
Bij werken (zoals het leggen van 
een kabel onder een straat) wordt 
de hinder voor de automobilisten 
vaak véél sneller weggewerkt dan 
voor voetgangers.  
Hier zijn er voor de automobilisten 
al klinkers gelegd (foto boven), 
maar voor voetgangers blijft er een 
put en een hek, en een hoop aarde.  
De enige toegang tot de tramhalte 
blijft volledig geblokkeerd (foto 
links).  Alleen via de tramsporen 
geraak je er op of er af.

Antwerpen, Jan Van Rijswycklaan, tramhalte aan deSingel, februari 2020 jvs©



Antwerpen, Jan Van Rijswycklaan, februari 2020 jvs©

Zelfde locatie, twee weken later. 
Aan de tramhalte (vorige pagina) 
werd weliswaar alles opgeruimd, 
maar op het voetpad blijft nog 
steeds een puinhoop.



Antwerpen, Quinten Matsijslei, juni 2020  —  het voorlopige verkeerslicht wordt plomp vóór het zebrapad geplaatst.  jvs©



Antwerpen en Berchem, Boomgaardstraat, februari 2020 jvs©

De stratenbouwers hebben 
begrepen dat, wanneer een straat 
heraangelegd wordt, niet alleen de 
rijweg maar ook het fietspad tijdens 
de werken een voorlopige 
herstelling behoeft.  Goed ! 
Maar de voetgangers blijven wel in 
de kou.  Wees dus niet verrast als ze 
het fietspad gebruiken om de straat 
over te steken.



Berchem, Posthoflei, augustus 2020  —  een half jaar is niet genoeg om een slordige en voorlopige herstelling definitief aan te pakken jvs©



Antwerpen, Quellinstraat (die ik als kind Kwellingstraat noemde), juli 2020   —   Karel Oomsstraat, oktober 2020 jvs©

Bouwwerken in de stad scheppen 
altijd wel proberen. 

De signalisatie, die bij het begin van 
de werken meestal correct wordt 
uitgevoerd, gaat snel ontaarden.  
Vooral wanneer men de continuïteit 
van het autoverkeer belangrijker 
vindt dan het comfort en de 
veiligheid van voetgangers en 
fietsers, of de borden zet die men 
toevallig in voorraad heeft.



Antwerpen, Mechelsesteenweg, januari 2020 — een bouwwerf jvs©

Hier worden de voetgangers 
gewaarschuwd dat er fietsers zijn, 
maar de fietsers worden niet op de 
aanwezige voetgangers gewezen. 
Hen wordt evenmin gevraagd even 
af te stappen. 

Nog net voor de werf staan er 
allerlei rijwielen gestald, die het de 
voetgangers extra moeilijk maken.  



Berchem, Wapenstilstandlaan, februari 2020 jvs©

Een traject  
zonder obstakels 
loopt zo.

obstakel

nog obstakels

een obstakel

Het fietspad achter de bushalte 
werd aangepast, zodat beide goed 
bruikbaar en toegankelijk zijn,  
maar de oversteekplaats voor 
voetgangers zit vol obstakels :  
je mag vier keer een lastige 
boordsteen af of op.



Antwerpen, Italiëlei-Paardenmarkt  &  Berchem, Posthoflei (voor het station), mei 2020 jvs©

In de lente van 2020 ontsprongen 
talrijke smeekknoppen of 
pestknoppen aan de Antwerpse 
verkeerslichten voor voetgangers. 
Waar zijn de smeekknoppen voor 
automobilisten om ook, na enig 
wachten, groen licht te krijgen ?



Borgerhout, Morckhovenlei, mei 2020 jvs©

Antwerpen is al niet erg gul als het 
op straatnaamborden aan komt, 
maar als voetganger of fietser krijg 
je soms gewoon de achterkant van 
het bord te zien (foto links).



Borgerhout, De Schans, maart 2020 jvs©

Van de regen in de drop. 
De bescherming die deze luifel aan 
de ingang van een supermarkt biedt, 
is erg relatief.  
Het water druipt langs een pissertje 
op de voetgangers .



De grote golf van Kanagawa, Katsushika Hokusai, 1830 of 1831

Met een beetje geluk, én 
doorzettingsvermogen, komt er 
hier een foto van opspattend 
water dat fietsers en 
voetgangers druipnat maakt.


