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VRAAGTEKEN? UITROEPTEKEN!
In de amper twee jaar dat Ringland
bestaat, hebben we als burgerbeweging een opmerkelijk parcours
afgelegd. Op 14 februari 2014 lanceerden we Ringland op onze website en
via Facebook, een maand later op een
colloquium in deSingel. Vervolgens gingen we met honderden elke dag naast de
Ring onze vlag planten. Begin mei volgde
een memorabel weekend: Ademloos en
stRaten-generaal brachten in Park Spoor
Noord niet minder dan 10.000 mensen
op de been voor ‘Stappen en trappen
om te overkappen’. Een dag later was De
Roma te klein om al wie het Ringlandverhaal uit eerste hand wilde horen, een
zitje te garanderen. Via ons verkiezingsmemorandum en de Ringland-wave
lieten eind mei duizenden hun stem
horen. Nog wat later trok het eerste
Ringland-festival meer dan 15.000
enthousiastelingen. In het najaar trokken we met Ringland On Tour langs alle
districten en haalden we 100.000 euro
op voor doorslaggevende studies.
In 2015 liep De Roma twee avonden
op rij opnieuw helemaal vol. Nog eens
honderden geïnteresseerden - tot ver
buiten ons landje - volgden via lifestreaming de voorstelling van de vier
studies die Ringland dankzij crowdfunding kon laten uitvoeren en die de
geloofwaardigheid van het overkappingsconcept in detail onderbouwen.
Het tweede festival trok meer dan
20.000 enthousiaste muziekliefhebbers en Ringland werd op 2 juli uitgenodigd in het Vlaams Parlement
en bij de verenigde gemeente- en
districtsraadsleden in Antwerpen.
Intussen blijven de aantallen, zowel van
onze Facebook-volgers als van de lezers
van onze nieuwsbrief, maar stijgen. En
opnieuw dankzij crowdfunding zijn dit
jaar zelfs twee halftijdse krachten aan
de slag kunnen gaan. Voor de organisatie van evenementen en voor lezingen
en vorming kan Ringland daarnaast
rekenen op meer dan 600 vrijwilligers.
DRAAGVLAK
Op onze tweede verjaardag in februari
mochten we dan ook met enige trots
een reuzenoverkappingstaart aansnijden. Twintig jaar palaveren over
de Oosterweelverbinding heeft nooit
zoveel enthousiasme kunnen losweken,
integendeel. Ondertussen weten we
nochtans dat grote infrastructuurwerken niet kunnen zonder draagvlak.
En dat heeft Ringland onmiskenbaar
opgebouwd. Peilingen geven aan dat
intussen meer dan 60 procent van de
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Ringland trakteerde voor zijn tweede verjaardag op een reuzenoverkappingstaart. © Ringland
Antwerpenaren, over alle leeftijden en
partijgrenzen heen, gewonnen is voor
de volledige overkapping van de Ring.
Dat is ook de politici niet ontgaan. Aanvankelijk heerste bij sommigen nog
ronduit afwijzing en werd een overkapping weggezet als dromerij. Maar onder
de (in)druk van de steun die Ringland
wist te vergaren, liet de stad Antwerpen
plots een eigen tweede overkappingsstudie uitvoeren en ging de Vlaamse
regering over tot de aanstelling van een
overkappingsintendant.

Als alle neuzen in
dezelfde richting wijzen,
kan het snel vooruitgaan.
In afwachting van de daadwerkelijke indiensttreding van Alexander
D’Hooghe als intendant heeft Ringland
opnieuw niet stilgezeten. Het afgelopen jaar is binnen de burgerbeweging
een eigen studieplatform opgericht, de
Ringland Academie. Eigenlijk gaat het
zelfs om vier academies: rond mobiliteit, stadsontwikkeling, leefbaarheid
en realisatie. Samen met tal van geëngageerde burgers stellen experts van
diverse universiteiten, onderzoeksinstellingen en studiebureaus hun tijd
en kennis belangeloos ter beschikking, overtuigd als ze zijn dat Ringland
de enige zinvolle oplossing is voor de
mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen
in Antwerpen.

De Ringland Academie heeft de
Ringland-plannen en -voorstellen nog
verder uitgediept en aangescherpt
en antwoorden gezocht op de resterende vragen. De resultaten van al dat
studiewerk stellen we opnieuw voor
in De Roma en lees je in detail in deze
derde editie van de Ringland-krant.
Ze worden ook voorgelegd aan de
overkappingsintendant.
Ondertussen groeit ook in de Kempen
en het Waasland, waar Ringland aan
een informatieronde begonnen is, het
besef dat de Oosterweelverbin-ding
niet echt soelaas zal bieden en dat er
ambitieuzere ingrepen nodig zijn om
het verkeer vlot te trekken.
Er zal nog wel wat water door de Schelde
vloeien vooraleer de overkapping én
de reorganisatie van de Antwerpse
Ring een feit zijn, maar als alle neuzen
in dezelfde richting wijzen, kan het snel
vooruitgaan. Ook dat lees je verderop
in deze krant. Voor de burgerbeweging en de actiegroepen mag en kan
de schup inderdaad snel in de grond.
Maar dan wel voor een oplossing die
het hoofd biedt aan alle 21ste-eeuwse
uitdagingen inzake mobiliteit, leefbaarheid en klimaat.
Bij de lancering van onze derde informatieavond in De Roma plaatsten we
nog een vraagteken achter Ringland
in zicht? Mogen we hopen dat er over
een jaar een overtuigend uitroepteken
achter staat: Ringland in zicht!
Ringland, april 2016
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NAAR EEN BREED
GEDRAGEN CONSENSUS
Met breed draagvlak voor volledige overkapping en noordelijker Scheldekruising kan het snel vooruitgaan
De Vlaamse overheid zet door met de
controversiële Oosterweelverbinding.
Ze wil geen tijd verliezen, maar de
kans is reëel dat de Raad van State een
vernietigende uitspraak doet. Intussen
beoogt de overkappingsintendant, die
op leefbaarheid focust, snelle partiële
overkappingen. Ringland op zijn beurt
blijft zoeken naar de beste oplossingen
voor de leefbaarheid én de mobiliteit, voor de stad én de rand. En dat
alles in samenwerking, weg van de
controverse.
Op woensdag 13 april heeft de Vlaamse
overheid het planningsproces van de
BAM bekrachtigd. Die wil de werken
aan de Ring opstarten op de linkeroever, om vervolgens de tunnels onder
de Schelde en onder het Albertkanaal
en de Hollandse Knoop aan te leggen.
Opmerkelijk genoeg repte de overheid
met geen woord over een overkapping.
NACHTMERRIE
Overkappen is dan ook niet evident in
de plannen van de BAM. De Hollandse
Knoop blijft een barrière, de Oosterweelknoop en het traject Luchtbal zijn
nauwelijks overkapbaar. Voorts lukt
ook de aansluiting op het gescheiden
tunnelsysteem van Ringland niet. De
Hollandse Knoop lijkt wel een octopus met tentakels als baanvakken.
Betrokkenen om de vergadertafel van
de overkappingsintendant noemden
het ontwerpvoorstel van de BAM ‘een
nachtmerrie’.

Ook het concept ‘partiële overkapping’ van de stad Antwerpen, verder
onderzocht door de intendant, levert
structurele problemen op. De realisatie
daarvan is onmogelijk zonder het verkeer op de Ring lange tijd onmogelijk
te maken. Het is ook onverantwoord
hier en daar al een dak te leggen zonder
de onderliggende Ring eerst grondig te
reorganiseren. Wie gaat de automobilisten die dagelijks in de file staan,
uitleggen dat er wezenlijk niets verandert, terwijl ze wel tol moeten betalen?
En wie gaat aan de ene stadsbewoner
uitleggen dat de Ring in zijn buurt niet
in aanmerking komt voor een overkapping, maar dat het voor de andere wel
kan? Meer blijvende problemen dus
dan structurele oplossingen.
BREDE BENADERING
Andermaal blijkt dus dat het onmogelijk
is om leefbaarheid en mobiliteit los te
koppelen van elkaar. De ‘ingenieursbenadering’ van de BAM volstaat niet
langer. Er moet een brede stedenbouwkundige en ontwerpmatige aanpak
komen.
De Ringland-aanpak staat sinds de
eerste dag voor die brede benadering.
De Ringland Academie heeft zowat alle
vragen die nog op tafel lagen afgelopen
jaar beantwoord. Samengevat komen
de antwoorden hierop neer:
• De belangrijkste mobiliteitswinst (meer
doorstroming én veiligheid) volgt uit
de reorganisatie van de Ring met een
systeem van gescheiden tunnels.

• De volledige overkapping kan
gerealiseerd worden zonder het
verkeer te hinderen en zonder de
bestaande bruggen af te breken.
• Voor Ringland zijn geen ellenlange
tijdrovende procedures meer nodig.
Er zal dus géén extra tijdverlies zijn.
• Ringland is voor een derde
Scheldekruising meer naar het
noorden. Dat blijkt de enige manier
om over de hele Ring het systeem
van gescheiden verkeer door te
voeren. Ook de haven zal dan beter
ontsloten worden, want Oosterweel
ligt te dicht bij de stad en te ver van
de haven.

Laten we het conflictmodel
nu direct inruilen voor
een brede samenwerking.
Dat zou voor iedereen een
geweldige opluchting zijn.
VOORTSCHRIJDEND INZICHT
De aanvaarding van een derde
Scheldekruising, zij het meer naar
het noorden, betekent een zekere
evolutie in het Ringland-concept. In
het verleden schoven we die extra
Scheldekruising om budgettaire redenen nog vooruit in de tijd, als sluitstuk
van de overkapping. Die evolutie in
de gedachten is geen schande. Als
voortschrijdend inzicht leidt tot een

betere balans en een grotere consensus, helpt dat het hele dossier alleen
maar vooruit.
Dat leidt ons ook tot een oproep aan
alle betrokken partijen. Iedereen,
zonder uitzondering, heeft in de lange
geschiedenis van dit dossier een evolutie doorgemaakt. Vaak was die
afhankelijk van de eigen positie, in
het politieke spectrum of binnen de
organisatiestructuur van het project.
Maar het heeft lang genoeg geduurd.
Laten we daarom zoeken naar het
grootst mogelijke draagvlak. Laten
we het huidige conflictmodel (met
een klacht bij de Raad van State en
eventueel een nieuw referendum) nu
direct inruilen voor een brede samenwerking. Dat hoeft voor niemand
gezichtsverlies te betekenen. Integendeel, het zou voor iedereen een geweldige opluchting zijn.
UITDAGING
Het is alleszins een mooie uitdaging
voor de intendant. Over alle partijgrenzen heen komen tot die ene voor de
hand liggende consensus: een volledige
overkapping met gescheiden verkeer
(veel beter voor de stad, minder files
én geen hinder tijdens de realisatie)
en een derde Scheldekruising-noord
(beter voor de stad én de haven). En
dat zo snel mogelijk! Wie kan zich daar
niet in vinden?
PETER VERMEULEN
Projectverantwoordelijke Ringland
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OVERKAPPEN
Bouw Ringland zal geen verkeerschaos veroorzaken
De Ring in zijn geheel reorganiseren én
overkappen, zonder een gigantische
verkeerschaos te veroorzaken? De
Ringland Academie toont aan dat het
kan. Ze tekende daarvoor een werkbaar schema uit met vier fases.
Antwerpen heeft met de vernieuwing
van de Ring tien jaar geleden al ervaring
met ingrijpende werken. De gevreesde
verkeerschaos is toen uitgebleven,
dankzij allerlei tijdelijke ‘minderhindermaatregelen’. Nu zouden blijvende
structurele projecten moeten worden
gerealiseerd, die al volwaardige alternatieven bieden en nieuwe goede
verplaatsingsgewoontes aankweken:
tramlijnen verlengen, meer park-andrides, nieuwe fietspaden enzovoort.
Daarover verderop in deze krant meer.

Bekijken we eerst het Ringland-voorstel
dat garandeert dat de chaos tijdens de
werken ook deze keer uitblijft.
ZUIDELIJKE RING
De bouw van Ringland is erg logisch te
plannen. Schematisch verloopt de uitvoering in vier fases.
1. In de eerste fase wordt naast de huidige Ring gebouwd, daar waar er ruimte
beschikbaar is. Zo komt de nieuwe
Doorgaande Ringweg (DRW) richting
Nederland terecht net aan de buitenkant van de pijlers van de bestaande
bruggen. Daarvoor staan slechts twee
gebouwen in de weg: de voormalige
belastingdienst aan de Collegelaan in
Borgerhout en een gedeelte van de voormalige jeugdherberg op de Mastvest.

Jammer genoeg moet er - tijdelijk! ook wel groen wijken. Maar een zorgvuldige aanpak kan die schade tot een
strikt minimum beperken.
Tijdens die eerste fase kan het verkeer gewoon over de hele Ring blijven
rijden en is er dus nauwelijks extra verkeershinder te verwachten. En zodra de
nieuwe DRW klaar is, ontstaat al extra
capaciteit die de volgende fase mogelijk
maakt, ook op het drukste stuk tussen
Berchem en Borgerhout.

zijde op zijn beurt ruimte biedt om de
DRW richting Gent te bouwen.

