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Voorontwerp inrichting Konijnenwei goedgekeurd (SW A207  nr. 
04526) 
 
Vandaag keurde het college het voorontwerp voor de inrichting van de Konijnenwei goed. 

Het oorspronkelijke ‘praatplan’, een voorbeeld van hoe het park er met het beschikbare 

budget zou kunnen uitzien, is na een uitgebreide bevraging van de buurt verder uitgewerkt. 

Eind juni wordt het voorontwerp voorgesteld aan de buurt. 

 

Begin 2015 konden de bewoners van de buurt rond de Konijnenwei zelf hun ideale park 

uittekenen. Via een brochure kreeg men een ‘praatplan’, ter inspiratie voor de mogelijkheden 

met het beschikbare budget, en een leeg plan waarop de pocketparking en de geluidsberm als 

vaste elementen stonden. Een legende gaf de kostprijs weer van bijvoorbeeld voetbaldoelen, 

een picknicktafel, een boom, een luifel of een kiezelpad. 

 

Na het verzamelen van de voorstellen uit de buurt is het ‘praatplan’ op de onderstaande 

punten aangepast. 

 

De inrichting van het park: 

• Het ruige en ongerepte karakter van de Konijnenwei wordt zo veel mogelijk 

behouden.  

• Aanleggen van een aarden wal langs het trapveldje waarin boordstenen dienst doen als 

tribune.  

• Struiken planten tussen het trapveldje en de Singel om oversteken op deze plek tegen 

te gaan. 

• Inrichten van zit- en picknickplekken, zowel langs de paden als in het midden van de 

wei, steeds passend in het ruwe karakter van het park. 

• Een avontuurlijke speelzone maken met speelheuvels, boomstammen en wilgenhutten. 

Langs de speelzone komen wadi’s waarin het water na een regenbui blijft staan en 

langzaam de grond intrekt. In de wadi’s komen grote keien en boomstammen, zo 

worden ze een onderdeel van de speelzone. 

• Een speeltuintje installeren voor de allerkleinsten in hetzelfde materiaal als de grote 

speeltuin. 
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• Een aparte hondenweide voorzien waar de honden los kunnen lopen zonder de 

spelende kinderen in gevaar te brengen. Een bloemrijk hooiland rond de hondenweide 

‘verstopt’ de afsluiting tussen de planten. 

 

De toegankelijkheid van het park: 

• De bestaande zandpaden worden kiezelpaden rond het park, in het midden van de wei zijn 

gemaaide paden mogelijk. 

• Aan de ingangen van het park komen er fietsbeugels.  

• De bereikbaarheid van de Konijnenwei is een groot aandachtspunt voor de hele buurt. 

Zonder bijkomende maatregelen heeft de inrichting volgens de buurtbewoners weinig 

meerwaarde. De stad start gesprekken op met de eigenaars van het Hooge Huys, het 

flatgebouw recht tegenover de Konijnenwei, om een oversteekplaats voor voetgangers te 

voorzien over hun terrein, zonder verlies van parkeerplaatsen. 

 

De inrichting van de pocketparking: 

• Een aarden wal rond de pocketparking plaatsen in plaats van de voorziene struiken. Zo 

wordt ze meer afgescheiden van het park. Er komen ook meer bomen op de 

pocketparking. 

• Omwille van de harde ondergrond wordt de pocketparking geasfalteerd om zo het 

regenwater beter te kunnen laten aflopen. Rond de pocketparking komen ook wadi’s voor 

de opvang van regenwater. 

• Verlichting op de pocketparking. 

• Een kiezelpad van op de pocketparking naar de bestaande oversteekplaatsen op de Singel. 

 

Eind juni wordt het voorontwerp voorgesteld aan de buurtbewoners, die dan hun suggesties 

aan de stad kunnen meegeven. Daarna wordt het definitieve ontwerp opgemaakt. Na het 

aanvragen van een bouwvergunning en de aanbesteding kan de uitvoering in het voorjaar van 

2016 van start gaan. 

 

Verantwoordelijke schepenen: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit - Rob Van de Velde, 

schepen voor stadsontwikkeling - Ludo Van Campenhout, schepen voor publiek domein en 

participatie 
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Luchtfoto met uitleg voorontwerp - copyright stad Antwerpen 
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