
jvs©

Hooi en strooi 

Ontdek mee het verrassende en 
avontuurlijke leven van de voetgangers 

in Antwerpen.



Antwerpen, Stanleystraat, juni 2020 jvs©

Voel je als een ontdekkingsreiziger in de Stanleystraat,   
wat begint als een voetpad eindigt als een onzeker pad in het groen.



jvs©

Zo kruist de fietssnelweg F11 van Lier 
naar Antwerpen het voetpad van de 
Deurnestraat (Mortsel) naar de 
Diksmuidelaan (Berchem), nabij de 
luchthaven en de spoorweg 
Antwerpen-Lier. 

Op die plek is er plaats voor ... 
vliegtuigen (in de lucht...), treinen (op 
de berm), auto's en bussen, en 
fietsen, maar de voetgangers worden 
in een hoek gedrumd.

Deurne, Vosstraat en fietsostrade F11, oktober 2020



Borgerhout, Stenenbrug, juni 2020 jvs©

Dit trottoir werd flink verbreed, en de 
rijweg versmald, een uitstekende zaak, 
maar... 

is het hier de bedoeling dat de 
voetgangers, naargelang de 
looprichting, het ene of het andere 
halve voetpad nemen ? 

Of : waarom ligt dit fietspad in het 
midden van het trottoir ?



jvs©

links en weer linksdan rechts

Plantin en Moretuslei, juni 2021

Om onduidelijke redenen verwisselen het voetpad en het fietspad in de Plantin en Moretuslei voor korte tijd van plaats. 
Het voetpad was links, dan ligt het rechts, en dan weer links, 
zonder dat er voor het oversteken bijzondere maatregelen zijn genomen. 
Waarom ? 

jvs©

links en weer linksdan rechts

Plantin en Moretuslei, juni 2021

Om onduidelijke redenen verwisselen het voetpad en het fietspad in de Plantin en Moretuslei voor korte tijd van plaats. 
Het voetpad was links, dan ligt het rechts, en dan weer links, 
zonder dat er voor het oversteken bijzondere maatregelen zijn genomen. 
Waarom ? 



Kolonel Silvertoplaan, kruispunt Desguinlei, februari 2022 jvs©

Welke voetganger begrijpt dit ?



Berchem, Grotesteenweg, kruispunt Elisabethlaan, januari 2022 jvs©

ontbrekend  
voetpad 

ontbrekende  
zebra 

Aan dit kruispunt ontbreekt een stuk 
voetpad om van de Mechelsebrug naar 
het zebrapad over de Elisabethlaan te 
gaan.  

[De elektrische kasten zijn ook niet 
optimaal voor de zichtbaarheid.]



Merksem, Bredabaan, juli 2021 jvs©

Het voetpad langs de Bredabaan ligt 
tussen de rijweg en het fietspad 
(waarom?), maar aan de kruispunten 
ligt het andersom, waardoor niet 
alleen de rijwegen maar ook het 
fietspad (tweemaal) moet gekruist 
worden. 



Merksem, Bredabaan, juli 2021 jvs©

Waar is de plaats voor de 
voetganger ?



Antwerpen, Mercatorstraat & Van den Nestlei, augustus 2020 jvs©

Waar is de plaats voor de 
voetganger ?



Antwerpen, Violierstraat, oktober 2020 jvs©

Hoe steekt de voetganger hier veilig 
over, zonder tezelfdertijd naar links, 
vooruit en achter zich te kijken ?



Antwerpen, Loosplaats, juli 2020 jvs©

Hier werd een paal geplaatst, en  
het fietspad verschoven. Nu is er geen 
voetpad meer.  
Ook vóór de ingreep was het niet veel.

voetpad ? 

Dit kruispunt is sindsdien aangepast 
(oktober 2021).



120 cm

60 cm 50 cm

schrikstrook t.o.v. fietspad

Antwerpen, Mexicostraat, oktober 2020 jvs©Antwerpen, Mechelsesteenweg (Nationale Bank), januari 2021 jvs©

Dat er hier, op de Mechelsesteenweg, 
een fietspad werd aangelegd, is 
legitiem. 
Maar nu blijft er geen voetpad over. 

