
1 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, 1900,  Felixarchief Antwerpen (SA010037) — tussen Frankrijklei (Nationale Bank) en Van Bréestraat

Deze foto uit 1900 toont een Mechelse 
steenweg met brede trottoirs.  
Aan de talrijke cafés en winkels hangen 
grote zonneschermen — met gekleurde 
strepen, zoals het hoort — en op de hoek 
met de Frankrijklei is er zelfs een ruim 
overdekt terras van een restaurant, met 
een extra zonnewering naar de straat.  
Deze Mechelsesteenweg is voor 
voetgangers gemaakt : de trottoirs zijn 
comfortabel en aantrekkelijk, en bij 
wijlen kan ook de gekasseide rijweg 
zonder problemen worden betreden. 
    



Het beeld van vandaag is anders :  
de rijweg voor auto's en het parkeren 
beheersen de straat, en omwille van al 
die auto's werd een fietspad óp het 
trottoir gelegd. 
Dat fietspad is smal, en wat er voor de 
voetgangers overblijft is nog smaller dan 
smalst (zie foto's pagina 7).

2 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, deel 1, februari 2020 — tussen Frankrijklei (Nationale Bank) en Van Bréestraat jvs©



3 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, 1904, Felixarchief Antwerpen (SA244003) — hoek Aarschotstraat, Hertoginstraat en Sint-Jozefstraat.

Ook hier zien we een 
Mechelse steenweg 
met brede, 
aantrekkelijke 
trottoirs. 

. 

De straatnamen die ik 
vermeld zijn de huidige 
namen.



De foto's tonen hoe in een  
flinke eeuw tijd het straatbeeld 
gebanaliseerd en de trottoirs 
gekanibaliseerd werden. 

Van de ooit mooie stap-, wandel-, 
slenter- en flaneertrottoirs blijft 
vandaags niks meer over. 
Het zijn wees-altijd-op-je-hoede-
trottoirs geworden. 

jvs©4 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, deel 1, februari 2020 — hoek Aarschotstraat, Hertoginstraat en Sint-Jozefstraat.



probleemgebied A

Grotesteenweg :  
870 m 

±25 meter breed

5 • GRB - basiskaart  —  Mechelsesteenweg in Antwerpen & Grotesteenweg (intra-muros) in Berchem

deel 3 :  350 m 
Albertpark

deel 1 :  550 m  
±18 meter breed

● kerk Heilige Geest

● stadsloket Berchem

● Harmonie

● Provinciehuis

< er is ook nog een kort stuk Mechelsesteenweg aan de overzijde van de Leien

● Sint-Vincentiusziekenhuis

● kerk

● EBES-toren

● grens Antwerpen / Berchem

deel 2 :  500 m  
±25 meter breed

probleemgebied B

2,4 km = 30 min.

● historische foto pagina 1

● historische foto pagina 3

● Belgiëlei



6 • Ferrariskaart (1771-1778)



gevelstrook effectief voetpad 
= 70 cm

afstand tot fietsers afstand tot fietsers effectief voetpad 
= 100 cm 

= 1 voetganger

7 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, deel 1, mei 2020 —  eenmansvoetpaden

terrasje

fietspad

voetpad

jvs©

en het weinige dat je  
als voetganger krijgt, 
ben je snel weer kwijt



tot fietspad omgevormd trottoir

omweg voor voetgangers, oplossing 3

omweg voor voetgangers, oplossing 1

omweg voor voetgangers, via tramhalte ?

8 • Op het pleintje "met de badende kinderen" werd een trottoir tot fietspad omgevormd.  De voetganger moet een omweg maken.  
Hij kan ook over het gras van het pleintje lopen, of, wanneer er niet te veel wachtende tramreizigers zijn, via de halte gaan.

beeld ●  
"badende kinderen"

omweg voor voetgangers, oplossing 2

voormalig gebouw 
Antwerpse WaterWerken

probleemgebied A

talrijke  
obstakels

● foto pagina 7 (rechts)
● foto pagina 7 (links)

talrijke  
obstakels

gevaarlijk 
oversteken



Het tot fietspad omgevormde 
trottoir, en wat de voetgangers 
als noodoplossing gebruiken :  
een wegeltje in het gras. 

