HET 10E DISTRICT

EEN UNIEKE
UITDAGING
VOOR
ANTWERPEN

De Oosterweelsaga duurt voort, het
einde is niet in zicht. Hoe graag de
Vlaamse regering het zich ook anders
voorstelt, het maatschappelijk debat
is niet ten einde. De argumenten
‘het heeft nu lang genoeg geduurd’,
of ‘nooit zal iedereen akkoord zijn’,
volstaan niet om een beslissing door
te drukken waarvoor geen duidelijk
maatschappelijk draagvlak bestaat.
‘Ringland’ wil bijdragen tot de
opbouw van dat maatschappelijk
draagvlak,
door
antwoord
te
bieden, niet alleen op het probleem
van de mobiliteit, maar tegelijkertijd
op de aspecten rond leefmilieu en

volksgezondheid. Het beoogt een
geïntegreerde aanpak, waar zowel de
stad als de hele regio en bij uitbreiding
heel Vlaanderen beter van worden.
Het is een ambitieus, uitdagend en
enthousiasmerend project, gebaseerd
op het concept ‘Uit de ban van de Ring’.
Dat gaat uit van de volledig overkapte
Antwerpse Ring en de uitbouw van
duurzame mobiliteit in de regio. Het
lost de problemen van geluidsoverlast
en luchtvervuiling in de omgeving
van de Ring op aan de bron en biedt
ontzettende kansen voor duurzame
stadsontwikkeling.

Het is niet te laat. De overkapping
van de Ring is goedkoper dan de
Oosterweelverbinding en kan binnen
hetzelfde tijdsbestek gerealiseerd
worden. De geïntegreerde resultaten
van beide MER-studies (Oosterweel
en A102/R11bis), kunnen de nodige
onderbouwing leveren, intussen kan
het concept verder uitgewerkt worden.
Deze krant licht het concept nader
toe en biedt een overzicht van de
ontzettende opportuniteiten die eruit
voortvloeien. Veel leesplezier en graag
uw reacties.
Het Ringgenootschap vzw
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RINGLAND

UIT DE BAN VAN DE RING
Masterplan en referendum
In de tweede helft van de jaren
’90, intussen meer dan vijftien jaar
geleden, vormen de toenemende
files de aanleiding tot een soort
‘dubbelbesluit’. 1: De capaciteit
van de Antwerpse Ring moet
omhoog, door een striktere
scheiding van (internationaal)
doorgaand vervoer en stedelijk
bestemmingsverkeer,
allemaal
te
organiseren
binnen
de
bestaande ‘zate’ van de Ring.
2: Daarnaast dient de Ring ook
rond gemaakt te worden met
een
vierde
oeververbinding,
zodat een alternatief ontstaat bij
calamiteiten. Een brug over de
Schelde zou een nieuw landmark
toevoegen aan de stad en hét
uithangbord worden voor het hele
project.

Onder leiding van gouverneur
Paulus, maar zonder de stad
Antwerpen er sterk bij te betrekken,
worden beide projecten, samen
met een hele waslijst andere
mobiliteitsprojecten,
gebundeld
in het ‘Masterplan 2020’. Daarin
krijgen ze het predicaat ‘de
prioriteiten der prioriteiten’.
TV SAM voert de studies uit en
maakt de ontwerpen, onder
meer voor de Lange Wapperbrug,
een zeer mooie tuikalbelbrug,
weliswaar niet over de Schelde,
maar over de dokken van het
Eilandje. De NV BAM, opgericht
om het hele project te realiseren,
sluit een contract af met Noriant,
tolheffingen moeten het geheel
helpen financieren.
Het vervolg is bekend.

Masterplan 2020: compromis september 2010

Actiegroepen bijten zich vast in
het dossier, met succes. Stratengeneraal pleit voor andere
tracés, verder weg van de stad en
Ademloos zet het ‘thema fijn stof’
op het agenda. Samen dwingen ze
een referendum af, dat levert eind
2009 een duidelijk resultaat op.
Maar de regering interpreteert
dit resultaat anders dan de
actiegroepen. De discussie laait
dan ook gewoon terug op, van
zodra de Vlaamse regering een jaar
later (september 2010) een nieuw
compromis voorstelt: een tunnel in
plaats van een brug, maar zonder
wijziging van het tracé, dat blijft
hetzelfde.
Anderzijds wordt rond de stad
naast de A102 ook de R11bis
(ondertunneling Krijgsbaan)

toegevoegd, terwijl het concept
‘splitsing stedelijke en doorgaande
ringweg’ (SRW/DRW) vervalt.
Gouverneur
Berx
krijgt
de
delicate opdracht om het dossier
R11bis in goede banen te leiden.
Extra
mogelijkheden
voor
stadsontwikkeling op het Eilandje
en rond het Sportpaleis, helpen
ook de stad over de streep. Maar
de actiegroepen zijn dus totaal
niet overtuigd. Sindsdien sleept
de discussie over de keuze tussen
het BAM-tracé en het Mecccanotraject opnieuw aan. De MERstudie Oosterweel, opgestart
begin 2012, zou hierover uitsluitsel
geven.

Meccano +

Overkappingsstudie stad Antwerpen
Twee jaar later publiceert de
stad Antwerpen zelf een eigen
onderzoek naar de voor- en
nadelen en de mogelijkheden
van een gehele of gedeeltelijke
overkapping van de Antwerpse
Ring. Het besluit is ondubbelzinnig:
de stad vraagt de Vlaamse
regering om het Masterplan 2020
aan te passen, omdat het niet
voldoende aandacht besteed aan
de leefbaarheid van de stad.
Het onderzoek toont duidelijk

aan dat overkappen een grote
meerwaarde biedt, zeker voor de
direct omwonenden, maar gaat
wel uit van korte overkappingen.
De reden is dat het teveel aan
op- en afritten en de bijgaande
weefbewegingen,
langere
overkappingen in de huidige
situatie en volgens de Europese
tunnelrichtlijnen
onmogelijk
maakt.
De consequentie daarvan is
uiteraard dat de ‘positieve effecten’

inzake fijn stof vrij beperkt blijven,
omdat het in korte tunnels niet te
capteren valt en bijgevolg extra
concentraties veroorzaakt aan de
in- en uitgangen van de tunnels.
Afschaffen van op- en afritten zou
dan weer meer verkeer naar de
Singel leiden en nog dichter bij
de stad lawaaioverlast en fijn stof
veroorzaken, wat natuurlijk niet
wenselijk is.
Het ‘terugverdieneffect’ blijkt
wel aanzienlijk (uiteraard niet

voldoende om het hele project
te financieren) en biedt naast
de winst op vlak van leefmilieu
en volksgezondheid een tweede
bonus op. Maar dé uitdaging blijft:
verdere studie met het oog op de
‘vereenvoudiging van de huidige
complexiteit van de Antwerpse
Ring’.

debat eerder vermijdt dan het
aan te gaan. Ook BAM werkt
binnenskamers verder, alleen
de actiegroepen trachten het
grote publiek zoveel mogelijk
te informeren. Op aanraden
van gouverneur Cathy Berx
is het concept vandaag wel
opgenomen als alternatief tracé,
te onderzoeken in de nieuw
opgestarte
MER-procedure
A102-R11bis.

Intussen werkt Stramien het
concept op een aantal vlakken
verder uit, teneinde antwoord
te kunnen geven op vragen,
ook in het kader van deze MERprocedure. Het doel blijft: aan
iedereen duidelijk maken welke
onvoorstelbare buitenkans de
overkapping van de Antwerpse
Ring biedt.

Uit de ban van de Ring

UIT DE BAN
VAN DE RING
DE OVERKAPPING VAN DE ANTWERPSE RING
EEN HELDER CONCEPT … VOOR … EEN WERVEND PROJECT

November 2012

Als antwoord op die uitdaging,
verschijnt ‘Uit de ban van de
Ring’ (Stramien cvba/nov 2012).
De publicatie vertrekt vanuit het
inzicht dat overkapping omwille
van gezondheidsaspecten in feite
een noodzaak geworden is en heeft
als ambitie ertoe bij te dragen om
de vast gelopen discussie in het
hele dossier rond mobiliteit in en
om Antwerpen open te breken en
vanuit een ruimtelijke invalshoek te
verbreden.

Om de verkeersstromen te
scheiden voorziet het concept vier
tunnels, de Singel verhuist naar het
dak ervan. Vlotte uitwisselingen
tussen
beide,
zonder
kort
opeenvolgende weefbewegingen,
moeten het verkeer vlot trekken.
Het idee is nadien meermaals
voorgesteld aan een ruimer
publiek, maar op het politieke
forum blijft het windstil.
De meeste partijen houden vast
aan een strikte logica, die het

INLEIDING
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Het Valentijnsakkoord
Zonder de resultaten van deze
tweede MER-studie echter af
te wachten, kiest de Vlaamse
regering op 14.02.2014 samen met
de stad Antwerpen andermaal
resoluut voor het BAM-tracé,
zij het opnieuw met enkele
‘verzachtende ingrepen, zoals een
tunnel onder het Albertkanaal.
De ‘noodzaak om te beslissen’
bleek te groot. Dat is voor een
stuk begrijpelijk, omdat bij velen
de indruk leeft dat het hoog
tijd wordt om na bijna 15 jaar
studie ‘eindelijk een schop in de

grond te steken’. Anderzijds blijkt
andermaal duidelijk dat een open
debat niet meer kan, ‘de politiek’
reed zich als het ware vast in
het hele dossier. Het neemt ook
niet weg dat het resultaat bitter
weinig enthousiasme opwekt en
er helemaal geen maatschappelijk
draagvlak voor lijkt te bestaan.
Alle
rapporten
en
studies
tonen dan ook aan dat de
Oosterweelverbinding,
zoals
die vandaag ‘beslist’ is, het
hele mobiliteitsprobleem rond
Antwerpen hoogstens ten dele zal

verminderen, zelfs al is er daarbij
al rekening mee gehouden dat ook
de aanleg van de A102 en de R11bis
daarvoor noodzakelijk zijn.
De suggestie dat deze beslissing
de overkapping zelf op termijn
helemaal
niet
hoeft
tegen
te houden, is alles behalve
overtuigend. Niet alleen staat
in de kennisgevingsnota van
de MER-A102/R11bis juist het
tegenovergestelde, zelfs als het
nog zou kunnen, zal het zeker ook
niet voor de eerste twintig jaar zijn.

RINGLAND, het 10 district
e

Conclusie: de overkapping van de Antwerpse
Ring … een noodzaak
Vandaar dit pleidooi voor een
totaal andere aanpak, voor
een geïntegreerde ruimtelijke
oplossing, voor de overkapping van
de hele Antwerpse Ring. Dit project
verbetert niet alleen de mobiliteit,
maar komt tegelijk de leefbaarheid
in de stad in het algemeen ten
goede en de volksgezondheid in
het bijzonder. Het project levert
bovendien nieuwe impulsen op
voor
extra
stadsontwikkeling
rondom de Ring die de hele
stadsregio ten goede komt. Het
levert geweldige extra ruimte op …
De overkapping is geen naïeve

droom of megalomaan project,
er zijn intussen in Europa
voorbeelden genoeg die aantonen
dat het kan (Madrid, Hamburg,
Maastricht). Bovendien wonen
in heel Europa nergens zoveel
mensen zo dicht bij een zo drukke
snelweg, uitstel is hier dan ook
niet langer te verantwoorden.
De impact op de gezondheid van
heel veel omwonenden maakt het
voor Antwerpen vandaag een
absolute noodzaak, dé prioriteit
der prioriteiten.

Ringland, het land dat ontstaat door de Ring te overkappen.
Met drie enorme pluspunten voor elke Antwerpenaar.
Betere Mobiliteit
In Ringland gaat het verkeer
ondergronds, het concept voorziet
twee tunnels in elke rijrichting,
met een scheiding van doorgaand
en stedelijk verkeer. De buitenste
tunnels sluiten aan op de snelwegen
naar Brussel en Luik en kanaliseren
het doorgaand verkeer, de binnenste
tunnels verwerken het stedelijk verkeer.
Beide verkeersstromen storen elkaar
dus niet, met als resultaat: vlottere
doorstroming, minder files, minder
ongevallen en meer capaciteit.

Meer Leefbaarheid

De wijken rond de Ring scoren
vandaag bijzonder slecht op vlak
van luchtkwaliteit en geluidsoverlast
en met de verwachte toename
van verkeersstromen zal dat niet
verbeteren. Technische oplossingen
zoals een andere wegbedekking
volstaan hiervoor niet, ook niet op
lange termijn. Hetzelfde geldt voor
elektrische auto‘s, een systeem dat voor
vrachtverkeer niet eens toepasbaar is.
Alleen de maximale overkapping van de
Ring biedt een fundamentele oplossing.
Tunnels nemen de geluidsoverlast
volledig weg en zowel in Nederland,
Oostenrijk als elders lopen diverse
onderzoeken naar systemen om het
fijn stof maximaal te capteren via
elektrostatische zuivering of een
luchtgordijn aan de tunnelmonden.
Een goed concept past op een bierkaartje

Toekomst: Ringland, het 10e Antwerps district …
een unieke kans
Na de lancering van het concept
‘Uit de ban van de Ring’, volgden tal
van presentaties, telkens met heel
veel positieve reacties. Intussen is
het concept verder uitgediept en
de ondersteuning is bijeengebracht
in ‘het Ringgenootschap vzw’. Die
vormt de basis voor de verruiming
van het idee naar ‘RINGLAND,
het 10e district van Antwerpen’.
Dat project wil de potenties voor
iedereen duidelijk maken.

Uitgangspunt is dat de overkapping
van de Antwerpse Ring en de
realisatie van Ringland tegelijk
een enthousiasmerend concept,
een geweldige uitdaging en een
ontzettende buitenkans biedt.
Allicht is het zo belangrijke en
noodzakelijke
maatschappelijk
draagvlak daarvoor dan ook
moeiteloos te creëren. Ringland
verbeeldt al die potenties, beeld je
in wat er allemaal kan op een zo’n
grote ruimte ...

Extra Ruimte

Antwerpen is een groeiende en
bloeiende stad, het aantal inwoners
blijft stijgen. Dat creëert een nood
aan nieuwe woningen en tal van extra
voorzieningen. De overkapping van de
Ring zou ook op dit vlak een geweldige
bonus opleveren: een enorm stadsdeel,
even groot als de hele Antwerpse
binnenstad. Tal van ontwikkelingen die
vandaag niet van de grond komen, zoals
Nieuw Zurenborg, een kinderkribbe
in de voormalige jeugdherberg of een
school in de Desguinlei 33, krijgen zo
opnieuw kansen.

Uitwisseling tussen de verschillende
niveaus verloopt via een eenvoudig
systeem van op- en afritten. Die zijn per
richting verdeeld over beide tunnels en
liggen, mede daardoor, ver genoeg uit
elkaar zodat er tijd en ruimte is voor de
noodzakelijke weefbewegingen. Ook de
Nieuwe Singel, strategisch verplaatst
naar het dak van de middelste tunnels,
is daarin cruciaal. Alles samen vergroot
de capaciteit van het hele systeem,
zonder dat een bijkomende verbreding
nodig is.

Verder onderzoek moet uitwijzen
welk van die systemen de meeste
garanties biedt, tijdens de concrete
uitwerking van dit concept is hiervoor
nog voldoende tijd. Maar uiteraard zijn
er meer mogelijkheden om fijn stof te
capteren in tunnels, in open lucht is dat
zo goed als onmogelijk is. Het systeem
zal dus een veel gezondere buitenlucht
garanderen in de ruime stedelijke
omgeving, met een substantiële
verbetering van de volksgezondheid
en de leefbaarheid als evident gevolg.
Op vlak van duurzaamheid zijn ook nog
andere technieken te onderzoeken, die
de CO2-neutraliteit helpen waarmaken
of energie (warmte) uit de tunnels zelfs
bruikbaar maken, bijvoorbeeld voor
stadsverwarming.