2. Vanaf de tweede fase kan het verkeer vanuit de Kennedytunnel richting
Nederland immers al via die nieuwe
DRW-tunnel rijden. Het verkeer richting Gent kan dan afgeleid worden naar
het vrijgekomen wegvak op de huidige
Ring, waardoor het vak aan de stads-

4. Als ook die twee SRW-tunnels in
gebruik zijn en de uiteindelijke capaciteit dus voorhanden is, kan de vier
fase starten: de aanleg van het Ringlandpark, met de Nieuwe Singel midden
op het tunneldak (voor zover die tenminste niet gewoon mee de tunnel in

BOUWEN BINNEN
BESTAANDE BRUGGEN
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De twee binnenste Ringland-tunnels,
bestemd voor stedelijk verkeer, passen perfect tussen de pijlers van de
bestaande bruggen op het wegvak
richting Nederland. De buitenste
tunnel richting Gent komt op het
andere wegvak en past op zijn beurt
eveneens binnen het profiel van de
huidige Ring. De bestaande bruggen
moeten dus niet worden afgebroken, wat heel wat verkeershinder
voorkomt én een hoop kosten
bespaart.
De vierde tunnel, die als eerste wordt
aangelegd, krijgt zijn plaats net naast
de Ring in de buitenste berm. Dat
vergt alleen een verlenging van de
bruggen, maar technisch is dat geen
probleem. Tijdens de bouw van die
tunnel kan het verkeer op de Ring
gewoon blijven rijden. Zodra de tunnel klaar is, levert hij extra capaciteit.
In de volgende fase kan het verkeer
er dan al gebruik van maken, zodat er
ook dan geen hinder ontstaat.

Investeer
slapend geld
in Ringland
De Europese economie draait op een
laag toerental, er wordt te weinig
geïnvesteerd, terwijl er bergen slapend geld beschikbaar zijn. Om de
investeringskloof te helpen dichten
lanceerde de Europese Commissie
het Plan-Juncker. Ringland komt in
aanmerking om daarmee gefinancierd te worden.

3. Als beide DRW-tunnels klaar zijn en
in gebruik genomen, begint de derde
fase: tussen beide nieuwe tunnels in,
komt het wegvak richting Nederland
opnieuw vrij voor de bouw van de
beide tunnels voor de Stedelijke Ringweg (SRW). Samen met de bestaande
Singel blijft al die tijd voldoende capaciteit beschikbaar.
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De bouw van Ringland is financieel haalbaar. Dat toonde een met crowdfunding
gefinancierde studie van IDEA Consult
vorig jaar al overtuigend aan. De kosten van de overkapping, inclusief die
voor het onderhoud ervan de komende
dertig jaar, worden daarin geschat op
5,6 miljard euro. Daartegenover staat
7,1 miljard euro aan opbrengsten,
deels uit de intelligente tolheffing of
stadsbonus (6,6 miljard euro) en deels
uit vastgoedontwikkeling van 16.000
nieuwe woningen en 400.000 m² aan
kantoorruimte (500 miljoen euro). Dat
betekent dat het project een nettowaarde oplevert van 1,5 miljard euro.

LENINGEN
Doordat de uitgaven voor de overkapping
moeten gebeuren vooraleer er opbrengsten uit gegenereerd kunnen worden,
zal Ringland evenwel gefinancierd moeten worden via leningen. Ondanks de
historisch lage rentevoet, die in principe
goedkoop geld lenen mogelijk zou moeten
maken, impliceert dat een grote uitdaging.
Enerzijds zijn er de strenge begrotingsregels van de Europese Commissie, die de
overheden minder ruimte geven om grote
investeringen uit te voeren zonder het
begrotingstekort op te drijven. Anderzijds
is ook de private sector minder happig om
risicovollere projecten op te starten.

Het geld is nochtans beschikbaar. Op
een congres van de Europese Investerings Bank (EIB) in Brussel werd het
onlangs nog in de verf gezet: ‘There is a
wall of money available right now.’
PLAN-JUNCKER
Om de investeringskloof te helpen
dichten en de economie aan te zwengelen kwam de Commissie daarom eind
2014 met een Investeringsplan voor
Europa. Dat zogenaamde Plan-Juncker
wil gespreid over drie jaar 315 miljard
euro aan inves-teringen mobiliseren.
De belangrijkste pijler is het European
Fund for Strategic Investments (EFSI).
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IN VIER STAPPEN
gaat). De huidige Singel ten slotte kan
tege-lijkertijd gereduceerd worden tot
een gewone weg voor wijkontsluiting.
IN- EN UITRITTEN
Het klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het natuurlijk iets complexer.
Zo is het de kunst om parallel met de
bouw van de buitenste tunnels en aan
de binnenzijde ervan, meteen ook de
nieuwe in- en uitritten te bouwen, die
later vanop de SRW naar de Nieuwe
Singel lopen. Die kunnen verkeer dat
daar moet zijn al afleiden, waardoor
het mogelijk wordt om de bestaande
op- en afritten buiten gebruik te stellen en de tunnels ook op dat stuk te
vervolledigen.
Hetzelfde geldt voor de aftakkingen van
en naar de E19 en de E34/E313, al zal

daarvoor hier en daar wel een tijdelijke afslag moeten worden gerealiseerd. Aan de Spaghettiknoop op het
Zuid of het knooppunt E19 is daarvoor
de meeste ruimte beschikbaar. Die
aansluitingen krijgen dus voorrang.
Tijdelijke overgangsmaatregelen verderop moeten ook de aansluiting naar
Hasselt-Luik vlot mogelijk maken.
NOORDELIJKE RING
Ondertussen wordt vanuit het noorden
op een gelijkaardige wijze gewerkt,
maar met een kleine twist. Daar is de
ruimte immers beschikbaar aan de binnenzijde van de huidige Ring, tussen de
spoorlijn naar Nederland en het viaduct
van Merksem. De DRW richting zuiden
kan daar net tussen.
Als die afgewerkt is en in gebruik

genomen, kan één helft van het viaduct
worden gesloopt. Zo ontstaat ruimte
voor de bouw van de tweede DRWtunnel richting Nederland. Als ook die
klaar is, kan de tweede helft van het
viaduct verdwijnen en kan de bouw van
beide SRW-tunnels volgen. Die worden
op hun beurt gevolgd door het Ringlandpark, de afbouw van de huidige
Singel en de aanleg van de Nieuwe Singel, die voor het Albertkanaal afbuigt
naar de Noorderlaan.
AANVULLENDE WERKEN
Al die werken zijn te voorzien in de bedding van de huidige Ring. Het spreekt
voor zich dat als parallel daarmee, of
zelfs voorafgaand, ook de A102 (tussen Wommelgem en Ekeren) wordt
gebouwd, een deel van het verkeer
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Dat beoogt investeringsprojecten mogelijk te maken die moeilijk financierbaar
zijn door de private markt alleen.
UITSTEKENDE KANDIDAAT
Vanzelfsprekend moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn vooraleer een
beroep kan worden gedaan op het
EFSI. Zo moet geïnvesteerd worden
in specifieke sectoren, zoals transport, communicatie of onderwijs.
Voorts moet ook de private sector
aan boord genomen worden, moet er
een positieve impact zijn op de werkgelegenheid en moet het project van
maatschappelijk belang zijn. Ten slotte

moet het project toegevoegde financiële waarde creëren.
Ringland is een uitstekende kandidaat
voor de beoogde doelstellingen van
het EFSI. Het is een infrastructuurproject dat onder andere een betere
mobiliteit nastreeft. Voorts zal ook
de private sector nauw betrokken
worden. Het realisatieplan van IDEA
Consult voor Ringland voorziet in de
oprichting van een projectmaatschappij die de ringzone in concessie krijgt.
Die zal een gedeelte van de vrijgekomen gronden valoriseren door de
bouw van woningen en kantoren en
opbrengsten halen uit de tolheffing.

Het spreekt ook voor zich dat de overkapping een positieve impact zal
hebben op de werkgelegenheid in de
bouwsector. Ook wat de positieve
financiële toegevoegde waarde betreft,
zit het snor met Ringland. En last
but not least is het project van groot
maatschappelijk belang.
BEGROTING
Het Ringland-concept kan dus meer
dan waarschijnlijk in aanmerking
komen voor een gedeeltelijke financiering via het EFSI. De enige moeilijkheid
ligt nog bij de begrotingsconsequenties. Hoewel er massaal goedkoop geld

van de noordelijke Ring al kan worden
afgeleid. Dat zal de situatie alleen maar
vereenvoudigen.
Dat is ook zo voor de derde Scheldekruising, al gelden daarbij twee
cruciale randvoorwaarden: die moet
opschuiven naar het noorden en ze
mag vooral de volledige overkapping
niet op de lange baan schuiven.
Ringland ACADEMIE

Bekijk het filmpje
over de realisatie van Ringland op
www.ringland.be/realisatie
↓ De Antwerpse Ring ter hoogte van
de Plantin en Moretuslei / Luitenant
Lippenslaan.

beschikbaar is, wil de politiek zich
houden aan strikte begrotingsregels.
Het ‘deconsolideren’ of buiten de
begroting houden van kredieten voor
infrastructuurwerken, of ze minstens
begrotingstechnisch afschrijven en spreiden in de tijd, zou onze economie echter
belangrijke impulsen geven. De Ringland Academie hoopt dat onze politici
vooralsnog die opening willen maken.
Frederic VERMEULEN
Professor Economie, KU Leuven
Bruno VANVOLSEM
IDEA Consult
Ringland ACADEMIE
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RINGLAND
BOUWEN
SNELSTE
OPLOSSING
Werken kunnen al beginnen
in 2018-2019

‘Het moet vooruitgaan, het heeft al
veel te lang geduurd.’ Een terechte
bekommernis van velen. Gelukkig
hoeft de uitvoering van de volledige
Ringland-overkapping, in combinatie met een meer noordelijke derde
Scheldekruising, geen tijdverlies op te
leveren. Integendeel, het is de snelste
weg naar realisatie.
Ringland krijgt geregeld de vraag of
een keuze voor een volledige overkapping niet opnieuw veel tijdverlies met
zich mee zou brengen. Zijn er geen
nieuwe procedures vereist en hoe
lang zullen die dan duren? Dat valt
mee. Zo mogen we, na overleg met

de diensten van de Vlaamse Gemeenschap, verantwoordelijk voor zowel
de milieueffectenrapporten (MER) als
voor ‘complexe projecten’, besluiten
dat de werken voor de overkapping
effectief kunnen beginnen in 20182019. We zetten de procedures op een
rij.
MER
Ringland wordt al onderzocht als alternatief tracé in de MER-studie A102/
R11bis. De eerste resultaten van dat
rapport worden verwacht in de loop
van dit voorjaar. Die procedure hoeft
dus niet opnieuw te worden opgezet.
Het MER-rapport is wel beperkt tot

het ‘beslist beleid’, met de Oosterweel-verbinding op het BAM-tracé als
uitgangspunt. Er is geen afzonderlijke
doorrekening gemaakt van het hele
Ringland-concept. De wel doorgevoerde doorrekeningen zullen dan ook
een vertekend beeld opleveren. Voorts
beperkt de MER-studie zich voorlopig
tot het aspect mobiliteit. De impact
op de leefbaarheid, de gezondheid,
het milieu en de stadsontwikkeling
zijn nog niet onderzocht, terwijl Ringland net daar een extra groot verschil
maakt.
Met een afzonderlijke doorrekening
van het Ringland-mobiliteitsconcept
moet de MER-studie A102/R11bis
alleszins afgerond kunnen worden
tegen eind 2016. De project-MER die
daarop volgt, kan in principe ook in
één jaar tijd worden opgemaakt, dus
tegen eind 2017. Dat moet kunnen
omdat de Ringland-plannen al vrij
concreet zijn uitgewerkt en de impact
ervan op de omgeving alvast overduidelijk is.
GEEN NIEUW GRUP
VOOR INFRASTRUCTUUR
De reorganisatie en heraanleg van de
Antwerpse Ring vergen voorts géén
bijkomende opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(GRUP). Het gewestplan ziet die strook
namelijk al als ‘weginfrastructuur in
een groen kader’. De bouwaanvraag
voor de volledige overkapping kan dus
vrij snel opstarten.
Met andere woorden, als de regering
morgen zou kiezen voor de volledige
overkapping, kan de tijd die nog nodig
is om de MER-procedure af te ronden
ook gebruikt worden voor de technische uitwerking en verfijning van
het ontwerp. Tegelijkertijd kan dan
de fasering van de uitvoering op punt
worden gesteld, zodat het verkeer op
de Ring tijdens de werken niet hoeft te
worden stilgelegd. Zo kunnen de grondige herstructurering én de volledige
overkapping in principe al van start
gaan in de loop van 2018-2019.
GRUP VOOR STADSONTWIKKELING
Voor de stadsontwikkeling boven op
Ringland is wel een nieuw ruimtelijk
uitvoeringsplan nodig. Het voorstel
van overkappingsintendant Alexander
D’Hooghe om in de tweede fase van
zijn mandaat, in 2017, over te gaan tot
participatieve ontwerpprocessen voor
delen van de Ringzone (lees pagina
10), kan daarvoor de basis vormen.
Maar ook die procedure betekent
geen tijdverlies, want de ontwikkeling
van die zones kan toch pas beginnen
nadat de werken aan de Ring zo goed
als achter de rug zijn (2024-2025). Projecten zoals Nieuw-Zurenborg of de
vernieuwing van de Centers in Borgerhout kunnen al wel eerder uitgewerkt
worden.
DECREET COMPLEXE PROJECTEN
De Vlaamse regering heeft het ‘decreet
complexe projecten’ in het leven geroepen voor een vlottere afhandeling
van omvangrijke dossiers. Het belangrijkste aandachtspunt is het breed
maatschappelijk draagvlak, van bij de