Mits inachtname van een schrikstrook 
van 50 cm t.o.v. het fietspad, en een 
schuurstrook van 10 cm langs de 
gevels (hier, gezien de aard van de 
gevel, tot een absoluut minimum van 
10 cm herleid) blijft er een 
éénrichtingsvoetpad van maar 60 cm 
over, voor voetgangers die vaak breder 
zijn.  

voetpad ? 



Antwerpen, Mexicostraat, oktober 2020 jvs©Antwerpen, Rooseveltplaats (Operaplein), november 2021 jvs©

Hier was men vergeten een fietspad 
aan te leggen, dat werd terstond 
hersteld. 

Nu is er geen voetpad meer.  



Antwerpen, Plantin en Moretuslei, november 2020  —  de palen zijn er gauw te veel aan jvs©



Berchem, Gitschotellei, april 2021

Een fietsenstalling zet je best 
in het MIDDEN van het voetpad... ? 



Borgerhout, Berchemlei en Te Boelaarlei, juli 2020 jvs©

In 2008 werd het kruispunt van de 
Berchemlei en de Te Boelaarlei 
heraangelegd, waarbij een mooi 
pleintje werd gecreëerd, en ook de 
oversteken voor voetgangers en 
fietsers flink werden verkort. 
Jammer genoeg dacht niemand aan de 
continuïteit van het voetgangers-
traject langs de Te Boelaarlei.  
Voetgangers moeten er kiezen tussen 
het fietspad of een lange omweg rond 
het pleintje.



Deurne, Ruggeveldlaan, langs het Rivierenhof, juli 2020 jvs©

De Ruggeveldlaan is een brede laan 
langs het park. 

Een beetje meer poëzie ware welkom 
geweest.



Deurne, Hooftvunderlei, door het Rivierenhof, juli 2020 jvs©

In deze Hooftvunderlei door het 
Rivierenhof zit wat meer poëzie dan 
in de Ruggeveldlaan, maar ideaal om 
te wandelen is dit niet.



Berchem, voetgangers- en fietsersbrug van Brilschanspark naar centrum, augustus 2020 jvs©

Oeps ! 
Vergeten een trap te zetten. 

Ben je wel zeker dat je hier  
te voet wil zijn ?



Schijnpoortweg, onderdoorgang spoorweg, november 2020 jvs©

Een trap voor voetgangers, 
een helling voor fietsers, 
en een duistere doorgang   
voor allemaal. 



jvs©correct, maar niet meer dan dat... jvs©Schijnpoortweg, januari 2021

Aan de andere zijde onder de 
spoorwegbrug is het niet veel beter. 
Het voetpad werd er afgesloten, 
waardoor voetgangers in de donkere 
tunnel op het fietspad moeten gaan.

slimnaarantwerpen.be vermeldt dit 
wel als een recreatieve wandelroute



jvs©Schijnpoortweg, januari 2021

fietspad

voetganger

Een eindje verder, in dezelfde straat, 
ligt er een zebrapad naar een 
verkeerseiland, maar het voetpad 
stopt even nadien.



jvs©correct, maar niet meer dan dat... jvs©Borgerhout, Turnhoutsebaan, april 2021

Moet de voetganger op de 
Turnhoutsebaan, onder de ijzeren 
brug een sprintje lopen? 
De auto's krijgen wel drie rijstroken. 



jvs©correct, maar niet meer dan dat... jvs©Wommelgem, Van Strijdoncklaan, "Silsburg", april 2021  —    de ongeëvenaarde kwaliteit van het plein van een tramterminus



Van Kerckhovenstraat, november 2020 jvs©

In deze straat merk je plots dat je 
niet meer op het voetpad, maar op 
een fietspad staat. 
  
Het voetpad wordt omgeleid.

? 



Kasteelpleinstraat, juni 2021 jvs©

? 
Hier moeten voetgangers over voet-
breek-tegels gaan — of een ommetje 
maken.



Kasteelpleinstraat, ontwerp heraanleg, november 2018 jvs©

Waarom die omweg ?



Kasteelpleinstraat, januari 2022 jvs©



Samen met de Plantin en Moretuslei 
(géén succes) werd ook dit stukje van 
de Quinten Matsijslei heraangelegd.  
Het fietspad werd verbreed (OK — al 
gaat het er ook om wie er op rijdt, en 
hoe), maar daarvoor werd wel het 
voetpad meer dan 70 cm versmald (en 
niet de onduidelijke zone met 
waterdoorlatende voetbreektegels, die 
overigens de voetgangers tot een 
omweg dwingen).

