkamer
van kinderen vraagt extra aandacht. Te vaak is de
binnenlucht er zeer slecht. Door gebruik te maken van
een verf zonder giftige sto�en, kan je dit voorkomen.
Ga vooraf op zoek naar verven zonder vluchtige
sto�en of kies voor natuurlijke verven. Lees voor de
aankoop grondig het etiket. Ga op zoek naar een
speciaalhandel die je kan adviseren.
Meer informatie over veilig schilderen vind je hier:
https://www.vibe.be/gezondheid-1/veilig-schildereneen-noodzaak/
Meubels, tafels en stoelen
Meubels worden steeds meer gemaakt van geperste
panelen. Hiervoor is ink wat lijm nodig. Zelfs tien
jaar later vinden we nog steeds sporen van deze lijm
terug in de binnenlucht. Maak je zelf een meubel of
koop je een meubel? Informeer je dan vooraf over het
plaatmateriaal. Niet alle platen zijn geschikt. Massieve
houten meubels daarentegen bevatten bijna geen lijm.
Houten meubels zijn het best gemaakt van bomen uit
een gecontroleerde en veilige houtkap. Dit hout draagt
een FSC-label of een PEFC-label.
Meer informatie over het FSC-label vind je op
http://www.fsc.be/nl-be
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Een veilige woning
Elke nieuwe woning beantwoordt aan de gevraagde
veiligheidseisen. Het is aan de bewoner om de woning op een veilige manier te gebruiken. Vooral voor
kinderen zijn veel dagelijkse spullen niet veilig en moet
je extra voorzichtig zijn. Wat kan je doen om je woning
veilig te houden?
• Veiligheid is voor veel mensen ook inbraakveilig:
laat jouw woning controleren op zwakke punten,
sluit jouw woning altijd af.
• Zorg ervoor dat de rookmelders steeds actief zijn.
Kijk af en toe het controle lampje na, het licht kort
op en toont hiermee dat de melder actief is.
• Ruim regelmatig op: een ordelijke woning is een
veilige woning,
• Let extra op bij werkzaamheden in de woning:
kies voor een veilige ladder of een veilige stelling.
• Gsm- en computerladers zijn steeds vaker de
bron van een woningbrand: koop geen goedkope
laders, vermijd om ‘s nachts op te laden.
• Heb je kleine kinderen, wees dan extra voorzichtig, informeer je over risico’s, op deze website vind
je een schat aan informatie
https://www.kindengezin.be/veiligheid/voorkom-ongeval/
Deel een ruimte
Ruimte lijkt eindeloos, maar is toch schaars en duur.
Daarom delen buren steeds meer verschillende ruimten met elkaar. Een slaapkamer voor een bezoeker,
een vergaderruimte, een living voor een familiefeest
… alles kan aangeboden worden of gedeeld worden.
Wil je een ruimte delen in je woning? Meld je dan aan
op dit platform:
https://tapazz.eu/ruimtes-delen/
https://www.peerby.com/one

36

Afval, recyclage, herstellen
De stad Gent doet er alles aan om minder afval te
produceren. Steeds meer moeten we ons de vraag
stellen wat kan je recycleren en hoe je kan vermijden
om spullen weg te gooien. Hierdoor beslissen we
of grondsto�en en spullen nog een tweede en dus
langer leven krijgen. Grondsto�en worden elke dag
schaarser en afval vermijden wordt elke dag belangrijker. Daarom wordt afval steeds duurder en word je
als consument aangesproken om minder in de afvalbak te gooien en na te denken om afval te vermijden.
Hoe kan je afval vermijden?
•
•
•
•
•

Geef spullen weg en doe er iemand anders een
plezier mee.
Breng je spullen naar de plaatselijke kringwinkel.
Laat sommige spullen repareren
Bezoek een repaircafé
Hou papier, karton, glas en gft gescheiden.