aanvang. Dat moet zich ook politiek
vertalen, want dergelijke projecten
moeten standhouden over coalities,
legislaturen en bestuursniveaus heen.
Ringland biedt daartoe alle garanties. Uit peilingen blijkt dat meer dan
60 procent van de Antwerpenaren
gewonnen is voor de volledige overkapping. Nu de politiek nog.
Voor het Oosterweeldossier daarentegen is het de afgelopen 15 jaar niet
gelukt een breed draagvlak te vinden.
Het referendum in 2009 en de klacht
bij de Raad van State zijn het meest
markant. Maar ook het politieke draagvlak is niet overeind gebleven. Alle
politieke partijen hebben zich intussen wel resoluut uitgesproken voor
een maximale overkapping.
De enige vragen die nog overblijven
zijn de omvang van die overkapping en vooral de tijd en middelen
die nodig zijn. Ringland heeft al een
fasering van de realisatie uitgewerkt
(lees pagina 4). Studies hebben ook al
aangetoond dat de volledige overkapping betaalbaar is via rekeningrijden,
een concept waarvan stilaan iedereen
beseft dat het onontbeerlijk is voor
een goede verkeerssturing.
AMBITIENOTA INTENDANT
Ondertussen werkt intendant Alexander D’Hooghe tegen het najaar van
2016 een ambitienota uit. Het studiewerk van de afgelopen jaren, zowel
van Ringland als van andere groepen,
maakt dat hij niet hoeft te beginnen
met een wit blad. Volgens Ringland is
het dan ook een gemiste kans dat de
aanstelling van de intendant niet opgevat is als de ‘startbeslissing’ binnen de
‘procedure complexe projecten’, die
voorziet in verschillende stappen. Zijn
ambitienota had dan al als ‘synthesenota met voorkeursbesluit’ kunnen
gelden. Het had de totale doorlooptijd van de procedure gevoelig kunnen
inkorten. Misschien kan dat nog met
terugwerkende kracht? Dan kan de
uitvoering zoals gezegd al van start
gaan in 2018-2019.
Als die nota of dat voorkeursbesluit bovendien niet alleen wordt
goedgekeurd door de regering maar
ook door een ruime meerderheid in
het Vlaams Parlement, zou een breed
politiek draagvlak gecreëerd worden,
een noodzakelijke basis voor een
vlotte realisatie de komende tien jaar.
DERDE SCHELDEKRUISING
Ringland heeft van meet af aan de
prioriteit bepleit van de reorganisatie en de overkapping van de Ring,
vóór de aanleg van een bijkomende
Scheldekruising. Samen met de
beslissing eerst de overkapping te realiseren kan de derde oeververbinding
meer naar het noorden opschuiven.
Ook voor die Scheldekruising zijn al
veel procedures doorlopen. Die kunnen deels worden gerecupereerd. De
bouw kan dan gepland worden vanaf
2020, parallel met de overkapping en
aansluitend op de aanleg van de A102
van Wommelgem tot Ekeren.
Peter VERMEULEN
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‘MET DEKSELTJES OVERKAP JE
ALLEEN FILES EN ONGEVALLEN’

Ringland Academie plaatst grote vraagtekens bij tweede overkappingsstudie stadsbestuur

Ook de stad Antwerpen wil de Ring
overkappen. Of toch gedeeltelijk.
Maar welk effect heeft zo’n gedeeltelijke overkapping? De Ringland
Academie boog zich over het tweede
overkappingsonderzoek van het stadsbestuur. De conclusie is duidelijk: ‘Zo’n
gedeeltelijke overkapping heeft niets
met Ringland te maken en is bovendien
een ramp voor de verkeersveiligheid.’
Eind juni 2015 dook plots het tweede
overkappingsonderzoek van de stad
Antwerpen op. Die studie stelt dat de
Ring op korte termijn gedeeltelijk kan
worden overkapt. Op lange termijn
zou dat zelfs kunnen leiden tot een
‘grootschalige overkapping’.
Vooral die laatste conclusie is
opvallend. Al in 2012 besloot AG Stadsplanning (inmiddels opgedoekt) in
een eerste overkappingsonderzoek
dat een grootschalige overkapping niet
kan zonder een voorafgaande vereenvoudiging van de Ring. Amper drie jaar
later is de conclusie dus tegenovergesteld. De werkgroep Mobiliteit van
de Ringland Academie nam die tweede
studie dan ook grondig onder de loep
en vergeleek de ambities van de stad
met die van Ringland.
NOG GEVAARLIJKER
‘De gedeeltelijke overkapping van de
stad doorstaat de vergelijking met Ringland geenszins’, zegt Luk Vanmaele van
de Ringland Academie. Hij is gewezen
docent aan de masteropleiding Stedenbouw en was mobiliteitsdeskundige bij
het studiebureau Vectris, dat zich toe-

spitst op een duurzame organisatie van
verkeer en ruimte. ‘Kijk, Ringland staat
voor een geïntegreerde aanpak, waarbij leefbaarheid, stadsontwikkeling
én mobiliteit als één geheel worden
benaderd. Vandaar het systeem met
de gescheiden tunnels voor doorgaand
en lokaal verkeer. Daardoor kan de
Ring worden vereenvoudigd en volledig
overkapt. Het is een totaaloplossing.’
‘In het tweede overkappingsonderzoek
van de stad hebben de onderzoekers
het vraagstuk mobiliteit daarentegen

‘Een aanhoudende
afwisseling tussen
tunnel- en daglicht
heeft een negatief effect
op de aandachtsfocus
van bestuurders’
Luk Vanmaele,
mobiliteitsexpert
buiten beschouwing gelaten. Precies
zoals de BAM jarenlang alleen maar
naar de mobiliteit heeft gekeken en
leefbaarheid en stadsontwikkeling compleet negeerde. Als je geen rekening
houdt met de verkeerssituatie, is het
nogal makkelijk om te concluderen dat
ook met Oosterweel een grootschalige
overkapping mogelijk is. De Ringland
Academie heeft de verkeerssituatie
ingepast in de gedeeltelijke overkap-

ping en moet besluiten dat de Ring nog
gevaarlijker wordt dan hij al is.’
‘GROOTSCHALIGE’ OVERKAPPING
Nog even terug naar het overkappingsonderzoek van 2012, waarin duidelijk
stond: ‘Een grootschalige overkapping
van de Ring kan niet zonder een vereenvoudiging van de Ring.’ Dat sloot aan
bij de conclusie van Antea Group, het
studiebureau dat het plan-MER (milieueffectenrapport) maakte voor Oosterweel. Het stelde dat Oosterweel niet
compatibel is met Ringland. Toch beweert
de tweede studie dat een grootschalige
overkapping wel kan worden geëvenaard
binnen de Oosterweel-context, dus met
een complexe Ring.
De vraag is wat verstaan wordt onder
een
‘grootschalige’
overkapping.
De tweede studie herbevestigt dat
enkel overkappingen van maximaal
450 meter mogelijk zijn. De reden is
opnieuw de complexiteit van de Ring.
Zo toont de studie bijvoorbeeld hoe een
overkapping eruit zou zien tussen oprit
3 in Borgerhout (aan het Sint-Erasmusziekenhuis, in het verlengde van de
Plantin en Moretuslei) en de afslag
naar de E313. Op dat traject bestaat de
overkapping uit een dak van 320 meter,
onderbroken door een open stuk van
150 meter en opnieuw een dak van 350
meter. Bij een ‘grootschalige overkapping’ blijven grote delen van de Ring
dus gewoon open.
OPRIT SLALOM
‘Die situatie is typerend voor de overkappingsambities van de stad en

toont aan hoe in de studie abstractie
gemaakt is van de verkeerssituatie’,
zegt Vanmaele.
‘Wie oprit 3 neemt richting Breda, moet
op de Ring over twee rijstroken tussen de
auto’s en de vrachtwagens slalommen
om links op de juiste rijstrook te komen.
Dat op zich is al erg gevaarlijk. Daar
komt nog bij dat veel van het verkeer op
die rijstroken tegelijkertijd naar rechts
invoegt om de E313 te nemen. De weefbewegingen naar links en rechts lopen
dus door elkaar heen over een afstand
van amper 820 meter, terwijl de veiligheidsnorm minstens 1.000 meter
voorschrijft.’
TUNNEL- EN DAGLICHT
‘Een dergelijke situatie is helaas niet
zeldzaam. Ze leidt tot veel ongevallen
en bijgevolg files. Het overkappingsplan van de stad wijzigt niets aan die
complexe verkeerssituatie, maar legt er
gewoon een deksel bovenop. Alle op- en
afritten en grote knooppunten (bv. met
de E313 en de E19) daarentegen, blijven
bovengronds, terwijl we weten dat een
aanhoudende afwisseling tussen tunnelen daglicht een negatief effect heeft op
de aandachtsfocus van bestuurders.’
‘Met een gedeeltelijke overkapping creëer
je vooral bijkomende risico’s op ongevallen’, besluit Luk Vanmaele. ‘Om zowel
de Ring volledig en veilig te overkappen
als het fileleed op te lossen, moet je hem
vereenvoudigen zoals Ringland voorstelt.
Met dekseltjes overkap je gewoon de
verkeersongevallen en de files.’
Jochen VANDENBERGH

Over een korte afstand moeten auto’s en vrachtwagens die in Borgerhout de Ring oprijden helemaal naar links invoegen richting Nederland, terwijl andere net van links naar rechts
de afslag naar de E313 proberen te bereiken. Ringland voorziet hier in een veilige oplossing. Bekijk het ﬁlmpje over de weefbewegingen op www.ringland.be.
© Paulien Verlackt
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‘OOSTERWEEL HELPT
HAVEN NIET VOORUIT’
Transporteconoom Willy Winkelmans vreest zware gevolgen havenverhuizing op mobiliteit
De havenactiviteit op de linkeroever is de jongste 20 jaar explosief
toegenomen. De geplande bouw
van het Saeftinghedok zal die groei
niet afremmen. Maar de Oosterweelverbinding beoogt vooral een
extra ontsluiting op de rechteroever.
‘Oosterweel is een prestigeproject
van politici geworden, maar biedt
helemaal geen mobiliteitsoplossing die onze haveneconomie dient’,
oordeelt transporteconoom Willy
Winkelmans.
‘Grote havenverhuizing begint half
april echt’, kopte Gazet van Antwerpen half maart. MPET (voluit:

MSC PSA European Terminal) begint
met de verhuizing van al zijn diensten van de rechteroever naar het
Deurganckdok op de linkeroever.
Tegen eind dit jaar moet de operatie rond zijn. Hoewel de verhuizing
tot dusver weinig media-aandacht
kreeg, is ze van groot belang voor
de mobiliteit in heel Vlaanderen.
MPET is de grootste containerterminal in de Antwerpse haven.
Dagelijks worden er meer dan
12.000 containers behandeld (zo’n
7 miljoen per jaar), die de haven
grotendeels per vrachtwagen in
en uit worden gereden. Dat is
ongeveer twee derde van de totale

‘De politiek beslist enerzijds
op de rechteroever Oosterweel te bouwen en anderzijds het grootste dok ter
wereld op de linkeroever.
Dat houdt geen steek.’
Willy Winkelmans
containertrafiek. Vanaf volgend
jaar vertrekt dat verkeer dus allemaal vanop de linkeroever.

De toekomstige groei van de haven
zal zich overigens steeds meer op
de linkeroever afspelen en dat zou
de politiek ook moeten weten.
Vlaams minister-president Geert
Bourgeois (N-VA) heeft de bouw van
het Saeftinghedok immers opnieuw
benadrukt in het Vlaams regeerakkoord. Voor alle duidelijkheid:
het Saeftinghedok is het dok waarvoor Doel moet verdwijnen. Het
wordt het grootste ter wereld, meer
dan 4 km lang en ruim een halve
km breed. Het gevolg: de linkeroever zal nog meer bedrijven
aantrekken en dus ook nog meer
verkeer.
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‘En dat terwijl voor de Oosterweelverbinding de belangrijkste
verkeersknooppunten op de rechteroever liggen, zéér dicht bij de stad en
dus ver van het hart van de haven’,
waarschuwt
Willy
Winkelmans,
professor emeritus transporteconomie en gewezen voorzitter van de
Vlaamse Havencommissie. Al jaren
benadrukt hij, onder meer in zijn
columns in het zakenblad Trends, dat
Oosterweel geen oplossing is voor
de mobiliteit. Nu de linkeroever aan
economisch belang wint, heeft hij een
bijkomend argument van graniet.
Heeft de Vlaamse regering of de
BAM de evolutie van de havenactiviteit naar de linkeroever dan
niet ingecalculeerd?
Willy Winkelmans: ‘Nee, het Oosterweelverhaal begint immers al in 1995.
Toen is men oplossingen beginnen
uit te tekenen voor de Antwerpse
verkeersproblematiek.
De
Ring
moest rond. Al snel dook daarbij
het fameuze viaduct de Lange Wapper op. Maar in 1995 bedroeg het
aandeel van de linkeroever op de
totale haventrafiek amper 7,6 procent. Vandaag is dat ruim 33 procent,
een toename met 425 procent. Het
wordt nog indrukwekkender wanneer
we dat uitdrukken in ton. In 20 jaar
tijd is het aantal ton goederen dat
op de linkeroever wordt behandeld,
toegenomen met liefst 680 procent. Uiteraard brengt dat veel extra
vrachtverkeer met zich mee. Maar de
politiek heeft dat nooit mee in rekening gebracht.’
‘Halfweg de jaren 90 heeft men (c.q.
de BAM) zich geconcentreerd op
de Oosterweelverbinding. Sindsdien
houdt men daar koppig aan vast,
tegen alle technologische, transporteconomische en andere evoluties
en adviezen in. Met wat we vandaag
weten, schiet Oosterweel te kort,
zowel voor de havengerelateerde
mobiliteit als voor het doorgaande
vrachtvervoer over de weg.’