De ontwikkelingsmogelijkheden in de
ruime omgeving vergroten daardoor
eveneens zeer sterk, met extra ruimte
voor bijkomende woningen, scholen
en andere voorzieningen (openbaar
vervoer, parkeergebouwen, …).
Daarnaast blijft er ook nog ontzettend
veel ruimte over voor natuur,
parken,
sportvelden,
volkstuinen
en stadslandbouw. Een verhouding
‘80% groene ruimte, 20% nieuwe
ontwikkelingen’
lijkt
optimaal.
Dit systeem laat bovendien de
recuperatie toe van een deel van de
investeringskosten.
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RINGLAND

Snede A - Verplaatsing van de Singel, naar het dak van de tunnels

SINGEL

SPOOR

RING & SINGEL

Snede B - Vlotte uitwisseling stedelijk verkeer naar de Nieuwe Singel

Snede C - Extra groene ruimte! Overkapping van de verkeerswisselaars?

40 m
80 m
125 m

EEN OPLOSSING
VOOR DE MOBILITEIT
Het basisprincipe
Vier tunnels scheiden
de verkeersstromen

Vier tunnels, twee in elke richting,
van net voorbij de Kennedytunnel
tot aan de Groenendaallaan,
scheiden alle verkeersstromen.
De binnenste tunnels maken
de verbinding van noord naar
zuid, zonder uitwisseling met
de snelwegen die op de Ring
aantakken. Verkeer van en naar
Brussel en/of Hasselt/Luik, gebruikt
de buitenste tunnels.
Dat
maakt
dat
alle
weefbewegingen hier allemaal 2
tot 4 kilometer uit elkaar liggen en
dus geen problemen opleveren.
Drie in- en uitritten zorgen voor de
belangrijkste uitwisselingen met
het stedelijk netwerk: de Leiennoord en –zuid en aan de oostzijde
van de stad aan de Plantijn en
Moretuslei. Het gabarit van de
tunnels blijft over de hele lengte
gelijk, wat tegemoet komt aan de

Europese richtlijnen.
De ‘Nieuwe Singel’ (2x1, 50 of
70 km/u), voorzien op het dak
van de binnenste tunnels, laat
rechtstreekse in- en uitritten
toe, van op de Singel naar de
binnenste tunnels en terug. Vijf
uitwisselingen, met in- en uitritten
in alle richtingen, maken het
geheel op stedelijk niveau erg
overzichtelijk. Ook hier telkens
tussenafstanden van minstens 2
kilometer, met naast de afritten
noord, oost en zuid, nog een extra
op- en afrit aan het Sportpaleis en
ter hoogte van de Grotesteenweg.
Aan de stedelijke toegangswegen
verbreedt het profiel van de Singel
naar 2x2 rijstroken in functie van
afslaand verkeer.

Verkeerswisselaars en
‘Nieuwe Singel’

Twee aspecten maken het concept
helder en bijzonder: de doorgaande
tunnels aan de buitenzijde (en niet
aan de binnenzijde zoals dat bij de
‘DRW’ of ‘Doorgaande Ringweg’
vroeger altijd is voorgesteld),
vereenvoudigen de uitwisselingen
met de snelwegen. Bewegingen
‘rechts-in’ en ‘rechts-uit’ vormen
uiteraard
geen
probleem,
verkeer in de andere richting
blijft gewoon verlopen via de
huidige verkeerswisselaars aan
de E313 (Rivierenhof), de E19
(Craeybeckxtunnel) en de A12
(Bevrijdingstunnels).
Voor deze complexen is te
onderzoeken of een overkapping
met een glazen serre (concept
‘duurzame weg’) mogelijk is, om
zo ook hier de geluidsoverlast weg
te nemen en het fijn stof maximaal
te capteren. Ook rechtstreekse

toegangen van op de Singel naar de
verkeerswisselaars behoren tot de
mogelijkheden.
Een tweede bijzonder element in
het hele verhaal, is de positionering
van de Nieuwe Singel, midden op
het dak van de binnenste tunnels.
Deze oplossing laat rechte in- en
uitritten toe, tussen de Nieuwe
Singel en de snelweg er onder, een
zeer ruimtebesparend concept.
Daardoor verloopt het verkeer
ook verder van de stedelijke
bebouwing, wat de geluidsoverlast
en het fijn stof in die omgeving
sterk doet dalen. Daar volstaat
een ventweg (2x1), ter ontsluiting
van de direct aanpalende functies.
De extra infrastructuur (Singel
met in- en uitritten) midden in
het ‘Ringpark’, hoeft in het geheel
geen onoverkomelijke barrière te
vormen. In het hele lengteprofiel

komen de in- en uitritten slechts
voor over 10 tot 15% van het
traject.
Ook de (gehele of gedeeltelijke)
overkapping van het zuidelijk
Ringspoor,
tussen
Berchemstation en de Kennedytunnel is in
dat perspectief in overweging te
nemen.

MOBILITEIT
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Doorgaand verkeer in buitenste tunnels
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De Nieuwe Singel, centraal op het tunnel-dak

RLAN

RA

ND
GE
M

EE

NT

EN

AN

TW

ER
P

EN

Singel

Ring

GENT
Knooppunten op de Nieuwe Singel
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binnenste tunnels terecht komt. In
tegenstelling tot diverse situaties
vandaag, gaat het telkens om
‘volledige’ knooppunten, wat het
geheel veel leesbaarder maakt.
Voor
sommige
deeltrajecten,
van het Sportpaleis naar Brussel
bijvoorbeeld, moet het verkeer
eerst wel een kort stuk van de
Nieuwe Singel volgen, ter hoogte
van de Plantijn en Moretuslei kan
dan worden ingevoegd op de inrit
richting Brussel.
Verdere verfijning van het
concept kan uitwijzen of ook ter
hoogte van het Sportpaleis of aan
de Grotesteenweg nog enkele
bijkomende in- of uitritten mogelijk
zijn naar of vanuit de buitenste
tunnels. Als die enkel rechts
aanhouden, brengen ze geen extra
weefbewegingen met zich mee en
dus ook geen problemen, terwijl ze
nog meer verkeer verwerken via de
tunnels.
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Principe ‘Duurzame Weg’, Movares Nederland
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Verkeerswisselaars voor doorgaand verkeer
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Het basisprincipe is verder op
diverse manieren te verfijnen. Een
eerste optie bestaat erin om alle
doorgaand en zwaar verkeer alleen
via de buitenste tunnels te leiden.
Dat zou betekenen dat alleen deze
buitenste tunnels moeten voldoen
aan de strenge Europese normen.
Ook het grootste deel van het
zwaar verkeer met bestemming
in de stad zelf kan er gebruik
van maken. Drie in- en uitritten
volstaan voor de aansluiting
op de hoofdverkeersstructuur
van de kernstad. Een goede
bewegwijzering moet dit systeem
overzichtelijk
houden.
Het
overige lokaal zwaar verkeer
en
alle
bestemmingsverkeer
met personenwagens, kan de
stad bereiken of verlaten via de
binnenste tunnels.
De vijf in- en uitritten op de Singel
zorgen ervoor dat het stedelijk
verkeer zoveel mogelijk in die

NEDE

W

Striktere scheiding
doorgaand en stedelijk
verkeer?

Minimumscenario
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RINGLAND

Meer of minder
capaciteit

2 rijvakken (waarvan 1 voor inen uitritten) en voor de buitenste
3 rijvakken (ook 1 voor in- en
uitritten). Dit betekent dat ter
hoogte van de Kennedytunnel
slechts drie rijvakken toekomen,
hier is dus geen sprake van een
vermindering van het aantal
rijstroken of een vernauwing van
de snelweg, door deze continuïteit
ontstaat hier in principe dus ook
geen bijkomende congestie. Een
gelijkmatige lagere snelheid (70
km/u, max 90 km/u) in de tunnels,
kan die capaciteit nog opdrijven.
Het is verder niet nodig overal nog
extra pechstroken te voorzien,
tussen de verschillende uit- en
inritten is op regelmatige afstanden
telkens voldoende ruimte die
hiervoor kan dienen. Dat maakt
de tunnels compacter en dus
goedkoper. Dat is het vertrekpunt.
Naarmate
de
gehanteerde
prognoses meer of minder
als ‘conditio sine qua non’
beschouwd worden, zal dit

In het huidige systeem vormt
de Kennedytunnel met zijn
drie rijvakken, samen met het
knooppunt in Borgerhout, de
‘zwakste schakel’. Toch is dit
te nuanceren. Zo staan op
Linkeroever richting Antwerpen
bijvoorbeeld ontzettend veel meer
files dan aan de overzijde, maar dat
is het gevolg van het links invoegen
van (zwaar) verkeer juist voor de
tunnel. Op Rechteroever komen
files vooral voor tussen Borgerhout
en Berchem (afslag richting
Brussel), maar veel minder juist
voor de Kennedytunnel, zelfs al
voegt de inrit Antwerpen-zuid net
ervoor in. Alle prognoses wijzen
wel op een zeer grote toename
van het verkeer de komende jaren,
maar vraag is of dat een ‘a priori’
kan betekenen voor de evenredige
toename van de wegcapaciteit. Dat
is net een deel van de discussie.
Het
hier
voorgestelde
minimumscenario voorziet voor
de twee binnenste tunnels telkens

Mogelijke aansluitingen op Kennedytunnel
tunnels

singel 2 x 1(+1)rs
2 x 2(+1)rs + 2 x 1(+1)rs

Kennedytunnel

SPOOR

+ 2 x 3rs

Minimaal scenario

tunnels

singel 2 x 2(+1)rs
2 x 3(+1)rs + 2 x 2(+1)rs

Maximaal scenario

SPOOR

+ 2 x 3rs

+

2 x 2rs

verkeer van en naar Brussel en/of
Hasselt/Luik vlotter kunnen in- en
uitvoegen op de Ring.
De totale capaciteit van beide
tunnels nog verder opdrijven
tot een maximumscenario met
respectievelijk 2x2 voor de
binnenste tunnels en 2x3 voor
de buitenste (in totaal 5 in elke
richting), telkens met nog een extra
rijvak voor in- en uitritten, zou
betekenen dat ook de capaciteit

van de Kennedytunnel omhoog
moet. Dat kan in theorie door aan
weerszijden een extra tunnel te
voorzien van twee rijvakken (voor
zwaar verkeer), maar omdat de
spoortunnel aan de zijde van de
Linkeroever vlak langs de snelweg
ligt, is dit niet evident. De vierde
oeververbinding is een andere
mogelijkheid om de capaciteit van
het oever-kruisend verkeer op te
vangen.

Maximumscenario / Optimaal scenario: uitbreiding E313-E19

Ontdubbeling van de
Kennedytunnel?

singel 2 x 2(+1)rs
zou de twee
Het concept voor de ‘ontdubbeling naar Rechteroever
tunnels 2 x 3(+1)rs
2 x 2(+1)rs
van de +binnenste
tunnel
van de Kennedytunnel’, vangt rijvakken
dit op met slechts één nieuwe richting Gent bevatten, evenals één
tunnel aan de zuidzijde van de rijstrook in de tegenovergestelde
Kennedytunnel, maar wel voor richting. Die sluit op zijn beurt aan
verkeer in beide richtingen. op de binnenste tunnel (richting
Het is door architect Bart Van Nederland). De vier rijvakken van
den Bossche als alternatief de nieuwe tunnel, zouden dan
ingediend, zowel voor de MER- naar het resterende rijvak van de
studie Oosterweel als MER-studie binnenste tunnel leiden en ook
A102/R11bis. Het kwam vroeger de drie rijstroken bevatten van de
ook al naar voor in het kader buitenste tunnel, allemaal richting
van het strategisch Ruimtelijk Rechteroever.
Structuurplan Antwerpen (Secchi Varianten zijn eveneens denkbaar,
en Vigano), waaruit het ook toen zoals het gevarieerd inzetten van
al verdween onder druk van de middelste koker in functie van
de verkeersdrukte.
hogerhand.
dat deextra
capaciteit
Dergelijke bijkomende tunnel Dat hele systeem,
bestaande tunnel
tunnelbuis
te herverdelen
een minimum
met 3
biedt ook mogelijkheden binnen opdrijft van
het hier voorgestelde concept rijstroken naar een maximum van 5
met de ‘Stedelijke Ringweg’ in het rijstroken in elke richting (exclusief
midden. De schema’s geven aan in- en uitritten) drijft de kosten
uiteraard
stevig
dat kruisingen van verschillende
Kennedytunnel
SPOOR
+ 2 op.
x 3rs + 2 x 2rs
soorten verkeer voor of na de Vraag is of dit te verantwoorden
tunnel in dit geval niet nodig zijn, is en of extra geld best besteed
wordt aan deze bijkomende
wat een groot pluspunt vormt.
Het levert wel een enigszins wegcapaciteit of eerder aan de
aparte verdeling op van de verdere uitbouw van het netwerk
rijstroken over de verschillende van openbaar vervoer in de regio
tunnels. De huidige tunnelkoker bijvoorbeeld. Dat is de politieke
richting Linkeroever zou dan de keuze die moet gemaakt worden,
drie rijvakken van de buitenste op korte en op lange termijn. In
tunnel
opvangen
(inclusief afwachting van verdere cijfers en
zwaar verkeer). De huidige koker onderbouwing, krijgt de keuze voor

extra
tunnelbuis

bestaande tunnel
te herverdelen

Kennedytunnel

minimumscenario voor tal van
partijen onaanvaardbaar zijn. Dan
rijst de vraag welke additionele
capaciteit noodzakelijk, wenselijk
en/of aanvaardbaar is.
Een eerste capaciteitsverhoging
van het hele systeem, is te
realiseren door één extra rijvak
te voorzien in de beide buitenste
tunnels, maar dan alleen op het
drukste deel ervan, tussen de
E19 en de E313. Daardoor zou

