
de Charlottalei is een parking met bomen
(en een door-rij-weg)

Een gunstige wind bezorgde me het artikel van Stijn Tormans in Knack (13 september 2017) :  "Het volk wil gras — na de 
bomendiscussie in Antwerpen".  Zijn artikel begint met Mieke, een lieve vrouw van 62, die hij in een revalidatieziekenhuis 
ontmoette, gekwetst door een zware, vallende tak van een Brasschaatse boom.  Mieke is mijn zus (en het oordeel van de 
journalist kan ik alleen maar beamen), en ik heb een grote familie : altijd wel iemand die me zo'n artikel stuurt. 
Stijn Tormans schrijft over bomen in Antwerpen, en meer bepaald over de paardekastanjelaarsdiscussie in de Charlottalei. 
Reden voor mij er, na de talrijke krantenartikels, wat meer over te weten.
Dat is niet moeilijk : https://www.antwerpen.be/nl/info/55fadae5b2a8a740328b4591/charlottalei 

https://www.antwerpen.be/nl/info/55fadae5b2a8a740328b4591/charlottalei
https://www.antwerpen.be/nl/info/55fadae5b2a8a740328b4591/charlottalei


De Antwerpse Charlottalei is een 36 meter 
brede laan met bomen, die sinds 1860 de 
Loosplaats en het stadspark met de Belgiëlei verbindt.  
Jean-François Loos, burgemeester van 1848 tot 1862, is 
men allang vergeten.  Onder zijn bestuur werd de stad 
vijfmaal groter en werd de buurt gebouwd waartoe de 
Charlottalei behoort.  Dat was de tijd toen stadsuit-
breidingen, althans voor de betere wijken, zorgvuldig  
werden aangelegd.  Met lanen, parken en plantsoenen, en 
hier en daar een monument.  

De liberale, dat is antiklerikale burgemeester Loos heeft 
jarenlang zijn standbeeld gehad, een hele beeldengroep 
zelfs, vóór de Sint-Jozefkerk (vandaag de orthodoxe 
Christus geboorte-kerk).  Tot hij in 1960 het veld moest 
ruimen voor het moderne autoverkeer.  Niemand weet 
waar de beelden gebleven zijn.  Sommige waren naar 
verluidt van Rodin.  
Nadien stond de Loosplaats lange tijd bekend als de 
Pleintjesplaats.  Het linksafdraaiend verkeer werd er naar 
rechts geleid, om in een grote boog rond het kruispunt te 
rijden, met veel verkeerslichten en voetgangers-eilandjes 
tot gevolg  : een deskundig versnipperd plein.  Vandaag 
staat het linksafslaand verkeer gewoon in het midden.  
  
Het andere uiteinde van de Charlottalei was ooit gekend 
om een paar blote billen.  Midden de rotonde van de 
Belgiëlei toonde Boduognat zijn witstenen kont aan de 
Nerviërstraat.  Aan die obsceniteit kwam in 1954 een 
einde, toen tramlijn 2 werd rechtgetrokken en de hele 
Boduognat-square verdween.  Er blijft alleen wat saai gras. 

De Charlottalei wordt heraangelegd, en daarom 
moeten haar bomen verdwijnen — kastanjelaars — zo 
werd beslist.  Nieuwe bomen — linden — komen in de 
plaats.

Ik ga hier geen uitspraken doen over die bomen. 
Veel van hun soortgenoten — elders — zijn ziek : hun 
bladeren verroesten in mei.  Hoe het met de exemplaren 
van de Charlottalei staat, weet ik niet.  
Er zijn alvast open plekken in de rij  : acht ontbrekende 
bomen, terwijl er elders in de rij wel jongere broertjes 
staan.  Aanvullen kon toen wel, en kan blijkbaar niet meer.

Ik wil met jullie naar de toekomstige aanleg 
kijken, waarbij (of waarvoor  ?) de nieuwe bomen wat 
verder van elkaar worden gezet, zowel in de lengte-
richting van de straat, als dwars.

Nog even dit : de Charlottalei is ongeveer 300 meter 
lang.  Ze ligt op een kwartiertje stappen van het Centraal 
Station.  Een tram-metro-halte ligt achter de hoek (lijnen 
2, 6, 15).  De buurt heeft druk autoverkeer.  Er staat veel 
hoogbouw  : de meeste herenhuizen werden door statige 
appartementsgebouwen met heldere natuurstenen gevels 
vervangen, acht lagen hoog.  

