
Antwerpen, Van Eycklei, juni 2020  —  doodlopend voetpad langs het Stadspark (en zonder toegang tot het park) jvs©

Eind 2019 en begin 2020 werden aan 
meerdere kanten van het Stadspark 
onthardingswerken op de parkeerstroken 
uitgevoerd, opdat meer regenwater in de 
bodem kan sijpelen.

In de Quinten Matsijslei werden 
grasdalles geplaatst, en elders werden 
kasseistroken met open voegen 
gerealiseerd.

In een kort stuk van de Van Eycklei werd, 
ik citeer, "de bestaande klinkerstrook 
verwijderd, en vervangen door 
waterdoorlatende betonstraatstenen".

Wat de mededeling omtrent het 
Proefproject betere waterinfiltratie aan 
Stadspark echter niet vermeldt, is dat de 
belangrijkste ingreep in de Van Eycklei 
erin bestaat het trottoir te versmallen om 
enkele bijkomende parkeerplaatsen te 
realiseren.  
Het fietspad beslaat daar (nagenoeg) de 
volledige breedte van het trottoir, en wat 
extra ruimte had van pas kunnen komen 
om er een correct voetpad te creëren.



jvs©

Hier werd het 
trottoir versmald om 

bijkomende 
parkeerplaatsen 

te creëren

Dit voetpad loopt 
klem tussen het 

fietspad en de haag 
van het park

Door het trottoir te 
versmallen werd de 

kans gemist het 
fietspad zijdelings

 te verplaatsen

Antwerpen, Van Eycklei, juni 2020, fotomontage  —  doodlopend voetpad langs het Stadspark (en zonder toegang tot het park)

Een gesloten haag 
tussen trottoir en park.

Hier verderop 
komt het voetpad 

(smal) terug

⬇︎
trottoir voorbij versmalling



Het fietspad ligt 
midden op het 

trottoir, en laat geen 
plaats voor 

voetgangers

⬇︎

Dit deel van het 
trottoir werd tot 
parkeerstrook 
omgevormd

jvs©

Voetpad
(maar geen toegang 

tot het park)

⬇︎

Antwerpen, Van Eycklei, juni 2020  —  doodlopend voetpad langs het Stadspark (en zonder toegang tot het park)



jvs©Antwerpen, Van Eycklei, langs het Stadspark, juni 2020 

De Van Eycklei werd zowel in de 30er als in de 70er jaren van de 20ste eeuw verbreed, waarbij talrijke bomen werden geveld.  
Vandaag bestaat ze uit twee rijbanen van elk twee rijstroken plus een parkeerstrook, rond een smalle middenberm, en aan elke 
kant een fiets- en een voetpad op het trottoir, alles samen naar schatting 26 meter breed. 



jvs©Antwerpen, Quinten Matsyslei, langs, nee in het Stadspark, juni 2020 

Nog vaker dan de Van Eycklei werd de 
Quinten Matsyslei ten koste van het park 
en zijn beplanting verbreed, zowel in 
1905 als in de 30er en 70er jaren.
De Loosplaats, waar de Quinten Matsys- 
en de Van Eycklei samenkomen, werd 
overigens in 1960 ten behoeve van het 
autoverkeer heraangelegd, waarvoor een 
beeldengroep van Auguste Rodin en de 
beplanting moesten wijken.  
Het merkwaardige kruispunt met talloze 
rijbanen en vluchtheuvels stond al snel 
bekend als de pleintjesplaats. 

Bij de verbreding van de Quinten 
Matsyslei werd een brede rijweg dóór het 
park gevoerd, waardoor de schade alleen 
schijnbaar beperkter is.

Om niet alleen het grondwater maar ook 
het park zelf te redden — en in zijn glorie 
te herstellen — kunnen al die 
verbredingen best ongedaan worden 
gemaakt.