Aanleg Kennedytunnel

een gemiddeld scenario (zonder
extra Kennedytunnel, maar met
een extra rijstrook tussen E19 en
E313) hier voorlopig de voorkeur.
De
resultaten
van
de
doorrekeningen, opgemaakt in
het kader van de MER-studie
Oosterweel, geven alvast aan
dat de capaciteit die geboden
wordt binnen het systeem SRW/
DRW, alleszins volstaat voor de
capaciteitsbehoeften de komende
10 jaar. Omdat beide systemen qua
verkeersafwikkeling vergelijkbaar
zijn, kan hieruit ook geconcludeerd
worden dat het systeem ‘Uit de ban
van de Ring’ eveneens voldoende
capaciteitswinst kan opleveren ten
opzichte van de huidige situatie.
De verdere redenering gaat
ervan uit dat extra wegcapaciteit
voor de tussen 2020 en 2030 te
verwachten stijging vandaag niet
de eerste prioriteit is. In de aanpak
de komende decennia, verdienen
de problemen op de huidige Ring
voorrang. Pas in de volgende fase is
dan verder te bekijken welk concept
interessanter is, de ontdubbeling
van de Kennedytunnel of een
vierde
oeververbinding
ten
noorden van de stad.
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hoogstens een beperkt deel
van de mobiliteitsproblematiek
helpen verminderen, maar voegt
het verder niets fundamenteels
toe, noch inzake volksgezondheid
of leefbaarheid, noch inzake
stadsontwikkeling. Het is ook
duidelijk dat het voortdurend
aanbieden
van
bijkomende
capaciteit op het wegennetwerk
onmogelijk
een
structurele
oplossing kan bieden voor
de
mobiliteitsproblematiek,
integendeel. In de praktijk zal
dergelijke aanpak telkens opnieuw
alleen
meer
automobiliteit
aantrekken, maar dus niet
bijdragen tot meer duurzame
mobiliteit.
Om al die redenen kan de vierde
oeververbinding dus onmogelijk
een prioriteit zijn, maar mag dit
project ten hoogste het sluitstuk
vormen van het hele verhaal. Die
cruciale noodzakelijk kentering
vormt vandaag de kernboodschap
naar het beleid, met het oog op
de hele verdere besluitvorming
rond dit dossier. En als het dan
toch ooit zover komt of moet
komen, is het bovendien logisch
om deze verbinding verder van de
stad te voorzien(en dus niet op het
BAM-tracé. Dat wordt overigens
ook bevestigd door de reeds
beschikbare
mobiliteitscijfers, MER-studie A102/R11bis: tracés en locatiealternatieven Kennisgevingsnota (dec 2013)
ook het feit dat de volledige
overkapping in dat geval niet
mogelijk zou zijn, is vanuit stedelijk
leefbaarheidsoogpunt
niet
te
verantwoorden.
Voorafgaand aan een definitieve
beslissing over het al of niet bouwen
van een vierde oeververbinding,
zijn alle mogelijke maatregelen
te treffen om de mobiliteit te
optimaliseren en in goede banen
te leiden, binnen de huidige
beschikbare budgettaire én fysieke
ruimte.
Als
vanzelfsprekende
maatregelen op korte termijn,
zijn alleszins het tolvrij maken
van de Liefkenshoektunnel te
vermelden, naast het invoeren
van lagere maximumsnelheden op Het Albertkanaal
de huidige Ring zelf en systemen
van rekeningrijden die het verkeer A102 als bijkomende
kunnen sturen over het hele infrastructuur?
netwerk.
Naast de optimalisatie van de Ring is vandaag wel een duidelijke van een halve aansluiting aan
zelf en lang voor een eventuele randvoorwaarde, tenminste op die de zuidelijke zijde ter hoogte
vierde oeververbinding aan de delen van het traject die doorheen van de Bisschoppenhoflaan en
orde is, vragen een aantal andere de waardevolle open ruimte lopen. één halve aan de noordzijde
bijkomende
infrastructuren Aan het rond punt is nog een van het kanaal. Een vernieuwde
nader onderzoek. De meest compacte oplossing uit te dokteren Hoogmolenbrug (te verplaatsen
dit
Gewestplantracé),
evidente vervollediging van het voor de uitwisseling met de E34/ naar
zorgt dan voor de onderlinge
wegennetwerk bestaat alleszins E313.
uit de A102, van aan het rond Recente doorrekeningen, door ontsluiting van beide oevers en
Vlaams
Verkeerscentrum voor de verbinding tussen de
punt in Wommelgem tot aan de het
verkeerswisselaar A12/E19 in uitgevoerd in het kader van een in- en uitritten naar de A102,
Merksem. Eerdere studies (TML, lopende studie van de provincie respectievelijk naar het zuiden of
Huidige Ring
Oosterweel
SRW/DRW
Kennedytunnel
Transport and Mobility Leuven) Antwerpen rond de verbreding het noorden. Volgens deze cijfers
+ SRW/DRW
toonden al aan dat deze verbinding van het Albertkanaal, tonen leidt de hele A102 eveneens tot een
doorgaand verkeer (pae)
op het oost-west traject tussen de bovendien aan dat deze verbinding daling van het sluipverkeer in de
6400
9500
9250
1050
avondspits (17u-18u)
haven en het Duitse Ruhr-gebied, ook positieve gevolgen heeft voor kernen van Merksem en Deurneeen van de belangrijkste stromen de ontsluiting van dit tweede noord, Schoten en Wijnegem.
opvangt en het noordelijke deel grootste bedrijventerrein in de In de verdere MER-studie A102
van de Ring zelf ontlast. Het tracé provincie, aan weerszijden van worden deze elementen verder
staat nog altijd op het Gewestplan, het kanaal tussen Merksem en meegenomen en onderzocht.
de volledige intunneling, ook Wijnegem. Een mogelijkheid om
Vergelijking capaciteitscijfers Oosterweel en SRW/DRW
onder het Albertkanaal door, dit te realiseren is het voorzien

Het concept ‘Uit de ban van de Ring’
is recent als ‘Locatiealternatief
1 UBR’ opgenomen in de MERstudie A102/R11bis. Daarnaast
is ook het concept DRW/SRW
(doorgaande
ringweg-stedelijke
ringweg), opnieuw weerhouden,
evenals een tunnel van de
Krijgsbaan naar de E19, onder Fort
3 in Borsbeek, het centrum van
Mortsel en een deel van Kontich
door (Locatiealternatief 2). Verder
zijn nog ongeveer 700 vragen en
bemerkingen ingediend op basis
van de ‘Kennisgevingsnota’.
Belangrijke vraag in het hele
verhaal blijft hoe de afstemming
zal gebeuren tussen deze nieuwe
MER-studie en de MER-studie
Oosterweel die intussen is
vrijgegeven. De recente keuze
voor het BAM-tracé kan en mag
alleszins geen reden zijn om de
overkapping op het noordelijk deel
van de Antwerpse Ring niet langer
te onderzoeken, ook al geeft de
‘Kennisgevingsnota A102/R11bis’
aan dat dit niet meer mogelijk zou
zijn met dit tracé (zie pagina 3).
Verdere studie blijft dus essentieel.
Die kan meer informatie en inzicht
opleveren in verband met de
sterke en zwakke punten van het
concept ‘Uit de ban van de Ring’
en bijvoorbeeld richtinggevend
zijn in het hele capaciteitsverhaal.
Andere onopgeloste aspecten (en
die zijn er ongetwijfeld), mogen
geen aanleiding vormen om het
concept opzij te schuiven, maar
vragen tijd en ruimte voor grondige
verfijning en verdere verbetering.
Nu is namelijk wel al duidelijk
dat de hier voorgestelde ambitie,
vertaald in een geïntegreerde
ruimtelijke benadering tot nu toe
in geen van de alternatieven naar
voor komt. In de verdere discussie
moet deze samenhang absoluut
het uitgangspunt blijven.
De conclusies uit de al voor
handen zijnde en nog uit te voeren
capaciteitsberekeningen kunnen
nog veel verder gaan. Zelfs als
de capaciteitswinst van een van
de systemen (minimum 2x3 tot
maximum 2x5) slechts volstaat
voor de verwachte toename van
de mobiliteit de eerste tien jaar,
dan nog kan of moet dit leiden
tot het besluit om de vierde
oeververbinding tenminste uit te
stellen. Zoals eerder aangegeven
zal de hele Oosterweelverbinding
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Structuurschets fort

Visie en Concep

Gewenste Ru

R11bis, niet te
verantwoorden

De
suggestie
voor
de
ondertunneling van de R11, van
aan het rond punt in Wommelgem
tot aan de E19 of de A12 in Wilrijk,
is verder te onderzoeken in de
MER-studie A102/R11bis, maar
lijkt daarentegen veel minder
kans op slagen te hebben. Deze
infrastructuur zou tegelijkertijd
het verkeer op de Antwerpse
Ring moeten verminderen, het
teveel aan lokaal verkeer in
de Zuidoostrand opvangen en
bovendien nog een oplossing
bieden ter hoogte van de
luchthaven. Binnen die beperkte
ruimte
is
dat
onmogelijk.
Bijkomende in- en uitritten naar
nieuwe bedrijvigheid rond het
vliegveld, zouden integendeel
nog meer verkeer aantrekken.
De voorliggende ontwerpen, te
beginnen met de overmaatse

Merksem

Kaart 51

KINDERRECREATIEFORT

verkeerswisselaar en de erg
ingewikkelde verbindingen ter
hoogte van het huidige rond
punt in Wommelgem, tonen dit
duidelijk aan. Ook de profielen
met tunnels boven elkaar zijn erg
complex, bochtstralen noodzaken
bovendien de aanleg op het oude
spoorwegtracé, waar nu het
natuurgebied Klein Zwitserland ligt.
Het protest is meer dan terecht en
was te voorspellen. Ook dit concept
biedt geen meerwaarde, laat staan
een geïntegreerd antwoord op
de globale problematiek. Dat is
evenmin het geval voor de tunnel
onder Mortsel en Kontich die nu is
voorgesteld als Locatiealternatief
2. In het beste geval is dit een zeer
duur project, maar opnieuw slechts
een zeer beperkte oplossing voor
een klein deel van de mobiliteit.

Kallo
Schelde

NAUTISCH
FORT
Zwijndrecht

JEUGDFORT

Burcht

EXTREEM
FORT

MUSEUMFORT

NATUURFORT

Kruibeke

ATTRACTIEFORT

OUTFORT

BASISFORT

CAMPUSFORT CULTUURFORT

Herover de forten (provincie Antwerpen, 2001) Krijgsbaan als verbinding

Opdrachtgever: prov

Uitbreiding van het
concept?

Zoals hoger aangegeven zal de
A102 de noordelijke helft van de
Antwerpse Ring sterk ontlasten,
mogelijk is de overkapping ook
pas uit te voeren zodra deze als
extra
alternatief
beschikbaar
is. De overkapping zal in de
aanpalende wijken de leefbaarheid
sterk verbeteren en diverse
ontwikkelingsprojecten, zoals de
omgeving IJzerlaan bijvoorbeeld,
sterk ondersteunen. Het BAM-tracé
daarentegen, zou een dynamische
en kwalitatieve ontwikkeling ter
hoogte van de Luchtbal of van de
‘Kop van Merksem’ (kanaaloevers)
blijvend hypothekeren.
Maar ook met de volledige
overkapping,
onder
het
Albertkanaal door en tot aan
de Groenendaallaan, blijven er
meer ten noorden ervan nog een
aantal problemen onopgelost.
Geluidsoverlast
en
fijnstof,
veroorzaakt door het noordelijk
traject van de Ring, opgehoogd
tot aan de verkeerswisselaar
E19/A12, blijven namelijk nefast
voor de Luchtbal en delen van
Merksem. Het Ringconcept verder
doortrekken kan hiervoor uiteraard

Doortrekking naar
Linkeroever?

Tenslotte, last but nog least, is ook
op Linkeroever en in Zwijndrecht
een
oplossing
dringend
noodzakelijk. De snelweg ligt hier
eveneens op een verhoogde berm,
met extra overlast als gevolg, ook
hier zijn de oplossingsrichtingen
dezelfde.
Het
links-invoegen
van zwaar verkeer net voor de
Kennedytunnel is de grootste
oorzaak van de filevorming in het
Waasland, die moet dus zeker
anders. Een verkeerswisselaar
met ongelijkgrondse kruisingen
en rechts invoegen is hier een
minimum. Meer verdiept aanleggen
van de snelweg, aangevuld met
de
nodige
geluidsschermen

een oplossing bieden, daar volstaat
zelfs één tunnel in elke richting,
omdat er geen uitwisselingen
meer zijn met het stedelijk niveau.
Mogelijk volstaan hier goedkopere
oplossingen, zoals geluidschermen
of een lichte overkapping (zie kaart
p 12/13).
Ook op andere snelwegen naar
de Ring, stellen zich vergelijkbare
problemen. Tussen het rond
punt van Wommelgem en de
verkeerswisselaar
ter
hoogte
van Borgerhout ligt de E34/E313
eveneens op een verhoogde berm,
met dezelfde overlast als gevolg.
Ook hier is een vergelijkbare
oplossing noodzakelijk, ofwel
een lichte overkapping ofwel een
volledige intunneling. Vergelijking
met de Craeybecxktunnel ligt hier
voor de hand. Het is ondenkbaar
dat doorheen het Middelheimpark
ook een viaduct zou lopen,
omgekeerd kan de huidige situatie
aan het Rivierenhof op langere
termijn ook niet zo blijven. Omdat
de winst inzake stadsontwikkeling
hier minder manifest is, zal een
goedkopere oplossing ook hier
allicht meer voor de hand liggen.

is een tweede optie, resoluut
doortrekken van het tunnelconcept
voor de Antwerpse Ring de meest
verregaande. Ontdubbeling tussen
stedelijk en doorgaand verkeer is
daarbij niet aan de orde, omdat
het eerste op- en afrittencomplex
pas een heel eind verderop ligt, ter
hoogte van Burcht-Zwijndrecht (zie
overzichtskaart p 12/13).
In verschillende plannen en studies
zijn doorheen het Waasland
ook tangenten ingetekend. Vaak
wordt daarbij gepleit voor de
doortrekking van de verbinding
naar Liefkenshoektunnel in een
lange tunnel tot aan de E17. Het is
opnieuw een voorbeeld van een

Geen viaduct meer op
de A12

Waar geluidsschermen evenmin
volstaan, is op het viaduct
op de A12 in Wilrijk. In een
structuurschets voor de hele
Boomsesteenweg, eind jaren ’90
opgemaakt in opdracht van de
stad Antwerpen, is al resoluut
voorgesteld om de hele A12 in een
sleuf te leggen, zij het niet met de
maatvoering zoals die vandaag
in Boom voorkomt. Daarbij zijn
stedelijke plateaus ingetekend, ter
hoogte van Wilrijk, Aartselaar en
Boom, om zo de barrièrewerking
op te heffen. Een tramlijn tot in
Boom en verder, zou een (rendabel)
alternatief bieden voor het teveel
aan autoverkeer. Voor dat concept
zijn echter nooit de nodige
middelen vrijgemaakt, integendeel.
Telkens opnieuw zijn beperkte
aanpassingen doorgevoerd, die
wel handenvol geld kosten, maar
structureel te weinig oplossen.
Toch lijkt het ‘insleuven van de A12’
de enige mogelijkheid om in de
toekomst ook de leefbaarheid in de
nabijgelegen dichtbevolkte wijken
in Wilrijk terug te verbeteren.
Structuurschets Boomsesteenweg 1999

te eenvoudige conclusie, net zoals
‘de Ring moet rond zijn’. Evenveel
studies tonen namelijk aan dat ook
deze oplossing te weinig impact
heeft op de mobiliteit. Het is veel
logischer dat verkeer vanuit de
haven in westelijke richting de
Expressweg/E34 gebruikt, om dan
via de R4 rond Gent aan te sluiten
op de E17 richting noord-Frankrijk.
Een korte tangent tussen E34 en
E17 (voorstel straten-generaal)
is wel verder te onderzoeken,
als
de
verkeerswisselaar
aan
de
samenvoeging
van
beide snelwegen net voor de
Kennedytunnel niet voldoet of
ruimtelijk niet te verantwoorden is.

E19
maatregelen
ifv leefbaarheid

E34

E34
E313
aanpassing
traject Rivierenhof

E17
herstructurering
Linkeroever

A12
tunnel

E19
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DUURZAME MOBILITEIT
Uitbouw openbaarvervoer-netwerk in de
hele stadsregio

Al het voorgaande gaat uitvoerig
in op de optimalisatie en uitbouw
van de auto-infrastructuur in en
om Antwerpen. Het zou haast
doen vergeten dat met het oog
op de uitbouw van een duurzame
stedelijke mobiliteit, minstens
evenveel aandacht moet gaan naar
complementaire zachte vormen
van mobiliteit, te voet, per fiets
en met openbaar vervoer. Alleen
bij de discussie over de optimale
capaciteit op de Antwerpse Ring
en de eventuele noodzaak om de
Kennedytunnel te ontdubbelen is
even aangegeven dat het meer te
verantwoorden is om de beperkte
middelen te besteden aan de
uitbouw van het openbaar vervoer.
Dit hoofdstuk gaat hier kort verder
op in.
Nog steeds gebeurt een te groot
deel korte verplaatsingen met de
auto, zeker in stedelijke context
kan dit beter anders. Hoe meer
mensen te voet gaan, per fiets of
met het openbaar vervoer, hoe

efficiënter ook het economische
en noodzakelijke autoverkeer
zal verlopen. In de toekomst
moet ook maximaal ingezet
worden
op
‘intermodaliteit’,
het gecombineerd gebruik van
verschillende
vervoerswijzen
voor delen van een verplaatsing.
Overstappen van de auto op het
openbaar vervoer of omgekeerd,
voor- en natransport per fiets of
te voet, het moet een evidentie
worden. Het zal echter alleen
goed functioneren als de nodige
overstapfaciliteiten
kwalitatief
zijn uitgebouwd. Het vraagt de
verweving van de verschillende
netwerken en de uitbouw van
interessante knopen waar die
overstap vanzelfsprekend wordt.
Opnieuw
zijn
er
genoeg
buitenlandse voorbeelden die
aantonen dat het kan en dat zowel
de leefbaarheid van een stad als
de bereikbaarheid er (ook voor
de auto) sterk op vooruitgaan, als
meer mensen gebruik maken van

Netwerkkaart Noorderkempen (Corridorstudie N12,
provincie Antwerpen, 2014 - in opmaak)