(Voor sommige gegevens hiernaast hebben Roger Binnemans 
en George Van Cauwenbergh me goed geholpen : Atlas van 
Antwerpen, 1975.)



oude en nieuwe doorsnede, van gevel tot gevel
de nieuwe bomenrijen komen iets verder uit elkaar te staan
(bron: voorontwerp 2015)



een rij van 12 kastanjelaars 
(inderdaad, er ontbreken er 2 — maar er staat ook een jongere boom, dat kon)

wordt een rij van ongeveer 10 lindebomen.
De nieuwe bomen staan iets verder uit elkaar, om parkeerhaventjes te scheppen, 

en toch de stammen te beschermen.

ook in de langsrichting worden de nieuwe bomen wat verder van elkaar geplaatst
(bron: ontwerp 2017)
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De presentatie van het project voor de hoor-
zitting van oktober 2015 vermeldde als aanleiding :
• verkeersveilig maken voor de zachte weggebruiker,
• voetgangersvriendelijk beleid,
• slechte staat bestrating.

Een bestaande toestand met :
• smalle voetpaden 1,6m,
• fietspad te smal 1,7m, zonder buffer tussen fietspad en 

rijweg.

Een ambitie :
• comfortabale voetgangersruimte,
• veilig en comfortabel fietspad,
• duidelijke oversteekplaatsen,
• afgebakende parkeervakken,
• karakter laan bewaren. 

In het ontwerp :
• worden de voetpaden breder: 2,35m,
• worden de fietspaden veiliger: 1,75m, met een buffer 

van 0,50m t.o.v. het autoverkeer, en een kruising 
minder (Consciencestraat),

• komt er een duidelijke oversteekplaats met eiland in 
het midden van de laan,

• komt er een nieuwe laanbeplanting.

De belangrijkste kenmerken van het ontwerp staan 
echter niet in de projectpresentatie vermeld  :  de 
Charlottalei is en blijft vooral een parking en een door-
gangsweg (door-rij-weg zou correcter zijn).

Het schema hierna geeft enkele oppervlakte-
verhoudingen.  Ze betreffen de type-doorsnede van de 
heraangelegde Charlottalei.  Aan de kruispunten, begin- en 
eindpunten kan dat een beetje anders zijn. 

Ik verantwoord enkele elementen van de berekening :
• Tussen de parkeerplaatsen "onder de bomen" en het 

fietspad ligt er een groenstrook van een meter breed. 
Ze ligt aan de linkerzijde van de geparkeerde auto's, de 
kant waar de chauffeurs in- en uitstappen.  Het is 
weinig waarschijnlijk dat er daar meer groeit dan een 
beetje platgetrapt gras.  Deze groenstrook naast de 
geparkeerde auto's heb ik bij de parkeeroppervlakte 
gerekend.

• De ventweg heeft meerdere functies  : hij zorgt voor 
toegang tot de zijstraten en tot de garages, hij dient 
voor het ophalen van huisvuil, voor het laden en lossen 
en verhuizen, en als toegang tot de parkeerplaatsen.  
Daarom ook is hij zo breed  : 4 meter.  Wie parkeert, 
weet dat een auto bij het achteruitrijden een grote 
bocht buitenwaarts maakt.   
De ventweg heb ik voor de helft bij de parkeeropper-
vlakte gerekend.   De andere helft is bij wijze van 
spreken "van iedereen" — al zal je als voetganger niet 
te vaak moeten treuzelen als je je erop begeeft. 

• Is de ventweg op die manier een beetje "van iedereen", 
de veiligheidsstrook tussen fietsers en auto's is "van 
niemand".  Wellicht komen er daar ook borden voor 
het (auto)verkeer, net zoals er apparaten voor het 
parkeren op de trottoirs zullen staan.
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de groenstrook links van de 
geparkeerde auto's heeft als
belangrijkste gebruik de
uitstapmogelijkheid van de
parkerende automobilisten
(wordt meegerekend in "parkeren")

de brede ventweg heeft als
belangrijkste gebruik 
het parkeren van auto's 

verdeling ventweg (22%) =
helft naar parkeren (11%) 
en helft naar iedereen (11%)

de afstand tussen de 
boomstammen wordt vergroot 

om het parkeren in de bomenrij
mogelijk te maken

voetgangers (etc.) = 13% (doorgaand) fietsverkeer = 10%

parkeren = 33% doorgaand autoverkeer = 25%

iedereen = 11% niemand = 3%

bomen = 6%

plaats om te slenteren, 
en even stil te staan = 0% ?

(alleen auto's mogen stilstaan :-)

alle percentages verwijzen naar de twee zijden van de straat
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het zijn ook vooral deze twee elementen 
die de maatvoering van het ontwerp 
en de inplanting van de bomen bepalen
 — de auto als maat van de dingen



Vaststellingen

De Charlottalei is en blijft een door-rij-weg.  
Diverse obstakels zouden het vlotte door-rijden van 
auto's kunnen hinderen.  In het ontwerp voor de 
Charlottalei wordt hun mogelijke impact beperkt :
• linksafslaande auto's : het kruispunt met de 

Consciencestraat wordt gesloten (het kruispunt met 
de Jacob Jordaensstraat was dat al). Door de drie 
rijstroken is de capaciteit aan de kruispunten hoger, 
wat vooral voor het linksafslaand verkeer op de 
Loosplaats belangrijk is.

