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INLEIDING
De archiefvormer
De Werkgroep Verkeer Antwerpen (WEVA), opgericht eind 1979, richtte zijn pijlen
voornamelijk op een verbetering van het openbaar vervoer en werkte daarbij aansluitend ook
veel rond urbanisatie en stadsplanning. Binnen WEVA was onder meer een Werkgroep Fiets
actief welke samen met de alternatieve stadskrant De Neus twee fietsmanifestaties
organiseerde in juni 1980 en 1981, met telkens een 500-tal deelnemers. De Werkgroep Fiets
werd reeds na enkele jaren opgeheven. Maar een kleine harde kern van fietsactivisten die
hierin actief was liet al snel weer van zich horen met de oprichting van het
Fietsontlastingsfonds en (later) het Fietsoverleg Antwerpen.
WEVA was vanaf oktober 1983 ook mede-initiatiefnemer, in samenwerking met Langzaam
Verkeer Leuven, Aktiegroep Openbaar Vervoer Gent en Brugse Belangengroep Fietsers –
Cactus ’80, van de verkeerscampagnevoor het invoeren van zone 30. Deze campagne werd
later verbreed tot de eis om overal in de bebouwde kom zone 30 in te voeren.
Mensen betroken bij WEVA werden later actief bij Ademloos en Ringland.
Het archief
Het archiefmateriaal is afkomstig uit de archieven van Paul Van Dyck, Walter Resseler en
Dries Jageneau.
Paul Van Dyck was zeer actief bij de Werkgroep in de beginjaren, voornamelijk bij de (sub-)
Werkgroep Fiets. Hij moest zijn engagement beëindigen eens verkozene voor Agalev, wegens
een te drukke agenda. Walter Resseler was vooral actief bij het Fietsontlastingsfonds (Fofo)
en het Fietsoverleg Antwerpen (FOA), welke beidde een hechte samenwerking hadden met
WEVA. De documenten met betrekking op WEVA die zich in de door hem in bewaring
gegeven archieven van Fofo en FOA bevonden werden uitgelicht en aan dit archief
toegevoegd. Dries Jageneau was actief fietsersmilitant in het Antwerpse, onder meer bij
WEVA.
Bereik en inhoud
Het archief, te samen met het bibliotheekmateriaal, geeft een goed beeld van de werking van
WEVA tot midden jaren 1980. Over de latere periode is er slechts sporadisch materiaal
voorhande, vnl. over de campagne voor het invoeren van zone 30.
Omvang
20 beschrijvingen, opgeborgen in 0.5 archiefdoos
Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is toegankelijk mits toestemming van de dienstdoende archivaris.
Bronnen
Van Overstraeten, Gert, De fietser is niet eenzaam. Archieven van de fietsersbeweging te
Antwerpen, Brood & Rozen, Amsab-ISG, Gent, 2015/1, pp. 56-67.

PLAATSINGSLIJST
1

Verslagen van de vergaderingen.
1980-1981, 1990-1992

1 omslag

2

Uitnodiging voor de jaarlijkse statutaire ledenvergadering.
1984, 1985
2 stukken

3

Ingekomen brieven van diverse officiële instanties en uitgaande brieven van Walter
Resseler inzake fietsproblematiek, verkeer, mobiliteit en openbaar vervoer.
1981, 1984
1 omslag

4

Verslag vergadering themagroep fiets.
1981

1 stuk

5

Aantekeningen van op de vergaderingen van themagroep fiets.
1980-1982, 1984
1 omslag

6

Bekendmaking van de oprichting van een fietswerkgroep binnen WEVA en
uitnodiging voor de (nieuwe?) startvergadering van de werkgroep fiets.
1980
2 stukken

7

Ingekomen brief vanwege Paul Van Dijck en uitgaande brief van Walter Resseler
betreffende (de vergaderingen van) de werkgroep fiets/ verkeer.
1980-1981
2 stukken

8

Dossier inzake de kritiek op de heraanleg van de Binnensingel.
1981
1 omslag

9

Tekeningen met dwarsprofielen van de rijbaan als tegenvoorstel van de themagroep
fiets ten overstaan van het ontwerp van de intercommunale E3, getekend door Dries
Jageneau.
1981 en z.d.
1 omslag

10

Stukken inzake het knelpuntenonderzoek fietsroutes georganiseerd door de
themagroep fiets.
1982 en z.d.
1 omslag

11

Omzendbrieven en pamfletten van Stadskrant de neus met aankondigingen van de ism WEVA georganiseerde- dag van de fiets en over het fietsrouteonderzoek.
1980-1982
1 omslag

12

Lijst met eventueel te gebruiken slogans op de fietsdag van 27 juni 1981, uit
uitspraken omtrent verkeer van Dries Jageneau.
1981
1 stuk

13

Pamflet met aankondiging voor de fiets- en voetrally ism de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen op de auto-arme zondag op 14 november, en publicaties van de actie
Openbaar Vervoer van de BRT waarin deze rally kadert.
1982 en z.d.
3 stukken

14

Pamflet en deelnemersmap van de studiedag stedelijke fietsvoorzieningen
georganiseerd door Langzaam Verkeer op 5 mei te Leuven, mmv WEVA.
1982
2 stukken
(affiche uitgelicht)

15

Pamflet en kopie van Dries Jageneau inzake de verkeerscampagne voor zone 30.
1983
2 stukken

16

Stukken inzake de verkeerscampagne voor zone 30 in heel Antwerpen.
1990, 1992-1993
1 omslag

17

Nota ‘Planning van de openbare ruimte, hoe kunnen we dit samen aanpakken’, van
AGOS, WEVA en Werkgroep Stadsbelang.
jan. 1983
1 stuk

18

Verslag van informatieavond en aankondigingen voor informatie- en discussieavonden inzake een (ontwerp-)verkeersplan voor Antwerpen.
1983, 1986-1987
4 stukken

19

Kopieën ivm stadsplanning, ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer (over
onder meer WEVA, AGOS en Groene Fietsers) met aantekeningen, van Dries
Jageneau.
1976, 1978-1983
1 omslag

20

Documentatie.
1977, 1979, 1981-1985

1 omslag

Uitgelicht
Uitgelicht naar de bibliotheek:
WEVA tijdschrift, (maandelijks), 1981-1984
De neus stadskrant voor groot Antwerpen, extra juli-aug. ’80 (fietserskrant)
Nieuwsbrief Kampanje Zone 30 – Antwerpen, nr. 1, 4, 1984
De wekker, driewekelijks kontakt- en informatieblad van het project de wakkere burger, nr.
11, okt 1982 (over verkeersbeleid)
De rode vaan, jg. 61, nr. 45, 4-11 nov. 1982 (Openbaar vervoer onder regeringshamer.)
Uitgelicht naar de fototheek:
1 foto; signalisatiepaaltje midden op fietspad geplaatst.