Knooppunten op de
Singel

Het project Ringland kan hier
toe bijdragen als ter hoogte van
de Singel, op de knooppunten
van
openbaar
vervoerlijnen
vanuit de regio naar de stad,
overstapfaciliteiten
worden
uitgebouwd. Een ‘Singeltram’ en
aan weerszijden een vernieuwd
(en veel gezonder) Singelfietspad,
kunnen
de
respectievelijke
netwerken onderling verbinden
en aansluiten op de stations
langs het Ringspoor (Berchem,
Zuid en Sportpaleis, mogelijk
aangevuld met een halte aan de
Ooststatie). Ook parkeertorens
met uitleenpunten voor huurauto’s
en stalplaatsen voor fietsen en de
‘velo’ zijn hier op hun plaats.
In plaats van een nieuwe tramlijn

aan te leggen doorheen het nieuwe
‘Ringpark’, is de uitbouw van een
lightrail over het Ringspoor zelf,
een andere optie. Die kan een
verbinding voorzien, zowel naar
het noorden als naar Klein Brabant,
dergelijke lijn zou alle gemeenten
langs de Scheldeboorden veel beter
met de stad verbinden. Deze optie
heeft als onmiskenbaar voordeel
dat de infrastructuur reeds
voorhanden is. Sinds de aanleg van
de HST-verbinding onder de stad
door, is het Ringspoor namelijk niet
meer in gebruik voor treinverkeer
naar Nederland, het kan efficiënt
ingezet worden voor nieuwe
vormen van openbaar vervoer in
de agglomeratie.

het openbaar vervoer of de fiets. In
tal van Zwitserse en Franse steden
is de tram opnieuw ingevoerd, het
succes ervan blijkt recht-evenredig
met de kwaliteit van het aanbod
op zich, de uitbouw van het
netwerk en de ruimtelijke inpassing
in het bijzonder. Bordeaux is een
uitstekend voorbeeld, daar is zelfs
de hele stadsontwikkeling er op
geënt. Kopenhagen en Amsterdam
zijn de gekende voorbeelden als
het op fietsen aankomt.
Diezelfde kwaliteit is in de recente
tramlijnverlengingen
in
het
Antwerpse niet gehaald. Zo is
nergens in de hele agglomeratie de
doorstroming fatsoenlijk geregeld
(Leien fase 1), nochtans een
cruciale factor. Ook is de capaciteit
niet overal aangepast aan de
vraag (recente doortrekking naar
Boechout bijvoorbeeld), of zijn de
aansluitingen op andere lijnen
nog lang niet optimaal (Wijnegem).
Ook de kwaliteit van de publieke
ruimte blijft doorgaans ondermaats

(Mortsel, Kruibeke, Hoboken).
Desondanks blijkt in de praktijk
dat alle tramlijnverlengingen die
de laatste jaren zijn gerealiseerd,
succesvol zijn. De doortocht door
Kruibeke was een experiment dat
aanvankelijk veel protest uitlokte,
maar dat intussen zeer goed
functioneert. De afstemming van
de buslijnen op Linkeroever op de
nieuwe tramlijn, dragen eveneens
bij tot het beter functioneren van
het hele netwerk.
Maar zowel de kwaliteit van het
gerealiseerde als het tempo van
de
tramlijnverlengingen
zelf,
ligt dus veel te laag, nog teveel
projecten wachten op uitvoering.
Een interessant initiatief ter zake
gaat vandaag uit van de provincie
Antwerpen. Een studie voor de
optimalisatie van het openbaar
vervoer op de ‘Corridor N12’
doorheen de Noorderkempen
(van Antwerpen over Malle tot
in Turnhout), mondt vandaag uit
in ruimere voorstellen voor de

uitbouw van het hele netwerk in de
regio. Naast een tramlijn naar Malle
en onderzoek voor hoogwaardig
openbaar vervoer rond Turnhout,
is bijvoorbeeld ook een tramlijn
voorgesteld, parallel aan de E313.
Op die lijn is ook een ‘Park and
Ride’ voorgesteld in Oelegem
en niet verderop aan Q8 of aan
het rond punt in Wommelgem,
zoals eerder voorzien in diverse
plannen. Alleen daar, ter hoogte
van de samenkomst van beide
snelwegen en vooraleer de echte
files beginnen, is overstappen
zinvol. Alleen op die manier kan
een echt aantrekkelijk alternatief
ontstaan voor heel wat (nieteconomisch) woon-werkverkeer
dat vandaag dagelijks mee de files
veroorzaakt. Ook tramlijnen naar
Boom, Broechem, Brasschaat en
Kapellen horen in dat hele pakket
voor dit deel van de stadsregio.

zijn als de concessie voor tolheffing
op het BAM-tracé effectief zou
betekenen dat de eerste dertig
jaren geen nieuwe oeververbinding
meer mag gerealiseerd worden,
teneinde concurrentie op de
tolheffing te vermijden.
Intussen ligt de ingebruikname van
de Liefkenshoekspoortunnel wel in
het verschiet, de ‘Tweede havenspoorontsluiting’
daarentegen
blijft aanslepen. Ook dit project
verdient
nochtans
prioriteit,
teneinde meer containers vanuit de
haven verder naar het hinterland
te vervoeren. Op bepaald ogenblik
leek het traject via een nieuwe
spoortunnel onder de Krijgsbaan
de voorkeur te genieten, vandaag

is dat blijkbaar weer niet langer
het geval. Wat verder ook
onduidelijk blijft is hoe dit project
zich verhoudt tot de R11bis. Bij de
voorbereidende
vergaderingen
werd meermaals gesteld dat beide
dossiers onafhankelijk staan van
elkaar, terwijl het toch ondenkbaar
lijkt om nog een spoortunnel onder
de R11bis te boren, als ondertussen
al een systeem van wegtunnels zou
gerealiseerd zijn. Het is maar een
van de voorbeelden waaruit blijkt
dat de noodzakelijke afstemming
van de verschillende projecten in
een echt coherent ‘Masterplan
voor de hele Antwerpse regio’
doorheen het hele traject en tot
vandaag nog altijd ontbreekt.

Hoogwaardig openbaar vervoer Lyon

Transport over water
en via het spoor

Voor
het
goederentransport
vormen vervoer per schip of
langs het spoor de uitgelezen
alternatieven voor overmatig
vrachtverkeer over de weg. De
geplande verbreding van het
Albertkanaal speelt daar op in.
Tegen 2020 zou het vak tussen
Merksem en Wijnegem (eindelijk)
operationeel
moeten
zijn.
Omdat vervoer van de haven op
Linkeroever richting Albertkanaal
niet vanzelfsprekend is omwille van
teveel sluizen, zijn jaren geleden
uitgekiende projecten ontwikkeld
voor automatisch containervervoer
via buizen onder de Schelde. Die
zijn echter in de ijskast beland,
vraag is of hier nog sprake van kan
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Fijnstof- en energiekringloop

Leefbaarheid
FIJNSTOF EN ENERGIE
Luchtverontreiniging
Het wagenpark op de ring stoot
elke dag grensoverschrijdende
hoeveelheden stikstof, CO² en
fijnstof uit. Deze uitstoot heeft een
aantoonbaar schadelijk effect op
de volksgezondheid binnen 1,5km
van de Ring. Een overkapping
van de Antwerpse ring biedt de
oplossing tot een noodzakelijk
en
drastische
verbetering
van de gezondheid van de
omwonenden. De geluidsoverlast
verdwijnt automatisch, al vraagt
de overkapping wel nog de
nodige extra investeringen in
captatiesystemen voor fijnstof en
stikstof.
Zowel in de tunnels als er
buiten, kunnen de concentraties
schadelijke stoffen erg hoog
oplopen. In tunnels veroorzaakt dit
naast verminderde zichtbaarheid
door smog, ook oplopende
concentraties van warmte en
schadelijke gassen. Normaal gezien
zijn deze problemen op te lossen
met een goed ventilatiesysteem,
door aanvoer van buitenlucht in
de tunnel, deze ventilatie zorgt
meteen ook voor de evacuatie
van rook bij calamiteiten. In

dichtbevolkte gebieden volstaat
dit systeem echter niet, daar
kunnen de concentraties ter
hoogte van de tunnelmonden
de
normen
namelijk
fel
overschrijden. Strenge richtlijnen
vragen dan ook om deze
tunnelmonden te positioneren op
plekken waar er geen impact is op
de volksgezondheid.
In het drukbevolkte Antwerpen is
dit evenwel onmogelijk. Een groot
deel van de stadsbevolking woont
rondom de Ring en verschillende
in– en uitritten komen uit in
dichtbevolkt gebied. Oplossingen
hiervoor bestaan en zijn elders
al toegepast. In Japan worden al
sinds 1979 fijnstoffilters geplaatst
aan tunnelmonden, decennia
later zijn nu ook de eerste
projecten in Europa gerealiseerd.
Zo is Madrid één van de eerste
steden waar 40km overdekte
snelweg uitgerust zijn met 22
dergelijke fijnstoffilters, naast 4
stikstofbehandelingssystemen.
Deze oplossing wordt intussen
ook al toegepast in andere
dichtbevolkte gebieden zoals
Graz en Barcelona.

Captatie fijnstof en
stikstof

Dergelijke fijnstoffilters halen
de allerkleinste en schadelijkste
stofdeeltjes (PM10 en PM2,5) uit
de tunnellucht. Vooraleer ze de
tunnelmonden bereiken, wordt
de vervuilde lucht aangezogen
en door een tweedelige filter
gestuurd. Eerst worden de
stofdeeltjes elektrisch geladen,
waarna ze in een tweede fase
door
tegenpolige
elektroden
worden aangetrokken en via dit
‘systeem van magnetisme’ uit
de lucht gehaald. De gezuiverde
lucht ontsnapt vervolgens via een
luchtschacht in de atmosfeer.
Dergelijke
elektrostatische
filters, onder meer toegepast in
de Platbushtunnel in Oostenrijk,
filteren 94 tot 99 procent van de
meest schadelijke fijnstofdeeltjes.
De effectiviteit hangt samen
met het onderhoud. De filter
dient op geregelde tijdstippen
te worden gewassen waardoor
de fijnstofdeeltjes afvloeien. De
waterrekening en de energiekost
voor de mechanische afzuiging
zijn de grootste kosten voor dit
systeem. Deze kosten dienen te

worden vergeleken met de winst
op de volksgezondheid, pas dan
valt de feitelijke meerwaarde
van het fijnstofcaptatiesysteem te
becijferen.
Tegelijk
zijn
fabrikanten
voortdurend
op
zoek
naar
energiezuinige
systemen.
In Nederland onderzoekt UC
Technologies de creatie van een
luchtgordijn aan het begin en einde
van elke tunnel, om de verspreiding
van fijnstof en stikstof zo een halt
toe te roepen. In de Platbushtunnel
is fabrikant AIgner gestart met
een nieuwe proefopstelling. De
luchtverplaatsing van de wagens
dient er als ventilatie zodat de
energiekost voor de mechanische
extractie kan worden weggecijferd.
Naast
fijnstoffilters
focussen
fabrikanten ook op de reductie
van stikstofoxide (NO²). Dit gas
veroorzaakt een verminderde
longfunctie, een toename van
luchtwegklachten
en
astmaaanvallen en een verhoogde
gevoeligheid
voor
infecties.
Rond snelwegen worden hoge
waarden gemeten. In Antwerpen

bevinden zich 12 scholen en 75
kinderkribbes in de zone waar de
jaargemiddelden de Europese norm
overschrijden. De longontwikkeling
van kinderen onder de 18 jaar
wordt afgeremd, waardoor de
longen niet volgroeien, met alle
gevolgen van dien. In Madrid zijn er
om die reden 4 gasfilters geplaatst.
Deze technologie bevindt zich
nog in de experimentele fase,
maar onderzoek levert steeds
efficiëntere systemen op. In
Noorwegen
installeerde
men
dergelijk stikstoffiltersysteem al
in 2000 waarna de technologie
verder verfijnd werd. Het principe
werkt door middel van actieve
koolstoffilters. De NO² deeltjes
worden na het filteren van fijnstof,
aangetrokken door grote panelen
van actieve koolstof. Pas na 3
jaar dient de filter vervangen te
worden, wat een significante
reductie in onderhoud oplevert.

LEEFBAARHEID
CO² neutrale Ring

De stad Antwerpen koestert
de ambitie om tegen 2050
CO²-neutraal te zijn en tegen
2020 alvast 13% van de totale
energievraag te produceren uit
hernieuwbare energie op eigen
grondgebied. Ringland gelooft in
deze doelstelling. Juist door een
dak te leggen op de Ring, kan
er niet enkel fijnstof en stikstof
worden opgevangen, maar kunnen
CO² en warmte uit uitlaatgassen
bijdragen tot de verduurzaming
van de stad.

half miljoen bomen vergen, of
een bos ter grootte van de hele
Antwerpse kernstad, om deze
uitstoot te neutraliseren. Het
moet dus compacter, wat kan
door de installatie van scrubbers
voor de captatie van CO². In deze
filters wordt CO² door water uit
de lucht gewassen en opgeslagen
om in te zetten voor de kweek
van energierijke algen. Algen
zijn planten die koolhydraten
aanmaken door middel van
fotosynthese, water en CO². Bij de

Algae building - De Urbanisten

De
gigantische
hoeveelheid
voertuigen stoot dagelijks namelijk
ook tonnen energie uit die in
de atmosfeer terecht komt. De
Antwerpse Ring vormt op die
manier de grootste onontgonnen
energiekringloop van de hele stad.
Wanneer deze potentiële energie
niet langer wordt gezien als
schadelijk restproduct van wagens
maar als waardevolle energiebron,
slaat de stad twee vliegen in één
klap.
Op het één kilometer lange stuk
tussen Berchem en Borgerhout,
een van de drukste stukken
autosnelweg van België, rijden
elke dag 260.000 wagens over
het asfalt. Met een gemiddelde
uitstoot van 150g CO² per km
veroorzaakt dit een wolk van
39 ton per km/dag. Het zou een

Scholen in de risicozone van de Ring

groei ontstaat een energierijke olie
die op zijn beurt bruikbaar is voor
de productie van biobrandstof.
Deze vooruitstrevende techniek
zou
volgens
verschillende
instituten tegen 2020 optimaal
moeten kunnen worden ingezet
en biedt een alternatief voor de
aanmaak van biobrandstof. Het
grote voordeel is dat algen door
hun beperkte ruimtebeslag ook in
stedelijk gebied kunnen worden
gekweekt. Daarenboven zijn de
voedingsstoffen voor de algen
te vinden op de overkapte Ring,
namelijk CO² en regenwater.
Door te investeren in CO²captatie en plaats te bieden aan
algenkweek, kunnen Antwerpen
en Vlaanderen niet allen hun
klimaatdoelstellingen halen, ze
investeren zo ook in CO² neutrale

brandstof. De wagens die op
de Ring rijden produceren zo
biobrandstof op basis van hun
eigen uitstoot, zo ontstaat een
gesloten kringloop, die op termijn
winstgevend kan zijn.
Naast de energierijke olie die in
een raffinaderij uit de algen kan
worden geperst, blijft er droge
restmassa over, te gebruiken in
biomassacentrales. Om de 13%
duurzame-energie-doelstelling
te helpen behalen, wordt hier
voorgesteld
drie
decentrale
kleinschalige
biomassacentrales
te voorzien ter bevoorrading van
de drie stadsontwikkelingsknopen
van Ringland: aan het Zuidstation,
Berchem-station
en
het
Sportpaleis. Deze centrales worden
vervolgens aangesloten op een
stadswarmtenet, als basis voor
de stadsontwikkeling in deze
gebieden.
Om de warmtevraag te dekken en
het maximale potentieel uit de Ring
te halen, wordt ook de restwarmte
uit
uitlaatgassen
gehaald.
Het
fijnstofcaptatiesysteem
wordt
uitgerust
met
een
warmtekrachtkoppeling
die
warmte onttrekt aan de tunnellucht
vooraleer deze de atmosfeer wordt
ingeblazen. De gewonnen warmte
kan vervolgens gebruikt worden
voor het verwarmen van woningen
en tuinbouwserres. Uiteindelijk
ontstaan er energieboerderijen
op de Ring, die de uitstoot van
warmte en CO² maximaal omzetten
in energie. Het ontginnen van alle
mogelijke energiekringlopen leidt
tot een ommekeer in de invulling
van infrastructuurprojecten. Door
op innovatieve manier energie
te winnen uit de Ring, kan na
afzienbare tijd winst gemaakt
worden met de overkapping. De
eens zo vervuilende Ring wordt
zo plotseling een energiecentrale
die op een duurzame manier
zichzelf kan terugbetalen en een
motor is voor het behalen van de
klimaatdoelstelling van de stad.
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BIQ house - IBA Hamburg

