
De Stanleystraat en de Cupérusstraat 
worden heraangelegd, onder meer 
om de fietsostrade naar Mechelen te 
voltooien (en te verbeteren).
Dat was wel nodig.

De werken aan de Stanleystraat zijn 
nagenoeg voltooid.  De werken aan 
de Cupérusstraat, met daarin de 
sporen van trams 4 en 9, moeten nog 
volgen. 

Antwerpen, Stanleystraat, mei 2020 jvs©



Antwerpen, Stanleystraat, mei 2020  —  het nieuwe fietspad, 4 meter breed jvs©



Antwerpen, Stanleystraat, mei 2020  —  ook de andere oever werd aangepakt jvs©



Antwerpen, Mechelsesteenweg, februari 2020 — tussen Frankrijklei en Van Bréestraat jvs©Antwerpen, Stanleystraat, februari 2020  &  mei 2020 jvs©

voor     na



Antwerpen, Cupérusstraat, maart 2020  &  Stanleystraat, mei 2020 jvs©

de foto links is wel een eind verder genomen    ten opzichte van de foto rechts

en het bord van de fietsostrade, op zowat één meter vóór de gevels, hangt daar vooralsnog nog



Antwerpen, Mechelsesteenweg, februari 2020 — tussen Frankrijklei en Van Bréestraat jvs©Antwerpen, Stanleystraat, mei 2020 jvs©Antwerpen, Stanleystraat, mei 2020 jvs©

De keuze om ook het fietspad aan de westkant (vóór de huizen) te bewaren en te 
verbeteren, ondanks het 4 meter fietspad aan de oostkant, heeft er toe geleid dat 
er in feite géén voetpad, die naam waardig, meer is, maar veeleer een strook om 
allerlei dingen te stallen, of om de enkele meters naar je auto of fiets te gaan.

Tijdens de info-momenten nodigde de Stad de mensen uit geveltuinen aan te 
leggen, en beloofde gratis plantvakken, teelaarde en planten.  Uitstekend !  
maar met een wat breder voetpad zou dat beter gaan. 

Als je 60, 70 of 80 cm aan gevelgroen of aan fietsen verliest, en 50 cm veiligheids-
afstand tot de boord van het fietspad bewaart, hou je van je 2 meter voetpad niet 
veel over.  Inwoners hadden nochtans gevraagd om voor hun huizen géén (extra) 
fietspad meer te leggen, nu er een zeer breed fietspad aan de overkant ligt.



Antwerpen, Stanleystraat, mei 2020 jvs©

Wél een zebrapad om de rijweg 
over te steken, maar niet aan de 
fietsostrade.

In de veronderstelling dat er geen 
zoef- of bromfietsen rijden, moet je 
je als overstekende voetganger 
vergewissen dat er over een afstand 
van 50 meter aan weerszijde geen 
aankomende fietsers zijn.  Pas dan 
mag je overtsteken.



• twee fietpaden (4,00m + 1,50m)
• rijweg (±6,30m)
• parkeerstrook (2,00m)
• één voetpad (≪2,00m≫) = 9%
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Antwerpen, uittreksel heraanleg Stanleystraat, met eigen aantekeningen

dit is meer een 
vluchtheuvel
dan een voetpad,
(of een toegang 
naar geparkeerde 
auto's)

van het goede te veel !
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Boomgaardstraat, Stanleystraat, Cupérusstraat, Mercatorstraat en Brialmontlei kunnen een mooi traject naar het Stadspark vormen : 1,6 km

Cogels-Osylei

Zurenborg

Groenkwartier



verantwoording

Boomgaardstraat
• De analyse betreft het korte, brede 

stuk naast de spoorweg, en niet de 
lange, smalle, eerder kronkelende 
straat die naar de Grotesteenweg 
leidt, de grens tussen Berchem en 
Antwerpen vormt, en momenteel 
heraangelegd wordt.

• De straat is zeer breed, maar er ligt 
geen behoorlijk voetpad : enkel 
een eenpersoonsvoetpad aan de 
gevels, dat door een fietspad wordt 
belaagd, en brokken van een 
voetpad aan de spoorwegzijde.

• De oversteekmogelijkheden voor 
voetgangers zijn beperkt, en 
vergen veel tijd (tot bijna 3 
minuten). Er zijn smeekknoppen.

• Zie ook: de vergeten voetganger 
(2) Indianen in de stad, en de 
vergeten voetganger (9) welkom in 
Berchem (station).

Stanleystraat
• Zie de analyse op pagina's 1 tot 8.

Cupérusstraat
• Wordt allicht binnenkort 

heraangelegd.

Mercatorstraat
• Van goed (nabij Zurenborg-straat) 

tot zeer goed (nabij Brialmontlei).
• Wordt breder naarmate men het 

centrum nadert (meer dan 3 
meter).

• Wordt niet door fietspad belaagd.
• Er zijn smeekknoppen.

Brialmontlei
• Brede laan met bomen met centraal 

een breed niet-verhard "voetpad" 
op "sintels". De fietsenstallingen 
zijn zorgvuldig geplaatst.

• Een zeer hoge boord (als bank) bij 
ingang van de straat, die de 
toegang belemmert.

• Vragen bij toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers. 

Loosplaats en toegang tot het park
• Onregelmatige en doodlopende 

trajecten voor voetgangers.
• De ingang tot de park zit verborgen 

in de Quinten Matsijslei.  (Er zijn 
ook clandestiene ingangen dóór de 
haag van het park.)

• Het voetpad op de Van Eycklei 
loopt dood. 