10.000 VR ACHT WAGENS EX TR A
Dat moet men in de haven toch ook
beseffen?
‘MPET heeft zich inderdaad al
afgevraagd wat de impact zal zijn
van de bijkomende trafiek op de
infrastructuur op de linkeroever.
Het Havenbedrijf daarentegen ontkent dat de verhuizing van MPET
een negatieve impact zal hebben op
de mobiliteit. Ik ben benieuwd of
ze dat ook nog durven te beweren
wanneer het Saeftinghedok er
effectief ligt en nog meer bedrijven
de Schelde oversteken.’
‘Het Saeftinghedok wordt het
grootste ter wereld. Het heeft de
capaciteit om jaarlijks 10 miljoen en
meer containers te laden en te lossen. Daardoor zullen er dagelijks op
het Antwerpse wegennet nog eens
10.000 vrachtwagens bijkomen.
Een flink deel daarvan zal via de
Hollandse Knoop (het op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis)
rijden, waar het zich zal mengen
met het verkeer op de stedelijke
ring. De al bestaande congestie zal
dus nog toenemen.’
‘Tenzij de politiek eindelijk durft
te kiezen voor een 21ste-eeuwse
oplossing. Die vergt niet alleen
betere aansluitingen vanuit de
haven op het hoofdwegennet, maar
ook een extra sluis, voorbehouden
voor de binnenvaart van de linkernaar de rechteroever en terug, of
de cruciale tweede spoorontsluiting van de haven. Alleen dat soort
projecten zal de ‘modal shift’ onder
controle houden en de druk op het
wegennet beperken.’
Volgens
het
Ringgenootschap,
waarvan u voorzitter bent, is de
enige goede oplossing de Oosterweelverbinding op te schuiven naar
het noorden.
‘Ja. De haven heeft een extra ontsluiting nodig, meer noordelijk.
Noch de Hollandse Knoop, noch
de Oosterweelknoop ligt in de

haven, maar eigenlijk in de stad.
Het noorden van de haven, waar de
meeste activiteit geconcentreerd
is (meer dan 50% van de haventrafiek), wordt niet bediend door
die twee nieuwe knooppunten.’

‘Het ontbreekt politici
aan moed om het roer
eindelijk om te gooien.’
Willy Winkelmans
‘Een meer noordelijke oeververbinding zou dus veel beter zijn,
in het verlengde van de nieuw te
bouwen A102, rechtstreeks aansluitend op de verkeersknoop in
Ekeren en van daar recht door
de haven. Of het nu gaat om het
Meccano-tracé, Arup/Sum of Oosterweel-Noord (niet te verwarren dus
met Oosterweel), dat maakt niet
zoveel uit. Het belangrijkste is dat
een zo groot mogelijk deel van het
havenverkeer niet meer naar de ‘stedelijke’ Ring wordt aangetrokken.’
‘Het is hoogstnoodzakelijk om die

Ring te ontlasten door de complexiteit ervan te verminderen en de
verkeersstromen te scheiden. Het
spreekt voor zich dat daar tegelijk
een (verstandige) overkapping moet
bijkomen. Anders gezegd: Ringland
verdient uitgevoerd te worden.
Het is in alle opzichten een beter
plan, niet alleen omwille van onze
gezondheid of de extra ruimte voor
groen en stadsontwikkeling, maar
ook en vooral voor de mobiliteit.’
VA STGEREDEN
U volgt dit dossier al 20 jaar op de
voet. Ziet u het nog goed komen
voor Antwerpen en de haven?
‘Oosterweel is nooit de oplossing geweest. Dat was het in het
begin niet en is het nu nog minder.
Het is een politiek prestigeproject
geworden, met de Lange Wapper
als hoogtepunt. Het probleem is dat
alles is bedacht door ingenieurs en
politici. Nooit is een stedenbouwkundig ontwerper, een mobiliteitsexpert of een transporteconoom
betrokken geweest. Ondertussen
heeft de politiek zich wel helemaal
vastgereden.’
‘De wetenschappelijke argumenten
tegen Oosterweel blijven zich opstapelen, maar worden niet gehoord.
Het ontbreekt politici aan moed om
het roer eindelijk om te gooien. Zo
worden zelfs tegengestelde beslissingen genomen. Enerzijds beslist de
politiek op de linkeroever het grootste
dok ter wereld te bouwen en anderzijds investeert ze miljarden euro’s in
wegeninfrastructuur op de rechteroever. Dat houdt geen steek!’
‘In Antwerpen beseft men voldoende
dat Oosterweel-1990 geen oplossing
biedt, noch voor de leefbaarheid,
noch voor de mobiliteit. Hopelijk
zien politici dat ook in, vooraleer
miljarden geïnvesteerd worden om
Vlaanderen verder gewoon in de file
te laten staan.’
Jochen VANDENBERGH

‘Optimaliseer Tijsmanstunnel’
‘Optimaliseer de Tijsmanstunnel zodat
die beter aansluit bij de Liefkenshoektunnel en voer rekeningrijden in.’
Volgens mobiliteitsexpert Koen Vande
Sompele zijn dat de snelste quick-wins
voor de Antwerpse mobiliteit.

Kennedytunnel naar de linkeroever rijdt.
Ook mobiliteitsexpert Koen Vande Sompele
van het mobiliteitsbureau Traject ziet de
mogelijkheden van de Liefkenshoektunnel,
maar hij legt het gewicht elders. ‘Niet de tol
is het grootste probleem van de Liefkens-

De afschaffing van de tol in de Liefkenshoektunnel wordt wel vaker genoemd
als ‘quick-win’, of snelle oplossing
voor de mobiliteit. Daardoor zou de
Liefkenshoektunnel immers meer
verkeer aantrekken en zo de Kennedytunnel ontlasten. Vooral voor verkeer
dat uit het noorden komt (haven en
Nederland) en westwaarts moet (richting Gent en Frankrijk), is een tolvrije
Liefkenshoektunnel een betere optie
omdat het de kortste route is. Vandaag
maakt al dat verkeer op de noord-westas een flinke omweg wanneer het via de

‘Niet de tol is het grootste
probleem van de Liefkenshoektunnel, wel de beperkte capaciteit van de Tijsmanstunnel.’
Koen Vande Sompele,
mobiliteitsexpert
hoektunnel, wel de beperkte capaciteit van
de Tijsmanstunnel.’
Voor een goed begrip even een situatie-

schets. Op de kaart is, min of meer evenwijdig met de Schelde, het Kanaaldok te zien. De
Liefkenshoektunnel gaat onder de Schelde
door, de Tijsmanstunnel ligt in het verlengde
daarvan, onder het Kanaaldok. Wie via de
A12 uit Nederland of de noordelijke haven
komt, moet dus via de Tijsmanstunnel naar
de Liefkenshoektunnel en de linkeroever.
DUBBEL PROBLEEM
‘De Tijsmanstunnel heeft een dubbel
probleem’, legt Vande Sompele uit. ‘De open afritten aan weerszijden zijn erg gevaarlijk en liggen ook erg dicht tegen de
tunnel. Mede daardoor wordt die veelvuldig gebruikt door lokaal havenverkeer, met
als gevolg dat het doorgaande verkeer op
één rijvak wordt geduwd. De oplossing ligt
dan ook voor de hand. Met een extra brug
over of een tunnel onder het Kanaaldok bied
je een oplossing voor het lokale verkeer. De

op- en afritten vlak voor en na de Tijsmanstunnel kunnen dan verdwijnen.
Meteen verdubbelt ook de capaciteit
voor het doorgaande verkeer op de hele
A12.’
‘Om meer verkeer richting Liefkenshoektunnel te sturen, moet de tol zelfs niet
worden afgeschaft. Beter is het om ook
tol te vragen over de hele stadsregio, of
ineens in heel Vlaanderen een systeem
van rekeningrijden in te voeren. Tol is verantwoord, want transport is vandaag veel
te goedkoop. Het dekt de maatschappelijke kosten niet. Met tol kan je dat
enigszins in evenwicht brengen. Bovendien maakt tolheffing de andere modi,
spoor en binnenvaart, meer concurrentieel tegenover het vrachtverkeer.’ (JVDB)
Lees ook p. 14: Tolheffing stuurt het
verkeer.
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Gelukkig hebben we in Antwerpen
een crisis van die omvang nog niet
meegemaakt.
‘Als je de historiek van het dossier
bekijkt... De leefbaarheid in Antwerpen is écht niet goed. Ik vind dat wel
een crisis. Werken aan de leefbaarheid
is daarom dringend nodig.’
‘In Antwerpen zijn de stellingnames
net als in New York destijds soms ook
rudimentair: ofwel de Ring totaal verleggen, de Ring volledig inkappen of
net niet, of zelfs het verkeer in de stad
nog doen groeien. Maar als je beter
kijkt, blijkt het instrumentarium van
mogelijke ingrepen vaak veel breder
en genuanceerder. In New York hebben
we zowel de ecologisch waardevolle
gebieden doen toenemen, als de economische belangen verzekerd.’

HISTORISCHE
KANS VOOR
ANTWERPEN
Overkappingsintendant
Alexander D’Hooghe
wil snel oplossingen voor
leefbaarheidsprobleem

De leefbaarheid in Antwerpen is
zodanig slecht dat je van een crisis mag
spreken, vindt overkappingsintendant
Alexander D’Hooghe. Hij wil daarom
snel gaan met deeloplossingen, die
een latere volledige overkapping niet
in de weg staan. ‘Dit is een historische
kans om de structuur van de stad te
wijzigen voor de komende generaties.
En het ongelooflijke is dat het geen
utopie meer is.’

Alexander D’Hooghe: ‘De leefbaarheid is de
prioriteit van mijn team, niet een positionering
over de mobiliteit.’

Ingenieur-architect Alexander D’Hooghe
is sinds januari aan de slag als overkappingsintendant van de Vlaamse overheid.
Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)
stelde hem voor als ‘the best Antwerp
can get’. D’Hooghes palmares oogst alvast indrukwekkend. Op het ogenblik van
ons gesprek, dat via Skype verloopt, is hij
in Boston, waar hij professor is aan het
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Vanuit die gerenommeerde instel-

ling werkt hij ook mee aan Rebuild by
Design, het heropbouwprogramma in
New York na de verwoestende orkaan
Sandy in 2012.
Wat hebt u geleerd uit die ervaring dat
van pas kan komen in Antwerpen?
‘Er heerste al vijftien jaar een patstelling
rond de overstromingsgevoelige, maar
economisch belangrijke Meadowlands denk aan de openingsgeneriek van The
Soprano’s. Alles wat van de haven en de
grootste luchthaven in het oosten naar
Manhattan in het zuiden moet, moet
door die regio. Het lukte daar niet tot
een nieuw masterplan te komen. Economische belangen stonden tegenover
ecologische en maatschappelijke.’
‘Een crisis zoals een orkaan biedt mensen
de kans om uit de loopgraven te komen.
Via ontwerpen als nieuwe onderhandelingsmethode zijn we erin geslaagd een
deal te maken.’

ONTKOPPELING
Ringland vindt leefbaarheid ook
ontzettend belangrijk, maar begint bij
de mobiliteit: reorganiseer eerst de
Ring.
‘Ik heb groot respect voor Ringland.
Het intendantschap is te danken aan
het grote draagvlak voor leefbaarheidsthema’s dat onder meer door
jullie ontstaan is. Knap ook dat jullie zo constructief werken. Soms
moet je in een democratisch proces
tegen zijn, maar jullie werken ook aan
oplossingen. Daarom willen we het
overkappingsideaal dat Ringland heeft
gelanceerd, steunen, verder onderzoeken en zelfs versnellen.’