Op deze website vind je alle informatie over afval en
het voorkomen van afval:
https://www.ivago.be
Recyclage parken
Ontdek de recyclage parken in je buurt via
https://www.ivago.be/thuisafval/recyclageparken
Kringwinkels
Gent heeft negen kringwinkels.
De dichtstbijzijnde kringwinkel vind je op
https://www.dekringwinkel.be/ateljee
Tweedehands
Koop en verkoop je spullen tweedehands via websites als https://www.2dehands.be
Repair Café
Ontdek de datum van het eerstvolgende repair café
via https://www.ivago.be/thuisafval/repair-caf-s
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5. BOUWEN AAN EEN
GEZONDE BUURT

5. BOUWEN AAN EEN GEZONDE BUURT

Een gezonde buurt

Gentinfo – Contact met Stad gent

Bouwen aan een gezonde buurt is een voortdurende
opgave. Het is het werk van vele mensen en het stopt
nooit. Iedereen kan eraan meewerken op zijn eigen
manier: door aanspreekbaar te zijn voor de buren,
door zwerfvuil te signaleren of ook op te ruimen,
door de verkeersregels te respecteren, door spullen
te delen … Een gezonde buurt is de optelsom van
zoveel kleine en grote dingen.

Gent luistert naar al uw vragen, meldingen,
suggesties of klachten ... over de Stad Gent.
Neem contact op met Gentinfo tel. 09 210 10 10.
Of zend een mail naar Gentinfo@stad.gent
Zoek je het liever zelf op surf dan naar:
https://stad.gent/nl
Noodnummers

Samenbouwen aan de buurt

Ben je in nood bel dan één van de noodnummers.

Wil je je schouders zetten onder de buurtwerking?
Wil je meehelpen om enkele natuurplekjes binnen te
verzorgen? Neem dan contact met de stad:
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/
samenleven/buurtwerk-voor-door-en-samen-metbewoners

Noodnummer 112 voor brandweer-, medische en
politionele hulpverlening.
Noodnummer 100 voor brandweer en ambulance
Noodnummer 101 voor de politie

De natuur als buur
De Tondelierwijk is opgebouwd rond een centraal
park. De natuur in de stad is een belangrijke buur
en bondgenoot voor een gezonde buurt. Wil je
meehelpen om een lijst van planten en dieren die in
het park voorkomen aan te vullen? Dat kan via www.
waarnemingen.be.

Niet dringende politiehulp in Gent:
tel 09 266 61 11
Website lokale politie
https://www.politie.be/5415/
Europees noodnummer
Noodnummer 112 Europese noodcentrale voor
de politie, ambulance of de brandweer

Zwerfvuil & bouwafval
Merk je zwerfvuil op? Kom dan in actie voor jouw
buurt. Wat kan je concreet doen?

Andere nummers

Meld een sluikstort: als je een sluikstort opmerkt, dan
kan je dit melden aan de stad. Meer informatie vind je
op https://www.ivago.be/meldpunt-sluikstort.htm-0

1733 - Wachtdienst huisartsen
1712 - Meldpunt geweld
116000 - Vermiste kinderen
1813 - Zelfmoordlijn
1700 - De Vlaamse infolijn
106 - Tele-Onthaal
105 - Rode Kruis
0903 99 000 – apothekers van wacht, betalend nr.
www.apotheek.be – apothekers van wacht
09 268 88 46 – Dieren in nood, via brandweer

Je kan ook een meldingsapp op jouw smarphone
installeren: https://stad.gent/contact-en-meldpunten/
meldpunten/zwerfvuil-sluikstort
Schoon Gent, wat kan je doen?
Wereldwijd is er een beweging van burgers ontstaan
die niet langer willen toekijken hoe het probleem
steeds erger wordt, maar die de strijd met zwerfvuil
willen aangaan. Gewapend met vuilniszak trekken zij
regelmatig de straat op om zwerfvuil te ruimen en hun
buurt weer proper te maken.
Ivago ondersteunt verschillende initiatieven: https://
www.ivago.be/schone-buurt/gent/wat-kan-jij-doen
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Groen wonen in de stad
Je woont hier in een autoluwe en duurzame
wijk.
Alle woningen zijn hier zuinig en goed
geïsoleerd.
Alles is bereikbaar met de �ets.
Het hart van de wijk is een groot park

WELKOM IN DE TONDELIERWIJK

