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Welkom in 
Antwerpen-Berchem

Met 15.000 opstappende 
reizigers per weekdag (2018) 
is Antwerpen-Berchem het 
twaalfde belangrijkste station 
van België (en het zesde van 
Vlaanderen).

Het is van dezelfde grootte-
orde als Mechelen (19.500), 
Brugge, Liège-Guillemins en 
Charleroi-Sud (11.800).

Met uitzondering van de 
Brusselse stations is het veruit 
het grootste van de '2de 
stations van een stad' (Gent-
Dampoort telt 5.700 reizigers).

Het is bijzonder sober : een 
brede gang onder de sporen, 
een lokettenzaal, een hall en 
enkele winkels. 
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jvs©Berchem, Gitschotellei, februari 2020  —  de blinde heeft een lange arm jvs©2 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, mei 2020 — zicht op het plein vanaf de deur van het station

Maar : welke omgeving krijgt 
de treinreiziger in Berchem ?

Wie in Berchem
het station verlaat,
botst op een parking.

Een parking voor fietsen,
op ongeveer 6 meter 
vóór het station. 

Wil je elders naartoe, de stad, 
de buurt, de tram, de bus, een 
taxi...
dan zoek je het maar uit.

De plek nodigt in geen geval 
uit er nog even te blijven.
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De NMBS schat dat 20% van de 
15.000 reizigers met de fiets 
komen, wat meer is dan bij 
andere stations, en wat gezien 
de wijzigingen aan fiets-
infrastructuur en -gebruik 
allicht nog gaat toenemen.

Het station biedt :
• 2150 plaatsen in de nieuwe 
fietsparking (sinds 2015),
• 250 plaatsen in de beveiligde 
ondergrondse fietsparking,
• ongeveer 1800 plaatsen op 
het plein.

Er is een ondergrondse parking 
voor auto's (Q-park), plus 
enkele bovengrondse plaatsen.

Het station wordt bediend door 
de tramlijnen 4, 9 en 11, en 
door de buslijnen 20, 21, 30, 
32, 51, 52, 53, 90, 91, 92, 420 
en 421 (waarvan er acht het 
station als terminus hebben). 
Ook enkele private lijnen, bv. 
naar Charleroi Brussels-South, 
bedienen het station. 
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5 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, november 2019  —  de weg naar de tram en de stad
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jvs©6 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, mei 2020 — het plein

Een pijnlijke, 
ongemakkelijke 
bestrating, 
en "levenloos" groen, 
in een "doolhofpatroon",
met een geringe 
biologische 
en belevingswaarde.

Geen banken.
Geen banken in de zon.
Geen banken in de schaduw.
Weinig seizoens- of 
weersgevoelige 
vegetatie.

Een ongemakkelijk en 
onleesbaar tracé.

Niet voor gehaaste mensen.
Niet voor mensen die 
wat tijd "te verliezen" hebben.



jvs©7 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, november 2019  —  gekloven blauwe hardsteen :  een moord voor rolkoffers, en voor voeten



jvs©8 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, mei 2020 — een boordsteen om te stappen



jvs©9 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, mei 2020  —  groenaanleg met geknipte taxus-hagen (venijnboom)



10 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, mei 2020  —  tussen de taxus-hagen zijn enkele kleine samentuintjes aangelegd jvs©



11 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, november 2019, mei 2020  —  het betonnen scherm verbergt de Cogels-Osylei jvs©

raad eens wat je niet ziet

hierachter ligt een van de boeiendste straten van Antwerpen



12 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, november 2019, januari 2020  —  passage voor voetgangers naar de tramhalte jvs©

Het is een groot plein. Toch heb 
je maar een klein hoekje om 
naar je tram of je buurt te gaan.

