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Knelpuntenfiche: Wilrijkstraat
Omschrijving van het knelpunt

De Wilrijkstraat loopt langs het UZA en Campus Drie Eiken richting Wilrijk. Het fietspad is gedeeltelijk
dubbelrichting, maar te smal, en deels aparte fietspaden. Een voetpad ontbreekt (zie foto genomen
vanuit de UZA‐voetweg), voetgangers lopen over het fietspad. Het oversteken is problematisch op
diverse plaatsen.

Voorstel Fietsersbond
Na enkele fietsongevallen met gewonden in 2017 heeft Fietsersbond Edegem een dossier
opgemaakt over de Wilrijkstraat en de aansluitende Edegemsesteenweg op grondgebied Wilrijk.
Zie de pagina’s hierna.

Wilrijkstraat en Edegemsesteenweg
Oversteekbaarheid 2017
De as Wilrijkstraat – Edegemsesteenweg, op de grens Edegem‐Wilrijk, is geëvolueerd van landelijke
weg tot drukke verbindingsweg, gebruikt door fietsers, auto’s en lijnbussen tussen UA/UZA en
Antwerpen.
Langs deze wegen liggen de Universitaire Campus Drie Eiken (N gebouw) en het Universitair
Ziekenhuis Antwerpen, kinderkribbe Hoppaz, Hof Ter Weyde.
De weg heeft deels het statuut van gewestweg, deels gemeenteweg.
De talrijke oversteekbewegingen gebeuren voornamelijk op de volgende locaties (van zuid naar
noord, met verwijzing naar de plattegrond):
Edegem, Wilrijkstraat:
 Drie Eikenstraat (A)
 Naar UZA te voet (B)
 Fietsoversteek (start ontdubbeld fietspad) (C)
 Naar UZA per fiets (D)
 Hoppaz (F)
Wilrijk, Edegemsesteenweg:
 Geitepad (E)
 Ter Weyde (F)
 CDE gebouw N (F)
 Fort VI‐straat (G)
 Wandelweg (H)
 Toegang Fort 6 (I)
 Dr Donnyplein (J)
Op nagenoeg de volledige Wilrijkstraat is er géén voetpad. Daardoor lopen voetgangers over het
fietspad dat op de meeste plaatsen al erg smal is. Wel zijn er aparte parkeervakken (30 plaatsen),
hoofdzakelijk gebruikt door UZA bezoekers die de betalende parking aldus ontwijken.
Het dubbelrichtingsfietpad is te smal (1m80) om comfortabel te kruisen en er ontbreekt een buffer
met de rijweg of parkeerstrook. Eventuele wildgroei van struiken verkleint de beschikbare breedte.
Kortom, in deze straten is de infrastructuur voor voetgangers en fietsers dringend aan verbetering
toe. We zijn zoals steeds bereid om mee te zoeken naar veilige en fietsvriendelijke oplossingen.
Het is uiteraard aangewezen om oversteekplaatsen en bushalten op elkaar af te stemmen.
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Knelpunten (zie plattegrond)
A. Fietspad Wilrijkstraat ‐> Drie Eikenstraat.
Komend van de Wilrijkstraat richting Edegem,
moet de fietser een bocht van 120° maken.
Veel te scherp, en in de hoek ligt vaak een plas.

B. UZA ‐ Wilrijkstraat te voet.
De voetgangers vanuit UZA komen aan op het
fietspad. Er is geen voetpad.

C

C. Wilrijkstraat fietsoversteekplaats.
Einde dubbelrichtingsfietspad (vierkante blokken).
Als je naar Edegem centrum wil moet je 200 m
verder aan de Drie Eikenstraat opnieuw de
Wilrijkstraat oversteken (via A).
D. Wilrijkstraat: in‐ en uitgang UZA voor fietsers.
D
De onderbroken witte lijnen suggereren voorrang voor
de overstekende fietser, doch in de praktijk nemen de
auto’s voorrang : onduidelijk en gevaarlijk! Een druk
punt, want hier is ook de UZA‐toegang voor de
lijnbussen en ‐met het nieuwe parkeergebouw‐ ook
vppr het UZA personeel.
Er is een storende overbodige goot tussen de rijbaan
(Wilrijkstraat) en het UZA fietspad. Fietsersbond
Edegem doet hierbij een oproep naar UZA en
wegbeheerder om deze valkuil weg te werken. Ook aan
de oostkant van de Wilrijkstraat vraagt het oprijden van het fietspad behendigheid: goot, dorpel,
te smal tweerichtingsfietspad en 90° hoek.
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D
E. Grens Edegem/Wilrijk, Geitepad
Plateau met oversteekmogelijkheid voor fietsers
(recreatieve knooppuntroute). De fietser moet
verschillende hoeken van 90° maken. Het zicht op de
aankomende auto’s verdwijnt tijdens het
oversteekmaneuver. Het plateau is verzakt.

F. Edegemsesteenweg. Hotel Ter Weyde, Hoppaz, gebouw N. Geen oversteek naar N gebouw op de
wegmarkering zichtbaar. Geparkeerde wagens belemmeren het zicht: Plaats van recent
fietsongeval met UA studente.
G. Edegemsesteenweg – Fort VI straat. Fietsers richting UA Campus Drie Eiken verlaten het
tweerichtingsfietspad, kruisen de Edegemsesteenweg en fietsen op de rijbaan van de Fort VI
straat.
H. Wandelweg richting Fort VI. Hier is geen oversteekplaats voorzien.
I. Toegang Fort VI. Hier is geen oversteekplaats voorzien, de zebrapaden met middenberm liggen
verder.
J. Dr Donnyplein: Het oversteken naar het dubbelrichtingsfietspad wordt niet beveiligd.
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