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Groenendaallaan, obstakel 1 (foto's genomen 
in de richting van Luchtbal naar Merksem)  

Het voetpad werd overschilderd en verdwijnt 
volledig ten voordele van een betonnen muur en 
een hek.  

Links op de foto ziet men de meest rechtste van 
drie rijstroken, die omwille van de heraanleg van 
het kruispunt niet of nauwelijks wordt gebruikt.  

Fiets- en voetpad hadden gescheiden van elkaar 
meer naar links kunnen liggen en een correcte 
en veilige breedte bieden.
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Groenendaallaan, obstakel 1 (hier in de 
andere richting gefotografeerd, van Merksem 
naar Luchtbal), met plots aankomende fietser. 

Rechts, naast het fietspad, de niet of nauwelijks 
gebruikte rijstrook.
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Groenendaallaan, obstakel 2  

Geen ruimte voor voetgangers aan de 
oversteekplaats. Een slordige werfinrichting. 
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Groenendaallaan, obstakel 3 (foto's genomen 
in de richting van Merksem) 

Ook hier verdwijnt het voetpad volledig.  

Het verkeersbord D10 op foto 2 ("deel van de 
openbare weg voorbehouden voor het verkeer 
van voetgangers en fietsers") wordt manifest 
tegengesproken door de aanleg, die met rode 
kleur en stippellijn alleen naar fietsers verwijst, 
en voetgangers uitsluit.
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Groenendaallaan, obstakel 3 (foto's genomen 
in de richting van Merksem (3) en Luchtbal (4)) 

Hier dient opgemerkt: 

 - dat er zich achter het hekwerk een 
ongebruikt terrein bevindt van het 
Maatwerkbedrijf vzw Stroom, een terrein dat op 
de ontwerp- en communicatietekeningen 
omtrent de Oosterweelverbinding als te 
herontwikkelen staat aangeduid.  
Hoe dan ook wordt het straks aangepakt. 
Waarom dat kleine stukje niet nu?

 - dat mits een kleine verplaatsing van de 
bushalte (bv. naar het tramperron) en 
verwijdering van enkele parkeerplaatsen voor 
fietsen en voor auto's, ook hier meer ruimte 
aan de linkerzijde kan ontstaan.  
Er is dus zowel links als rechts ruimte 
beschikbaar voor kwaliteitsvolle, veilige 
oplossingen.
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Dat de omleidingswerken niet alleen slordig zijn 
ontworpen, maar ook slordig zijn uitgevoerd, 
tonen deze twee foto's:  

(1) een bord D10 op zowat de enige plek waar 
er geen voetgangers zijn — iets meer asfalt had 
overigens het rijcomfort voor de fietsers kunnen 
verbeteren;  

(2) een bord "fietsers richting Noorderlaan" dat 
naar Merksem wijst.
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De nieuwe IJzerlaanbrug is niet geschikt 
voor voetgangers (foto's 2020). 

1. Een omweg, een trap en een olifantenpaadje 
naar de Oude Bredabaan in Merksem.  

2. Een lange helling in een omweg naar de 
Slachthuislaan en Antwerpen Dam. 

Lees daaromtrent ook "een IJzerlaanbrug als 
zwakste schakel" op deze website.

https://www.moskenes.be/de-vergeten-voetganger-4-een-ijzerlaanbrug-als-zwakste-schakel/
https://www.moskenes.be/de-vergeten-voetganger-4-een-ijzerlaanbrug-als-zwakste-schakel/
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IJzerlaan 

1. Zo was het beloofd. 

2. Dat is het geworden.



1 2

Burgemeester Gabriël Theunisbrug 

Ook aan de Theunisbrug en aan de toegang 
ertoe schort een en ander (foto's 2021). 

1. Hoek Gasthuishoevestraat en Minister 
Delbekelaan.  

2. Hoek Duvelshoek. 

Lees daaromtrent ook "het is verboden 
Merksem te betreden" op deze website.

https://www.moskenes.be/het-is-verboden-merksem-te-betreden/
https://www.moskenes.be/het-is-verboden-merksem-te-betreden/
https://www.moskenes.be/het-is-verboden-merksem-te-betreden/


1 2

Schijnpoortweg  

Noch links, noch rechts van de metro-ingang is 
er voldoende ruimte voor voetgangers. 

(Er is wel heel veel ruimte voor auto's.)
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Schijnpoortweg  

Het voetpad werd met rode verf weggeschilderd 
tot er een rommelige strook van ongeveer 80 
cm overblijft. Gelijktijdig is ook tramlijn 12 
afgeschaft.  

Op foto 1 ziet men links van het fietspad een 
brede, niet gebruikte strook.  

Op foto 2 tel ik niet minder dan 5 (vijf!) 
rijstroken voor auto's in de richting van de 
binnenstad en de Noordersingel-Slachthuislaan.
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Schijnpoortweg  

Is dit het voetpad van een belangrijke 
verbindingsstraat?
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Schijnpoortweg, kruispunt Slachthuislaan 

Zoek het voetpad.
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Schijnpoortweg, kruispunt Slachthuislaan 

Deze foto's tonen de zorg waarmee de 
aanpassingen zijn uitgevoerd  
(foto's augustus 2022).
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Schijnpoortweg 

Ook onder het spoorwegviaduct over de 
Schijnpoortweg is de voetganger niet echt 
welkom  
(foto's 2020 en 2021). 

En over het kruispunt met de Halenstraat 
zwijgen we hier. 


