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1. Aanwezigen 
 

2. Verslag 
 
Fietsersbond: veel over fietsen in het bestuursakkoord van district Berchem 
Bruno: infrastructuur wordt ook interessanter, bv. in Antwerpen-stad is de modaliteitsshift er al, 
dit is niet zo in de meer landelijke gemeentes rondom Antwerpen. 
Fietsersbond: veel fietsers, we merken nu ook meer conflicten tussen fietsers onderling. 
 
Fietsersbond: verbreding fietspaden: hoe breed? 
Bruno: sowieso breedte van het draaiboek als ondergrens. 
Kenneth: het draaiboek is in herwerking, om nu met de nieuwe bestuursperiode met een nieuw 
basisdocument te kunnen starten. 
Gustaaf: en wat is de minimumbreedte? Kenneth: hangt af van het gebruik. Maarten: 1m75 voor 
enkelrichtingsstraat. Kenneth: in nieuwe versie worden de breedtes herbekeken, maar exacte 
maten ken ik niet. Bruno: fietsostrades gaat nu al naar 6 meter (bijvoorbeeld de fietstunnels 
onder het kanaal). Gustaaf: inderdaad, ook onderdoorgang Stenen Brug. Bruno: bv. fietspad 
Stanleystraat – Cuperusstraat zal 4m breed zijn. Natuurlijk: dit had er al kunnen liggen als er 
geen protest was. Er zijn bewoners die langs huizenkant fietspad weg willen voor haaks 
parkeren. Gustaaf: klopt, we kennen de achtergrond. 
 
Fietsersbond: fietsstraten? Zijn er al in Berchem. 
Bruno: nog niet. 
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Maarten: een goed startpunt zou de Saffierstraat zijn. Gustaaf: is Saffierstraat nog in 
onderhandeling waar de fietsostrade komt? Bruno: nee, het fietspad komt daar sowieso op 
hoogte naast de spoorwegberm. 
Gustaaf: en gaat dit doorgetrokken worden tot Antwerpen-Centraal? Bruno: eerst wordt er 
aangetakt op het Ringfietspad, dan is de ambitie om een brug over ring te voorzien. Mogelijke 
langetermijnambitie: aantakken op de Transvaalstraat? 
Maarten: dan neem je wel het groene plekje af. Bruno: op termijn komt er een nieuwe 
spoorgebouw. 
Maar fietsstraten dus. We kijken bv. naar Lyssenstraat en Rysheuvelstraat, een belangrijke 
reden is dat hier veel schoolkinderen op zitten. Dit verbindt ook de Grotesteenweg met de 
Floraliënlaan waar er verschillende scholen zijn. Op termijn kunnen we dan verbinding met 
Pulhoflaan doortrekken, maar dat is nog niet voor nu. 
 
Gustaaf: mogen we suggesties geven? Bruno: zeker! 
Kenneth:  we kijken nu vooral naar schoolomgevingen. 
Maarten: Antwerpenize berekende hoeveel straten al per definitie fietsstraat zijn, als je de 
minimumbreedte van 1m ruimte tussen auto en fiets als norm neemt (artikel 40ter). Hier kan je 
niet voorbijsteken, dus is het een fietsstraat.  
Bruno: in die zin denken we ook na over de Cogels-Osylei. Hier zit je met fietser die tussen de 
tram en de geparkeerde wagens zitten. Maarten: misschien een strengelspoor? Waar de sporen 
tussen elkaar lopen en de tram veel centraler rijdt (op één spoor moet je wissels leggen, hier 
kruisen ze). Kenneth: bestaat dit in Vlaanderen? Maarten: niet in Vlaanderen, maar bv. wel in 
Amsterdam. Maarten: trams kunnen natuurlijk enkel nog kruisen aan de haltes.  
 
Gustaaf: fietsbeugels en ankers (p. 5 bestuursakkoord). Kunnen wij hier mee aan helpen? Bv. 
een lijstje opstellen van waar dit interessant kan zijn? Bruno: dat is zeker welkom! Kenneth: nu 
wordt dit door de mensen van fietsparkeren in kaart gebracht. Er zijn er recent nog erg veel 
bijgekomen, zie bv. op al de kruispunten op de Grotesteenweg extra muros. 
 