Quinten Matsijslei, januari 2022 jvs©



Mechelseplein, november 2020 jvs©

In antwoord op de corona-vereisten 
werden de cafés en restaurants 
grotere terrassen op het openbaar 
domein toegekend, soms ten nadele 
van de voetganger. 
  
Maar bij een nieuwe lock-down bleef 
alles wekenlang even hinderlijk 
pleinbreed staan.



Antwerpen, Mexicostraat, oktober 2020 jvs©

Geen voetpad naar het Havenhuis ! 



Antwerpen, Scheldekaaien, oktober 2021 jvs©

Verboden langs de kaaien te wandelen 

voetpad ? 

voetpad ? 



Berchem, Koninklijkelaan, juli 2021 jvs©

De Koninklijkelaan is niet voor 
iedereen even koninklijk. 



Antwerpen, Paardenmarkt, oktober 2020 jvs©

bushalte 

zachte helling naar perron 

geen zachte helling aan trottoir 

fietspad 

Omdat op de Paardenmarkt een breed 
fietspad werd gecreëerd, werd een 
busperron in het midden van de 
rijweg gelegd.  Met een zachte helling 
alstublieft ! 

Men vergat echter ook de boordsteen 
van het trottoir te verlagen. 

Correctie (oktober 2021) : 
Wat op de foto als voetpad staat 
aangeduid, is in feite geen voetpad, 
maar een voor fietsers toegankelijk 
voetgangersgebied. 
Fietsers beschouwen het echter als 
een fietspad, en laten dat ook horen. 
(Op de rijweg achteraan zijn 
fietsstroken aangebracht.)



Antwerpen, Pelikaanstraat, november 2020 jvs©

Wie wordt geacht dit nauwelijks 
zichtbare verkeerslicht te lezen? 

(het beeld van de fietser wordt 
afgewisseld met een beeld van een 
voetganger)



Geen oversteekplaats voor voetgangers,  
tenzij via een lange omwegaan de andere kant. 

Antwerpen, Oostenstraat, kruispunten Plantin en Moretuslei en (rechtsboven) Van den Nestlei , oktober 2020 jvs©

omweg 



Een vergeten zebrapad op een nieuwe 
oversteekplaats. 

Antwerpen, Van Immerseelstraat, juli 2021 jvs©



Antwerpen, Leopoldstraat, juli 2021 jvs©

Drie keer oversteken — en een omweg 
— als één keer kon volstaan.

❶

❷
❸



Berchem, Diksmuidelaan, april 2021 jvs©

Blij dat ik geen verkeerspaaltje ben. 



Berchem, Neptunusstraat, februari 2021 jvs©

Een mooi pleintje met comfortabele 
banken (en een papiermand) om 
naar de geparkeerde auto's te 
kijken, maar hoe geraak je er op? 
(een lange oversteek over de 
rijweg, een hoge boordsteen, en 
auto's die de toegang belemmeren)



Antwerpen, Fransenplaats, februari 2021 jvs©

De mooiste plek op het pleintje (met 
zicht op de mensen, en misschien op 
de bus) is niet voor een zitbank maar 
voor een fietsenstalling. 



Antwerpen, Molenstraat, juli 2021 jvs©

Hier is het niet de ontwerper, of de opdrachtgever, maar zijn het enkele gebruikers die zich vergissen. 



Antwerpen, IJzerlaan, februari 2021 jvs©

Dit nieuwe gebouw (of alleszins het 
venster in de gevel) staat te laag. 
Benieuwd hoe dat wordt opgelost 
zonder het trottoir in problemen te 
brengen. 



Berchem en Borgerhout, Gitschotellei, februari 2021 jvs©

3 dagen na het vallen van enkele centimeters sneeuw

6 dagen na het vallen van  
enkele centimeters sneeuw

In de nachten van 5 op 6 en 6 op 7 
februari 2021 heeft het gesneeuwd. 

Links een oversteekplaats op 10 
februari, rechtsboven een (andere) 
oversteekplaats op 13 februari. 
Zelfs een week na de (lichte) 
sneeuwval is die oversteekplaats 
onvoldoende geruimd. 



