
 

Cornelissenlaan: Park of Parking? 
 
In het bestuursakkoord van het district Deurne staat de intentie om van de Cornelissenlaan 
een fietsstraat te maken. De Cornelissenlaan voldoet aan heel wat randvoorwaarden om dat 
te doen. Toch vragen we ons af of dit de meest aangewezen oplossing is. De Fietsersbond 
Deurne ontwikkelde daarom een toekomstvisie voor de Cornelissenlaan. 
 
Nieuwe oversteek Hooftvunderlei 
Op voorstel van de Fietsersbond Deurne zal het district Deurne deze legislatuur alvast de 
oversteek met de Hooftvunderlei volledig heraanleggen. De oversteek wordt zo ingericht dat 
voetgangers en fietsers zo weinig mogelijk met elkaar in conflict komen. Om dit mogelijk te 
maken vroegen wij aan het parkdirectie om ook de doorgang naar het oostelijke deel van het 
Rivierenhof tweemaal zo breed te maken.  
 
Haaks op fietsvriendelijkheid 
Aansluitend op de nieuwe oversteek verdient ook de Cornelissenlaan zelf een upgrade. De 
Cornelissenlaan is misschien wel de allerdrukste fietsverbinding van Deurne. Bij de meest 
recente fietstelling werden hier een 1000-tal fietsers per uur geteld. De weg ligt midden in 
het Rivierenhof waardoor ze ook veel voetgangers aantrekt. De combinatie met de vele 
fietsers zorgt ervoor dat de Cornelissenlaan nu al een zeer drukke weg is.  
Dat hier nog manoeuvrerende en parkerende wagens bijkomen, leidt tot gevaarlijke 
situaties. De Cornelissenlaan wordt zo een lange aaneengesloten conflictzone waar op elk 
moment een auto kan wakker worden. Bovendien wordt hier voor het grootste deel haaks 
geparkeerd, wat extra gevaarlijk is. Wie beschikt over gezond verstand en/of een fiets, 
beseft dat haaks parkeren eigenlijk verboden zou moeten worden in elke straat zonder 
fietspaden.  
De Fietsersbond Deurne pleit er dan ook voor om de parkeerplaatsen in de Cornelissenlaan 
volledig te verwijderen en de weg autovrij te maken. De parkeerplaatsen zijn hier ingericht 
voor bezoekers van het Rivierenhof. Het lijkt ons een fout signaal van de provincie om deze 
parkeerplaatsen midden in het park te plaatsen. Om ze te bereiken wordt het verkeer ook 
nog eens door de woonwijk Morkhoven geleid. Parkings moet je ontsluiten via de 
hoofdwegen zoals de Turnhoutsebaan, Ruggeveldlaan, Sterckshoflei of Hooftvunderlei. Niet 
via een woonwijk. Een deel van de parkeerplaatsen kan alvast gecompenseerd door de 
parking die naast het kasteel ligt, en via de Hooftvunderlei wordt bereikt, uit te breiden.  
 
Gebruikt de vrijgekomen parkeerplaatsen tussen Bar Stark en de Hooftvunderlei vervolgens 
om er een hele rij fietsstallingen te plaatsen. Daar is echt wel nood aan. Bij de eerste 
lentezon in maart was er meteen al een gigantisch tekort aan fietsparking bij het kasteel en 
Bar Stark. Tegen elke paal of boom stonden wel een paar fietsen. Dit lijkt ons ook de 
perfecte plaats om een fietsherstelzuil te plaatsen. 



 

 
 
De rest van de vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden om de Cornelissenlaan terug meer 
bij het park te betrekken. Plaats er zitbanken. Vervang de haag van geparkeerde wagens 
door groen en maak van de parking terug park. 
 
Aansluiting Collegelaan & fietssnelweg 
Voorbij de brug van de E313 moet de aansluiting van de Cornelissenlaan met het fietspad 
op de Collegelaan richting stad ook beter. Momenteel staan daar tot vlak voor het begin van 
het fietspad auto’s geparkeerd. Tot voor kort stond er zelfs een donkergrijs paaltje midden 
op het fietspad. Op vraag van de Fietsersbond Deurne werd dit paaltje gelukkig verwijderd, 
want doordat de geparkeerde wagens het zicht op het paaltje verhinderden, had het al tot 
aanrijdingen met gewonden geleid.  
Dat paaltje stond er om verdwaalde automobilisten van het fietspad te houden, maar daar 
zijn veel veiliger oplossingen voor. In afwachting van een autovrije Cornelissenlaan, los je 
dat op door een duidelijk fietslogo op de grond te schilderen en links van het fietspad een D1 



 

gebodsbord te plaatsen zodat het voor de autobestuurders duidelijk wordt waar ze moeten 
rijden.  
 
Binnen afzienbare tijd zal op dit punt ook de F107 fietssnelweg aantakken, die via de Wouter 
Haecklaan richting Wommelgem zal gaan. Deze aantakking is een heel belangrijk argument 
om het autoverkeer zo goed als volledig uit de Cornelissenlaan te halen, want ze betekent 
dat het begin van de Cornelissenlaan ook nog een grote stroom dwarsende fietsers te 
verwerken zal krijgen. Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn dat auto’s dan sowieso 
niet meer thuishoren op deze plaats.  
 
Conclusie 
De Fietsersbond Deurne is overtuigd dat de Cornelissenlaan terug een echte parkweg voor 
voetgangers en fietsers moet worden. De auto heeft hier niet langer een plaats. Het heeft in 
deze optiek ook weinig zin om van de Cornelissenlaan een fietsstraat te maken. Als er geen 
auto’s meer zijn, heb je geen fietsstraat nodig. Wellicht zou een fietsstraat ook zorgen voor 
een scheeftrekking van de verhouding tussen de voetgangers en de fietsers. Dat kan in 
parkgebied niet de bedoeling zijn.  
 
De voorstellen uit dit document zijn zonder dure ingrepen uit te voeren. We roepen alle 
betrokken partijen (stad, district, parkdirectie en Antwerpen Fietsprovincie) dan ook op om 
hier niet overhaast te werk te gaan en de juiste keuzes te maken. De Fietsersbond Deurne is 
steeds bereid om daar aan mee te werken. 
 
 
 
 