‘Ik kijk uit naar het studiewerk
van de Ringland Academie en
hoop daaruit te kunnen leren.’
‘Maar de primaire missie van mijn
team is leefbaarheid. Als een mobiliteitsoplossing ook de leefbaarheid
ten goede komt, wil ik die uiteraard
graag helpen faciliteren. Denk aan
maatregelen om het sluipverkeer of de
geluidsoverlast te reduceren.’
‘Relevant is voor mij ‘ontkoppeling’.
In de oude Belgische politieke cultuur zoeken partijen moeizaam naar
een compromis waarbij alle zaken
aan elkaar gekoppeld worden. Die
werkwijze is zeer kwetsbaar en niet
veerkrachtig. Maar ook de burgerbewegingen lijken me te veel
dossiers aan elkaar te koppelen. De
geschiedenis leert me dat er niets
gebeurt als je alles aan alles verbindt.
Er is veel te veel complexiteit. Bij grote
stadsprojecten moet er uiteraard een
algemene visie en marsrichting zijn.
Maar de succesvolle zijn die waarbij
de onderdelen ontkoppeld worden en
met een eigen dynamiek vooruitgaan.
Laten we daarom nu al deeloplossingen zoeken.’
VOLLEDIGE OVERKAPPING
Bestaat het gevaar dan niet dat je grotere dingen hypothekeert als je eerst
deelprojectjes realiseert?
‘Dat mag natuurlijk niet. We gaan geen
zaken onmogelijk maken. Met ons mandaat tracht mijn team in een eerste
fase dingen te doen die een volledige
overkapping niet in de weg staan.’
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Een volledige overkapping? Minister
Weyts had het over een maximale.
‘Het is niet makkelijk alles in één keer te
realiseren. Ik kijk uit naar het studiewerk
van de Ringland Academie daarover en
hoop daaruit te kunnen leren. Ik zie nog
een grote complexiteit bij de aansluitingen van de autowegen op de Ring.
We onderzoeken of de Ring ter hoogte
van de Hollandse Knoop overkapt kan
worden. Als dat kan, is de volgende
vraag of dat ook een goed idee is.’
En dat kan met 27 rijvakken?
‘De op- en afritten zijn nog een openstaande vraag. Die snijden altijd door
de kap. We zoeken of die insnijdingen
verkleind of zelfs geëlimineerd kunnen
worden.’
De gescheiden tunnels van Ringland
zijn makkelijker te overkappen.
‘Daarvoor gaan we in dialoog, ook met
jullie. Voor de zuidelijke Ring zijn we op
zoek naar een generische snede waarin
zowel de Ringland-oplossing, maar ook
de huidige en nog drie andere passen. Ik
neem geen positie in. Ik wil alleen helder
zien in de oplossingen.’
Ringland zegt: verplaats de Oosterweelverbinding naar het noorden en
alles is opgelost.
‘Ik heb daar nog geen mening over.’
Er heerst scepsis dat u aan het handje
van de minister loopt. De overkapping moet binnen Oosterweel worden
uitgevoerd.
‘Wij zijn onafhankelijk. Ik heb geen
enkele aanwijzing van het tegendeel.
In het bestek voor onze opdracht stond
dat de intendant uit moet gaan van
het ‘beslist beleid’. Anderzijds zal ik als
academicus, ontwerper en stedenbouwkundige altijd mijn mening ventileren
als ik vind dat er rampen te verwachten
zijn. Daarbij stip ik aan dat de leefbaarheid voor de Antwerpenaar onze
prioriteit is - niet een positionering in het debat over een totaaloplossing voor de mobiliteit in de Antwerpse
regio.’
PLURALISME
U noemde de actiegroepen bij uw aanstelling ‘helden’.
‘De actiegroepen, maar ook wel
degenen die de actiegroepen niet
genegen zijn. Ik vond het een mooi en
hoopvol debat omdat iedereen vocht
vanuit een geloof in wat goed is. Iedereen, zeker in de actiegroepen, maar ook
bij het bestuur en bij de administratie,
wenst te handelen voor het welzijn van
de Antwerpse burger. Zelfs mensen bij
de BAM, al begrijp ik het wantrouwen.’
‘Mijn enige vrees is dat de discussie
over de Ring en over de overkapping
politiek gerecupereerd wordt. Als een
scenario een politieke kleur krijgt,
is dat rampzalig. Dan is een project
dood. Grote investeringsprojecten
hebben een looptijd van een generatie, vier of vijf legislaturen dus. De
kans is groot dat opeenvolgende besturen zeer verschillend zijn. Daarom
is pluralisme belangrijk. Er moet ook
een draagvlak zijn voor een vorig en
een volgend bestuur.’

RAAD VAN STATE
U gelooft dat zal lukken wat al twintig
jaar niet lukt?
‘Indien niet nu, wanneer dan wel? Of het
ons zal lukken, hangt af van de Antwerpenaren. Een intendant vermag eigenlijk
niet veel. Wij kunnen alleen maar een
appel doen op de mensen. Zijn ze bereid
uit de loopgraven te komen? Als ze niet
willen samenwerken, zullen wij dat niet
kunnen forceren.’
‘Wel zeggen we: dit is een gigantische,
fundamentele, historische kans om de
structuur van de stad te wijzigen voor de
komende generaties. En het ongelooflijke is dat het geen utopie meer is. Wij
zijn al aan uitvoering aan het denken,

‘Mijn enige vrees is dat
de discussie over de Ring
en over de overkapping
politiek gerecupereerd wordt.’
wij willen gaan bouwen. Het belooft
een enorme transformatie voor Antwerpen. Je kan niet beschrijven wat dat
zal geven. Wat nu de achterkant is, een
ondankbaar gebied waar de stad haar
rug naartoe keert, wordt het nieuwe
centrale park en plein voor de hele
stadsregio. Dat dat zichtbaar geworden
is, komt door jullie, de krachtigste
burgerbeweging.’

Er loopt nog een klacht bij de Raad van
State. Houdt u er rekening mee dat
het over enkele maanden misschien
terug naar af is?
‘Ik begrijp waarom die klacht er
gekomen is: vanuit een grote frustratie over het gebrek aan transparantie
en samenwerking. Ooit zal het proces
moeten worden gemaakt van de manier
waarop grote infrastructuurwerken de
voorbije jaren gepland zijn en waarom
dat totaal inadequaat geweest is. We
moeten naar volledige transparantie en
een echt samenwerkingsmodel. Maar
de gevechten uit het verleden moeten
we niet opnieuw voeren.’
‘Ik zie momenteel niet helder in de
gevolgen van een voor de klagers
succesvolle uitspraak. Door de rechtsonzekerheid wordt het voor ons
alleszins moeilijk om de noordelijke
Ring mee te nemen in de wedstrijd
en zullen we enkel kunnen werken op
een snelle overkapping van de zuidelijke Ring. De afweging moet gemaakt
worden of men snel een maximale
overkapping op de noordelijkere Ring
wil, of dat men het belangrijker vindt
het gevecht tegen Oosterweel te blijven voeren. Ik wens de Antwerpenaren
dan veel succes toe om later nog een
consensus te vinden.’
Veerle JANSSENS
Communicatiecoördinatrice Ringland

Draagvlak bepaalt wat gebouwd wordt
De overkappingsintendant krijgt van
de regering twee jaar de tijd. De volgende maanden werkt hij aan zijn
ambitienota, die tegen het najaar
klaar moet zijn.
Alexander D’Hooghe: ‘We zetten nu
het kader uit. Wat zijn de kwaliteiten en vereisten waaraan het geheel
van de Ring moet voldoen zodanig
dat de eerste kapsegmenten daarin
kunnen passen en de volledige overkapping mogelijk blijft? Wat zijn voorts
de grote principes waar we het allemaal over eens zijn? Dat gaat over
transparantie en samenwerking, maar
ook over ecologie, stadsontwikkeling,
ruimtelijke kwaliteit, innovatie, verkeer. Over abstracte principes kan je
het makkelijker eens worden. Maar
dat is een goede eerste stap, gezien
het noodzakelijke pluralistische karakter van het project.’
‘Om tot die totaalvisie te komen richten we een klankbordgroep op. We
houden werksessies of burgerateliers
met representatieve samples van de
maatschappij, waarbij zeker ook de
burgerbewegingen aanwezig zijn. We
luisteren naar wat mogelijk is en toetsen onze eerste bevindingen af.’
Wat gebeurt vervolgens met die
ambitienota?
‘Met die nota in de hand schrijven we
een ontwerpwedstrijd uit. Ringland
heeft sterke voorzetten gegeven, die
verder uitgewerkt moeten worden.

Daarvoor nodigen we experts uit de
hele wereld uit. We hopen vijf of zes
teams aan de startlijn te krijgen die
volledige ontwerpen maken voor specifieke locaties of kapsegmenten. In die
teams hebben ingenieurs en ontwerpers, maar ook ecologisten, filosofen,
sociologen en financiële experts een
plaats.’
‘Of iets gebouwd wordt, zal sterk
afhangen van het draagvlak. Dat is het
innovatieve van onze werkwijze: de
teams zullen samenwerking moeten
zoeken met de stakeholders. Dat zijn
grote en kleine actiegroepen, Ringland uiteraard, de wijken, enzovoort.
Eigenlijk is elke inwoner van de regio
stakeholder. Dat samenwerkingsproces
noemen we onze hogedrukketel.’
‘Eind 2017 moet er een ranking
komen. Het project dat de meeste
steun geniet, en dat financieel en
technisch haalbaar is, kan snel naar
uitvoering gaan.’
Wanneer zal ik in mijn Berchemse
tuin op 100 meter van de Ring eindelijk in alle rust een boek kunnen
lezen?
‘Als we het hele bobijntje van alle nodige stappen afwikkelen - een winnaar
aanduiden, de projecten uitwerken,
goedkeuring krijgen, aannemers aanwijzen, inspraak behouden - dan
hopen we in 2021 of 2022 met de werf
voor de kap te beginnen. Dan gaan we
er wel van uit dat we samen kunnen
werken.’ (VJA)

‘Ringland kan je niet negeren.
Ik zou daar de grootst
mogelijke samenspraak mee
organiseren. Met mensen die
zo positief zijn, moet je
constant communiceren.’
‘Er is tijd verloren gegaan, dat
klopt. Maar dat belet niet dat
dergelijke knappe plannen van
mensen die geen dommeriken
zijn, bestudeerd moeten
worden.’
Graaf Paul Buysse
Gazet van Antwerpen,
1/8/2015
‘Ik ben geschrokken van de
onwil van de politiek. Ik ging
en ga ervan uit dat wie op dat
niveau aan politiek doet, het
algemeen goed voor ogen
heeft. Daarom zou ik het logisch
vinden dat politici het verhaal
van Ringland een kans geven.’
Ondernemer Wouter Torfs
Humo, 8/9/2015
‘Oosterweel is een plan van de
20ste eeuw, Ringland een visie
voor de 21ste eeuw.’
Econoom Geert Noels
Twitter, 25/4/2015
‘Eerst Oosterweel bouwen
en pas dan denken aan een
overkapping? Dat klinkt heel
hard als een politicus die een
idee omhelst om het even snel
weer te begraven. Iedereen
weet wat er gebeurt als de
spade in de grond gaat en dat
dat gekoppeld wordt aan de
belofte om de overkapping in
de komende 20 jaar te realiseren. Dan gaat het budget
integraal naar het Oosterweeltracé en komt er niets meer
in huis van Ringland. Het kan
nooit én én zijn.'
Edzo Bindels, Rotterdams
ontwerpbureau West8
(overkapping Madrid)
De Tijd, 7/5/2014

12

KANTELMOMENT
NAAR
DUURZAME
MOBILITEIT
80 procent van de verplaatsingen
te voet, per fiets, met tram, bus of (stads)trein
Antwerpen hinkt hopeloos achterop
in duurzame mobiliteit. Volgens het
Masterplan 2020 zou over vier jaar
de helft van alle verplaatsingen in de
regio moeten gebeuren met het openbaar vervoer, per fiets of te voet. Dat
mag én moet ambitieuzer, vindt Ringland. Met het plan ‘Mobiliteit Horizon
2030’ mikt de Ringland Academie op
80 procent alternatieve verplaatsingen in 2030.
‘Een mobiliteitsplan moet een horizon
hebben die verder reikt dan 2020’, zegt
Frank De Bruyne, coördinator van de
werkgroep Mobiliteit van de Ringland
Academie en gewezen mobiliteits- en
planologisch ambtenaar. ‘En het mag
niet alleen gaan over een betere doorstroming van het autoverkeer. Zelfs niet
als dat autoverkeer voor 100 procent
elektrisch zou zijn en lokaal minder zou
vervuilen. Bij duurzame mobiliteit gaat
het immers ook om minder ruimte- en
energieverbruik. Daarom moeten er
voldoende aantrekkelijke alternatieven
zijn voor de auto. Met het Oosterweelproject en het Masterplan 2020
haalt Antwerpen zelfs de bescheiden
doelstelling van 50 procent duurzame
verplaatsingen niet.’
Hinder door wegenwerken is dé reden
waarom mensen alternatieven overwegen. Dat bleek bij de werken aan

de Ring in 2004. Ook deze keer zullen
er ‘minderhindermaatregelen’ moeten worden gepromoot, maar dan wel
maatregelen die hun aantrekkelijkheid
niet verliezen zodra de werken achter
de rug zijn. ‘Ringland kiest resoluut
voor groene mobiliteit’, stelt Frank
De Bruyne. ‘De alternatieven die wij
naar voren schuiven, kunnen samen
met Ringland of zelfs nog vóór de
werken gerealiseerd worden, omdat er
weinig of zelfs geen investeringen mee
gemoeid zijn.’