Antwerpen, ingang metrostation Astrid, augustus 2020 jvs©

Dit is een kemel, maar een al wat 
oudere.  De trappen en de lift van 
het metrostation Astrid vertrekken 
zonder enig bordes op een van de 
drukste trottoirs van Antwerpen.  



Antwerpen, Astridplein (Centraal Station, Zoo en Koningin Elisabethzaal), augustus 2020 jvs©

Wie aan het Centraal Station van 
Antwerpen een brievenbus zoekt, 
komt hier terecht.  Deze brievenbus  
is zichtbaar niet voor voetgangers 
maar voor automobilisten bedoeld. 

Terloops :  de meest nabije 
alternatieven bevinden zich in de 
Ommeganckstraat (op 300 m) en in 
de Quellinstraat (op 500 m).  
Elk van die bussen wordt vijf keer per 
week gelicht.



Antwerpen, Van Immerseelstraat, augustus 2020 jvs©

Een boeiend project, maar ook 
een veel te steile trap voor een 
buitenruimte.



Deurne, August Van de Wielelei, kruispunt Ruggeveldlaan, juli 2020 jvs©

Omwille van de uitvoegstrook voor 
auto's werd deze tramhalte 80 meter 
van het kruispunt verwijderd.  De in- 
en uitgang van het perron bevindt 
zich echter nog een kleine 80 meter 
verder, aan de andere kant, zodat wie 
van de tram naar het kruispunt wil 
stappen een omweg van ongeveer 
240 meter aflegt. 
Op de tekening : de afstand van  
400 meter van tram naar bus.



jvs©Deurne, Florent Pauwelslei, kruispunt Herentalsebaan, juli 2020

Ook hier ligt de toegang tot het 
perron helemaal achteraan, 

met een flinke omweg tot gevolg.



aan de Plantinpoort opent het landschap

smal, maar correct bestraat

een eilandje voor voeten in een zee voor wielen

veel meer plaats is er niet, naast het talud

een zeldzaam moment van poëzie

Op verkenning langs de 
Binnensingel, van Zurenborgbrug 
tot Foorplein.



... wanneer het fietspad door een tunnel gaat jvs©

wanneer de overheid geen pad creëert

geen zebra om over te steken

het plotse einde van het voetpad...

en nog steeds geen voetpad

slimnaarantwerpen.be vermeldt dit 
als een recreatieve wandelroute



jvs©

hier begint het voetpad opnieuw maar leidt het wel waarheen ik wil ?

dit is correct, maar niet meer dan dat...

Al sinds meer dan een halve eeuw 
zou de Binnensingel, ondanks het 
lawaai,  een prachtige laan kunnen 
zijn, om te wandelen, te fietsen en 
auto te rijden (of zelfs met de 
tram...), onder de schaduw van de 
bomen maar met toch uitkijk op de 
omgeving, maar ze is alleen een 
saaie, niet eens echt functionele 
weg, waaraan in stukjes en beetjes 
maar zonder coherentie en zonder 
project wordt gewerkt.



Antwerpen, Vlijtstraat en Plantin en Moretuslei, avril 2021 jvs©

waar is de oversteekplaats ? 
(het zebrapad ligt 50 meter verder... waar er géén voetpad is) 

( 



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

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, februari 2020 jvs©

Zelfde locatie, twee weken later. 
Aan de tramhalte (vorige pagina) 
werd weliswaar alles opgeruimd, 
maar op het voetpad en aan de 
oversteekplaats 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.



jvs©Merksem, Bredabaan, april 2021

Een "zachte" oplossing in vezelplaat 
om het voetpad en het fietspad 
tijdens een bouwwerf om te leiden 
over de rijweg.



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



Berchem, Burgemeester Ryckaertsplein, juni 2021  —  rijvak voor bussen én oversteekplaats voor voetgangers jvs©



Antwerpen, trottoir Grote Hondstraat, oktober 2020   (dit werd, vele maanden later, dan toch hersteld) 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).



Scheldekaaien, januari 2022  —  ontwerpers zijn zuinig met comfortabele zitbanken jvs©



Merksem, Bredabaan, een bankje in een schuilhok voor de tram, juli 2021  —   de regen plenst er door het dak jvs©



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 (nu ja...), 
én doorzettingsvermogen, komt 
er hier een foto van opspattend 
water dat fietsers en 
voetgangers druipnat maakt.