• parkerende auto's  (die langzame manoeuvers 
uitvoeren, vooral achteruit)  : er zijn geen parkerende 
auto's langs de centrale rijbaan. (Dat had overigens wel 
gekund, met behoud van de bomen, en een fietspad 
aan de andere kant.)

• overstekende voetgangers : die worden zo goed 
mogelijk gekanaliseerd naar de centrale oversteek-
plaats, waar het oversteken in twee afzonderlijke 
bewegingen gebeurt.

• leveranciers, dubbelparkeerders, fietsers...  : 
de oplossingen voor al deze weggebruikers zorgen ook 
voor vlot doorgaand autoverkeer.

Het doorgaand autoverkeer krijgt 25% van de 
straat.  Dat lijkt niet uitzonderlijk veel — er blijft nog 
drie kwart —, maar de keuzes die ten voordele van dat 
verkeer worden gemaakt zijn beslissend voor heel het 
ontwerp.  Vooral de afwezigheid van parkeerplaatsen langs 
de rijweg is belangrijk.

De Charlottalei is en blijft een parking. 
Met inbegrip van de helft van de waarde van de ventweg, 
gaat 33% van de beschikbare oppervlakte naar 
parkeren.  Daar gaat een beetje af voor de individuele in- 
en uitritten (ook parkeren), en komt wat bij voor het 
parkeer-meubilair.  De afstand van boom tot boom wordt 
overigens evenzeer door de maat van de auto's en de 
parkeervakken als door de biologie bepaald. 
Uit de schema's begrijp ik dat dat parkeren volledig voor 
auto's wordt gereserveerd.  Fietsen en motorrijwielen 
staan wellicht op het trottoir geparkeerd.  (Al kan dat nog 
evolueren, in de toekomst.)

25 en 33%, dat is 58% voor de auto's, het lijkt of 
er veel overblijft, maar toch zijn het slechts snippers :
• 10% voor doorgaand fietsverkeer — lokaal 

fietsverkeer zit op de ventweg,
• 13% voor voetgangers, dat blijft zeer weinig — van 

wie wordt verwacht niet stil te blijven staan — om te 
slenteren en te babbelen is zo'n voetpad niet gemaakt,
(er zijn ook vuilniszakken, geparkeerde rijwielen, enz.),

• 3% voor niemand, en 11% voor "iedereen" — maar 
niet iedereen staat daar even sterk,

• 6% voor de bomen en wat aan hun wortels groeit.

[Niet naar voertuig, maar naar bestemming, kan je ook 
stellen dat doorgaand verkeer — auto's én fietsen 
— 38% van de straat krijgt.  62% blijft voor lokaal 
gebruik, maar dat is vooral het parkeren.]



Het belangrijkste kenmerk van de Charlotta-
lei, zowel de bestaande als de ontworpen toestand, is 
dat ze eivol is.  Elke vierkante meter wordt opgevuld.  
Ontwerpen wordt omzeggens herleid tot het tellen van 
autootjes — hoeveel naast elkaar (in de Charlottalei zijn dat 
er negen), en hoeveel achter elkaar.  Rijden en parkeren, en 
een smal streepje om te stappen.  En omdat er bij al die 
functies toch nog altijd iets vergeten wordt, zie je vaak 
aan de voet van de bomen nog een en ander gestald : een 
rijwiel, groot afval, een werfkeet.  Het mag een raadsel 
heten dat die bomen er nog staan (correctie : stonden).

Er werden — en er worden — geen keuzen 
gemaakt.  Wie bomen wil — en  openbare ruimte wil 
— moet die de plaats geven die daarvoor nodig is.

Inmiddels zijn de kastanjelaars weg.  Komt er dra een 
actiegroep die pleit voor minder parking in de Charlotta-
lei, al was het maar om de linden te beschermen ?

    met dank aan de stad Antwerpen, 
  voor de beschikbaarheid van de informatie

Het ontwerp is zichtbaar heel deskundig 
opgesteld, maar de belangrijkste criteria (of 
programmatorische vereisten) staan niet in de 
projectpresentatie vermeld.  Ze worden vanzelf-
sprekend geacht : vlot doorgaand verkeer, en veel 
parkeermogelijkheid.  De rest komt achteraf.  
Ook de bomen.  Maar niet alleen de bomen.

Met andere prioriteiten had dat anders 
gekund.  Met minder prioriteit voor vlot doorgaand 
verkeer (van auto's en van fietsen), en minder prioriteit 
voor parkeren, krijg je een totaal andere beeld.

Bijvoorbeeld :
• parkeren langs een centrale rijweg,
• een laterale zone, als van een boulevard, waar zoniet 

alles, dan toch veel kan  :  een elftal meter (aan elke 
kant) om te venten, te laden en lossen, te fietsen, te 
wandelen, te slenteren, of onder een boom te zitten. 

Of het beter is, weet ik niet, maar het is wel meer in lijn 
met wat in de ambitie geschreven staat.