‘Minder-hinder-maatregelen
mogen hun aantrekkelijkheid
niet verliezen zodra de
werken achter de rug zijn.’
Frank De Bruyne,
Ringland Academie
AANTREKKELIJK OPENBAAR
VERVOER IN VOORSTADSNET
In de wijken net buiten de Ring en vooral
binnen de Ring gebeuren de verplaatsingen al voor meer dan de helft duurzaam.
Maar hoe groter de afstand tot de Ring,
hoe minder duurzaam het vervoer naar
Antwerpen, vooral wegens het ont-

breken van frequent openbaar vervoer.
Meer dan de helft van het verkeer op de
Ring is afkomstig uit de agglomeratie.
Door voldoende stoptreinen in te zetten
in een voorstadsnet tot aan Sint-Niklaas,
Boom, Mechelen, Herentals, Turnhout,
de Noorderkempen en Roosendaal kunnen die files drastisch worden ingekort.
‘De stadstrein van Ringland maakt
gebruik van het huidige Ringspoor’, zegt
De Bruyne. ‘Hij rijdt om het half uur,
en in de spits zelfs om het kwartier, tot
25 km buiten de stad op de bestaande,
onderbenutte infrastructuur. Dat kan
voor slechts 1 procent van wat de
Oosterweelverbinding kost.’
De stations van de stadstrein op Ringland zijn knooppunten van openbaar
vervoer (tram/bus) naar de omliggende
wijken. Om overstappen aantrekkelijk te
maken is een hoge frequentie nodig, in
de spits zelfs van 5 minuten.
Op Ringland is ten slotte een bijkomende Ring-bus of -tram mogelijk.
Als bussen en trams dan nog eens
prioriteit krijgen aan kruispunten, zal
de doorstroming veel vlotter zijn. Zo
wordt het openbaar vervoer sneller én
aantrekkelijker.
FIETSOSTRADES
Tot nog toe vormt de Ring een barrière
die je met de fiets alleen kan nemen na
een omweg via de dichtstbijzijnde brug.

Die omwegen vallen met Ringland grotendeels weg. Op de overdekte zone
wordt het Ringfietspad een hoogwaardige fietsostrade, veel gezonder ook
dan het huidige. Het wordt verbreed en
ontdubbeld voor de twee rijrichtingen.
Dat is veiliger, zeker met de opkomst
van de elektrische fiets. Kruisende fietspaden verbinden stadsdelen die nu
gescheiden blijven, zoals het Nachtegalenpark en Oud-Berchem. Wil je van het
De Villegaspark naar de Brilschans, dan
hoef je niet meer te klimmen naar een
(voetgangers)brug. Uiteindelijk ontstaat
een fietsnetwerk die naam waardig.
Als je de fiets bovendien combineert
met het openbaar vervoer geraak je nog
verder. En waarom niet de fiets meenemen op de bus? In Amerikaanse steden
bijvoorbeeld zijn lijnbussen met een
fietsrek geen ongewoon gezicht. Ook
de fiets op de (stads)trein is een ideale
combinatie om overal te geraken.
WANDELVERBINDINGEN
Ook voor de stappers biedt Ringland
aantrekkelijke perspectieven. Er komen
wandelverbindingen tussen vele stadsdelen die nu gescheiden blijven. Denk
bijvoorbeeld aan een verbinding tussen
de Karel Oomsstraat en het Nachtegalenpark, of tussen de Engelselei in
Borgerhout onder de spoorlijn door via
de ‘centers’ naar de buurt Luisbekelaar.
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PARK-AND-RIDE VER VAN DE STAD,
PARK-AND-RIDE DICHT BIJ DE STAD
In de omgeving van Ringland ligt nu al
heel wat parkeergelegenheid geconcentreerd en er wordt nog bijgebouwd.
Maar voor park-and-ride liggen die parkings veel te dicht bij de stad. Pendelaars
moeten hun auto kunnen achterlaten zo
dicht mogelijk bij hun vertrekpunt, dus
aan de stations of de op- en afritten ver
van Antwerpen. Want wie op de Ring
rijdt, vormt al een deel van het probleem.
Paradoxaal genoeg functioneert de parkand-ride rond station Berchem vooral
voor Brussel.

De parkeervoorzieningen die gepland
zijn op Ringland kunnen voor Antwerpen een dubbele rol spelen. Enerzijds in
combinatie met een Velo-abonnement
- park-and-bike dus - of een openbaarvervoerticket, inbegrepen in het
parkeerticket, voor het laatste traject
binnen de Ring. Anderzijds zijn sommige
parkeertorens ook aantrekkelijk voor de
bewoners van de aanpalende wijken, die
vandaag vaak lang moeten zoeken naar
een vrije plek. Ook voor hen is de combinatie met de fiets ideaal.
TOLHEFFING OP PIEKMOMENTEN
Dat een duurzaam mobiliteitsbeleid
geen utopie is, tonen buitenlandse
voorbeelden aan. Stadstol maakt daar

© Johan Meuris

‘Veel maatregelen kosten
weinig meer dan de politieke
wil om ervoor te kiezen.
Ringland is een trigger
voor samenwerking.’

ook steeds vaker deel van uit. In Antwerpen kan een stadsbonus voor alle
auto’s die de regio binnenrijden, met
een kostprijs te vergelijken met die van
een tramticket, de financiering van de
werken bekostigen (zie Ringland-studie
IDEA Consult).
‘Maar in de eerste plaats is die
maatregel bedoeld ter sturing van
de mobiliteit’, zegt Bruno De Borger,
transporteconoom en medewerker
van de Ringland Academie. De tarieven
variëren met de verkeersdrukte. ‘De
hoofddoelstelling van tolheffing is

RINGLAND

de verkeersstromen tijdens de drukste pieken doen dalen. Op rustige
momenten en op trajecten waar er
geen fileprobleem is, hoeft dus geen
tol betaald te worden. Zo kan de tol in
de Liefkenshoektunnel bijvoorbeeld
worden afgeschaft. Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat verkeersstromen
na invoering ervan tot 20 procent
dalen en de gemiddelde snelheid met
ongeveer 30 procent toeneemt. Bovendien leidt duurder autogebruik ertoe dat
tot 30 procent meer mensen opteren
voor het openbaar vervoer.’

SAMENWERKING STAD EN REGIO
Maatregelen voor duurzame mobiliteit kunnen alleen gerealiseerd
worden in een samenwerking van de
stad en de regio, besluit Academiecoördinator Frank De Bruyne. ‘De
geplande werken bieden een kans. Zo
versmelt Ringland met een noodzakelijk en duurzaam mobiliteitsplan. Veel
maatregelen kosten weinig meer dan
de politieke wil om ervoor te kiezen.
Ringland is zo beschouwd een trigger
voor samenwerking. Een win-winsituatie voor stad én rand.’

GROENE MOBILITEIT

Ringland

Ringland

Ringland

stappen

trappen

openbaar vervoer

Ringland zorgt voor nieuwe aantrekkelijke wandelverbindingen tussen de vele
stadsdelen die nu gescheiden blijven.

Het Ringfietspad wordt een heuse fietsostrade met brede en ontdubbelde rijstroken. Dankzij Ringland worden fietsafstanden korter omdat je niet meer
moet omrijden langs een brug. Er
ontstaat een volwaardig fietsnetwerk.

Op elk kruispunt van Ringland zal het
openbaar vervoer prioriteit krijgen.
Dat betekent forse tijdswinst, omdat
alle tramlijnen en meer dan de helft van
alle buslijnen Ringland kruisen. Ook als
je verder van de stad woont, op zo’n
20 à 25 km, hoef je niet meer in de file
te staan. De stadstrein brengt je minstens om het half uur en in de spits zelfs
om het kwartier naar het centrum en
naar Ringland. Op Ringland zelf zijn de
stations knooppunten van openbaar
vervoer naar de omliggende wijken.
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Houdbaarheidsdatum Masterplan 2020 ver overschreden
De oorsprong van het Oosterweelproject en het overkoepelende
Masterplan 2020 voor de mobiliteit
in de Antwerpse stadsregio ligt al een
kwarteeuw achter ons. Dat betekent
dat we ons vragen kunnen stellen bij
de houdbaarheidsdatum ervan. Want
de mobiliteitsvisie van de BAM, de
instelling die voor de overheid beide
plannen uitwerkte, ademt nog de
tijdsgeest van toen.
Een kwarteeuw geleden waren de early
adoptors onder ons nog fier op hun
Nokia, al was die soms zo groot als een
baksteen. Ook de mobiliteitsvisie van
toen leek vooruitstrevend, want ze ging
uit van een verminderd autogebruik.
Nog maar de helft van de verplaatsingen in de stadsregio mocht tegen 2020
per auto gebeuren. We moesten meer
de fiets op of het openbaar vervoer
gebruiken.
Dat streefcijfer van 50 procent ligt
nog steeds aan de basis van studies,
zoals de milieueffectenrapporten, en
de besluitvorming rond het Masterplan 2020 en de Oosterweelverbinding.
Maar vergeleken met de huidige ambities van andere Europese steden is dat
cijfer hopeloos achterhaald. Kopenhagen, Wenen en Zürich bijvoorbeeld

willen tegen 2025 het aandeel van het
autoverkeer beperken tot 25 procent.
Dat zijn erg vooruitstrevende steden,
maar ook in andere regio’s in Noordwest-Europa is een begrenzing tot
maximaal een derde voor het autoverkeer intussen heel normaal.
PRIORITEITEN LEGGEN
Werken met percentages geeft bovendien maar een deel van de ambities
weer. De Canadese mobiliteitsexpert
Brent Toderian wijst erop dat een mobiliteitsbeleid niet draait om het vinden
van een balans tussen de vervoerswijzen. Het gaat om prioriteiten leggen.
Het Vlaams mobiliteitsdecreet doet
dat, door expliciet uit te gaan van het
STOP-principe: eerst stappers, trappers,
openbaar vervoer en pas dan privévervoer. Antwerpen daarentegen verkiest
een én-én-beleid. Dat is geen succesformule voor duurzame mobiliteit.
Groningen toont aan dat het autoverkeer aan banden leggen de sleutel is. Het verkeer in de ochtendspits
bestaat er nu voor 60 procent uit
fietsers. De autocirculatie gebeurt
enkel nog in verkeerslussen, en in de
straten van het centrum kan je als
bezoeker nergens nog langer dan een
kwartier parkeren.

Ook Wenen voerde sterke parkeerrestricties in. De bewoners van de
binnenstad gebruiken de auto er voor
minder dan 10 procent van hun verplaatsingen. Het centrum van Madrid
geraak je enkel nog in met de auto als
je er woont of een parkeerplaats hebt
op privéterrein. Lyon verminderde het
aantal parkeerplaatsen de voorbije
zeven jaar met 10 procent.

Vergeleken met de
ambities van andere
Europese steden is
50 procent autoverkeer
hopeloos achterhaald.
In Dublin zijn minder dan 20 procent
van de pendelaars automobilisten. In
Oslo betaal je nu al tol in het centrum,
tegen 2019 wil het stadsbestuur er alle
privé autoverkeer bannen. Helsinki
heeft gelijkaardige ambities. In het
kader van slimme mobiliteit wil men er
in de nabije toekomst privé autobezitters niet meer in de stad. Deelauto’s
moeten er samen met het openbaar
vervoer en actieve verplaatsingswijzen
de mobiliteitsbehoeften invullen.
Hamburg ontwikkelt een autovrij

netwerk van parken, fietsroutes en
voetgangersgebieden dat 40 procent
van de oppervlakte van de stad zal
beslaan en de districten van de stad
met elkaar verbindt. En Stockholm
werkt aan ‘world class streets’, met
prioriteiten volgens het STOP-principe. Zo komt er veel meer ruimte voor
voetgangers en fietsers en het aandeel
van de auto in het resterende gemotoriseerde verkeer (privé en openbaar)
wordt in de spits tegen 2030 teruggeschroefd tot minder dan 20 procent.
HERIJKING NODIG
Kortom, voor wie het internationale
mobiliteitsbeleid volgt, is het overduidelijk. Als Antwerpen mee wil zijn in
de beweging om tot leefbare en bereikbare steden te komen, is een herijking
van de ambities voor het mobiliteitsbeleid nodig. Een infrastructuur en
een stad die verstikt worden in overdadige autoconsumptie zijn het weinig
aantrekkelijke alternatief. Extra beton
of een groter parkeeraanbod is geen
oplossing, maar integendeel zelfs een
deel van het probleem.
Dirk LAUWERS
Mobiliteitsexpert,
UGent, UAntwerpen en KU Leuven

Tolheffing stuurt het verkeer
Transporteconomen pleiten er al
decennia voor om de files aan te
pakken met rekeningrijden op de grote
verkeersassen en tolheffing in de grote
stedelijke agglomeraties. In Londen,
Stockholm en Milaan is de maatregel
al met succes doorgevoerd. Hij is
bedoeld om het verkeer te sturen.
Ook voor Ringland adviseerde het onderzoeksbureau IDEA Consult vorig jaar een
stedelijke tol te heffen voor auto’s die de
stad binnenrijden. Die kan gecombineerd
worden met veralgemeend rekeningrijden
(bv. via kilometerheffingen) op de autowegen. De bedoeling van een vergoeding voor
het gebruik van de verkeersinfrastructuur
is in de eerste plaats mensen confronteren met de schadelijke gevolgen van hun
weggebruik: meer file, vervuiling en risico
op ongevallen. Enkel mensen en bedrijven die bereid zijn de gemeenschap te
vergoeden voor de veroorzaakte schade,
zullen nog van de wegeninfrastructuur
gebruikmaken. Dat overblijvende verkeer
kan dan veel vlotter verlopen.