BIQ – House
(IBA Hamburg)
Op IBA-Hamburg (2013) is het
eerste huis ter wereld met een
algengevel geopend. De gevel
van het ‘BIQ House’ werkt als
een verticale algenboerderij.
De algen reguleren zon en
schaduw en zorgen samen met
het resterende zonlicht voor de
verwarming en koeling van het
huis. Dit systeem met integratie
van algen, is bijvoorbeeld
ook toepasbaar in de gevels
van
parkeergebouwen,
in
combinatie met professionele
stadslandbouw op Ringland.
Beide opties vertrekken van
dezelfde principes, gekoppeld
aan de toelevering van CO2 uit
de tunnelkokers (eventueel in
combinatie met afvalwater).
Een gebouw met groene
huid
De zonzijde van het gebouw
heeft een tweede gevel. Microalgen, kleine planten, vaak niet
groter dan bacteriën, worden
gekweekt binnen deze tweede
gevel. Ze zorgen ervoor dat het
huis kan voorzien in voldoende
eigen energie. De algen worden
voortdurend
gevoed
met
vloeibare nutriënten (zoals in
afvalwater) en CO2 (bij Ringland
afkomstig uit de tunnelkokers)
langs een apart watercircuit dat
langs de gevel loopt. Zonlicht
zorgt voor fotosynthese en de
groei van de algen.
Microalgen – Een slimme
oplossing
De algen groeien constant, tot
ze kunnen worden ‘geoogst’.
Op dat moment worden
ze gescheiden van de nog
groeiende algen en als een dikke
pulp overgebracht naar een
technische ruimte van het BIQHouse. Daar kunnen ze worden

gefermenteerd in een externe
biogascentrale en hergebruikt
voor de productie van energie.
Algen zijn zeer geschikt voor dit
proces omdat ze, in vergelijking
met grondgebonden planten,
per hectare vijf keer meer
biomassa genereren en ze
zeer grote hoeveelheden olie
bevatten die kunnen worden
gebruikt voor energieproductie.
Afhankelijk van het seizoen en
de vraag kan de biomassa van de
algen op verschillende manieren
renderen. In de winter voor
warmteproductie en in de zomer,
wanneer de groei het sterkst is,
als energiebron voor het telen
van gewassen.
Een duurzaam concept
Het BIQ-House vertrekt van
een holistisch energieconcept:
het gebruikt al haar energie
om elektriciteit te produceren
en warmte van hernieuwbare
energiebronnen. Het BIQ-House
kan energie produceren van de
biomassa van de algenkweek op
de gevel. Daarenboven zorgt de
gevel voor energie-opvang door
het licht te absorberen dat niet
gebruikt is door de algen. Uit
dit licht wordt warmte gehaald,
zoals in een zonneboiler, dat
of direct word gebruikt voor
warm water of via ondergrondse
warmtepompen
tot
80m
diep in de grond kan worden
opgeslagen. Dit uitzonderlijk
duurzame energieconcept is
op die manier in staat om een
uitwisseling te creëren tussen
zone-energie,
geothermische
energie, een zonneboiler, lokale
warmte en de productie van
biomassa via de bioreactor-gevel
op basis van microalgen.
(www. iba-hamburg.de)

Luchtbal
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RINGLAND

Toekomstig waterlandschap in RIngland

WATER
Een verouderd
pompsysteem

De
Brialmontomwalling
die
voorheen op de ringruimte lag,
bestond uit een historische
vestingstructuur met ringgrachten
en waterpartijen. Het waterrijke
landschap bood de Antwerpse
bevolking
vele
jaren
lang
ruimte om te zwemmen in het
openluchtzwembad
van
de
Wezenberg, naast het Zuidstation
of aan het Noordkasteel, of om
te schaatsen in de winter. Sinds
de aanleg van de Ring wordt al
het water van de oude omwalling
ondergronds afgevoerd. Pas bij de
lozing in de Schelde en het Schijn
aan weerszijden van de Ring wordt
het opnieuw zichtbaar.
Dat het ondergronds wordt
afgevoerd heeft vooral een
praktische reden. Om een vlotte
verbinding te kunnen maken
met de Kennedytunnel en om
de
stedelijke
toegangswegen
niet te hinderen, werd de Ring
in de jaren ‘60 aangelegd in een
verdiepte open sleuf. Hierdoor
kwam het wegdek onder het
natuurlijke
grondwaterpeil
te liggen. Aangedreven door

pompinstallaties aan de Desguinlei
en
Stenenbrug,
wordt
het
water elke dag weggepompt
via een buizennetwerk van
ongeveer 135km lang, teneinde
te voorkomen dat de Ring zou
onderlopen.
Deze zware infrastructuur is
echter erg kwetsbaar. Doordat het
grondwater sterk ijzerhoudend
is,
moeten
de
leidingen
voortdurend onder water worden
gehouden,
om
verstopping
te
voorkomen.
Daarenboven
zorgt
de
klimaatverandering
ervoor dat het aantal korte maar
hevige regenbuien toeneemt,
wat op termijn een probleem
vormt voor de capaciteit van het
buizensysteem dat nog maar net in
2001 werd vervangen.
Daarnaast heeft het huidige
systeem een specifiek effect op
de waterhuishouding van de
rest van de stad. Doordat de
grondwaterstromen onder de Ring
worden geblokkeerd, droogt de
grond in de binnenstad op, met
bijvoorbeeld als gevolg dat de
vijver in het Stadspark kunstmatig

op peil moet worden gehouden.
De gronden aan de buitenzijden
van de Ring zijn door het ontstaan
van natte kwelgronden intussen
hier en daar wel uitgegroeid tot
waardevolle natuur, maar dat
veroorzaakt anderzijds ook natte
kelders bij huizen in de buurt.

• Het ondergrondse drainagenetwerk van de Antwerpse Ring
• Doel: Het dagelijks leegpompen van de Ring
• 2 mechanische bemalingsstations
• 135 km aan ondergrondse afvoerleidingen, waarvan:
• 55km drainagebuizen voor het kunstmatig laaghouden van het
grondwater.
• 80km rioolbuizen voor het afvoeren van regenwater op het
verlaagde wegdek.
• Gevolgen: ondergrondse constructies dammen grondwaterstromen
af met verdroging of kwelgronden tot gevolg.
• Overstromingen: verhoogde kans op verstopte kolken door 		
uitvlokken van ijzerhoudend grondwater.

LEEFBAARHEID
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Een waterlandschap

De overkapping van de Ring kan
eindelijk een oplossing bieden voor
de onbedoelde effecten van deze
huidige infrastructuur. De lang
verstoorde waterhuishouding kan
geleidelijk terug geïntroduceerd
worden waardoor de aanleg van
ongewild droge of natte zones
terug mogelijk wordt. Samen met
het behoud en de versterking van
de huidige kwalitatieve plekken is
de ontwikkeling van een hersteld
en rijk waterlandschap een
haalbare kaart.
Door de nieuwe tunnelkokers
waterdicht
te
maken,
kan
het grondwater op bepaalde
plekken weer stijgen tot het
normale niveau, ongeveer 2m

onder het maaiveld. De huidige
pompinfrastructuur blijft zorgen
voor een verlaagde waterdruk
onder de tunnels zelf, maar laat het
omliggende landschap ongemoeid.
Hierdoor kan er gewerkt worden
met waterpartijen, die een
verzamelend open watersysteem
vormen op de ringruimte zelf. Het
regenwater dat normaal op de
Ring valt kan hierdoor vertraagd
en bovengronds worden afgevoerd
naar infiltratie- en bufferbekkens

verspreid over de hele Ring. Deze
bufferbekkens worden onderling
verbonden met een cascadesysteem en voeren het regenwater
door middel van het natuurlijke
hoogteverschil af naar de Schelde
en het Schijn.
Door
de
bovengrondse
afwatering kan de ringruimte
uitgroeien tot een gevarieerd
lint en ontstaat opnieuw een
waternetwerk rond de stad,
met
kanalen,
bufferbekkens
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The Bottière Chênaie (Nantes)
Het Bottière Chênaie project
voor de herontwikkeling van
een wijk in Nantes, grijpt terug
naar
specifieke
elementen
uit de geschiedenis en de
geografie van de plek vooral
bepaald door een variërende
grondwaterspiegel. Het park
en de publieke ruimten in de
wijk zijn gesitueerd binnen
een historische raamwerk van
landbouwpercelen.
Het park wordt de nieuwe
verbinding tussen de oude
Doulonwijk en Bottière. Het
zorgt, net als het Ringpark, voor
een gegarandeerd evenwicht
rekening houdend met de
voorziene woondensiteit. De
voornamelijk inheemse vegetatie
draagt bij tot de identiteit van
een stukje herwonnen natuur.
Om de specifieke geografie te
duiden wordt de centrale beek
opengehouden als het hart van
het park en de plek waar het
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Door
intense
en
zwaardere
regenbuien staat de huidige Ring
onder druk. Het ondergrondse
rioleringssysteem heeft een te grote
faalkans, waardoor overvloedige
regenval
voor
overstromingen
op de Ring zorgt. De overkapping
biedt de mogelijkheid, de kans
op overstromingen drastisch te
verminderen door het installeren
van een open, bovengronds
waterlandschap waar stormwater
ruimte vindt. Het stormwater van de
Ring en de omliggende wijken wordt
afgevoerd naar infiltratiebekkens
op de Ring. Het regenwater vult
vervolgens de grondwaterspiegel
aan. Het water dat niet infiltreerde
wordt vervolgens
vertraagd
afgevoerd naar het laagste punt op
de Ring. Tijdens dit traject verdampt
het water, infiltreert het of wordt
het gebruikt voor stadslandbouw
of recreatie. Door de integratie van
water wordt de Ring de blauwe
recreatieve ruggegraat van de
stad die tegelijk de druk op het
rioleringssysteem van de stad kan
verlichten.

die
Antwerpen
voor
de
komende decennia voorbereid
op steeds intensere regenval.
Een blauwe ruggengraat die
zorgt voor de opvang van
regenwater en het herstel van de
grondwaterspiegel en zo kansen
biedt voor stadsontwikkeling naast
waardevolle natuur.

en wadi’s, die afhankelijk van
hun locatie kansen bieden
voor
recreatie,
natuurherstel
en waterzuivering. De irrigatie
van
stadslandbouwprojecten,
de ontwikkeling van ecologisch
waardevolle gebieden en de
productie van stadsenergie uit
waterzuivering vormen de Ring om
tot een productief landschap.
Dit
uitgebreid
waternetwerk
langs de Ring vormt de ‘missing
link’ in een defensieve strategie

regenwater uit de nieuwe wijk
via buizen en kanalen naartoe
stroomt.
Doorheen de geschiedenis van
de Bottière was steeds een
kenmerkend
waternetwerk
aanwezig.
Waterreservoirs
werden
verbonden
met
verschillende bronnen in het
gebied en maakten onlosmakelijk
deel uit van de site. Om de
unieke identiteit te vrijwaren en
te versterken werden enkele van
deze reservoirs gerestaureerd.
Windenergie wordt ingezet
voor het oppompen en bergen
van water voor de (volks)
moestuinen. Net zoals in Bottière
Chênaie kan het watersysteem
in het Ringlandpark hersteld
worden met zorg voor de
geschiedenis en het landschap
en op verschillende manieren
ingezet worden voor nieuwe en
boeiende ontwikkelingen.

Spelen in Bottière Chênaie

Schijn
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Mogelijke toekomst parklandschap Ringland

ECOLOGIE
Kunstmatig landschap
Het specifieke karakter van de
soms moeilijk bereikbare en
autonome plekken, onbereikbaar
door de snelweg en de op- en
afritten, maken dat de huidige
stedelijke ringruimte heel wat
interessante
biotopen
bevat.
Door het opwellend kwelwater
en de originele ondergrond van
Merksemse
zandgronden
en
kalkhoudende klei zijn een aantal
van die ‘kunstmatige plekken’
uitgegroeid
tot
bijzondere
biotopen, vaak met een specifieke
soortenrijkdom. Daarnaast vormen
enkele grotere natuurgebieden
zoals de Wolvenberg belangrijke
schakels
in
de
stedelijke
ecologische infrastructuur. Ook de
Hobokense polder, wat verder van
de Ring gelegen, is zo’n specifiek
gebied waar een kunstmatige
ingreep (het storten van bouwpuin
afkomstig van de aanleg van de
Ring!) de ontwikkeling van een
uniek natuurgebied in de hand
werkte.
Met de overkapping verdwijnt
uiteraard een deel van die
specificiteit zoals het reliëf van
de bermen bijvoorbeeld. Allicht
worden vandaag ‘geïsoleerde
natuurgebieden’
door
de
vrijgekomen ruimte en de lineaire
structuur ook veel meer verbonden

met hun omgeving. De roep om
het behoud van deze plekken als
ecologische verbinding op schaal
van de stad is dan ook een zeer
legitieme vraag.
Ook hier biedt de hele herinrichting
van de Ring een unieke kans om
de kunstmatige diversiteit van de
ringruimte nog verder op te drijven.
Dergelijke ingreep kan opnieuw
zorgen voor de ontwikkeling
van een belangrijke dragende
ecologische
infrastructuur.
Eerder werd al aangegeven dat
de overkapping van de Ring ook
het herstel mogelijk maakt van
het authentieke waterlandschap
van vóór 1969. Dat water biedt
ook de mogelijkheid om een
grote diversiteit aan biotopen
te organiseren die de rijkdom
van het ecologisch weefsel van
de hele stad doet toenemen. Dit
kan in de eenvoudige vorm van
aaneengesloten
landschappen
en kleinere biotopen die heel
wat stedelijke fauna herbergen.
Om de beoogde diversiteit te
realiseren moet er plek specifiek
worden ingezet op verschillende
parameters
voor
ecologische
diversiteit.

Instrumenten voor
ecologische diversiteit

Een belangrijk factor voor een
grotere ecologische diversiteit
zijn de variaties in ondergrond
van de toekomstige ringruimte.
Daarbij zullen de natuurlijke
grondlagen die vandaag al zorgen
voor biodiversiteit in de bodem
moeten
worden
behouden
en
verder
aangevuld
met
kunstmatige grondsoorten (als
puin, zand en grind). Ook met het
al dan niet geheel of gedeeltelijk
verharden van specifieke plekken
in de stedelijke ringruimte
(belangrijk
voor
temperatuur
en waterdoorlaatbaarheid) kan
worden geëxperimenteerd, ten
einde in de toekomst een zo rijk
en divers mogelijk landschap te
organiseren.
Een divers waterlandschap is een
tweede belangrijk instrument
voor het creëren van een grote
diversiteit aan biotopen. De
afvloeiing van het water naar
Schelde en Schijn vormt daarbij
de basis. Een cascade-systeem
geeft plaats voor recreatieve
en
ecologische
waterpartijen
en maakt de ringruimte een
dynamisch bufferbekken voor de
stad.
De derde schakel is de bezonning.
Door afwisseling van open en
gesloten beplanting en het

strategisch inzetten van grotere
schaduwgevende volumes als
viaducten, parkeergebouwen en
nieuwbouw wisselt schaduwrijk en
zonnig elkaar in Ringland af.
De combinatie van bodem, water
en bezonning wordt uiteindelijk
nog versterkt door het inzetten van
de topografie. Een groot deel van
de huidige hoogteverschillen gaat
wel verloren met de overkapping,
maar hier en daar kan toch een
nieuw betekenisvol reliëf worden
gecreëerd. Zo blijven de grote open afrittencomplexen behouden,
is er nog een ‘natuurlijk reliëf’
aanwezig dat verwijst naar de
restanten van de fortengordel
(ook een kunstmatig vormgegeven
landschap) en zorgen strategisch
gekozen afgravingen of ophogingen
voor een specifieke dynamiek waar
nodig.
Om
deze
verschillende
instrumenten voor een ecologische
diversiteit echt tot hun recht te
laten komen is het uiteraard van
belang dat de toegankelijkheid
en afscherming van verschillende
zones
in
Ringland
wordt
gegarandeerd. Een afwisseling
tussen intensief en extensief
beheer en het strategisch inzetten
van water, reliëf en de nieuwe
infrastructuur
spelen
daarbij

een belangrijke rol. Stukken van
de Ring die dichter bij een wijk
liggen zijn uiteraard eerder als
actief parklandschap, boeiende
speelruimte of rijke volkstuinen
ten behoeve van de omwonenden
in te richten. Delen bij bestaande
natuurgebieden,
historische
relicten,
grote
parken
en
infrastructuurcomplexen kunnen
ruiger en minder toegankelijk
beheerd worden. Hier krijgt
natuurherstel prioriteit.
Dit geheel aan maatregelen moet
uiteindelijk leiden tot verschillende
groenzones in samenstelling en
schaal. Ringland zorgt er zo voor
dat door het samenbrengen van
groenruimtes in een groter geheel,
ecologische en landschappelijke
verbindingen
ontstaan
en
kleine
landschapselementen
worden gevrijwaard of opnieuw
geïntroduceerd.

