
een IJzer-laan 
als zwakste schakel

Nee, dit is niet de IJzer- maar wel de Noorderlaan, het viaduct over het 
goederenstation  Antwerpen-Dokken-en-Stapelplaatsen.  Het is een foto uit 1972 — 
al ben ik verrast dat er nog tramdraden zijn, de laatste boerentram reed in mei 
'68.  Maar het is wel de weg die ik als jonge man vaak volgde wanneer ik per 
fiets of te voet van Antwerpen (de oude stad) naar Merksem stapte of reed.  
Vooral te voet, wanneer ik 's avonds naar de Stadswaag was getramd, en in het 
holst van de nacht huiswaarts keerde : een uurtje stappen voor een afstand van 
zo'n 4 km, over de Noorder- en de IJzerlaan.  Later heb ik ook een bromfiets 
gehad, en om onduidelijke redenen de Noorderlaan voor het Viaduct Dam 
ingeruild.  Maar ook toen bleef de IJzerlaan, en haar Merksemse kant, de 
Ingenieur Menneslaan, een essentieel onderdeel van mijn traject.  Merksem (of 
andersom   : Antwerpen) ligt áchter het Albertkanaal — dat heeft men ook in 
september '44 gevoeld — en voor mij was de IJzerlaan altijd een essentiële 
schakel in die essentiële band.

Die schakel bestaat niet meer.
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Het Albertkanaal wordt verbreed, en daarvoor worden alle bruggen aangepast : 
verhoogd en verlengd.  Als laatste is momenteel de brug van het Sportpaleis 
aan de beurt.  Voor de IJzerlaanbrug was zoiets niet mogelijk, want ze loopt 
onder het autowegviaduct van Merksem.  Daarom werd besloten de brug af te 
breken, de auto's en de talrijke streekbussen langs de Groenendaallaan te 
leiden, en een fietsbrug te bouwen.  En... de voetgangers  ?  Aan hen heeft 
niemand gedacht.  Te voet van Merksem naar 't Stad wordt te ver geacht.  
Nochtans wordt aan de IJzerlaanbuurt en den Dam flink gebouwd — het wordt 
zowaar een nieuw wijk — en kan wederzijdse versterking van de buurten en 
voorzieningen tussen Merksem en den Dam wel nuttig zijn.  Net zoals tussen 
Merksem en de Luchtbal, overigens, maar dat is een ander verhaal.

4 december 2016, voor het oog van een televisie-ploeg wordt de nieuwe fietsbrug geplaatst
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Ironisch is wel, maar dit terzijde, dat het autowegviaduct van Merksem in het 
kader van de Oosterweelwerken binnenkort afgebroken, en door een tunnel 
vervangen wordt, zodat een nieuwe, volwaardige IJzerlaanbrug, met een 
kleiner profiel, en voor lokaal verkeer, en misschien met correctere 
aanloophellingen, toch mogelijk wordt.

De nieuwe fietsbrug werd op 6 april 2017 in gebruik genomen (foto 16 augustus 2019)

Een brug is altijd een aangename plek om even halt te houden, en naar het water te kijken.
In feite zou elke brug daarop voorzien moeten zijn.

De Antwerpse bruggenbouwers wisten blijkbaar niet wat met de voetgangers te 
doen.  Aan Merksemse zijde ligt er een trap (maar geen pad !) naar het begin 
van de brug, maar aan Antwerpse kant is er géén trap om de lange 
haarspeldhelling te korten.  Bovendien staat er een bord "verplicht fietspad" (en 
B-fietsen verboden), wat als "verboden voor voetgangers" mag worden beschouwd.  
[Ik ben er wel te voet over gegaan, en niemand van de toen zeldzame fietsers 
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heeft me dat zichtbaar kwalijk genomen.]  Overigens lag er tot eind 2019, kort 
bij de fietsbrug, een halte van de waterbus Havenhuis-Wijnegem, die pas op 18 
februari in gebruik was genomen.  Ook die halte was te voet niet bereikbaar.  
Uit verkeersreglementair oogpunt mocht je er enkel per fiets naartoe.

de toegangstrap zonder pad aan Merksemse zijde

de toegangshelling zonder trap aan Antwerpse zijde : een hele omweg voor wie geen wielen heeft
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wijlen de waterbushalte, aan de voet van de brug.  Te voet mocht je er niet naar toe.
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Aan Antwerpse zijde werd de IJzerlaan heraangelegd en in de buurt wordt flink gebouwd, maar de 
Merksemse kant lijkt door iedereen vergeten : de Ingenieur Menneslaan, met de Campinia- en 
Taxandiastraten en het veel te grote kruispunt (en onpraktische tramhalte) van de Groenendaallaan. 
Stedenbouwers hebben een ander tijdsbegrip dan bewoners. Voor stedenbouwers is dit een toekomstig 
project, wanneer de ontwikkelingen aan Antwerpse kant nagenoeg voltooid zullen zijn.  
Voor bewoners is dit een verwaarloosde plek, die schril afsteekt tegenover wat met de IJzerlaan is gebeurd.

   6 / 8

JVS, april 2020



De IJzerlaanbrug kan een belangrijke rol spelen voor de leefbaarheid van Zuid-Merksem (IJskelder en 
oude Bredabaan), van de IJzerlaanbuurt en van den Dam — dat is de ooit Merksemse wijk Dambrugge, 
die op de aloude Ferrariskaart als Faubourg des Dames (!) staat genoteerd.
Deze twee kaarten vergelijken enkele lange staptrajecten van Antwerpen (de Melkmarkt) tot in Merksem 
(Oude Kerk, of Districthuis), en kortere van den Dam tot in Merksem.  Ze tonen zowel de kwaliteit als 
de efficiëntie van het tracé langs de IJzerlaanbrug, wat momenteel uit reglementair oogpunt niet 
toegelaten is, en in de aanleg ook niet werd voorzien : er is geen trap aan Antwerpse kant.
De lichtgroene cirkel toont een (theoretisch) invloedsgebied van één kilometer.  
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Ik wil hopen dat de toegangshellingen naar de fietsbrug maar voorlopige 
oplossingen zijn, die een definitief antwoord krijgen wanneer de ring 
ingetunneld wordt.  Misschien komt er dan zelfs een nieuwe brug, en wordt de 
huidige naar elders verscheept.  Maar zelfs in die veronderstelling had men ook 
nu aan de voetgangers moeten denken.  Dat is niet gebeurd.  De voetgangers 
werden vergeten. 

[Aanvulling   :  Het kan niet moeilijk zijn aan dezelfde dragende structuur, náást de 
fietsersbrug, een voetgangersbrug op te hangen.  Het enige probleempje is, dat die om 
praktische redenen best aan de noordkant, en om esthetische — om van het 
kanaallandschap te profiteren — aan de zuidkant hangt.]

 
Jef Van Staeyen, april 2020

post-scriptum : 
De naam IJzerlaan verwijst niet naar het metaal, zoals ik in de titel verkeerdelijk 
(veronder)stel, maar wel naar de rivier.  Zelfs niet naar de oorlog, zoals bij zovele 
IJzerstraten, in Frankrijk vooral.  Ook de Maas, de Samber, de Rupel, de Twee Neten, de 
Dijle, de Demer en de Dender worden op den Dam met straten bedacht.  [Waarom 
heeft Antwerpen geen Leiestraat ?]  Het (fiets)pad naar de IJzerlaanbrug heet officieel 
Denderstraat, een naam die sommigen zelfs aan de brug zelf en aan het pad op de 
Merksemse oever toekennen.   
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