Dat rekeningrijden en tolheffing ook
inkomsten opleveren, is weliswaar een
belangrijk nevenaspect, maar het is niet
de hoofdzaak. De hoofddoelstelling is
de verkeersstromen tijdens de drukste pieken van de dag te doen dalen.
Het spreekt dan ook voor zich dat tol
niet hoeft op momenten en plaatsen
waar geen fileprobleem is. In Stockholm bijvoorbeeld moet ’s avonds en
‘s nachts niet betaald worden, net

Tolheffing heeft gunstige
effecten, zowel voor de files
als voor het milieu.
zomin als in het weekend, op feestdagen en in juli. In Antwerpen zou de
tol in de Liefkenshoektunnel kunnen
worden afgeschaft. Daardoor kan die
extra verkeer naar zich toe trekken,
zowel doorgaand vrachtverkeer als
werknemers binnen het havengebied.
Een stedelijke tol van 2 euro, ongeveer

© Mariordo
evenveel als bij de buitenlandse
voorbeelden, brengt volgens de berekeningen van IDEA Consult in 30 jaar
7 miljard euro op. De voordelen zullen
sterk afhangen van hoe die middelen
worden gebruikt: beter openbaar vervoer, financiering van de overkapping,
betere fietsinfrastructuur enzovoort.
De modaliteiten van de tol kunnen sterk
verschillen naargelang de lokale omstandigheden en de politieke voorkeuren

Gevolgen invoering stedelijke tolheffing in drie steden

van de beleidsmakers. Wil men bijvoorbeeld een lager tarief voor zeer zuinige
wagens, of een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van lokale inwoners?
Hoe dan ook tonen de voorbeelden uit
het buitenland aan dat een stedelijke
tolheffing gunstige effecten heeft, zowel
voor de verkeersafwikkeling en de files
als voor het milieu.
Bovendien hebben ook gebruikers van
het openbaar vervoer er voordeel bij (zie
tabel). Zowel in Londen, Stockholm als
Milaan slonken de verkeersstromen en
nam de gemiddelde snelheid door dalende congestie toe. Het duurder maken
van het autogebruik leidde er ook toe
dat meer mensen overstappen op het
openbaar vervoer. In Londen, waar alle
inkomsten van de tol besteed worden
aan het verbeteren van het openbaar
vervoer, zijn er zo’n 30 procent meer
gebruikers.
Bruno DE BORGER
Transporteconoom UAntwerpen,
Ringland Academie
(Anas en Lindsey, 2011)

LONDEN

STOCKHOLM

MILAAN

-12 tot 20%

-16%

-12%

Tijdswinst

+30%

+30 tot 50%

(geen gegevens)

Hogere gemiddelde snelheid

+12%

+10%

+4% tot 8%

Meer gebruik openbaar vervoer

+30%

+4,5%

+7 tot 9%

Minder verkeer
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RINGFIETSPAD WORDT FIETSOSTRADE
Het huidige Ringfietspad kent succes.
Toch biedt het nog geen vlotte doorstroming, is fietsen er ongezond en
soms zelfs gevaarlijk. Met de fietsostrade van Ringland kan het sneller en
gezonder. En ja, ook fietsers hebben
nood aan gescheiden rijvakken.
Van het Sportpaleis tot de Kennedytunnel rijden auto’s over de Ring een
goede 9 km. Fietsers moeten van het
Sportpaleis tot de d’Herbouvillekaai
over het Ringfietspad niet minder dan
12,3 kilometer afleggen, of 36 procent
meer. Dat komt omdat ze moeten omrijden rond de verkeersknopen van de
Ring met de E313, E19 en A12.
De doorstroming op het huidige Ringfietspad gaat ook niet overal even vlot.
Hier en daar zijn er wel tunneltjes (onder
de Turnhoutsebaan, Borsbeekbrug,
Posthofbrug en Jan Van Rijswijcklaan),
maar veel verkeerslichten (Stenenbrug, Luitenant Lippenslaan, Grote
Steenweg, Beukenlaan/Vogelzanglaan/
Gerard Legrellelaan en Kolonel Silvertoplaan) leiden tot oponthoud. Sommige kruispunten moeten fietsers
zelfs in meer dan één lichtencyclus
oversteken.
Wij deden er van het Sportpaleis tot de
Scheldekaaien 41 minuten over, waarbij we met een snelheid van 20 km/uur
trachtten te fietsen. Ondanks oponthoud aan de verkeerslichten haalden
we gemiddeld 18 km/uur.
MET ZIJN TWEEËN
Vooral in de ochtend- en avondspits
kent het Ringfietspad in beide richtingen een hoge verkeersintensiteit.
Frequent rijden fietsers dan met
zijn tweeën naast elkaar. Dat schept
onveilige toestanden, want met de huidige breedte van 3 meter is het fietspad
te smal voor het kruisen van 2 x 2 fietsers. Daarvoor is volgens de richtlijnen
van de overheid 4 meter aangewezen.
Zelfs dan is er geen ruimte voor veilige
inhaalbewegingen door snellere (elektrische) fietsen. Bovendien lopen op
het Ringfietspad vaak voetgangers. Vergeten we vooral ook niet dat gebruikers
van het Ringfietspad extra blootgesteld
zijn aan lawaai en fijnstof.
Voor onze terugweg naar de Schijn-

poortweg kozen we het kortere
Singelfietspad: 9 km. Toch deden we er
bijna even lang over: 39 minuten, met
een gemiddelde snelheid van 14 km/uur.
Vooral het in twee keer oversteken aan de
verkeerslichten aan de Kolonel Silvertoplaan, Grote Steenweg en Turnhoutsebaan
werkte danig op onze zenuwen.
FIETSTUNNELS
Ringland geeft mogelijkheden voor
een veel betere oplossing. Fietsers
zullen allereerst kunnen genieten van
de frisse lucht en de rust. Omdat de
aansluitingen van de Ring naar de E313,
E19 en A12 ondergronds liggen, kunnen
ze de omwegen daar vergeten.
Bijkomende fietstunnels onder de
Stenenbrug, Luitenant Lippenslaan,
Wapenstilstandlaan, Grote Steenweg,
Gerard Legrellelaan en Kolonel Silvertoplaan kunnen de doorstroming
nog verbeteren. De op- en afritten bij
de tunnels geven aansluitingen op de
kruisende wegen.
2 X 5 METER
Gelijkgrondse aansluitingen zijn ook
mogelijk ter hoogte van Ten Eekhovelei/De
Gryspeerstraat,
Foorplein,
Engelselei, Nieuw Zurenborg, Luisbekelaar, Berchembrug, Generaal
Lemanstraat, Floraliënlaan, Desguinlei
en Mastvest. De verknopingen met de
fietsostrades Antwerpen-Mechelen en
Antwerpen-Lier liggen voor de hand.
Het Ringfietspad zal daardoor nog
meer fietsers aantrekken. Een dubbelrichtingsweg zal dan, zelfs verbreed,
niet echt veilig meer zijn. Ringland
stelt een fietsostrade voor met
gescheiden rijvakken zoals bij een
autoweg: 2 x 3 meter tot zelfs 2 x 5
meter. Omdat ook voetgangers een
snelle verbinding mogen genieten, is
een naastliggend en gescheiden voetpad aangewezen.
Met de fiets 20 km/uur halen zal op
Ringland geen utopie meer zijn. Om van
het Sportpaleis naar de Scheldekaaien te
rijden zouden we nog maar 27 minuten
nodig hebben. Zo wordt het Ringfietspad een hoogwaardige fietsostrade.
André ARNAUW
Ringland Academie

De ﬁetsostrade Antwerpen-Mechelen. Gescheiden rijstroken zijn ook voor ﬁetsers aangewezen.
© Provincie Antwerpen

traject
Ringfietspad
Singelfietspad
Fietsostrade Ringland

km
12,3
9
9

km/u
18
14
20

min.
41
39
27

Fietsostrades betalen
zichzelf dubbel en dik terug
Elke euro die geïnvesteerd wordt
in fietspaden of fietsostrades
levert 2 tot 14 euro aan gezondheidsvoordelen op. Dat berekenden
onderzoekers van VITO.
Fietsostrades
aanleggen
helpt
niet alleen om de verkeersknoop
mee te ontwarren. Ook onze
gezondheid vaart er wel bij. De
investeringskosten worden dubbel
en dik terugverdiend.
Luc Int Panis en Jurgen Buekers van
de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekenden
in het kader van een Europese studie
het effect van wandelen, fietsen,
autorijden en het gebruik van openbaar vervoer op onze gezondheid.
Hun rekenmodel evalueert objectief
wat investeringen in bijvoorbeeld

fietsinfrastructuur
qua
gezondheidskosten uitsparen.
Voor de investeringen van de provincie Antwerpen werd duidelijk dat elke
euro voor de aanleg van fietsostrades
minimaal 2 euro gezondsheidsvoordelen oplevert. In 20 jaar tijd is
dat een half miljard euro.
Luc Int Panis: ‘Vanuit deze studie
kunnen we alle beleidsmakers aanbevelen vooral verder te investeren
in de aanleg van fietsinfrastructuur
en fietsostrades in het bijzonder.’
Vorig jaar werd de fietsostrade Antwerpen-Mechelen afgewerkt. Voor
de volgende jaren investeert de provincie nog in snelle fietsverbindingen
tussen Antwerpen en Lier, Herentals
en Balen, Mechelen en Brussel, en de
ontbrekende schakels tussen Antwerpen en Essen.
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OVERSTAPPEN WORDT KINDERSPEL
Met de stadstrein naar en over Ringland
Stal je fiets, spring de stadstrein op,
wandel tot aan de tram, of fiets verder de stad in… Ringland bepleit een
nieuwe, efficiënte overstapcultuur.
Een belangrijke schakel in dat verhaal
is de stadstrein, met tien haltes in het
tiende district en verderop haltes tot in
de Kempen en het Waasland. Het beste
nieuws? Die stadstrein is niet moeilijk te
realiseren, want enkele voorwaarden
zijn al vervuld.

Kapellen

km

De spoorinfrastructuur voor een stadstreinlijn ligt er vandaag al, met twee
en deels zelfs vier sporen. Extra spoorcapaciteit is al gepland met de tweede
havenontsluiting voor goederentreinen,
van de haven tot voorbij Lier. De Liefkenshoekspoortunnel is al een feit.
TREINSTELLEN AL IN HUIS
Bovendien heeft de NMBS de geschikte
treinstellen al in huis: de Desiro. Die

min. aansluitingen

NOORDERDOKKEN

0

0

ANTWERPEN-LUCHTBAL

2,0

2

DAM

3,3

4

SPORTPALEIS

4,3

6

BORGERHOUT

5,8

8

OOST

6,9

10

ANTWERPEN-BERCHEM

7,9

12

BERCHEM-KERK

9,2

16

DESINGEL

10,6

18

ANTWERPEN-ZUID

11,6

20

BESTAANDE STADSTREINEN
Londen heeft sinds 1863 zijn Underground die, in tegenstelling tot wat zijn
naam aangeeft, ook bóvengronds rijdt,
maar dan vooral als stadstrein en tot ver
buiten de stad. De bewoners van Kopenhagen springen sinds 1934 op de S-Tog.
Zwitserland ontwikkelde de voorbije 30
jaar de S-netten. In het centraal station
Zürich-HB bijvoorbeeld vertrekken per
uur tussen 10 en 11 uur, 61 stadstreinen
en maar 28 treinen van het type IR, IC,
TGV of ICE. Nederland heeft voor het
hele land een Sprinternet ontwikkeld.
Die stadsregionale Sprinters rijden om
de 30 of 15 minuten. Die aanpak is leerzaam. De voorbije drie decennia werd
een vijftigtal stations geopend, meestal gelegen in voorstedelijk gebied. Dat
ging vaak gepaard met grootschalige
ruimtelijke ontwikkelingen.

Boom - Puurs - Mechelen

Haltes op het Ringspoor

ANTWERPEN-LUCHTBAL

BORGERHOUT

ANTWERPEN-ZUID

hebben goede rij-eigenschappen (vlot
optrekken en afremmen) en zijn goed
toegankelijk in combinatie met hoge
perrons. Daardoor kan de gemiddelde
snelheid vrij hoog blijven, ook bij frequente haltes, zoals bij de metro. Nog
een pluspunt: de Desiro wekt tijdens het
remmen energie op, zodat tot 30 procent meer energie bespaard kan worden
als ze worden ingezet voor de stadstreinlijn. Vandaag rijden die treinstellen
vooral op intercitylijnen met weinig haltes. Het gros van de stoptreinen die de
NMBS gebruikt, zijn dan weer zware
en sterk verouderde stellen die zoveel
energie opslorpen dat de stoptreindienst onvermijdelijk onrendabel wordt.