LEEFBAARHEID
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Toolkit voor het
landschap
Topografie

Diversiteit in beplanting

Regenwaterinfiltratie

Schaduwen

Open en gesloten ruimtes

Functionele diversiteit

De
ringbermen
zijn
een
belangrijke
schakel
tussen
verschillende
ecologisch
waardevolle
gebieden
in
Antwerpen. Egels en vossen
maken er bijvoorbeeld gebruik
van om zich van de Hobokense
Polder tot het Rivierenhof te
begeven.
Bij een overkapping van de Ring
wordt deze ecologische corridor
vergroot. De verkeerswisselaars
en de ringweg zijn niet langer
een barrière, waardoor meer
parken verbonden worden met
elkaar, bijvoorbeeld: Brilschans
en Wolvenberg.
Naast de verbindingsfunctie
van de bermen is de ecologische
waarde niet te onderschatten.
Door de bodemsamenstelling en
hoge grondwaterstand komen
er waardevolle kwelminnende
planten voor. De biotoop van
deze planten zal vergroten
aangezien bij een overkapping de
grondwatertafel wordt verhoogd.
Door de breedte van de Ring
kunnen
niet
alle
bermen
gevrijwaard worden. Om de
opgebouwde biodiversiteit zo
veel als mogelijk te behouden
zal de huidige toplaag van de
berm worden afgegraven en
hergebruikt op de overkapping.
Hiervoor dient een toolkit
ontwikkeld te worden die de
meeste condities op de Ring
kan nabootsen, zodat de
afgegraven gronden in dezelfde
omstandigheden
kunnen
ontwikkelen.

Hobokense Polder 1948

Hobokense Polder vandaag

Kunstmatig bermenlandschap

Eerste stap Ringland

Ecologisch parklandschap

Natuurgebied Hobokense polder
De werken aan de Antwerpse
Ring zorgden voor heel wat
grondoverschot. Een van de
plekken waar deze grondspecie
van de E3-werken en de aanleg
van de Kennedytunnel vanaf
1965 tot 1970 werd gestort was
het vroegere poldergebied dat
zich in Hoboken langs de oever
van de Schelde uitstrekte. De
poldergrond was laaggelegen
land dat geregeld overstroomd
raakte en bestond uit waardevolle
en rijke
landbouwgrond. De
ophoging zorgde ervoor dat dit
gebied definitief verdween. In
de plaats ontstond er een nieuw
landschap met een rijke en
zeer variabele fauna en flora op
schrale gronden.
Ingesloten door de Schelde, de
dicht bevolkte woonkernen van
Hoboken en Antwerpen en de
industrie van Petroleum Zuid
(Blue Gate Antwerpen) vormt
de Hobokense Polder vandaag
het laatste stukje vrije natuur
aan de zuidkant van Antwerpen.
Het gebied kent een zeer grote
reliëfdiversiteit door de vele
ongelijkmatige
puinstortingen.

Hierdoor
is
een
boeiend
microreliëf
ontstaan
met
afwisselend natte en droge
gronden.
Door
gerichte
natuurbeheer
wordt
de
landschappelijke
diversiteit,
kenmerkend voor dit soort
van kleinschalige cultuur- en
infrastructuurlandschappen, nog
contrastrijker. De combinatie
van klei, zand en de bovenste
heterogene bodemlaag
zorgt
voor een habitat met grote
verscheidenheid aan planten en
dieren die zo dicht bij de stad niet
vanzelfsprekend is.
Het gebied is sinds 1999 erkend
als natuurreservaat en wordt
voortdurend
onderhouden
en verbeterd door een groep
vrijwilligers van Natuurpunt. De
unieke locatie dicht bij de stad en
de doorgedreven diversiteit aan
microreliëf en kleine biotopen,
maakt van de Hobokense Polder
een mooi voorbeeld van recente
natuurontwikkeling
in
een
omgeving bepaald door stedelijke
infrastructuurprojecten.
www.hobokensepolder.be
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Knooppunt Borgerhout vandaag

Toekomstig productief landschap

Stadsontwikkeling
Haven-Antwerpen

EEN DRIELEDIGE STRUCTUUR
Dit landschap kan soms een ruiger
en eerder afgesloten karakter
hebben (Wolvenberg), zowel als
een parkstructuur met oog voor
wijkvoorzieningen (park Spooroost, Nieuw Zurenborg). Aan de
drie grote infrastructuurknopen
van Ringland (aansluiting A12, E19
en E313) heeft de combinatie van
grotere ruigten en een productief
landschap zijn plaats, aansluitend
op de bestaande groenstructuren
van het Rivierenhof en Park Den
Brand.
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Door de Ring volledig te
overkappen wordt het mogelijk
om de ringruimte, zo groot als
de hele binnenstad, terug in te
zetten voor stadsontwikkeling.
Deze ontwikkeling kan een
antwoord bieden op het grote
tekort aan buurtgroen in de stad,
meer bepaald in verschillende
wijken rondom. Daarnaast kan
ruimte bestemd worden voor
voorzieningen en bijkomende
woningen, te bouwen in functie
van de verwachte stijging van de
bevolking. Het wordt ook mogelijk
om de historisch gegroeide
scheiding tussen intra en extra
muros, kunstmatig in stand
gehouden door de Ring, eindelijk te
doorbreken.
Samengevat
wordt
Ringland
gevormd uit drie types van
ruimtes. Het Zuidstation, het
station van Berchem en het station
Schijnpoort-Sportpaleis,
kunnen
omwille van hun locatie en schaal
uitgroeien tot polen van stedelijke
ontwikkeling. Bedrijfslocaties en
woningbouw vervolledigen hier
het stedelijk netwerk aan beide
kanten van de vroegere Ring. Deze
toplocaties gaan verderop over in
een parklandschap op wijkniveau.

Mechelen-Antwerpen

Parklandschap / Bri

Productief landscha

Ontwikkelingszone
Berchem station

productief landschap/
infrastructuurknoop

parklandschap

stedelijke
ontwikkelingszone

RUIMTE
PRODUCTIEF LANDSCHAP
Infrastructuurlandschap
Deze
drie
knooppunten
aan de A12, E19 en E313
vormen de drie overblijvende
infrastructuurknopen
van
Ringland. Infrastructuur zal binnen
deze ruimten ook in de toekomst
dominant blijven, omwille van de
noodzakelijke verbinding met het
hogere verkeerswegennet. Waar
deze infrastructuurknopen er
vandaag echter voor zorgen dat
een volledig niemandsland wordt
gecreëerd, is dit in de toekomst te
vermijden.
Het complex van op- en afritten
wordt vereenvoudigd door twee
infrastructurele ingrepen. Enerzijds
de overkapte in- en uitritten van
de Ring zelf en anderzijds het
voorzien van fly-overs die voor de
onderlinge uitwisseling zorgen (in
plaats van de huidige gelijkgrondse
weginfrastructuur).
Door
het
bestaande kluwen op te delen in
ondergrondse en bovengrondse
infrastructuur wordt het maaiveld
gevrijwaard
van
verdere
verharding en versnippering,
waardoor bijkomende activiteiten
hier een plek kunnen krijgen.
Uiteraard is het oplossen van

de huidige ruimteverspillende
en
technisch
ontworpen
infrastructuurknopen
niet
voldoende om overlast op de
naburige wijken te vermijden. De
geplande fly-overs krijgen immers
ook heel wat verkeer te verwerken.
Om de overlast daarvan te
beperken, is voorgesteld om
hier te werken met een gerichte
overkapping, met koud buigbaar
gelaagd glas bijvoorbeeld, een
systeem ontwikkeld door het
Nederlandse
ingenieursbureau
Movares (zie ook pagina 5). Deze
overkapping zorgt voor een
aanzienlijke reductie van geluid,
fijnstof, NOx en CO² en levert
ook een belangrijke besparing
op in het verbruik van fossiele
brandstoffen. Bovendien kan er
onder de overkapping biobrandstof
geproduceerd worden, waarbij CO²
wordt omgezet in zuurstof.
De specifieke situering van
deze huidige en toekomstige
infrastructuurknopen
maakt
dat hun gebruik en ontwerp,
in tegenstelling tot de andere
plekken van Ringland, in mindere
mate een antwoord moet bieden

aan wijkspecifieke noden en
verwachtingen (in vergelijking
met de zones die binnen de ‘typeruimte’
parklandschap
vallen
bijvoorbeeld). Hierdoor ontstaat
er ruimte voor stadsbrede
infrastructuur. Daarnaast biedt
dit afgelegen karakter ook de
mogelijkheid om een meer
extensieve, ruigere natuur te
ontwikkelen aansluitend aan de
nabijgelegen groengebieden zoals
het Nachtegalenpark, Rivierenhof
en het gebied Scheldekaaien
– Hobokense polder. Indien
beide
doelstellingen
(ruigte
en stadslandbouw) niet met
elkaar te verzoenen zijn, kan er
eventueel voor gekozen worden
om voor elk van de drie knopen
specifieke aandachtspunten naar
voor te schuiven. De beperkte
aanwezigheid
van
waardevol
groen aan de spaghettiknoop kan
zo bijvoorbeeld de aanleiding
vormen om aan deze Zuid-knoop
meer gericht in te zetten op het
productieve landschap in plaats
van op natuurherstel.

Stadslandbouwbedrijf Uit je eigen stad

Stadslandbouw
Rotterdam

Rotterdam is de eerste stad
in Europa waar grootschalige
stadslandbouw een plek heeft.
‘Uit je eigen stad’ teelt op
commerciële basis groenten en
fruit en kweekt tegelijkertijd vis
en kippen. In het totaal beschikt
het bedrijf over ruim een hectare
buitenteelt voor groenten, 400
m² binnenteelt, 3.000 m² fruit en
een jaarlijkse productie van 4.500
kippen en zes ton vis. Ondanks
de relatieve schaal is het bedrijf
economisch zelfstandig, inclusief
de voorinvesteringen door een
directe, financiële, band met de
klant. Naast de verkoop worden
festiviteiten georganiseerd en
kunnen bedrijven ruimte huren
voor vergaderingen. Om dit verder
uit te breiden werkt de stad een
stevig
stadslandbouwnetwerk
uit, in synergie met bestaande

functies,
zoals
restaurants,
afvalstromen en markten.
Ruimte voor stadslandbouw
is klassiek terug te vinden in
de restplekken van de stad:
onontgonnen, ongebruikte en
tijdelijk beschikbare ruimtes,
verspreid over het stedelijk
weefsel, dichtbij de bewoners
en gebruikers van de stad. Om
uiteindelijk echt een bijdrage te
leveren aan de voedselkringloop
van de stad moeten al deze
initiatieven gecombineerd worden
tot één netwerk waarbij logistieke
verbindingen
en
stromen
van grondstoffen, voedsel en
afval verweven worden met
de stad. De infrastructurele
knooppunten
van
Ringland
vormen zo’n concentratiezones
waar de verschillende stromen
samenkomen.

In Rotterdam onderscheidt men
vier types van ruimten voor
professionele
stadslandbouw,
waarbij er wordt gevarieerd van
grond- tot gebouwgebonden
plekken en deze die meer of
minder organisatie nodig hebben.
Voor de ringruimte is het type van
hydrocultuur interessant (telen
van groenten en fruit in kassen
op substraat en water), eventueel
gecombineerd met vollegrondsgroenteteelt zoals die voorkomt
in de collectieve volkstuinen in de
stad. Regenwater, de warmte zelf
en het groeibevorderende CO2
zijn bruikbaar om de kringloop
vervolledigen.
www.uitjeeigenstad.nl

Een uitgelezen kans
voor professionele
stadslandbouw

Een voorbeeld van wat er
bedoeld
wordt
met
een
productief landschap op de
Ring is de organisatie van
professionele
stadslandbouw.
Tot op de dag van vandaag
blijft
het
landbouwsysteem
op mondiaal niveau een zaak
van schaalvergroting. Voor het
Vlaamse cultuurlandschap is dit
niet evident. De beschikbare
oppervlakte is beperkt en de druk
op de aanwezige landbouw en
open ruimte groeit. Tegelijkertijd
wordt de Vlaamse consument
zich langzaam meer en meer
bewust van de voedselketen
en stijgt de aandacht voor de
kwaliteit van de geconsumeerde
producten. Nabijheid, specialisatie,
klantengebondenheid en versheid
spelen dan een belangrijke
rol, waardoor de slaagkansen
voor
stadslandbouw
stijgen.
Stadslandbouw biedt namelijk een
systeem aan dat bij uitstek zorgt
voor een sterke binding tussen
klant, product en productieproces,
met flexibiliteit en kwaliteit als
grote meerwaarde.
Stadslandbouw
is
daarbij
niet enkel te zien als het
systeem van volkstuinen en
plukboerderijen, zoals die vandaag
op verschillende plekken in de
stad uit de grond schieten. Deze
tuinen hebben naast private
groenteteelt in eerste instantie
een
gemeenschapsvormende
functie. In tegenstelling daarmee
moet professionele landbouw
op grote schaal een antwoord
kunnen bieden op de stijgende
vraag naar voedsel via een korte
ketenbenadering.
Daarvoor
moeten
de
verschillende
typeruimten van een toekomstig
landbouwsysteem in en rondom
de stad worden meegenomen.
In de dicht bebouwde delen van
de stad kunnen hoogwaardige
en kwetsbare producten worden
geteeld dicht bij de consument
voor levering aan horeca en
bewoners, meer grootschalige
teelten horen eerder thuis op iets
grotere afstand van de stad. De
haven van Antwerpen biedt met
haar mogelijkheden tot warmteuitwisseling en de aan- en afvoer
van grondstoffen een perfecte
plek voor deze intensieve vorm van
landbouw. Niet grondgebonden
soorten (teelten op basis van

Stadslandbouw in Chicago - Illinois
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hydrocultuur, in serres op de daken
van grote magazijnen) kunnen daar
door de aanwezige energie en de
mogelijkheid tot het bouwen van
grootschalige en dichtbebouwde
productiesites op een zeer
gecontroleerde betaalbare manier
groeien.
De
infrastructuurknopen
op
de
Ring
vormen
eveneens
uitstekende
locaties
om
dergelijke
hoogwaardige
teelten op te vangen, niet alleen
omwille van de beschikbare
ruimte, maar bovenal door de
aanwezigheid van reststoffen
die het groeiproces kunnen
versterken en industrialiseren.
De CO2 en de warmte uit de
tunnels kunnen direct worden
ingezet om de groeicondities
van planten (binnen een type
serrelandschap
bijvoorbeeld)
te
optimaliseren.
Daarnaast
kan de CO2 via algenvijvers
(grootschalige
algenkweek
waarmee vandaag in Antwerpen
al wordt geëxperimenteerd op de
Hoge Maey) worden omgezet in
biomassa.
Hierdoor kan een energielandschap
ontstaan
dat
de
perfecte
voedingsbodem
vormt
voor
professionele
stadslandbouw.
Regenwater
dat
in
heel
Ringland
wordt
opgevangen
en afgevoerd naar deze drie
productieve landschappen, is te
hergebruiken, om zo het volledige
productieproces te sluiten. In
de toekomst is dat bijvoorbeeld
te combineren met een nieuw
type van (vroeg)markt, te
organiseren aan het nieuwe
ringlandschap. Een markt, dicht bij
de bron en via het nabijgelegen
verkeersknooppunt aan te vullen
met andere producten (van
grootschalige
voedselproductie
in het havengebied bijvoorbeeld)
en ook vlakbij gelegen voor
elke
Antwerpenaar
en
voor de vele winkels in de
stad.
Via
een
performant
stadsdistributienetwerk,
dat
in relatie staat met andere
productieplekken in de stad, is
de voeding efficiënt en flexibel te
verdelen. De ligging van de markt
in het landschapspark Ringland,
nodigt uit om ze te bezoeken en is
bijvoorbeeld perfect te combineren
met een informatiepunt voor
landbouw en voeding in de stad.
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Buurtpark aan de Singel

