
 

Heraanleg Herentalsebaan - reactie Fietsersbond Deurne 
 
Een lawine aan klachten 
In 2015 vroeg de stad Antwerpen aan de buurtbewoners en klanten om hun wensen op te 
geven voor de heraanleg van de Herentalsebaan. De vraag om comfortabele fietsstroken of 
fietspaden stond met grote voorsprong op één.  
Fast forward naar vandaag. Wat de bewoners en klanten van de Herentalsebaan met grote 
voorsprong niet hebben gekregen zijn comfortabele fietsstroken of fietspaden. 
We werden de voorbije weken en maanden overspoeld met boze reacties van fietsers over 
het resultaat van de heraanleg. Facebook overstroomt met negatief commentaar. De lokale 
handelaarsvereniging lijkt niet te beseffen dat de huidige situatie een probleem vormt voor 
hun klanten die met de fiets komen. 
Maar dat probleem is er wel degelijk. Fietsers hebben schrik van de tramsporen waarover ze 
- in tegenstelling tot vroeger - voortdurend moeten slalommen. De strook naast de sporen is 
te smal om voldoende afstand van de geparkeerde auto’s te houden, waardoor fietsers in 
aanvaring komen met openslaande portieren en uit de parkeerplaatsen vertrekkende auto’s. 
Aan de verkeerslichten is totaal geen plaats voorzien voor fietsers waardoor ze mee in de 
lange rij met auto’s en trams staan aan te schuiven. Er wordt te snel gereden, auto’s en 
trams zijn meester op de weg en duwen de fietsers in de goot en het voetpad op, waar ze in 
conflict komen met de voetgangers. De auto en de tram hebben alle plaats gekregen, 
waardoor fietsers en voetgangers het nu maar onderling moeten uitvechten. 
Fietsers melden nu al dat ze de straat zullen mijden. Net zoals voor de heraanleg. 
Wat hebben we nu eigenlijk bereikt? De kasseien zijn weg, maar daarmee is alles gezegd. 
Op veel vlakken zijn we er gewoon op achteruit gegaan. We moeten als Fietsersbond 
vaststellen dat alles waar we in 2016 voor waarschuwden, werkelijkheid is geworden. We 
hebben een tweede ‘Nationalestraat’ gekregen.  
 
Shared space? 
We merken dat de klachten van fietsers geregeld worden beantwoord met “Je begrijpt het 
niet, het is nu een shared space”. We kunnen niet aanvaarden dat de terechte klachten op 
deze manier opzij worden geschoven.  
Nog los van het feit dat shared space niet in de Belgische verkeerswet is opgenomen, 
kunnen we bij de Herentalsebaan helemaal niet spreken van een shared space. Er is een 
rijweg en een duidelijk een afgescheiden voetpad. Dat voetpad is aangelegd in een andere 
materiaal dan de rijweg, er ligt een goot tussen en er is een - op sommige plaatsen tot 5 cm 
hoge - boordsteen. Fietsers aansporen om de tram te ontwijken door het voetpad op te 
fietsen, zal rekening houdende met de goot en de boordsteen onvermijdelijk tot valpartijen 
leiden. Zeker bij regenweer, want dan is die boordsteen gevaarlijk glad. Bovendien is aan 
één kant van de Herentalsebaan het voetpad ingenomen door geparkeerde wagens, bomen 
en fietsbeugels. Daar het voetpad opfietsen is zelfs geen optie. 
Een shared space betekent ook dat álle weggebruikers de volledige wegbreedte kunnen 
gebruiken en voetgangers dus over de weg kunnen flaneren. Niemand zal het echter in zijn 
hoofd halen om midden op de Herentalsebaan te wandelen. Shared space werkt dan ook 
alleen in een autoluwe zone. 