Gustaaf: schoolroutekaart? 
Kenneth: is volop in aanmaak via Route2School, een spin-off van universiteit Hasselt. De 
suggesties zullen nu ongeveer binnen zijn en dan krijgen we een terugkoppeling van de ruwe 
data. Gustaaf: komt er hier ook een papieren versie van? Kenneth: daar ben ik niet zeker van. 
Gustaaf: ik loop met het idee om een fietsroutekaart van Berchem te maken. Kenneth: er is er 
recent één van de stad. Gustaaf: ik zou meer gedetailleerd willen gaan want er zijn massa’s 
fietspaden in Berchem. Ik wil er wat meer info in verwerken. Bruno: je moet het natuurlijk up to 
date houden. 
 
Gustaaf: lokfietsen? 
Bruno: ja, om de fietsdiefstallen tegen te gaan. Gustaaf: Gazet Van Antwerpen heeft hier eens 
een reeks over gedaan. Stad was hier tegenstander van. Bruno: dit gaat districtsschepen Kris 
Gysels trekken. 
 
Gustaaf: fietstunneltje aan Roderdveldlaan (p.17).  
Maarten: ik heb het plannetje afgedrukt dat op de website staat. Bruno: niet evident om in de 
berm te werken want dan zitten we in de fundering van de spoorweg en dat kan natuurlijk niet. 
Kenneth: studiedienst Infrabel heeft hierover een stabiliteitsstudie gemaakt. De structurele U-
vorm moet er in blijven zitten. Bruno: de tunnel zelf wordt niet verbreed, dit is van een heel 
andere grootte-orde. Bruno: aan oostkant kunnen we het park doortrekken tot aan de ingang en 
krijgen we een soort van arena. Voor timing wachten we nu op Infrabel en dan kunnen we 
starten. 
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Kenneth: Roderveldlaan wordt bovenlokaal dus dit is het district samen met Infrabel en stad 
Antwerpen. 
 
Maarten: ik ben wel bezorgd over F1 zelf. Welke breedte wordt er nu gehanteerd? Is de huidige 
4,5m wel voldoende? Een schrikstrook bij een tweerichtingsfietspad moet minstens een meter 
zijn en daar kom je hier niet aan. Bochtstralen voor snelle fietsers zijn al minstens 20 meter. 
Markering lijkt me ook nodig. Maarten: let ook op dat je niet de fouten maakt die destijds met 
auto’s gemaakt zijn, en niet gewoon het fietspad in twee splitst maar in een duidelijke hiërarchie 
in de fietspaden aangeeft. Kenneth: zo in detail is dit nog niet uitgewerkt maar dat zijn inderdaad 
zaken om mee rekening te houden (opgelet want we zitten hier ook met een kast van Infrabel 
bv.).  
Gustaaf: goot in het fietspad lijkt me gevaarlijk. Bruno: dan moet je fiets al erg schuin houden of 
je stuur schraapt tegen de rand. Tunnel zal wel opgeknapt worden. 
 
Gustaaf: fietspaden in Oogststraat, wat is de planning daarvoor? 
Bruno: voorlopig is er nog geen planning, we zijn nu volop bezig om de meerjarenplanning uit te 
zetten zodat alle projecten goed gespreid verlopen. Qua breedte pakweg zoals de 
Berchemboslaan. We gaan proberen de bomen te behouden. Gustaaf: ander type boom 
voorzien? Bruno: ja maar we willen de bestaande toch  graag houden tenzij het niet anders kan. 
Ik ben er pas nog geweest en de wortels komen tot een halve meter in een blok boven de grond. 
Het gaat hier over werk aan het voetpad en fietspad. 
 
Gustaaf: Gitschotellei? 
Bruno: ja maar dit is nu bovenlokaal geworden. We willen ook graag dat het fietspad weggaat zo 
dicht bij de trambedding zoals in Borgerhout. Op zich had ik liever gezien dat tram naar het 
midden ging, dat had beter geweest. Maarten: ik was hier bij betrokken maar destijds waren er 
hier geen middelen voor voorzien. Kenneth: De Lijn zal de sporen niet snel verleggen, want zij 
investeren binnenkort in grindgazon tussen de rails (zelfde werkwijze als op de Grotesteenweg). 
 
