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Petitie gelanceerd tegen verdwijning schooltuin De Sterrenkijker 
 
Al anderhalf jaar zijn de buurtbewoners van kleuterschool De Sterrenkijker in de Molenstraat te Antwerpen in 
het geweer tegen plannen van het Autonoom Gemeentebedrijf Stad Antwerpen (AGSO) om de school uit te 
breiden met een nieuwe vleugel en een sportzaal in de tuin. Na de afwijzing van maar liefst 31 ingediende 
bezwaarschriften en de teleurstellende rol van de lokale politiek, is twee dagen geleden een online petitie 
gelanceerd ter ondersteuning van het beroep dat aangetekend zal gaan worden bij de Provincie Antwerpen 
tegen de verleende vergunning. (http://redgroenschooldesterrenkijker.petitie.be/) 
 
Ongehoord! 
“Iedereen heeft de mond vol van meer groen, minder verharding, en ook de Antwerpse luchtkwaliteit moet 
dringend verbeterd worden”. Zeker ook de Antwerpse politiek, althans vóór de verkiezingen. “Maar zodra de daad 
bij het woord gevoegd zou moeten worden hoor je er niets meer over”, aldus Greetje Stevens, initiatiefneemster. 
Wim van Dongen, buurtbewoner valt haar bij: “Er hoeft hier niet eens groene ruimte gecreëerd te worden, het is 
er al! We willen alleen voorkomen dat het onnodig verloren gaat, voor de buurt maar vooral ook voor de kleuters 
en leerlingen”. De vele raamposters in de buurt bevestigen dit standpunt. 
 
Onnodig? 
Maar heeft Antwerpen niet grote nood aan meer onderwijsplaatsen? “Ja, en daarom zijn wij ook helemaal niet 
tegen die uitbreiding van De Sterrenkijker. Integendeel! Het is de manier waaróp dit gaat gebeuren”, aldus de 
buurtbewoners. De manier waarop AGSO die uitbreiding uit wil gaan voeren schiet bij meer dan 120 mensen uit 
de Harmoniewijk in het verkeerde keelgat. Naast de school bevinden zich twee onbewoonde panden, die beheerd 
worden door VESPA. De buurt zou willen dat die panden bij de uitbreiding van de school worden betrokken. Die 
panden zullen echter door VESPA te koop worden aangeboden. Om de verkoop aantrekkelijker te maken worden 
zelfs stukken tuin van de school aan die percelen toegevoegd! 
 
Sportzaal 
De grootste doorn in het oog van de buurt is (naast de bouw van een nieuw schoolgebouw van 13 meter hoog in 
het midden van de tuin), de bouw van een sportzaal van meer dan 500m2, precies aan de straatkant. Hiervoor 
moet veel struikgewas wijken en worden een aantal grote bomen gerooid. De hele reeks kleine boompjes die 
ervoor in de plaats komen kunnen het grote verlies aan bladvolume (essentieel voor schaduw en verkoeling) niet 
compenseren. 
Heeft een lagere school van 6 klasjes zo een grote sportzaal nodig? Natuurlijk niet; de verhuur van de sportzaal 
aan secundaire scholen en sportverenigingen is de reden! De kleuters moeten daarom straks buiten spelen tussen 
glas, steen en beton en de buurt verliest het uitzicht op een groene tuin, schone lucht en krijgt er – ook buiten de 
schooluren – lawaai, overlast en verkeersdruk voor terug. Plus een enorme bouwput en zwaar werkverkeer voor 
de duur van 2 jaar! 
 
Conclusie 
De betrokken en bezorgde buurt heeft tijdens de informatieavonden veel suggesties gedaan voor alternatieve 
oplossingen voor het peperdure plan (kosten meer dan 6,6 miljoen) maar AGSO is niet geïnteresseerd. Curieuze 
Neuzen gaf de straat nog een groen bolletje in 2016. Zal dat nog het geval zijn wanneer de plannen van AGSO 
eenmaal zijn gerealiseerd? 
Het aan te tekenen beroep samen met de petitie is de laatste strohalm voor de buurt. Hopelijk geeft de Provincie 
Antwerpen blijk van meer betrokkenheid met haar ingezetenen dan de Stad Antwerpen. 
 

(Voor meer informatie: https://www.molenstraat-oase.com/) 
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