PARKLANDSCHAP
Heerlijk recreëren

Sinds de realisatie van Park
Spoornoord is elke Antwerpenaar
verknocht aan die nieuwe plek
in het Noorden van de stad.
Een park in de buurt, met plek
om te spelen, te sporten en op
een zonnige dag iets te drinken,
vormt een essentieel onderdeel
van het stadsleven. De nodige
ruimte vinden om deze droom
te realiseren lijkt vandaag echter
moeilijker dan verwacht.
Het is moeilijk in te beelden maar
nog niet zo lang geleden was de
huidige ringruimte vooral een
plek om te spelen en te wandelen.
Nadat in 1906 reeds werd
beslist om de op dat moment al
verouderde Brialmontomwalling
te slopen, groeide de lange
strook tussen Schijnpoort en het
Zuidstation spontaan uit tot een
groen gebied met een rijk reliëf,
uiteenlopende natuur en tal van
waterpartijen, naast jeugdlokalen
of andere voorzieningen in de
voormalige militaire kazernes en
bijgebouwen. Alles wees erop
dat de vrijgekomen gronden het
zouden mogelijk maken om de
oude stad op een harmonieuze

wijze met haar randgemeenten te
verbinden.
Deze situatie bleef ongewijzigd
tot vanaf 1963 de huidige Ring
werd aangelegd. Het tracé van de
dieper gelegen walgracht werd als
bodem voor de nieuwe ringweg
(1969) gebruikt en er ontstond
opnieuw een duidelijke scheiding
tussen stad en rand.
Bij het bouwen van deze ringweg
en de bijhorende ‘Binnensingel’
(de voorziene Buitensingel is
er nooit gekomen), werd men
geconfronteerd met nauwelijks
op elkaar aansluitende bebouwing
en met talrijke achtergevels van
zowel kleine fabrieken, ateliers als
woningen. De Brialmontomwalling
had immers steeds de buitenkant
van de stad omringd. Hoewel er
gedurende de afgelopen vijftig jaar
heel wat projecten langs de Ring
werden gerealiseerd (de Singel,
het Wezenberg-zwembad, de
spoorstations,...) blijft het stuk stad
aan de autostrade er onaf uitzien.
De zware infrastructuur zorgt voor
een relatief recent niemandsland
in het midden van de stad.
Daarenboven geraken meer en

meer nieuwe projecten niet meer
vergund omwille van een stijgende
geluidsoverlast en een te slechte
luchtkwaliteit (de wijk ‘NieuwZurenborg’, een school in het
gebouw van de Dienst Werken of
een kinderkribbe in de voormalige
jeugdherberg bijvoorbeeld). In een
stad met een groeiende bevolking
en een tekort aan open ruimte valt
dit soort hypotheek eigenlijk niet
langer te verantwoorden.
Het parklandschap van Ringland
moet hier verandering in brengen.
Dat kan door de noodzakelijke
aanvullende voorzieningen voor
de dichtbebouwde wijken van
de binnenstad in deze ruimte te
integreren en tegelijk de uitdaging
aan te gaan om de verbinding
tussen binnen- en buitenstad te
herstellen. De structurerende lagen
van de nieuwe ringruimte (energie,
water, natuur en infrastructuur)
kunnen daarbij leidend zijn,
naast het verder bouwen op de
veelvuldig aanwezige historische
relicten.

Historische relicten

De Brialmontomwalling rond de
stad, met haar fors uitgebouwde
stadspoorten,
lineaire
verdedigende structuur en verder
liggende waterlinie (Vesten) is lang
tot nadat haar verdedigende rol
was uitgespeeld, beeldbepalend
geweest voor de stad. Ook nu zijn er
nog restanten van terug te vinden.
Eerst zijn de poorten afgebroken,
de twee leeuwenkoppen aan de
overzijde van de kerk van Berchem
en het bestaande stratenpatronen
van grote invalswegen, zijn de
twee enige getuigen van wat ooit
zeven toegangspoorten waren.
Naast de omwalling verscheen het
nieuwe ringspoor, op de verhoogde
‘centers’ tussen het station van
Berchem en Dam-station, die
infrastructuur blijft tot vandaag
structuur- en beeldbepalend. Van
de Vesten resten vooral in het
zuidelijke gedeelte nog een aantal
fragmenten, zoals de Wolvenberg
en het restant van de Wezenberg,
de Brilschans en de schans aan de
vroegere jeugdherberg. Tenslotte
zijn langsheen de Ring nog kleine
andere relicten bewaard uit de
vroegere militaire geschiedenis

van de stad, zoals de twee
witte officierswoningen aan de
Kielsevest.
Bij de herinrichting van de
ringruimte bestaat de mogelijkheid
om deze historische structuur
terug naar boven te laten komen.
Opgravingen
zullen
alleszins
een deel van de omwalling
terug blootleggen en door
landschapsontwerp
kunnen
de Vesten van de Brilschans
bijvoorbeeld, veel meer een
zichtbare rol spelen. Daarnaast
biedt de heraanleg van de volledige
ringruimte de mogelijkheid om de
samenhang tussen de verschillende
relicten te accentueren en zo de
gelaagde structuur van de stad
uit te spelen. Naast identiteit
en beeldvorming kunnen een
aantal
historische
structuren
ook verder worden ingeschakeld
in het wijkgerichte karakter van
Ringland. De spoorweg langsheen
Borgerhout
(Spooroost)
kan
zo een onderdeel vormen van
een uitgestrekt speellandschap
en het park Brilschans maakt
waterbeleving zeer concreet.

RUIMTE
Op maat van de wijk

Naast het productieve landschap
of de zones voor herontwikkeling,
zijn rond de Ring en in de
directe nabijheid van buurten
en wijken, nog een vijftal
plaatsen te onderscheiden: de
zuidelijke kop onder Nieuw-zuid,
de zone Jeugdherberg-Singel,
de Wolvenberg-Brilschans en
het uitgestrekte stuk NieuwZurenborg, Borgerhout en Spooroost. Al deze plekken hebben hun
eigen kenmerken en potenties. Bij
sommige plekken is de breedte
van de ringruimte eerder beperkt
(Jeugdherberg – Singel), bij
andere wordt ze doorsneden door
een spoorweg (Wolvenberg –
Brilschans) of kent ze eerder een
zeer langgerekt profiel (Zurenborg
– Borgerhout). Kenmerkend voor
al deze nabijgelegen wijken is
de hoge dichtheid en beperkte
voorzieningen en groen. Ringland
kan dit opvangen.
Groenruimte
kan
op
twee
verschillende manieren. Eerst
en vooral via de bereikbaarheid
van groen op wijkniveau. Voor
Zurenborg, de Damwijk en
het Zuid kan het gebrek aan
bereikbaar groen reeds worden
opgelost via het invullen van de
bestaande ruimten langsheen de
Ring (Konijnenwei, Nieuw Zuid,
Nieuw Zurenborg, Spoor Oost,
…), of gelijkaardige plekken op
het overkapte Ringland. Voor
Borgerhout is er een bijkomende
inspanning noodzakelijk, hier moet
de overkapping een oplossing
bieden via de verbinding met de
grotere groenstructuur van het
Rivierenhof aan de overzijde.
Een andere parameter is het
Vlaamse streefcijfer van 30m2
toegankelijke groene ruimte per

inwoner. Hiervoor is het realiseren
van de strategische ruimten
langs de Ring ook voor Berchem
onvoldoende. Ook voor dit district
is het uitgangspunt dat er alleen
met de overkapping voldoende
groenruimte kan worden voorzien.
Het huidige groenbereik van
Berchem en Borgerhout van 1
m² groen per inwoner is immers
ontoereikend.
Naast groen zijn ook voorzieningen
belangrijk en een bijkomend
argument voor de overkapping.
Vandaag kennen de buurten
rond de Singel een groot tekort
aan scholen en kinderopvang.
Tegelijkertijd kunnen deze omwille
van de slechte leefomgeving
niet gerealiseerd worden in de
huidige ringruimte. De vraag naar
bijkomende woningen is dus maar
op te lossen met de overkapping,
waardoor het nieuwe tiende
district ontstaat. Dat biedt tot op
zekere hoogte ook ruimte voor
verdere verdichtingsprojecten in
de verschillende wijken. Naast
scholen en kinderopvang is
er rondom de ringruimte een
groot tekort aan speelterreinen,
buurtsportterreinen
en
volkstuinen. Deze tekorten voor
speelterreinen laten zich vooral
gelden in Schijnpoort, Zurenborg
en Borgerhout.
Voor buurtsportterreinen zijn het
Nieuw Kwartier (0,9 ha tekort),
Justitie- Harmonie (0,6 ha tekort)
en Oud Berchem (0,8 ha tekort)
vandaag ‘tekortzones’. Volkstuinen
zijn er te weinig in Antwerpen Zuid
(2018) (12,4 ha tekort), Borgerhout
(9,9 ha tekort) en Antwerpen
Noord (8,0 ha tekort). Het heeft
geen zin om deze functies te
proberen te realiseren in het reeds

restanten Brialmontomwalling voor de aanleg van de Ring

sterk verdichte stedelijke weefsel,
ook die noden zullen een essentieel
onderdeel moeten vormen van het
programma voor de overkapping
van de Antwerpse Ring. Naast een
antwoord bieden op specifieke
noden, kan de herinrichting van
de ringruimte ook inspelen op het
overbruggen van de feitelijke en
mentale barrières tussen binnenen buitenstad. De realisatie
van
publieke
voorzieningen
biedt hiervoor de uitgelezen
mogelijkheid.
Samengevat worden de vijf zones
van het parklandschap ingericht
op maat van de omliggende
buurten.
Voorzieningen
en
groen geven ademruimte aan
de 40.000 Antwerpenaren die
nabij deze plekken wonen, Velostations,
wijkparkeergebouwen
en uitwisselingspunten met de
stedelijke ringweg zorgen voor
een vlotte mobiliteit. Historische
relicten krijgen terug hun verdiende
plek. Door deze herontwikkeling
met een grote fijngevoeligheid en
vanuit beide kanten van de Ring
door te voeren: zowel in Deurne
als Antwerpen-Noord, zowel op
het Zuid als het Kiel, ontstaat de
mogelijkheid om de historische
afstand tussen intra en extra
muros op te heffen, niet enkel
fysiek door het samenbrengen van
beide gehelen maar ook mentaal.
Een school op Ringland behoort
niet tot de kernstad of de voorstad,
maar heft de relevantie van deze
categorisering op. Ringland wijzigt
niet alleen de Ring zelf, maar
verandert ook de structuur van de
stad fundamenteel.

Sagrera Linear Park
– Barcelona

Het ‘Sagrera Linear Park’ of ‘El
Camí Comtal’ zoals het winnende
ontwerp van West8, Aldayjover
en RCR heet, zorgt voor een
nieuwe groene long in de
Catalaanse hoofdstad Barcelona.
Door de ondertunneling van
de nieuwe TGV route van
Frankrijk
naar
Barcelona
Sagrera, ontstaat eindelijk de
mogelijkheid om stadsdelen die
van elkaar gescheiden waren
door spooremplacementen te
verbinden met een reeks van
parken.
Het beoogde resultaat is een vier
kilometer lange groene corridor
(22 ha) van de stadsrand tot diep
in het stadscentrum die de zee
en de bergen, natuur en stad in
Barcelona eindelijk met elkaar
verbinden. Het park versterkt
de landschappelijke ervaring
van het vlakke naar het hoge.
Het groene traject komt de stad
binnen via de Besós vallei, die
wordt voortgezet in het nieuwe
Camí Comtal park of La Sagrera
Linear Park. Het park biedt een
schaduwrijke route voor lopers,
fietsers en skaters die de wijken
Sant Andreu en Sant Marti, het
Park Del Clot en de historische
tuinen van Ciutadella willen
verkennen. De route eindigt bij
de zee.
Het winnende ontwerp geeft
lucht aan het drukke centrum
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van Cerdá en dient als tegenwicht
voor het drukke stadsleven. Het
parkontwerp vertrekt vanuit
de
verschillende
aanwezige
historische lagen en vormt een
herkenbare route langs landschap,
architectuur en waterpartijen.
Het oude Rec Comtal, ooit de
natuurlijke watervoorziening van
de stad, heeft een belangrijke
identiteitsbepalende
rol
in
het ontwerp. Het initiatief is
een belangrijke ingreep om de
biodiversiteit en het duurzame
karakter van de stad te
versterken.
La Segrera bevat de grootste
stedenbouwkundige
herontwikkeling
van
Spanje. Het project zorgt
voor 164 ha aan nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden in
het noordoosten van Barcelona
en kondigt de start aan van een
nieuwe periode van duurzame
groei met nieuwe voorzieningen,
openbare diensten, huisvesting,
economische
ontwikkeling,
winkels en het grootste lineaire
park van de stad. Het station
zal een strategische locatie
zijn met hogesnelheidstreinen
en
regionale
verbindingen,
metro, bussen en ondergrondse
toegangen
tot
het
autowegennetwerk.
www.west8.com
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RINGLAND

Nieuwe stadspoort aan het Zuid

STADSONTWIKKELING EN REALISATIE
Stadsontwikkeling op
de knooppunten

Naast het parklandschap en de
infrastructuurknopen
blijven
er drie zones over waar er kan
worden gewerkt aan grootschalige
stadsontwikkeling. De stations
van Antwerpen-Zuid, Berchem en
het Sportpaleis-Schijnpoort. Op
deze drie plekken is vandaag reeds
hoogwaardig openbaar vervoer
voorzien, dit systeem kan in de
toekomst nog worden versterkt
door de Singeltram. Door daar nu
ook nieuwe ontwikkelingslocaties
aan te koppelen en een performant
verkeersnetwerk,
kunnen
multimodale knooppunten worden
gerealiseerd en de bestaande topkantoorlocaties worden versterkt.
Bestaande ontwikkelingen als Post
X zijn bijvoorbeeld aan te vullen
met nieuwe bebouwing tussen het
Justitiepaleis en het Zuidstation
(met behoud van de Konijnenwei)
en
de
uitbouw
van
een
cultuurcluster aan het Sportpaleis.
Al deze nieuwe ontwikkelingen
vormen niet enkel nieuwe poorten
voor de stad maar moeten er ook
voor zorgen dat de overkapping
gedeeltelijk mee kan worden
betaald. Op deze plek wordt de
stedelijke dynamiek versterkt over
de huidige barrière van Ring en
Singel heen. In de hoogbouwnota
van de stad Antwerpen worden

deze toplocaties bekeken als
plekken waar hoogbouw op zijn
plaats is, aangezien geen van de
locaties breekt met historische
en beeldbepalende zichtlijnen
en hoogdynamische functies er
mogelijk en gewenst zijn. Volgens
de hoogbouwnota kunnen de
top- en kantoorlocaties aan de
voormalige Ring met kwaliteitsvolle
gebouwen
uitgroeien
tot
visitekaartjes voor de stad (een rol
die de Singel vandaag al opneemt).
Al deze hoogbouw is niet te
beschouwen als grootschalige en
zichtbelemmerend blokken maar
moet sporadisch en weloverwogen
vrijstaand worden ingeplant.