 

 
 
En nu? 
De huidige situatie is ‘swimming with the sharks’: fietsers en voetgangers moeten een 
ongelijk gevecht leveren met snellere, grotere en gevaarlijke voertuigen, in combinatie met 
openslaande autodeuren en tramsporen die moeten worden gekruist. Geen zinnig mens 
vindt fietsen op die manier aangenaam of zal hier zijn kinderen zorgeloos laten fietsen. 
Zonder radicale omslag wordt de Herentalsebaan dan ook nooit fietsvriendelijk. 
 
De aanbevelingen die we in 2016 neerschreven, blijven grotendeels van toepassing: 
● De straat moet worden teruggeven aan de mens in plaats van aan machines. Als fietser 

en voetganger maak je deel uit van het leven op straat. In een afgesloten cabine die snel 
voorbij rijdt, ben je iemand die het leven op straat niet direct meemaakt, maar wel 
verstoort en bedreigt. 
Enkel inzetten op handhaving van de zone 30 zal nooit voldoende zijn om de overmacht 
van de auto’s in te perken. Eens de politie is verdwenen ben je terug bij af. Het is 
dweilen met de kraan open. 
De straat moet daarom zo autoluw als mogelijk worden gemaakt. Voetgangers en 
fietsers moeten de maat van de straat zijn. Auto’s zijn er te gast. Er moeten maatregelen 
komen die doorgaand autoverkeer écht onmogelijk maken, zodat er enkel nog 
bestemmingsverkeer is. Eénrichtingsverkeer en knippen in de straat, waarbij bestuurders 
zo snel als mogelijk richting Boterlaarbaan worden afgeleid, zijn mogelijke ingrepen. Pas 
als de straat autoluw is kan er overwogen worden om er een shared space van te 
maken. 

● Het langsparkeren moet - zoals oorspronkelijk was voorzien - worden afgeschaft. De 
auto heeft nu al het overwicht in de toegewezen ruimte, hij moet niet ook nog eens 
ruimte op het voetpad gaan innemen. 
Zonder langsparkeren komt er een drastische daling in het zoekverkeer van 
autobestuurders op zoek naar een parkeerplaats. Het verlost de fietser van het gevaar 



 

van de openslaande deuren en de plots vertrekkende wagens. En welke winkelier wil 
trouwens dat er de hele dag een monovolume of bestelwagen voor zijn etalage staat?  
Een aantal parkeervakken kan beschikbaar blijven voor leveringen, bij voorkeur enkel 
tijdens venstertijden.  

● Parkeren gebeurt vanaf dan gegroepeerd op parkings. In het nieuwe bestuursakkoord 
van de stad Antwerpen staat dat meer zal worden ingezet op buurtparkings. Laat de 
buurt van de Herentalsebaan daarin het voortouw nemen. De parkings die enkel via de 
Herentalsbaan bereikbaar zijn, moeten worden voorbehouden voor bewoners.  
Shoppers dienen gebruik te maken van parkings op wandelafstand, die bereikbaar zijn 
via Boterlaarbaan. Dat kan gaan om de terreinen van de voormalige Peeters-Govers 
supermarkt of van FC Rochus. Dat laatste terrein is al eigendom van de stad. De 
voetbalclub overweegt al langer om te fuseren en beschikt nog over terreinen aan de 
Ruggeveldlaan en in het Rivierenhof, die beter geschikt zijn om wedstrijden op te 
organiseren dan dit terrein in het midden van Deurne-Zuid. Ook de ondergrondse 
parking van het Monica ziekenhuis is een optie. Die ligt er ‘s avonds en tijdens het 
weekend trouwens grotendeels verlaten bij. Het ziekenhuis maakt geen bezwaar tegen 
het gebruik door buurtbewoners en shoppers.  

● Het aanbrengen van fietssymbolen tussen de tramsporen om auto- en trambestuurders 
duidelijk te maken dat er ook fietsers zijn en dat die hun plaats om de rijbaan mogen 
kiezen. Ook de fietsers zelf worden er zo aan herinnerd dat ze tussen het spoor mogen 
fietsen en zich niet moeten laten opjagen door auto’s of trams. Bovendien vermijden ze 
zo om aan de tramhaltes meermaals de sporen te moeten kruisen of in aanraking te 
komen met openslaande autodeuren. 

