
Berchem, Edelgesteentestraat, juni 2020  —  een voetpad van ongeveer 2 meter, gras en bomen, daar mag al 's onbezorgd een fiets op staan jvs©



Berchem, Dianalaan, juni 2020  —  ook bekend als het Hof van Nauwelaerts, naar de schilder die in 1910 een "hoeve" met tuin liet bouwen jvs©



Berchem, Apollostraat, juni 2020 jvs©



Borgerhout, Herman Van den Reeckstraat, juni 2020 jvs©

Ik ga me niet uitspreken over de Japanse 
kerselaars die hier hebben gestaan, 
maar de heraanleg van dit pleintje, 
omstreeks 2011, waarbij ook een rijweg 
werd geschrapt, heeft veel ruimte 
geschapen.  Voor mensen, én voor 
bomen die groot kunnen worden.



jvs©Berchem, Marsstraat & Saturnusstraat, juni 2020  —  een van de twee grote lindebomen op het pleintje jvs©

De aanleg van de Antwerpse Ring in de 
jaren 60 heeft de Marsstraat als het ware 
omgekeerd : ze was getekend als een 
verlenging van de Draak- en de Pretoria-
straat, intra muros, naar de Gitschotellei, 
extra muros, maar nu loopt ze andersom.   
Het einde is... het begin geworden.  

De aanleg (in 2007?) van het pleintje 
met de Saturnusstraat, waar twee 
prachtige lindebomen staan, en nadien 
het afsluiten van de berijdbare 
doorgang, heeft de soms drukke 
verkeersstroom van Gitschotellei naar 
Zurenborgbrug doorgeknipt. 

De hoge boorden rond de bomen, de 
grote stenen blokken en de enkele 
stoelen zijn even zoveel zit- en speel-
mogelijkheden, in de schaduw of de zon.  
De bewoners hebben een en ander nog 
aangevuld, met nestkastjes, een 
schommel en soms zelfs een zeil.



Berchem, Marsstraat & Saturnusstraat, december 2019, juni 2020, augustus 2020  —  lage muurtjes, flinke blokken en een zeil jvs©



Berchem, Marsstraat & Saturnusstraat, juni 2020  —  nestkastjes, kerstlichtjes en een schommel jvs©



Berchem, een tulpenboom langs de straat, mei 2020 jvs©



jvs©

Berchem, Diksmuidelaan, april 2020 Borgerhout, Gitschotellei, juni 2020

Merksem, Parkweg, juni 2020

Borgerhout, Gitschotellei, juli 2020

Borgerhout, Noordersingel, juli 2020Borgerhout, Bacchuslaan, september 2020



Merksem, Terlindenhofstraat, juni 2020 jvs©

Antwerpen, Populierenlaan, juli 2020 Antwerpen, Gerard Le Grellelaan, juli 2020

Deurne, Ruggeveldlaan, juli 2020

Deurne, Ruggeveldlaan, juli 2020

Antwerpen, Desguinlei, juli 2020



jvs©

Antwerpen, Italiëlei, hoek Paardenmarkt, oktober 2020

Hier werd niet het rijwielpad maar het 
voetpad doorgetrokken. 
Ook dat kan ! 
Maar de precieze plaatsing (ten 
overstaan van het zebrapad en de 
gevellijn) is merkwaardig.



Antwerpen, Boudewijnsstraat, augustus 2020   &   Zwijgerstraat, september 2020 jvs©

Zo'n buurtfietsenstalling is een prachtig 
ding — de eerste die ik zag was in het 
Franse Saint-Étienne, aan de voet van 
een steile straat met hoge huizen en 
smalle trappen.  Het is handig voor 
fietsers, en bij de weersomstuit ook voor 
voetgangers — al kan er uiteraard ook 
waar de auto's staan voor de een en de 
ander meer plaats worden gemaakt. 



Antwerpen, Mechelsesteenweg, oktober 2020 jvs©

De bouwwerf links toont een mooie 
oplossing die de hinder voor de 
voetgangers en fietsers beperkt,  
en de toegang tot de werken  
optimaal organiseert. 

De bouwwerf rechts, iets verder in 
dezelfde straat, is ook zorgvuldig 
ingericht, maar dient jammer genoeg 
ook als schuilplaats voor een 
(motor)rijwiel. 



Antwerpen, Ommeganckstraat, oktober 2020 (foto vanuit tram 11) jvs©

Deze paal, opgehangen aan de 
tuinmuur van de ZOO, was een zeer 
verdienstelijke poging een paal te 
plaatsen die de voetgangers niet 
hindert, en waaraan geen rijwielen 
kunnen worden vastgemaakt. 

De fiets staat er toch.



Borgerhout, Karel de Preterlei, hoek Gitschotellei, januari 2020  —  een pleintje aan de rand van het Te Boelaarpark jvs©



Borgerhout, Karel de Preterlei, hoek Gitschotellei, juni 2020  —  een pleintje aan de rand van het Te Boelaarpark jvs©

De gevellijn van de Karel De Preterlei 
springt wat achteruit.  Zo ontstaat een 
pleintje. 
Er staan bomen. 
De bestrating is eenvoudig. 
Er staan banken — ik weet niet eens 
wiens. 
Er is een café, en een restaurant. 
De gevels zijn mooi en verzorgd. 
Aan de overzijde ligt het Te Boelaarpark. 
Op de hoek rijdt een tram (4 en 9), en op 
een andere hoek een bus (33).  
Er liggen fietspaden, en comfortabele 
voetpaden, die langs winkels leiden. 
Er zijn mensen. 

Meer moet dat niet zijn.



Borgerhout, Gitschotellei, juni 2020 jvs©

De Gitschotellei is een brede en relatief 
rustige straat van Borsbeek naar 
Berchem-station.  De wekelijkse markt, 
de trage verkeerslichten aan de 
Borsbeekbrug, het onregelmatige 
wegdek en de beperkte doorrij-
mogelijkheden intra-muros temperen 
enigszins het verkeer, vooral in 
vergelijking met parallelle invalswegen. 
Het heel eigen dwarsprofiel met trams 
en bomen beschermt de voetgangers 
tegen auto-gerichte verbredingsdrang. 

Het Borgerhoutse deel van de 
Gitschotellei werd, anders dan het 
Berchemse, omstreeks 2012 
heraangelegd.  Nieuwe bomen werden 
dichter bij de trambaan geplant, zodat 
het fietspad niet langer naast de tram 
maar, iets breder, naast het voetpad 
kwam te liggen. 
De voetgangers (of de mogelijke 
terrassen) hebben er weliswaar een deel 
van hun ruimte bij verloren, maar tenzij 
het fietspad straks nog eens wordt 
verbreed, is de huidige aanleg best 
comfortabel.



Berchem, Gitschotellei, juni 2020  —  een feest van licht en schaduw, het mooiste voetpad van Antwerpen jvs©



Antwerpen, Brialmontlei, juni 2020  —  een pad in de lommerte onder de platanen jvs©



Antwerpen, Italiëlei, mei 2020  —  de Leien behoren tot de zeldzame lanen die geschikt zijn om over lange afstanden te stappen jvs©



Antwerpen, Scheldekaaien, januari 2020 jvs©