RUIMTE
Betaalbaarheid

De ontwikkeling op deze drie
locaties moet de overkapping van
de Antwerpse Ring gedeeltelijk
helpen financieren. Door meer
mogelijk te maken op specifieke
plekken kan er minder dicht worden
gebouwd op andere, zonder het
rendement naar beneden te halen.
Dit model is goed toepasbaar op
de ringruimte, omdat ongeveer
de hele oppervlakte eigendom
is van publieke partijen. Dit kan
zowel een stedelijke partner zijn,
als nutsmaatschappijen of in veel
gevallen de NMBS. Het feit dat
verschillende publieke partners
bij de herontwikkeling van de Ring
kunnen samenwerken, biedt nog
geen garantie voor een vlot proces,
maar maakt het wel iets meer
voor de hand liggend en legt een
duidelijke verantwoordelijkheid
bij de politieke besturen.
De totale kostprijs van de
Antwerpse Ring kan uiteraard
niet volledig worden opgelost

door bijkomende ontwikkelingen.
De totale lengte van Ringland
bedraagt om en bij de 9 km.
Met een overspanning van 80 m
betekent dit een overkapping van
in het totaal meer dan 7 ha groot.
Het overkappingonderzoek van de
stad Antwerpen gaat uit van een
kostprijs voor overkapping van
40 miljoen euro per 250 meter, of
160 miljoen per kilometer voor een
overspanning van twee maal 31m
(één per rijrichting). Dit zou voor 9
km een totaal opleveren van zo’n €
1.5 miljard.
Voor het concept ‘Uit de ban van
de Ring’ zou deze kostprijs echter
lager moeten liggen. Het concept
voorziet namelijk twee tunnels
in elke rijrichting, elk met een
kleinere overspanning (16 tot
20m) – wat de kostprijs sterk naar
beneden haalt. Ook de situering
van de nieuwe Singel op het dak
van de ‘binnenste’ tunnels zorgt
voor een bonus: de op- en afritten

kunnen daardoor namelijk erg
compact blijven, ook dat drukt
de prijs. De overkapping van de
Antwerpse Ring zal normaal gezien
per lopende kilometer goedkoper
blijken dan de huidige plannen
voor een selectieve overkapping.
Om deze cijfers te interpreteren
is het belangrijk ze af te zetten
tegenover andere beleidsprojecten.
De overkapping van de Ring zal
immers
grotendeels
betaald
worden met publieke middelen
wat een maatschappelijke keuze
inhoudt. De totaal geraamde
kostprijs van het Masterplan
2020
(Oosterweelverbinding
en
aanverwante
projecten)
bedraagt ruim 4,2 miljard euro
en is daarbij een belangrijk
referentiepunt. Daarnaast is ook
de efficiënte bijdrage die een
overkapping van de Antwerpse
Ring kan leveren aan andere
(kostelijke)
maatschappelijke
en stedelijke uitdagingen zoals

Op andere plekken zal de Ring
iets dieper moeten liggen zoals
tussen de Grote Steenweg en de
Plantijn en Moretuslei om zo onder
de spoorwegberm aan Berchem
station te kunnen.
Een stapsgewijze en strategische
overkapping betekent niet dat
daarmee de kous af is. Om de
overkapping volledig te realiseren
en zo voldoende meerwaarde
te creëren moet de heraanleg
gecombineerd worden met de
volledige reorganisatie van de
Ring zelf. Het is niet opportuun om
slechts hier en daar delen van de
Ring te overkappen. Het gaat om
een geïntegreerd concept met drie
samenhangende
doelstellingen:
de huidige mobiliteitsproblemen
op de Ring helpen oplossen, de
milieuproblematiek
aanpakken
en nieuwe mogelijkheden voor
stadsontwikkeling creëren.
Uiteraard is het onmogelijk om de
Ring aan te passen zonder tijdelijke
hinder. Hiervoor is echter reeds
een goede leerschool doorlopen.
Enkele jaren geleden, bij de

herprofilering van de Ring, was
de verkeersoverlast veel minder
dan aanvankelijk gevreesd, dank
zij de juiste ‘minder-hindermaatregelen’. Dat kan ook bij
de vernieuwing van de Ring,
al zal ook daar een logische en
heldere fasering van de werken
noodzakelijk zijn.
Hier volgt een eerste voorstel
van fasering. Fase 1: bouw
(van binnenuit) van één van de
binnenste tunnelkokers, met de
tijdelijke schrapping van twee
huidige rijstroken (één in elke
richting). Fase 2: bouw van de
koker in de andere richting. De
eerste tunnel kan nu al in gebruik
genomen worden, samen met
één richting van de Nieuwe Singel
(op het tunneldak). Fase 3 en
4: bouw van de twee buitenste
tunnels. De nieuwe Singel kan
dan al volledig gebruikt worden.
Fase 5: omvorming van de
huidige Singel tot ventweg voor
bestemmingsverkeer – dit wordt
het sluitstuk in het hele verhaal.

klimaat,
volksgezondheid
en
stadsontwikkeling mee te tellen.
Ook dit is belangrijk voor de
financies, want het zorgt voor een
realistisch
terugverdieneffect:
een geweldige winst inzake
volksgezondheid
bijvoorbeeld
en
grote
economische
besparingen door een vlottere
verkeersdoorstroming.
Daarenboven blijkt uit het
overkappingsonderzoek van de
stad dat deze kostprijs vergelijkbaar
is met gelijkaardige projecten in
andere steden zoals Hamburg en
Madrid, en zelfs goedkoper uitvalt
in vergelijking met Rotterdam,
Basel en Maastricht bijvoorbeeld.
De
financiering
van
grote
infrastructuurwerken is steeds
een heikel punt geweest. Ook
voor de bouw van de huidige
ringweg. In de jaren ’60 werd er
alternatieve financiering gezocht
voor de realisatie van de E3, de
Europese autostrade (Lissabon –

Voor en na - Madrid Rio - West 8

Realiseerbaarheid

Het realiseren van de overkapping
van de Antwerpse Ring is uiteraard
geen sinecure en hangt af van
diverse factoren. Verschillende
buitenlandse projecten tonen
in ieder geval aan dat een
overkapping van een ringweg met
bijkomende stedelijke ontwikkeling
technisch mogelijk is. Het volgende
stuk staat even stil bij enkele meer
plaatsgebonden aspecten van
de Ring: eerst en vooral heeft de
bestaande Antwerpse Ring een
belangrijke troef in vergelijking
met een groot aantal andere
overkappingsprojecten. De Ring
ligt namelijk al verdiept, waardoor
het mogelijk wordt om op een
groot deel van het traject met een
vlakke overkapping te werken.
Deze heeft een beperktere impact
op de bestaande verkeersstromen,
waardoor de werken strategisch
en stapsgewijs kunnen worden
gerealiseerd. Waar de overkapping
niet als vlakke overkapping
kan, moet er rekening worden
gehouden met een maximale
ophoging van om en bij de 4m.

campagnebeeld E3 leningen

E3 spel
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Stockholm) die Rijsel langs de ring
van Antwerpen met Eindhoven
moest verbinden. Deze zoektocht
resulteerde in de oprichting van
de intercommunale E3 waarin
gemeenten, provincies en het
Wegenfonds participeerde. Om
de kas van de intercommunale
te spekken werden E3 leningen
uitgeschreven waardoor burgers
en bedrijven konden participeren
in de financiering van de nieuwe
autostrade.
Dit
mechanisme
zou ook voor Ringland kunnen
dienen om zo de initiële hoge
investeringskost
te
dekken
en deze via de te verwachten
terugverdieneffecten
geleidelijk
af te betalen. Daarnaast zorgt een
systeem van leningen voor een
directe betrokkenheid van burgers
en bedrijven bij de realisatie van
Ringland wat verder ten goede zou
kunnen komen bij het ontwerp en
de programmatie van het nieuwe
centrale landschapspark.

BESLUIT

Pleidooi voor een ommekeer van de “prioriteit der prioriteiten”
Het besluit van de Vlaamse
regering, een stap in de
goede richting?
De Vlaamse regering heeft op basis
van de MER-studie Oosterweel
(Milieu-Effect-Rapport),
gekozen
voor het BAM tracé en dit in
combinatie met een tunnel
onder het Albertkanaal. Die
ondertunneling is een nieuw en
zeer positief element, omdat het
de leefbaarheid in die omgeving
sterk ten goede komt. De regering
geeft ook aan dat dit plan op langere
termijn de mogelijkheid open laat
voor de verdere ondertunneling
van de hele Antwerpse Ring. Ook
dat is cruciaal, want alleen op die
manier kan de leefbaarheid in
heel Antwerpen er terug bovenop
geraken, bovendien zou het
ontzettend veel ruimte opleveren
voor boeiende stadsontwikkeling.
De beslissing roept ook nog een
aantal fundamentele vragen op,
onder meer over de omgeving van
het Sportpaleis. Daarvoor is er nog
steeds geen elegante oplossing
gevonden. De vroegere paperclip,
de verplaatsing van het knooppunt
naar de omgeving van Spoor
Oost, geen van de voorstellen kan
tot nu toe echt overtuigen. De
Europese tunnelrichtlijnen maken
het ook onmogelijk om beide
verkeersknopen (Sportpaleis en
aansluiting Oosterweelverbinding
op R1) effectief te ondertunnelen.
Vragen uit het MER-rapport
A102/R11bis
Dat staat ook duidelijk in de
kennisgevingsnota MER studie
A1O2/R11bis. Deze studie, die pas is
opgestart, onderzoekt de gevolgen
van de eventuele aanleg van de
A102 (Wommelgem-Merksem) en
de R11bis (Wommelgem-Wilrijk).

Het concept ‘Uit de Ban van de
Ring’ dat de ondertunneling van
de Antwerpse Ring bepleit, is als
alternatief opgenomen in deze
studie.
Eerst en vooral lijkt het niet meer
dan logisch dat de resultaten van
deze nieuwe MER studie ook
worden meegenomen in het
verdere
besluitvormingsproces
rond dit dossier, ook als dat
gevolgen heeft voor de recente
besluiten van 14.02. De beslissing
rond de Oosterweelverbinding (en
de cijfers waarop die gebaseerd is)
gaat er immers ook van uit dat beide
infrastructuren eveneens worden
aangelegd.
Een voortdurende
discussie?
Het Oosterweeldossier biedt dus ook
na meer dan vijftien jaar nog steeds
geen integrale oplossing voor het
aanslepende mobiliteitsprobleem
in en om Antwerpen. Zoals te
verwachten was, lokt de keuze
voor het Bam-tracé, ten koste van
het Meccanotracé, het delicate
evenwicht
tussen
mobiliteit
en leefbaarheid, dan ook nu al
nieuwe discussies uit, met zeer
uiteenlopende
argumenten,
allemaal gebaseerd op de resultaten
van de MER-studie Oosterweel.
Ondertussen blijven de problemen
op de Ring zelf bestaan, zij worden
samen met de aanpak van fijn stof
en geluidsoverlast verschoven naar
latere datum.
Hoog tijd voor nieuwe
ideeën
Het wordt hoog tijd om deze impasse
te doorbreken. Daarvoor zijn nieuwe
ideeën/oplossingen nodig. Daarom
pleit het Ringgenootschap vzw,
daarin gesteund door een groep

enthousiaste Ringlanders, er sterk
voor om een aantal consequenties
van de beslissing van 14.02 opnieuw
grondig te bekijken. In feite is de
oplossing eenvoudig. Door omkering
van de ‘prioriteiten der prioriteiten’,
is de hele knoop vrij eenvoudig te
ontwarren.
Het concept ‘Uit de ban van de
Ring’, biedt immers een oplossing
op korte termijn voor de actuele
capaciteitsproblemen op de huidige
Antwerpse Ring. Dat blijkt uit de
doorrekening in de MER-studie
Oosterweel van de capaciteit bij
splitsing van doorgaand en stedelijk
verkeer op de Ring. Het concept
biedt tegelijk ook een oplossing voor
aantal problemen qua leefbaarheid
in de omgeving van de Ring.
Het concept is bovendien een stuk
goedkoper dan Oosterweel en kan
tevens gerealiseerd worden binnen
dezelfde tijdsspanne. De MERstudie geeft ook duidelijk aan dat de
Oosterweelverbinding qua capaciteit
ook nog geen oplossing biedt voor de
toename van het verkeer tegen 2030,
terwijl de problemen op de Ring in
dat geval gewoon blijven bestaan.
Daarom dit pleidooi om het probleem
eerst aan te pakken waar het zich
vandaag het sterkst stelt, op de Ring
van Antwerpen zelf. De scheiding van
doorgaand en bestemmingsverkeer
in aparte tunnelkokers, met een
heldere uitwisseling tussen de
verschillende niveaus en de stad,
verhoogt zowel de capaciteit als
de veiligheid. Tegelijk wordt het
mogelijk om de geluidsoverlast en
de problematiek van het fijn stof
ook effectief aan te pakken. En als
ongelooflijke bonus, bovenop dit
hele verhaal, ontstaat Ringland,
ontzettend veel ruimte voor groen en
stedelijke ontwikkeling.

AGENDA

Aanvullende maatregelen
De overkapping vormt dus de eerste
grote stap, in afwachting daarvan
zijn al een aantal maatregelen nodig
op korte termijn (Liefkenshoek
tolvrij,
snelheidsbeperking
op
de huidige Ring en invoeren van
systemen
van
rekeningrijden,
uitbouw openbaar vervoer in de
agglomeratie). Na de overkapping
zullen in de hele regio nog een aantal
aanvullende infrastructuurwerken
noodzakelijk zijn, om het hele
verhaal te vervolledigen, zoals de
aanleg van de A102 en aanpassingen
op de aanvoerwegen op Linkeroever
en in Zwijndrecht, richting Brussel,
Luik en Merksem).
De eventuele sluiting van de Ring
vormt dan het sluitstuk in het
hele verhaal, maar dat vertrekt
dus van een omkering van de
‘prioriteiten der prioriteiten’: eerst
de overkapping, dan de rest. Het
Ringgenootschap vzw is er van
overtuigd dat dit totaalconcept
de huidige welles-nietes discussie
ruim kan overstijgen en wil zich
daar verder voor inzetten. Niet
alleen Antwerpen zelf, ook de ruime
omgeving en heel Vlaanderen zal er
beter van worden.
Toekomst
Het Ringgenootschap is graag bereid
hierover verdere constructieve
gesprekken aan te gaan, het hoeft
geen of/of verhaal te blijven dat
mensen tegen elkaar opzet.
Dit ‘PROJECT VAN DE EEUW’ moet
voor iedereen een meerwaarde
bieden, dat zou dé ambitie moeten
zijn op Vlaams niveau, dat is
dé uitdaging voor de volgende
Vlaamse regering.

WWW.RINGLAND.BE

Feest in de Roma

Plant de vlag

Antwerp 10 miles

We nodigen alle Antwerpenaren en sympathisanten uit om de
plannen voor Ringland te komen bekijken. Uw mening telt over de
invulling van dit nieuwe district.

Van 21 maart planten we elke dag de vlag om 17u00
aan de afrit Borgerhout (Plantin Moretuslei)
meer informatie: www.ringland.be/agenda

Loop met het Ringland T-shirt de 10 Miles en toon dat je elke dag op
de Ring zou willen lopen! Reserveer je T-shirt voor 14 april via info@
ringland.be. (Geef ook je maten door)
Inschrijven voor de 10 Miles doe je op www.dvvantwerp10miles.be

Stramien cvba

Het Ringgenootschap vzw

De Ringlanders

Maandag 5 mei

STRAMIEN is een multidisciplinair
ontwerpbureau op het terrein
van architectuur, stedenbouw,
landschap en publieke ruimte.
Het bureau ontwerpt niet enkel
gebouwen of straten, maar maakt
ook stedenbouwkundige studies
en ontwerpen op een grotere
schaal, van wijk over stad tot
regio.

Van 21 maart tot de verkiezingen

Peter Vermeulen
Peter Leroy
Sven Augusteyns
Seppe De Blust
Rob Wouters
Steven Spapen
Pieter Vercampt
Len Karpisek

Het Ringgenootschap vzw, eind
2013 opgestart door een groep
mensen die sterk geloven in het
concept ‘Ringland’, roept alle
geïnteresseerden op om het idee
mee te verspreiden, hierover mee
in debat te gaan en het zoveel
mogelijk te helpen promoten.

Zondag 27 april

Willy Winkelmans – voorzitter
Peter Leroy – penningmeester
Erik Greeve – secretaris
Jens Vanoosterwyck
Peter Vermeulen

De Ringlanders zijn een team jonge
professionelen die via sociale
media en publiekscampagnes
het het draagvlak vergroten voor
een volledige overkapping van de
Antwerpse Ring.

Sven Augusteyns
Seppe De Blust
Jasper Posson
Elisabeth Vermeulen
Wietse Vermeulen
Adriaan Vermeulen