● Het aanbrengen van makkelijk bereikbare fietsopstelvakken aan de kruispunten met de 
Waterbaan en de Dascottelei. Daarvoor moet ruimte naast de wachtende auto’s worden 
voorzien zodat de fietsers het opstelvak kunnen bereiken. De parkeerplaatsen vlak voor 
het kruispunt moeten daarom op korte termijn verwijderd worden. Er kan ook worden 
onderzocht of het opportuun is om de fietsers mee op te nemen in het vierkant groen, dat 
nu enkel voor de voetgangers voorzien is. 

● De Lijn moet zijn trambestuurders duidelijk maken dat ze zich aan de snelheidslimiet 
moeten houden, afstand moeten houden van de fietsers en dat het not done is om 
fietsers al bellend van de weg te jagen. Dit is niet het “Met belgerinkel naar de winkel” 
waar wij fan van zijn. Trambestuurders die zich niet aan deze regels houden moeten 
aangesproken worden.  

 
Een aantal extra aanbevelingen 
● Plaats fietsbeugels op die plaatsen waar auto’s steeds op het voetpad parkeren. Dat is 

bijvoorbeeld zo ter hoogte van de Infini3 fietsenwinkel. Enkele meters verderop staan de 
fietsbeugels al non-stop helemaal vol. Het lijkt ons dan ook logisch om voor de 
fietsenwinkel een 4-tal extra beugels te plaatsen. Bij voorkeur plaatst men die schuin 
zodat het voetpad zo veel als mogelijk gevrijwaard blijft (zie daarvoor advies 
Fietsberaad).  



 

 
 

 
● Ondanks ons verzoek om de doorsteek naar de Gabriël Vervoortstraat fietsvriendelijk 

aan te leggen, is de doorgang aangelegd met een verhoogde drempel en zijn er veel te 
dicht bij elkaar gezette plaatjes geplaatst. Met een bakfiets moet je mikken om er zonder 
brokken tussen te fietsen. 
De auto's kunnen drempelloos parkeren. Fietsers, rolstoelgebruikers, steppers, 
enzovoort krijgen wél een drempel voorgeschoteld. Deze doorsteek moet conform het 
draaiboek van de stad drempelloos worden en mag met maximaal 2 paaltjes, die 



 

minstens 1,6 meter van elkaar staan, worden beveiligd.  

 
● We begrijpen niet dat de fietsoversteek naast de voormalige tramhalte Mestputteke niet 

dubbelrichting is aangelegd. Aan het gebruik te zien is die behoefte er wel degelijk en er 
is meer dan voldoende ruimte beschikbaar. Dit kan nog worden rechtgezet. 

● Hetzelfde probleem doet zich voor bij de fietsoversteek ter hoogte van de 
Muggenberglei. De oversteek is niet dubbelrichting en er wordt heel wat van de 
beschikbare ruimte niet benut. De oversteek kan makkelijk 2 maal zo breed worden. De 
oversteek is aan de onpare kant onnodig afgezoomd met gevaarlijke, hoge boordstenen 
i.p.v. met de licht oplopende boordstenen die links en rechts ervan gebruikt worden.  
Aan de pare kant is men er zelfs niet in geslaagd om de oversteek in één rechte lijn op 
het middenstuk te doen aansluiten. De fietsoversteek is hier zelfs maar liefst 110 cm 
verwijderd van de drukknop om het groene licht aan te vragen! Hier is maar 1 woord 
voor: knoeiwerk. 

 



 

 

 
● De oversteek tegenover café ‘t Mestputteke om van de Herentalsebaan naar de 

Boterlaarbaan te fietsen bevat een onnodige asverschuiving. De ruimte om het fietspad 
daar een meter breder te maken, en zo mooi rechtdoor te laten lopen, is nochtans 
aanwezig. 

 
 
 

 
 