Waarom zijn het de meest 
omweggevoeligen, de voetgangers, 
die om moeten gaan, en niet de 
auto's of fietsen ?

9 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, het pleintje met de badende kinderen, november 2019, mei 2020 jvs©



10 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, het pleintje met de badende kinderen, juni 2020 jvs©

Zitbanken 
Steps 
Elektriciteits- of telefoonkasten 
Brommers 
Laadpalen voor elektrische auto's 
Fietsen 
"Terrasjes" 
Smalle trottoirs 
Losse tegels 
Hekwerk...

Ook op de omwegen kom je in de problemen.



jvs©11 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, het pleintje met de badende kinderen, juni 2020

  
De bestrating is in zeer slechte staat.



12 • Mechelsesteenweg, deel 1 (ong. 18 meter breed), november 2019, mei 2020 — een smal voetpad, met obstakels jvs©



13 • Mechelsesteenweg, deel 2 (25 meter breed), mei 2020, maart 2020 — een (vaak) smal voetpad, met obstakels, ook waar er meer plaats is

met een rijstrook 
minder voor de auto's 

wordt een 
evenwichtiger 

straatbeeld mogelijk

en zowel fietspad als 
fietsparking kan opzij

jvs©



jvs©14 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, deel 3, maart 2020 —  ter hoogte van het Albertpark

een breder fietspad een vrijgemaakt voetpadfietsparking



In of langs het Albertpark is er 
geen voetpad.   
Voor voetgangers is er enkel een 
smalle sintelstrook naast het 
fietspad (die ook voor het parkeren 
van rijwielen wordt gebruikt).

15 • Antwerpen, Mechelsesteenweg, deel 3, maart 2020 —  Albertpark jvs©



16 • Berchem, Grotesteenweg, juni 2020  —  een zeer rommelige straat (en een verrassend perspectief op de EBES-toren) jvs©

Ten koste van de voet- en 
fietspaden werd een brede rijweg 

aangelegd, die sindsdien  
deels werd "geschrapt".

Deze straat werd in 
uitvoering van een 

Koninklijk besluit van 
1909 verbreed.   

In 1990 waren de 
werken voltooid.



Hogeweg

17 • Het Frans Jochemsplein in Berchem is als het ware bij toeval ontstaan toen de Grotesteenweg werd verbreed, 
en de kleine, lage huisjes van de smalle Hogeweg te voorschijn kwamen op die drukke, brede straat.  

Frans Jochemsplein

de merkwaardige plaatsing van 
dit fietspad laat nauwelijks ruimte  

voor voetgangers

omweg via het plein
het voetpad zit tegen de 

gevels gedrukt

probleemgebied B



18 • Berchem, Grotesteenweg, juni 2020 —  de hoek van het Frans Jochemspleintje jvs©

een gevaarlijke hoek op een 
smal trottoir

net achter de hoek

overbreedte  
met geschrapte 

rijstrook 

hier zit  
een trapje !



19 • Berchem, Grotesteenweg, mei 2020 —  aan het Frans Jochemspleintje ligt het fietspad midden het trottoir

een betere plek 
voor een fietspad

jvs©

...en voor een voetpad



20 • Berchem, Grotesteenweg, maart 2020 —  aan het Frans Jochemspleintje ligt het fietspad midden het trottoir

hier werd niet  
aan voetgangers 

gedacht

jvs©

gevaarlijke 
boord



"EIND" 

Deze omgeving doet de oude  
Sint-Willibrorduskerk (15de-16de 
eeuw, in de 19de eeuw vergroot) 
weinig eer aan. 

Aan de andere zijde van de Singel 
en de Ring is er wel het 
Brilschanspark.

21 • Berchem, Grotesteenweg, hoek Uitbreidingstraat (vóór Singel en Ring, en Willibrorduskerk), mei 2020 jvs©


