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Ringland tekent met steun van burgers aan 
oplossingen voor veilige en overkapbare Ring



Vlotter en veel veiliger verkeer

Grote verbetering leefbaarheid

Veel meer ruimte en groen

Realiseerbaar in 12 jaar

Onderbouwde voorstellen 

Co-creatie

Ringland in een notendop

Volledige overkapping

&



Inhoud

Studie 1: Oosterweelverbinding

1. Compacte Oosterweelknoop 
2. Veilige en niet-gestapelde kanaaltunnels
3. Vlot en veilig knooppunt Groenendaallaan
4. Veilige aansluiting op de stedelijke ringweg
5. Geen Hollandse knoop aan het Sportpaleis

Studie 2: Gaten in de overkapping

• Waarom gaten?
• Onderzoek naar mogelijke oplossingen



Toekomstverbond
Akkoord

Volledige overkapping: 
van Kennedytunnel tot
Ekeren en Wommelgem

Oosterweel-light voor 
stadsregionaal verkeer

Haventracé voor 
doorgaand verkeer Haventracé



Resultaten studie 1
Ringland werkt aan logische en veilige 
aansluiting van Oosterweel-light op de Ring



Haventracé

Oosterweelverbinding

Situering

Oosterweelknoop

Oosterweel-light voor 
stadsregionaal verkeer

Oosterweelknoop
(aansluiting haven op Scheldetunnel)

Groenendaallaan
(aansluiting Merksem en Luchtbal)

Groenendaallaan

Scheldetunnel

Kanaaltunnels

Noordelijke 
kanaaltunnels

Sportpaleis
(aansluiting op stedelijke ring)

SportpaleisNoordelijke kanaaltunnels
(aansluiting naar noorden)

Kanaaltunnels
(sluiting van de Antwerpse ring)



Oosterweelverbinding
Historiek
• 2010: BAM ontwerpt Oosterweel-heavy

• 2014: Ringland: Oosterweelverbinding = sluitstuk?

• 2016: Intendant bepleit gescheiden verkeer,  
alléén op de zuidelijke Ring

• 2017: Toekomstverbond: Oosterweelverbinding   
enkel voor stadsregionaal verkeer (= light)

• 2018: Ringland ontwerpt Oosterweel-light 
mét gescheiden verkeer over de hele Ring



Oosterweelverbinding

Toenadering door ontwerpend onderzoek

Oosterweel-light met:

• Oosterweelknoop

Aansluiting stad & haven op Scheldetunnel  

Ontlasting verkeersdruk op Groenendaallaan

• Noordelijke tunnel

Aansluiting van de Groenendaallaan naar de 

Oosterweelverbinding (stadsregionaal verkeer)

• Zuidelijke tunnel: 2 rijstroken 

Veilige aansluiting richting Sportpaleis



1. Oosterweelknoop

Principe

• Lokaal verkeer op maaiveld

• Verkeersplein op -1

• Kanaaltunnels en Scheldetunnel op -2



1. Oosterweelknoop 

Situatie Oosterweelknoop vandaag



1. Oosterweelknoop

Oosterweelknoop in ‘heavy’ (basisontwerp BAM)



1. Oosterweelknoop

Oosterweelknoop in resultaten studie Ringland



1. Oosterweelknoop

Situatie Oosterweelknoop vandaag



Render voorstel BAM ‘heavy’

1. Oosterweelknoop

Oosterweelknoop in ‘heavy’ (basisontwerp BAM)



1. Oosterweelknoop

Oosterweelknoop in resultaten studie Ringland



1. Oosterweelknoop

Zeevaartschool en graansilo’s gered



23 maart – sloopvergunning vernietigd

1. Oosterweelknoop

Zeevaartschool en graansilo’s gered



Meer ruimte
Historische graansilo(’s) gered
Noordkasteel: ruim 13ha groen gevrijwaard   

Vlotter verkeer
Op- en afritten voor de haven
Ontlasting verkeersdruk Groenendaallaan
Weeflengte ruim 2.000m versus 450m

Goedkoper
Bouwconstructie is veel eenvoudiger 
450 miljoen euro versus 900 miljoen euro?

