Ontdek

Waar komen de invullers
vandaan?
0,3 %

Wie zijn de invullers?
Leeftijd

2,1 %

2040 Berendrecht-Zandvliet-Lillo

45,0

2180 Ekeren

40,0

0,3 %

35,0

2030 Antwerpen Luchtbal

30,0

2,9 %

25,0

2170 Merksem

20,0

15,0

10,0

4,2 %

9,9 %

5,0

2060 Antwerpen Noord

2050 Linkeroever

8,1 %

5,5 %

3,6 %

17,6 %

0,0

30 of jonger

2140 Borgerhout

2660 Hoboken

vrouw

Bediende

2018 Antwerpen

4,2 %

man

ouder dan 60

Beroep

8,6 %

Ambtenaar

5,7 %

2020 Antwerpen Kiel

tussen 46 en 60

2100 Deurne

2000 Antwerpen

2,1 %

tussen 31 en 45

Kader / Management

2600 Berchem

20,7 %

Gepensioneerd

Andere

4,3 %

Zelfstandige
Onderwijzers

Andere:

Provincie Vlaams Brabant

Arbeiders
Vrij beroep
Student

Provincie Oost-Vlaanderen

Andere
0,0

Provincie Antwerpen

Enquête - Algemeen.
0

20

40

60

80

100

120

140

160

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Het gebruik vandaag
Hoe vaak fiets je?
nooit

Meest gebruikte fietspad

Populairste bestemming

zelden
Fietspad Scheldekaaien

Scheldekaaien
Galgenweel

af en toe

Ringfietspad

Singelfietspad

zeer vaak

Burchtse Weel
Sint-Annaplage
Hobokense Polder

vaak
Beatrijslaan

Sint-Annabos
Middenvijver

Fietsostrade LO
Blokkersdijk

Hoe ga je van linkeroever naar
rechteroever of omgekeerd

met de waterbus

via de
voetgangerstunnel

Zou je de
Scheldebrug
nemen in
plaats van de
voetgangerstunnel?

50,6 %
43,9 %
Neen 5,5 %

met het veer

via de
fietserstunnel

Enquête - Algemeen.

Zou je de
Scheldebrug
nemen in
plaats van de
fietserstunnel?

91,8 % Ja

Neen 8,2 %

Scheldebrug

Wat vind je belangrijk voor inrichting Scheldebrug

De Scheldebrug is voor mij
een functionele fietsverbinding tussen Linker- en
Rechteroever

een recreatieve
fietsverbinding om rustig,
bij mooi weer te fietsen

een brug om als voetganger te wandelen en van
de omgeving te genieten

een landmark, trekpleister
voor toeristen

Een plek om beschut te wachten
als de brug open staat
Voorzieningen voor blinden

Cameracontrole of een fysieke
bewaking van de brug

een snelle, praktische
verbinding om de
overkant te bereiken

een plek om te verpozen
en te genieten van de
omgeving

een brug waarvan de
constructie zo min
mogelijk zichtbaar is

een brug met een
zichtbare en opvallende
constructie

Open ruimte met panoramapunten
Veel groen (bv High Line New-York)

Zitbanken

Hoe wil je geinformeerd worden Waar wil je wachten als de brug
open staat?
over het openen van de brug?
Via Slim naar
Antwerpen

op de kaaien op
linker- of
rechteroever

Via informatieborden aan de
brug zelf
Via een app

op de brug zelf

aan de voet van
de brug

Top 3 activiteiten
aan de Scheldebrug
op Linkeroever

23,60%

Lopen of wandelen langs de Schelde
17,90%

Lopen of wandelen in het groen
14,80%

Verblijven, genieten(bv zitten, zonnen, lezen, luieren, ...)

Enquête - Scheldebrug.

Scheldebrug
Voorkeuren inrichting
81,5% verkiest een
balustrade waar je
volledig kan doorkijken

86,8% verkiest
verlichting die verwerkt
is in de balustrade van
de brug

45,6% verkiest zitplekken apart
van de stroom fietsers.
32,9% wil ook wel zitplekken
onder de brug

79,8% verkiest
verlichting een brug die
gedeeltelijk overkapt is

55,1% verkiest groene plantsoenen op de brug
44,9% verkiest een groene, doorlopende strook op de brug
60,2% verkiest fietsers
en voetgangers volledig
apart van elkaar

Enquête - Scheldebrug.

60,2% verkiest fietsers
en voetgangers volledig
apart van elkaar

Scheldebalkon
Het Scheldebalkon is voor mij

Wat vind je belangrijk voor inrichting Scheldebalkon

een functionele wachtplek
voor als de Scheldebrug
open staat

een ontmoetingsplek

een plek met ruimte voor
kleine evenementen langs
het water

een plek waar ik een terrasje kan doen met zicht
op het water

Zitbanken

Veel groen

een plek waar kinderen
kunnen spelen

een plek waar ik rustig kan
zitten

een duidelijke link met de
Schelde

een functioneel
knooppunt waar
fietsroutes samen komen

afgescheiden van de
Schelde

Aansluiting op het
openbaar vervoer/deelmobiliteit

een plek om te vertoeven,
te genieten van de
omgeving

Open ruimte met panoramapunten

Fietsenstalling

Top 3 activiteiten op het Scheldebalkon
Verblijven, genieten(bv
zitten, zonnen, lezen,
luieren, ...)

26%

Een waterbus of -taxi
nemen

14,70%

Een terrasje doen

14,40%

Enquête - Scheldebalkon.

Afsluiting naar het water

Scheldekaaien Nieuw Zuid
De Scheldekaaien aan Nieuw
Zuid zijn voor mij

Wat vind je belangrijk voor inrichting Scheldekaaien

een rustige plek om te
gaan wandelen langs het
water

een recreatieve plek waar
je in verbinding staat met
de Schelde

een plek met ruimte voor
kleine evenementen langs
het water

een plek waar ik een terrasje kan doen met zicht
op het water

een plek waar kinderen
kunnen spelen

een plek om te sporten

een duidelijke verbinding
met de Schelde

een plek om door te fietsen
of te wandelen naar een
specifieke bestemming
een plek waar ik een
terrasje kan doen met
zicht op het water

Een terrasje doen
29,80%

23,10%

Lopen of wandelen langs
de Schelde

Enquête - Scheldekaaien.

7,80%

Lopen of wandelen in het
groen

Zitbanken

Aansluiting op het
openbaar vervoer/deelmobiliteit

afgescheiden van de
Schelde

Openbare toiletten

een plek als
eindbestemming van jouw
dagje uit

Open ruimte met panoramapunten

een plek waar ik kan
genieten van de rust en
de natuur

Top 3 activiteiten op het Scheldekaaien

Veel groen

Ruimte om te spelen

Scheldekaaien Nieuw Zuid
Voorkeuren inrichting
70,2% verkiest
natuurlijke speelplekken

Op welk openbaar vervoersmiddel/deelvervoersmiddel wil
je graag kunnen overstappen aan voet van de brug, op het
Scheldebalkon of vanop de Scheldekaaien?

De tram

De waterbus

62,6% verkiest
natuurlijk groen, zoals in
park van Eden

Deelfiets

0,0%

62,7% verkiest een
speelweide voor zowel
sport als spel

Enquête - Scheldekaaien.

10,0%2

0,0%

30,0%4

0,0%

50,0%6

0,0%

70,0%8

0,0%

90,0%