Gustaaf: kruispunt Singel - Grotesteenweg. Is zwart punt voor AWV en er staat dat de oplossing 
gekend is. Wat zijn die plannen? 
Kenneth: ik weet niet wat de timing voor uitvoering is, maar dit staat vrij hoog op de agenda. 
Baseline is dat het conflictvrij lichtengeregeld gaat worden. Gustaaf: maar niet ten koste van de 
doorstroming zeker. Bruno: van fiets of auto? Gustaaf: de grote frustratie is dat hier zo weinig 
ruimte is voor de fietsers en zo veel voor de auto’s. Bruno: dit kruispunt zat al mee in ontwerp 
van overdering maar werd niet weerhouden. Maar dan nog: dit gaat op termijn niet zo blijven. 
Kenneth: by-pass gaat er uit, kruispunt wordt compacter, tramhaltes worden beter toegankelijk. 
Bruno: er is nu een concreet plan waarin de voorsorteerstrook verlengd wordt, de bypassen er uit 
gaan… Er is nu te veel volk op één kruispunt: voetgangers, fietsers, tram, bus, auto’s… Ofwel 
haal je er een stroom uit (overkappingsverhaal) of je maakt fietstunnels, maar dat is nu niet aan 
de orde. Kenneth: ik zal de link van de laatste plannen uit e-besluit eens doorsturen. Gustaaf: 
vroeger hadden wij toegang tot de server van de stad met daarin al de ontwerpen, maar sinds 
schepen Kennis is dit gestopt. Dan gaven we al advies op de eerste ontwerpen. 
 
Gustaaf: Grotesteenweg dubbelrichting? 
Bruno: De Lijn moet de sporen vervangen, maar ze liggen te ver uiteen, dat is historisch omdat 
hier vroeger bussen op zaten. Dit is destijds uitgesteld wegens ingrijpende werken Leien en 
Operaplein. We willen met tweerichting het sluipverkeer uit bv. de Vijfhoek krijgen. Dit is het 
probleem met knippen, dat je veel zoekverkeer krijgt en apps als Waze helpen daar mee. Eén 
rijvak met vlot verkeer en afritjes zodat als auto wacht voor fietsers er geen file staat. Gustaaf: 
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gaan fietspaden dubbelrichting worden? Bruno: dat weet ik niet, dat is nu nog wat vroeg om al te 
zeggen. Gustaaf: liefst wel. Bruno: ok, we nemen het mee. 
 
Maarten: kruispunt Roderveldlaan - Arbeidersstraat, we hebben een voorstel voor de 
lichtenregeling. Bruno: normaal zouden er lijnen moeten getekend worden. Maarten: er is een 
lange wachttijd zowel voor de auto’s als voor de fietsers. Je zit op een gewoon kruispunt maar 
met een erg atypisch fietspad. Doordat je nu op elke tak in elke richting kan, zit je met erg korte 
groenfases. Voorstel om de middenberm af te sluiten in de as Arbeidersstraat - Veldekens en er 
een ‘voorrangsplein’ van te maken. Je kan niet recht oversteken, maar moet altijd rechts afslaan 
en dan verderop omkeren.  Voordeel is dat je met 3 fases toekomt: rechtdoor (auto’s en fietsers), 
rechtsaf (kan gelijktijdig, groen auto’s, rood fietsers), dwarse oversteek fietsers en voetgangers 
(kan erg kort blijven). Bruno: is er genoeg capaciteit om het keren toe te laten? 
Maarten: een bus niet, maar die zit ook niet in de zijstraten, verkeer containerpark is niet zo 
groot. Gustaaf: het kost wel enkele parkeerplaatsen (ruimte voor draaicirkel).  
Bruno: je draait zo ook wel het sluipverkeer in de wijk de nek om… Ik vind het erg interessant, 
een erg originele manier om naar het probleem te kijken. Ik sta er zeker open voor maar ik kan 
zo niet meteen eventuele valkuilen inschatten. Kenneth kan jij dit hogerop doorsturen? Maarten: 
dit moet inderdaad nog eens gesimuleerd worden. Het voordeel is wel dat er betrekkelijk weinig 
middelen nodig zijn om het te realiseren. Bruno: dit wordt sowieso niet beslist op districtsniveau, 
maar het ziet er alleszins interessant uit. 
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