Even snel klaar
Eenvoudiger en compacter ontwerp … mét 
overkapping én kortere uitvoeringstermijn

1. Oosterweelknoop
Voordelen



Haventracé

2. Veilige kanaaltunnels + OKA (R1)

Situering

OKA

OKA = Oostelijke kruising Albertkanaal

= vervanging viaduct van Merksem

Kanaaltunnels



2. Veilige kanaaltunnels
Kanaaltunnel in ‘heavy’ (basisontwerp BAM)



2. Veilige kanaaltunnels
Kanaaltunnel in ‘light’ (ontwerp Ringland)



2. Veilige kanaaltunnels
Kanaaltunnel in ‘light’ (ontwerp Ringland)

géén gestapelde tunnels onder kanaal
à afgezonken tunnels



3. Groenendaallaan 
Groenendaallaan in ‘heavy’ + basisontwerp Noord

Team Noord



3. Groenendaallaan
Principe
• Voetgangers, fietsers, openbaar vervoer 

en lokaal verkeer, veilig
op het maaiveld (niveau 0)

• Verkeersplein met in- en uitritten vanop de 
Groenendaallaan en op- en afritten R1: -1

• Doorgaande tunnels: -2



Groenendaallaan

N
oord

erla
an Station Luchtbal

R1 noord

DRW

DRW + OWV (in beide richtingen)

SRW

3. Groenendaallaan

Groenendaallaan in studie Ringland



3. Groenendaallaan
Groenendaallaan in ontwerpend onderzoek Ringland



3. Groenendaallaan 
Situatie Groenendaallaan vandaag

Groenendaallaan

Noorderlaan
Station Luchtbal

R1

R1



3. Groenendaallaan
Groenendaallaan in studie Ringland



3. Groenendaallaan 
Voordelen

Splitsing verkeer autoweg en lokaal verkeer
- Fietsen, openbaar vervoer en lokaal verkeer op maaiveld
- Aansluiting in- en uitritten op -1
- Snelwegtunnels op -2

Conflictvrije kruising fietsers en openbaar vervoer
- Tram & fiets hebben 2 verkeerslichten minder
- Vlotter wegrijden van afritten

Ecoverbinding
- Bovengrondse natuurverbinding mogelijk



4. Veilige aansluiting op R1
Voorstel: gescheiden verkeer tot aan Luchtbal

Stedelijk verkeerDoorgaand verkeer Doorgaand verkeerStedelijk verkeer

Stedelijk + doorgaand verkeer gemengd Stedelijk + doorgaand verkeer gemengd



4. Veilige aansluiting op R1

Voordelen splitsing verkeer snelweg - lokaal verkeer

Gemengd verkeer
5+2 rijstroken

Gescheiden verkeer
2+3 rijstroken (+2x op/af)

Grote kans op filevorming

(11.500 voertuigen/uur)

Vlotter verkeer in 2 

tunnels

(12.100 voertuigen/uur)

Bij ongeval wordt 

hele Ring geblokkeerd

Bij ongeval in 1 koker

blijft de andere in gebruik

Onveilig: weefbewegingen 

veel complexer 

1 vluchtkoker / richting

Veiliger, want minder 

rijstroken per koker 

2 vluchtkokers / richting



4. Veilige aansluiting R1
Voordelen voor de realisatie

Gemengd verkeer
5+2 rijstroken

Gescheiden verkeer
2+3 rijstroken (+2)

Realisatie:
Fase 1: noorderhelft, fase 2: zuiderhelft
(kanaal hele periode op halve capaciteit)

Snellere realisatie:
Afgezonken kokers in Albertkanaal
(kanaal enkel dicht tijdens afzinken)

Kostprijs: 
- grotere overspanningen 
véél duurder dan korte
- zeer diepe tunnel

Kostprijs: 
- kortere overspanningen 
véél goedkoper dan langere
- tunnels op 1 niveau onder kanaal



4. Veilige aansluiting R1
Voordelen voor realisatie



4. Veilige aansluiting R1

Vergelijking BAM-‘heavy’ met studie Ringland

BAM     Ringland

Veiligheid --- +++ … oplossing voor weefbewegingen

Robuustheid --- +++ … reservecapaciteit bij calamiteiten

Kostprijs --- +++ …  goedkoper (korte overspanningen)

Fasering --- +++ … per koker te bouwen (minder hinder)

Ruimtelijk --- +++ … kruispunt Sportpaleis vs. Hollandse knoop



4. Veilige aansluiting R1
Gescheiden verkeer



5. Aansluiting aan Sportpaleis

Principe

• Verkeersplein op maaiveld: 

enkel naar SRW

• Kokers op -1

• Géén Hollandse knoop



5. Aansluiting aan Sportpaleis
Sportpaleis in ‘heavy’ (basisontwerp BAM)



5. Aansluiting aan Sportpaleis 

Ontwerpend onderzoek

Simulatie door VECTRIS



5. Aansluiting aan Sportpaleis 
Sportpaleis in ‘light’ (ontwerp Ringland)



Studie 1 - conclusies
Ringland draagt bij aan logische en veilige 
aansluiting van Oosterweel-light op de Ring



