Pieter Génardstraat vecht tegen waterverspilling
Het Nieuwsblad* - 29 Nov. 2018
Pagina 4

Vijfentwintig watertonnen en plantenbakken staan er al en er zijn er nog twintig op komst. In de Pieter Génardstraat maken de
bewoners op eigen houtje werk van een groen en waterbesparend stukje stad.
Het is een toepassing van het concept 'Water voor Groen', dat de burgerbeweging Antwerpen aan 't Woord heeft bedacht. Het
financieel ruggensteuntje komt van het concept Burgerbegroting van district Antwerpen, waarbij bewoners zelf een miljoen euro over
voor hen belangrijke thema's kunnen verdelen. Zo kon het district voor dit project 30.000 euro opzijzetten.
“We hebben alle straten van het district de keuze gegeven om zich hiervoor kandidaat te stellen”, legt Sarie Van der Aa van
Antwerpenaar aan het Woord uit. “De voornaamste criteria waren dat er al een draagvlak zou zijn via een comité in de buurt en dat het
waterbesparende aspect en het groen goed aan elkaar gelinkt waren.”
De Pieter Génardstraat op het Kiel en de Houtenbrug in het Schipperskwartier kwamen als winnaars uit de bus. In het kleine straatje
Houtenbrug werd met twee tonnen en acht plantenbakken goed werk verricht.
Eigen smoel
Over de hele Pieter Génardstraat is er 2.000 liter wateropvang in vijf ton -of tankinstallaties. Aan enkele regenafvoerpijpen is een
slangetje verbonden dat regenwater naar een ton leidt. Zo vloeit het niet zomaar de riolering in. “Het water sijpelt vanzelf in de ton”, legt
Wim Verwimp (39) uit. “Via een kraantje onderaan kunnen we er water van aftappen en op onze planten gieten.” Verder in de straat
staat een ander ingenieus systeem met communicerende vaten en een handpomp. Er staan ook een twintigtal nieuwe plantenbakken
waar planten weelderig in groeien. Alle ontwerpen en materialen hebben de bewoners zelf voorzien. Op werkuren werd niet gekeken.
Tijdens een kurkdroge zomer zoals de vorige zou dit systeem heel wat kraantjeswater kunnen besparen. “Door de oppervlakte van
twintig plantenbakken te bedekken hebben we meteen ook een waterbuffer”, zegt Verwimp. Alles is netjes afgewerkt met houten
planken, het geeft de straat een eigen smoel. En die smoel zal nog karakteristieker worden. “Na rondvraag blijkt er nog veel interesse
te zijn. In de toekomst komen er nog twaalf plantenbakken en acht tonnen bij. We werken aan een gestandaardiseerde handleiding
zodat iedereen ze zelf kan maken.”
10.000 liter
“We hebben berekend wat de potentiële wateropvang kan zijn in onze straat en komen op 10.000 liter uit. Als iedereen die kan,
ook meedoet.” De onderneming in de Pieter Génardstraat is niet alleen waterbesparend en bevorderend voor groen. De bewoners
knutselen het allemaal zelf in elkaar, wat een manier is om hen aan elkaar te binden in een gemeenschappelijke onderneming. Wim
Verwimp, ingenieur van beroep, is een van de voortrekkers van het project. Hij is ook een van de kernleden van het straatcomité
Bump, een afkorting voor 'buren met een plan'. “Maar ook de andere buurtbewoners worden bij het werk betrokken”, legt Verwimp uit.
“Er woont hier een scheepsbouwer op rust, die meteen komt helpen als hij ziet dat ik bezig ben. Net als een handige kerel uit Bulgarije
met een ingenieursdiploma. Doel nummer één was altijd de samenhang tussen de bewoners versterken.”
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