
 

 

24-jarige architecte bedenkt nieuwe straatnaam 

Picolosite krijgt Conservenweg 
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De Conservenweg zal door de Picolosite lopen. env 
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STABROEK/SCHOTEN - De 24-jarige Cynthia Steurs uit Schoten beantwoordde als een van 

de velen de oproep van de gemeente voor een nieuwe straatnaam voor de Picolosite in 

Stabroek. De naam die zij bedacht, werd uiteindelijk gekozen.  

Haar voorstel, Conservenweg, werd door het schepencollege behouden uit zo'n vijftig 
inzendingen. Als alles volgens plan verloopt, starten over veertien dagen de werken op de 
site waar vroeger conservenfabriek Picolo gevestigd was. In de plaats van de fabriek komen 
een KMO-zone, een winkelcentrum en nieuwe appartementen. Het stond al langer vast dat 
het plein dat er wordt gerealiseerd Picoloplein zal heten, maar het gemeentebestuur was nog 
op zoek naar een goede naam voor de straat die in de KMO-zone zal worden aangelegd.  
 



De cultuurraad stelde De Vezen of Erwtenpellersstraat voor, maar daar kon het college zich 
niet in vinden. Daarop werd een open oproep gelanceerd. Het college koos voor 
‘Conservenweg', een idee van Cynthia Steurs. Cynthia werkt als architect in Stabroek bij 
mertens-architecten, het bureau dat de plannen voor het nieuwe project tekende. 
 
‘We hadden hier op kantoor gehoord over de open oproep en we waren er wat over aan het 
grappen. Uiteindelijk stuurden de collega's geen voorstel in, maar zelf dacht ik er nog wat 
verder over na. Toen schoot mij Conservenweg te binnen en dat vond ik wel leuk. De 
conserven zijn immers ook echt ‘weg' uit Stabroek nu', vertelt ze, een argument dat ook het 
schepencollege charmeerde.  
 
Heel wat mensen lieten zich inspireren door de vroegere conservenfabriek en stuurden 
inzendingen binnen zoals Boontjesdreef, Doplaan en De Blikjeslaan. Enkelen stelden voor 
de nieuwe straat te noemen naar voetballer Thomas Vermaelen of naar burgemeester Alida 
De Bie. ‘Dat wilde ik niet. Gewoonlijk gebeurt dat als je dood bent, hé?', lacht burgemeester 
De Bie. ‘Ik dacht aan Lijdensweg', vertelt Erwin van mertens-architecten al lachend, 
waarmee hij verwijst naar de lange administratieve weg die het dossier heeft afgelegd.  

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=5B37F5GL 