Overzicht studie 1
Voordelen in cijfers

Financiële 
winst

Ruimtelijke winst Verkeers-
doorstroming

Veiligheid Timing

Gescheiden 
verkeer

Beter overkapbaar Bij ongeval in 
één tunnel, 
andere nog 
beschikbaar

Minder 
weefbewegingen

Beter 
faseerbaar

Oosterweel-
knoop

Helft goedkoper 
(450 miljoen 
euro)

+ 13 ha groen 
Noordkasteel & 
SAMGA gered

Eenvoudiger 
= veiliger

Eenvoudig complex Veel korter

Groenendaal-
laan

Idem BAM Idem BAM Betere 
doorstroming 
lokaal verkeer

OV, fiets en tram op 
+0 gescheiden van 
doorgaand verkeer

Idem

Kanaaltunnels Goedkoper Idem BAM Bij ongeval in 
één tunnel, 
andere nog 
beschikbaar

Langere weeflengte
Maar splitsing 
in tunnel
(= zuidelijke ring)

Idem, maar 
minder 
hinder op 
Albertkanaal

Sportpaleis / 
R1

Evenveel door 
gescheiden 
systeem

Geen Hollandse 
knoop nodig, 
wel overkapbaar

Bij ongeval in 
één tunnel, 
andere nog 
beschikbaar

Gescheiden verkeer 
= eenvoudiger 
wegbeeld

Beter 
faseerbaar

Totaal Budget voor 
overkapping 

100% overkapbaar, 
Noordkasteel gered

Betere 
doorstroming

Gescheiden 
systeem = veiliger

Beter 
faseerbaar



Studie 2
Ringland zoekt oplossingen voor 
vollédige overkapping zonder gaten



Knelpunt
Gaten in de overkapping



1. Wegontwerp
2. ADR-transport met explosiegevaar 
3. Brandveiligheid

Drie oorzaken



1. Wegontwerp

Hoe veilig én overkapbaar ontwerp realiseren?

1. Gescheiden verkeersstromen, uitgangspunt voor meer tunnelveiligheid:  
3+4 (te splitsen naar 2+2) i.p.v. 7 (naar 5+2)

2. Voldoende lange weeflengtes voor wijzigen van rijstrook 
en in- en uitvoegen (op- en afritten)

3. Voldoende lange weeflengtes voor splitsing van kanaaltunnels
4. Geen dubbeldekstunnels 

(te dure uitvoering en veel te complexe veiligheidsmaatregelen)
5. Níét ‘in- en uitvoegen’ = vermijden van gevolgen 10 seconderegel 

(gaten in de overkapping, net voor en net achter op- en afritten)
6. Vermijden van overgangen licht-donker-licht-donker, 

gevaarlijkste delen van het traject



2. ADR-transport 

Hoe houden we ADR-transport van Ring?



Gebruik alternatieve vervoersmodi (binnenvaart en spoor)
- Onderzoek alternatieve routes (omweg) of sturing (‘s nachts?)
- Voorbeelden uit het buitenland
- Explosieluiken (calamiteiten) in plaats van permanente gaten?

2. ADR-transport 
Hoe houden we ADR-transport van de Ring?
Zoeken naar oplossingen



3. Brandveiligheid
Alternatieven voor rookafvoer?

- Dwarsventilatie in plaats van langsventilatie?
- Toepassing automatische mistsystemen?

Zoeken naar oplossingen



Vervolg



• Oosterweel-light besproken in werkbank: 

lichte vooruitgang BAM-ontwerpen 

(Noordkasteel en SAMGA-SILO’S gered)

• Blijvende bezorgdheid over voorstel van 

trechtering MER-procedure (SRW-DRW) 

• Blijvende bezorgdheid over 

bouwaanvraag Oosterweel- heavy 

(cf. Over de Ring)

Vervolg

Studie 1: Oosterweelverbinding



• Veiligheid besproken in werkbank … 

afstemming met studie Ringland?

• Blijvende bezorgdheid over afstemming 

‘Over de Ring’ en ontwerp ondergrond 

Vervolg

Studie 2 :Overkapping zonder gaten



Overkapping brengt geld op 

Rechtstreeks

- minder files komt economie ten goede 

- terugverdieneffecten door rekeningrijden 

- nieuwe ontwikkelingen

Onrechtstreeks

- gezondheidswinsten, 

- minder ziekenhuiskosten, 

- minder ongevallen, …

Vervolg

Financiering project (Ringland Academie)



Crowdfunding … € 40.000?
Toestand 29/03/2018

Vervolg
Financiering studies Ringland 



Vragen