(en als er dan nog een fiets staat...)



jvs©13 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, mei 2020  —  passage voor voetgangers tussen tram en station ; andere zijde



jvs©14 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, november 2019, mei 2020  — geen eigen oversteekplaats voor voetgangers
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Maar ook dan ben je er nog niet.
Om over te steken heb je enkel 
het twee-richtings-fietspad



jvs©15 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, november 2019, mei 2020  — geen eigen oversteekplaats voor voetgangers

Hier besteedt de voetganger 
verhoogde aandacht aan :

• de fietsers vóór en achteraan, 
op het fietspad,

• de vertrekkensklaar staande tram,
• de aanrijdende autobussen, 

komende van het kruispunt links,
• de auto's idem, die naar de 

ondergrondse parking rijden,
• de slechte staat van de bestrating.



jvs©jvs©16 • Berchem, Burgemeester Edgard Ryckaertsplein, mei 2020  — geen eigen oversteekplaats voor voetgangers, geen voetpad op de Singel

Hier zijn bij de aanleg 
van het plein 
(of bij latere aanpassingen ?) 
merkwaardige dingen 
gebeurd.



17 • Berchem, Uitbreidingstraat, oktober 2019  — bushaltes onder de sporen (hier met een uitzonderlijke, lage namiddagzon) jvs©



jvs©18 • Berchem, Posthoflei en Boomgaardstraat, mei 2020 (fotomontage)  

De ruimte die de voetganger 
krijgt, net vóór het station, 
aan de Posthoflei, is snel op, 
wanneer hij de Posthoflei 
of de Boomgaardstraat 
neemt.

De Posthoflei en de Boom-
gaardstraat, en verderop de 
Stanleystraat, zijn door hun 
zuinige aanleg weinig 
uitnodigend voor voetgangers.



1 & 2 : een huisje in een "huis" (daar 
kan het Deutsches ArchitekturMuseum 
in Frankfurt een punt aan zuigen).
3 : zitten kan nog altijd op zo'n blok.
4 : NIEUW ! begin 2020 werden op de 
Posthoflei smeekknoppen geplaatst.

5 : het pleintje waar niemand op let.
6 : enkele van de "sociale woningen" 
van de Naamlooze Bouwmaatschappij 
van Burgershuizen van het Oosten 
(1891, arch. Ernest Dieltiëns).
7 : deze brede boordsteen wordt door 
stappers en trappers als wegdek 
geapprecieerd.
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1 : voor deze bouwwerf werd het 
voetpad afgeschaft, er blijft enkel 
plaats voor fietsen en vooral auto's.
3 : het kantorencomplex aan de 
overzijde van de Singel is omwille van 
zijn situatie tussen twee drukke 
wegen sterk naar binnen gericht.

4 : de niet erg aanlokkelijke toegang 
tot de oude fietsen-parking (250 pl.)
5 : toegang tot een voetgangersbrug 
(6) over de Singel en de Ring (maar 
hoe lang blijft die nog bestaan als er 
een nieuwe fietsbrug komt ?).
7 : de vergeten bushalte ? (lijn 420)
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jvs©21 • Het plein is vandaag vooral een verkeersinfrastructuur (knooppunt en parking), maar heeft door zijn ligging veel meer potentieel.
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jvs©24 • Een andere ruimtelijke organisatie is nodig om het plein als plein te herontdekken.                                                 (legger: OSM-basiskaart)
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Het Edgard Ryckaertsplein 
scoort zwak op het vlak van

• belevingswaarde
• leesbaarheid
• natuurwaarde
• comfort
• gastvrijheid

Om de kwaliteit te verhogen 
is het onder meer nodig de 
ruimte anders te 
organiseren, en met name

• het deel vóór het stations-
gebouw vrij te maken, en als 
verblijfruimte in te richten,
• duidelijke en comfortabele 
staptrajecten te creëren

Op het stationsplein kan er 
misschien ook wat meer 
ruimte voor samentuinen 
komen dan nu het geval is.

