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VOORSTEL VERBETERING GROENENDAALLAAN
verklarende nota

Ik ben van mening dat het (in juni 2020) voorliggend project voor de Groenendaal-
laan vanuit het oogpunt van de gebruikers-voetgangers niet werkt.

De Groenendaallaan is een belangrijke verbindingsstraat tussen Merksem enerzijds, 
en het station Luchtbal, de wijk Luchtbal, enkele recreatieve functies en de (oude) haven 
anderzijds.  Zowel in Merksem als op De Luchtbal wonen en werken veel mensen. Er zijn 
scholen, winkels, bedrijven, etc.
Ongeveer 400 meter scheiden de gebouwen van Merksem van die van de Luchtbal (de 
afstand tussen Merksem en het station Luchtbal is nóg korter), maar die korte afstand 
wordt momenteel erg onaangenaam gemaakt door een opeenvolging van bruggen (zodat 
men veeleer in een soort tunnel stapt), en de op- en afritten van de autoweg. 

Het station Luchtbal moet één van de vier belangrijke Ringstations worden (naast 
Zuid, Berchem en Schijnpoort). 
Dat is het dan uiteraard ook voor een belangrijk deel van de Merksemse bevolking, die het 
station te voet, per fiets, per tram, of dank zij kiss&ride (en desnoods park&ride) bereikt.

De kwaliteit van de functionele voetverbinding langs de Groenendaallaan is 
bijgevolg een zeer belangrijke vereiste.

Het voorliggend project scheidt de voetverbinding, samen met de fietsverbinding, van de 
rijweg (waar ook de tram rijdt), en voert het in een wijde boog over een lage "heuvel" door 
een parklandschap. Het stijgt van +4 tot +9, terwijl de rijweg van +4 naar +2 daalt.

Deze aanleg kan voor recreatieve gebruikers zeer aangenaam zijn, maar zal moeilijk of 
niet goed functioneren voor functionele verplaatsingen.
• Overdag zullen sommigen twijfelen voor een parcours waarvan ze de bestemming niet 

zien, en dat zichtbaar afwijkt van de looprichting die ze wensen.
• 's Nachts (en in de late herfst en in de winter is dat 's morgens tot omstreeks 8u30, en 's 

namiddags vanaf 16u30) zullen weinigen zich op die voetweg wagen.

Voetgangers zullen de voorkeur geven aan een parcours:
• dat ze kunnen overzien en kunnen begrijpen,
• dat zo weinig mogelijk van de wenslijn afwijkt, en zo weinig mogelijk stijgt (vooral 

wanneer dat stijgen een deel van het parcours aan het zicht onttrekt),
• dat geen parkomgeving is,
• dat veel gebruikt wordt, ook al zijn die andere gebruiker automobilisten en tramreizigers. 

Een permanente zichtrelatie met dat andere verkeer (autoverkeer) is dus zeer wenselijk, 
vooral als dat andere verkeer op veiligheidsafstand gehouden wordt.

[In "nieuwe steden" (van de jaren 70) met gescheiden vervoerssystemen stelt men vast 
dat de gescheiden voetwegen over het algemeen weinig en 's nachts bijna niet worden 
gebruikt, zelfs wanneer men om ze te vermijden plaatselijk de rijweg moet gebruiken.]

Daarom heb ik, op basis van het voorliggend project, twee varianten getekend.
[Neem me niet kwalijk voor de wat eenvoudige grafische voorstelling. Uiteraard moeten 
niet alleen enkele elementen, maar de gehele site hertekend worden).
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Variante 1:
• In de plaats van de zware parkbrug, waarvoor de rijweg en de trambaan door een tunnel 

worden geleid, komen er twee slanke bruggen: een voor fietsers en een voor 
voetgangers. Daardoor kunnen de oost-west fiets- en voetpaden (van Merksem naar 
Luchtbal en station) ónder die bruggen worden gevoerd en in de nabijheid van de rij- en 
tramweg blijven.

• Aan het kruispunt met de op- en afritten volgen die fiets- en voetpaden een traject "als 
balkon", opnieuw zo dicht mogelijk bij de rij- en tramweg.

• Een aantal aansluitingen wordt aangepast.

Opmerking:  de tekening staan een aantal enkelvoudige lijnen, waar het in feite dubbele 
lijnen moeten zijn: een afzonderlijk voetpad en een afzonderlijk fietspad, elk voldoende 
breed. Ook de kruispunten moeten wat uit elkaar worden gehaald. [Wat trouwens ook 
geldt voor de kruispunten op het voorliggend project, die alles behalve conflictloos zijn.]

Variante 2:
• Hier heb ik een maaiveldoplossing nagestreefd: zo direct mogelijk en met zo weinig 

mogelijk reliëf. (Idealiter zou dat betekenen dat de Groenendaallaan niét enkele meters 
naar beneden gaat, en gewoon op het maaiveld blijft.)
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• Het voetpad volgt (op enkele meters afstand, en misschien achter een bomenrij) het 
zelfde traject als de rij- en tramweg.

• Het kruispunt wordt gelijkvloers overgestoken.
• Het kruispunt moet daartoe enigszins hertekend worden, al was het maar om 

comfortabele eilanden te creëren.
• Hier dient gewezen op het feit dat elk van de verkeersstromen van auto's hoe dan 

ook gedurende een deel van de verkeerslichtencyclus onderbroken moet worden. De 
aanwezigheid van voetgangers verandert daar niets aan. In de veronderstelling dat 
de automobilisten en de voetgangers de rode lichten respecteren is dit kruispunt 
conflictvrijer dan de kruispunten in het park (waar snelle en trage fietsers en trage 
voetgangers uit vier richtingen samenkomen).

• Voor de toegang tot de brug over de Groenendaallaan zijn er een trap en de langere weg 
langs de hellingen.

• Eventueel (idealiter?) kan ook voor fietsers een directe maaiveldverbinding worden 
gerealiseerd. 

Ik stel voor enkel aan de noordkant zo'n voetpad aan te leggen:
• zowel in Merksem als in de wijk Luchtbal is het vooral aan de noordkant dat er 

woningen, straten, scholen, winkels zijn.
• ik ga ervan uit gegaan dat ook de ingang tot het station aan de noordkant ligt.
• het is allicht beter alle voetgangers aan één kant (op een breed voetpad) samen te 

brengen.
• de noordkant is concaaf, en geeft dus ook bij nacht een veel beter overzicht van het  

totale parcours, tot en met het station.
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Twee slanke bruggen in plaats van een parkbrug:
Het is niet onmogelijk dat sommigen het "schrappen" van de parkbrug jammer achten.
• In deze stedelijke omgeving acht ik de doorwaadbaarheid en het opheffen van een 

barrières voor mensen echter primordiaal.
• Voor de continuïteit van plantaardig en dierlijk leven zijn andere oplossingen mogelijk (en 

wenselijk), met inbegrip van tunnels onder de weg (en in de brug).
• Uit ruimte-psychologisch oogpunt is de herkenbaarheid van de plek (het over-steken van 

een herkenbare weg) comfortabeler, en voor velen ook boeiender.
• Voor mensen die noord-zuid willen stappen of fietsen blijft de continuïteit van het 

parcours hoe dan ook gewaarborgd.

Berchem, 28 juni 2020 (gecorrigeerd oktober 2021)