doorwaadbaarheid
kantorencomplex
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Dit is een wat uit de hand gelopen 
aflevering in de reeks "de vergeten 
voetganger". Sommige afleveringen 
zijn heel kort, en behandelen maar 
één klein onderwerp, deze aflevering 
begon met de vaststelling dat de 
voetganger in de Berchemse 
stationsomgeving niet alleen 
vergeten, maar ook mishandeld 
wordt. En dat een aantal recente 
ontwikkelingen die ongunstige 
situatie alleen maar verergeren 
(denk aan de heraanleg van de 
Boomgaardstraat, althans het eerste 
stuk ervan, het verschijnen van 
smeekknoppen, of de onzekere 
toekomst van de voetgangersbrug 
naast het spoor naar Lier).
Maar op zo'n plek ontdek je altijd wat 
nieuws. Daarom blijft het ook, 
ondanks de gebreken, in zekere zin 
een boeiende plek.

Enkele bedenkingen heb ik in 
voorgaande pagina's niet (foto-) 
grafisch uitgewerkt. 

1. Aan beide zijden van de Ring ligt er 
een boeiend stedelijk weefsel van 
hoge kwaliteit (België op zijn best).
Maar zowel de Brialmontvesting 
(1865) als de Kleine Ring en de Singel 
(1969) hebben dat weefsel verstoord. 
Ze werden als monofunctionele 
infrastructuren (militair, verkeer) 
zonder stedenbouwkundig ontwerp 
gedacht en gerealiseerd. De breuk die 
daardoor ontstond werd nog versterkt 
door de wijze waarop een aantal nog 
vrije terreinen werden opgevuld : de 
appartementsgebouwen "extra-
muros" (die zonder enige relatie met 
de buurt werden ingeplant), het 
postsorteercentrum en nu, op 
dezelfde plek, het kantoren- en 
hotelcomplex.

Vanuit zijn prangende locatie tussen 
de Ring en de Singel, is het niet 
onbegrijpelijk dat het kantoren- en 
hotelcomplex sterk naar binnen is 
gericht, en weinig "te vertellen heeft" 
aan de kant van de Singel, en 
uiteraard van de Ring. (Een treffend 
detail vind je in de adressen van de 
gebouwen, die niet de Singel maar de 
auto-inrit op de Borsbeeksebrug 
vermelden.) Dat betekent ook dat ná 
overkapping van de Ring het 
kantorencomplex een barrière dreigt 
te blijven tussen intra- en extramuros. 
De Singel zelf is trouwens ook als een 
barrière gedacht, met de lage muur 
tussen plein en straat. Er worden 
alleen maar wielen en geen voeten 
geduld. De vraag stelt zich of deze 
harde scheiding best behouden blijft, 
dan wel moet verdwijnen. 
Een vraag voor Ringland.

25 • Slotbeschouwingen



2. De Boomgaardstraat werd pas 
heraangelegd.
Het schemaatje hierboven geeft aan 
welke plaats er daarbij werd gemaakt 
voor wielen (blauw) en voor voeten 
(geel).
Zelfs vóór corona-tijden is dergelijke 
verdeling van de openbare ruimte niet 
in lijn met een voetgangersgericht 
beleid dat ook leefbaarheid nastreeft. 

3. Is dit een aangename plek om op 
de bus te wachten ?  In zo'n tunnel 
sta je alvast uit de regen.  Zelf zou ik 
liever in het daglicht staan, ook als er 
daar soms regen valt.  Maar misschien 
denken sommigen daar anders over.

4. Wat ik nog moet opzoeken is hoe de 
fietsostrade naar Lier wordt ingepast.

Enkele foto's zijn allicht "corona-
bepaald", in de zin dat ze een gebruik 
van de openbare ruimte tonen dat 
onder invloed van de ophokplicht 
minder intens dan gebruikelijk was : 
pagina's 1, 2, 18, 22 en 23.
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27 • Berchem, mei 2020 — de trein is altijd een beetje reizen, zelfs in het station kan je al elders zijn jvs©