ANTWERPEN-BERCHEM

VANDAAG IN ANTWERPEN
In het kader van ‘Slim naar Antwerpen’
stelde de NMBS vorig jaar de aanzet tot
haar S-net voor, evenwel meteen met de
waarschuwing: ‘Verwacht geen big bang.’
Volgens de NMBS zouden er tussen 6 en
9.30 uur nu al 28.803 vrije zitplaatsen zijn
in de treinen naar Antwerpen, gemiddeld
dus 342 plaatsen per trein. Gemiddeld,
want die vrije zitplaatsen zijn er vooral
op minder interessante trajecten of op
rustige momenten, bijvoorbeeld om 6
uur ’s ochtends. Want veel treinen rijden
nog een heel eind door, voorbij de stad
en dus met lege zitplaatsen. Die treinen
beter inzetten (meer tijdens de spitsuren, op kortere trajecten dicht bij de
stad), evenals meer promotie voeren kan
ervoor zorgen dat al die vrije plaatsen
snel vol zitten.
Om het S-net kans op slagen te geven,
moet de kostprijs om een trein op het
Infrabel-net te laten rijden volgens de
NMBS wel omlaag. In België bedraagt die
7,9 euro/km, in Nederland is dat maar 1,7
euro/km. Eenmansbediening kan volgens
het spoorbedrijf helpen om de kosten te
beheersen. Over een tariefintegratie, de
toegankelijkheid van de stations, de perrons en de treinen zegt de NMBS evenwel
niets. In de stadsregio Antwerpen is de
stadstrein dus nog lang geen ‘sterk merk’

dat mensen kan overtuigen om uit hun
auto te komen. Laat staan dat die stadstrein de motor wordt van ruimtelijke
ontwikkelingen.
ZES NIEUWE HALTES
De stadstreinlijn die de Ringland Academie ondertussen vormgaf, heeft wel
een netwerkversterkende rol op het
hele spoornet. Zo bedienen de stadstreinen de drie IC-stations Berchem,
Zuid en Luchtbal. Die verdienen wel een
grondige opwaardering, met het oog op
meer overstapmogelijkheden. Tussen
die drie stations in kunnen zes nieuwe
haltes ook een naadloze overstap
bieden naar Ringland, de tram of de bus.
Ringland versterkt daarmee het ‘Tramstadmodel’, het netwerk dat De Lijn de
jongste jaren ontwikkeld heeft.
STADSTREINLIJN
VERSUS SINGELTRAM
Een stadstreinlijn verdient de prioriteit
voor een Singeltram. In de eerste plaats,
zoals gezegd, omdat de spoorlijnen er al
liggen. Treinen hebben op hun geheel
eigen baan ook veel meer slagkracht.
Tussen Noorderdokken en het Zuid is
een gemiddelde snelheid van 35 km/u
perfect haalbaar. Met de doorkoppeling
van de stadstreinlijn in de regio is zelfs
een gemiddelde snelheid mogelijk van
50 km/u. De NMBS stelde bijvoorbeeld
al voor om de lijn van Boom te koppelen
aan die naar Kapellen.
GLOBALE AANPAK
Een stadstreindienst vergt een globale,
samenhangende aanpak. Met andere
woorden: er is een intense samenwerking nodig tussen de NMBS-groep,
De Lijn, de ruimtelijke en de mobiliteitsplanners. Als een big bang niet mogelijk
is, moet de aanpak gefaseerd verlopen.
Daar is een degelijk economisch en operationeel goed onderbouwd bedrijfsmodel
voor nodig.
DE IDEALE STADSTREIN
• is naadloos toegankelijk
• is multimodaal (sluit aan op
tram, bus, fiets, wandelweg)
• gebruikt één tariefsysteem
• zet in op klantgerichte communicatie
• rijdt elke dag, van vroeg tot laat
• is verbonden met stedelijke
activiteitenpolen en goed
verdichte woonbuurten
Alleen zo wordt de stadstrein een sterk
merk, de ideale manier om je te verplaatsen, met duidelijk minder fijnstof
en minder lawaai. Ringland opent zo het
tijdperk van een slagvaardige nieuwe
overstapcultuur.
Fred VAN REMOORTEL
Gewezen adviseur openbaar vervoer,
Ringland Academie
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MINDER RING, MEER BORGERHOUT
‘Den Bretel’ wordt opnieuw levendige stadswijk

Ringland hertekent de Turnhoutsepoort in Borgerhout volledig. Er komt een unieke
groene ruimte vrij.

In station Borgerhout stap je op de voorstadstrein. De centers kunnen voor een vlotte
doorsteek opengemaakt worden, zoals ze vroeger waren.

Ooit was ‘den Bretel’ een echte stadspoort in een levendige buurt. Door
de aanleg van de Ring in de jaren 50
en later de premetro verloederde dat
stukje Borgerhout tussen de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug. Het werd
een uithoek met zware verkeersoverlast, leegstand, verkrotting en verlaten
terreinen. Ringland zal ‘den Bretel’
opnieuw doen openbloeien.

Een grote voetgangerszone ontstaat als
het invalsverkeer van de Ring afgeleid
wordt van de Turnhoutsebaan naar de
Plantin en Moretuslei. Zo krijgt ‘den Bretel’
eindelijk kansen om te groeien. Er kan
geïnvesteerd worden in de bouw van een
bibliotheek, scholen, winkelruimtes, werkplaatsen en zelfs een buurtparkje aan de
kop van de Turnhoutsebaan, op de braakliggende terreinen aan de stadspoort.

Gedaan met de barrière
tussen ‘intra’ en ‘extra muros’.
Veel verkeer van de E313 en de Singel en zowat alle bussen uit de
Kempen moeten zich een weg banen
door de weinig aantrekkelijke stadspoort in Borgerhout. Investeringen
laten er al decennia op zich wachten.
Recente
behoefteanalyses
detecteerden nochtans heel wat noden aan
de Turnhoutsepoort en omgeving.
Oud-Borgerhout beschikt over amper
1 m² groen per inwoner, terwijl minimaal
30 m² gewenst is. Er is nood aan een
districtsbibliotheek, een buurtsporthal, kinderopvang, scholen, jeugdinfrastructuur, volkstuintjes, speelterreinen,

deeltijds kunstonderwijs enzovoort.
Ringland creëert daarvoor de ruimte.
JOGGEN ZONDER GRENZEN
Ringland hertekent de Turnhoutsepoort
volledig. De chaotische verkeersknoop
met de E313 verdwijnt onder de grond en
de huidige Singel wordt versmald tot een
verkeersluwe tweebaansweg voor lokale
ontsluiting. Zo komt plaats vrij voor een
unieke groene ruimte die de link vormt
tussen Borgerhout en het Rivierenhof.
Gedaan met de barrière tussen ‘intra’ en
‘extra muros’.
Joggen naar het Rivierenhof of fietsen
naar het Xaveriuscollege en de Tuinwijk
kan dan zonder gevaarlijke verkeersbarrières te moeten kruisen. Er is plaats
voor sportvelden, waar Tubantia Borgerhout bijvoorbeeld kan voetballen.
Voorts worden winkels en diensten
rond de Turnhoutsebaan vlotter bereikbaar voor bewoners van buiten de
Ring. Aan de rand van het Ringlandpark, net naast de spoorweg en ‘extra
muros’ komt hoogwaardige ruimte
voor nieuwe betaalbare woningen,
lokale kantoren en buurtvoorzieningen. Zo kan Borgerhout meer mensen
huisvesten in een groene omgeving.

STATION BORGERHOUT
In het station Borgerhout van Ringland kan je makkelijk de voorstadstrein
nemen naar de andere districten. Je
kan er overstappen op de tramlijnen 10
en 24, maar ook op de premetro Zegel al ligt die net iets te ver weg. Voor een
nog vlottere overstap valt op termijn
daarom een verhuizing van Zegel te
overwegen, met een metrohalte onder
station Borgerhout.
OPEN DE CENTERS
Een van de grootste transformaties is
al aan de gang. De stad lanceerde een
plan om de oude spoorwegcenters
aan de Engelselei in te richten voor
lokale winkels, ambachtelijke ateliers of
ruimte voor jongeren. De meeste bak-

stenen spoorbogen onder het Ringspoor
zijn leeg of worden gebruikt als garage.
Toch openden buurtinitiatieven afgelopen najaar met minimale ingrepen zes
‘pop-upcenters’. Een mooi initiatief dat
een boost kan geven aan de buurt rond
de Engelselei, nu veeleer een ‘vergeten
straat’.
Alleen: met de huidige Ring en Singel
is die plek nog steeds een achterkant.
Die barrière beperkt de impact van het
initiatief tot de omliggende straten.
Maar met de overkapping worden de
centers ook beter toegankelijk vanuit
Borgerhout extra muros. Wanneer
enkele centers omgevormd worden tot
onderdoorgangen, kan de Engelselei
zich openen naar het gigantische Ringlandpark. In Rotterdam, Londen, Zürich
en Parijs zijn op die manier al levendige
ambachtsstraten ontstaan.
Dries WILLEMS
Sven AUGUSTEYNS
Ringland Academie
(Deze bijdrage kwam mede tot stand
na een workshop op het congres ‘Open
Ruimte’ georganiseerd door de Vlaamse
Vereniging voor Ruimte en Planning.)
Bekijk de beelden op www.ringland.be
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Over het water naar het werk
Zonder files naar je werk in de haven?
Binnenkort kan het met de waterbus.
De Schelde, de levensader van de stad,
krijgt daardoor opnieuw een centrale
en verbindende rol.

baar of privévervoer. Op de meeste
plaatsen wordt gebruikgemaakt van de
bestaande kaaien en steigers. Op andere,
zoals Liefkenshoek en Linkeroever, wordt
geïnvesteerd in nieuwe aanlegplaatsen.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf begint
in 2017 met personenvervoer over de
Schelde. Internationale voorbeelden
van onder andere Londen en Rotterdam tonen de ambitie. Daar varen al
jaren snelle hop-on-hop-off-catamarans. Je kan gewoon de boot nemen met
een openbaarvervoerticket en ook je
fiets mag vlot en gratis mee. Bovendien
reis je snel, aangenaam, comfortabel,
klokvast en er is nooit verkeershinder.
De waterbus van Rotterdam haalt een
maximale snelheid van 40 km/uur en ze
kan 200 personen en evenveel fietsen
meenemen.

64.000 WERKNEMERS
De waterbus is een efficiënt vervoermiddel en past in een breder gedragen
mobiliteitsconcept in en rond Antwerpen. De ontwikkeling maakt deel uit van
de campagne ‘Slim naar Antwerpen’,
waarvoor de haven 30 miljoen euro
uittrekt.
In de eerste plaats moet de waterbus
een waardig alternatief bieden voor de
meer dan 64.000 rechtstreekse werknemers van de bedrijven in de haven.
Daarnaast zullen ook de inwoners van de
betrokken gemeenten of bezoekers aan
de haven gebruik kunnen maken van het
transport.
De waterbussen zullen al een eerste keer
varen tijdens de Tall Ships Race, van 7 tot
10 juli 2016.
Het basisconcept werd ontwikkeld in de
‘Studie Havenland’, binnen een samenwerking tussen het ontwerpbureau
Stramien en Daddy Kate, BC Architects
and Studies en BAS.

DRIE TRAJECTEN
Er komen drie waterbustrajecten op de
Schelde. De Regiolijn vaart tussen Bazel
en het Steenplein, de Stadslijn tussen
Hoboken en het MAS en de Havenlijn
tussen het Steenplein en Lillo. Daarnaast
komt er aan de Lillobrug, die vaak open
staat, een extra veerpont.
Op elke lijn zullen vijf tot zes boten
ingezet worden. Aan de haltes kan je
naadloos overstappen op ander open-

Wim DEBAENE
Stramien

Met de waterbus ben je verzekerd van een vlotte verbinding.

© Stramien

Wachten in de tram
Het is niet alleen vaak wachten óp de
tram, het is ook wachten ín de tram.
Met de chronometer in de hand gingen
we van enkele lijnen de verliestijden
aan haltes en verkeerslichten meten. De
resultaten zijn ontstellend.

daarna mag de tram vertrekken. Met
andere woorden: 5 à 6 auto’s krijgen
voorrang op een tram met pakweg 100
passagiers. Zo gaat het er in de stad op
veel kruispunten aan toe.
Bij het kruisen van de Singel verliezen
alle trams en bussen veel tijd. Met de
chronometer stelden we vast dat ze
daar gemiddeld 37 seconden verliezen.
Dagelijks steken ruim 50 lijnen (55% van
alle lijnen uit de regio) samen meer dan
5.000 keer de Singel over. Sommige doen
dat zelfs twee keer per rit, zoals de trams
4 en 24. Samen verliezen al die trams en
bussen dagelijks dus ruim 51 uur.

kan iedere lijn de reizigers niet alleen
sneller vervoeren maar ook een betere
frequentie bieden. Met de tram reizen
wordt dan attractiever en dat zal meer
reizigers aantrekken. Een vicieuze cirkel,
maar dan in de positieve zin.
Ringland gelooft daarin. Dat het bovengrondse verkeer op de Singel grotendeels
verdwijnt, in Berchem en Borgerhout zelfs
helemaal, zal voor alle radiale lijnen een
gevoelige tijdswinst opleveren, want tram
en bus moeten er niet langer wachten.
André ARNAUW
Ringland Academie
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Gemiddeld genomen verliest de tram
ruim 15 procent van zijn tijd aan verkeerslichten. Op Lijn 4 is dat zelfs 23 procent.
Opvallend is het voorbeeld van tram 2,
een grotendeels ondergrondse lijn. Zo
krijgen de linksafslaande auto’s op het
kruispunt van de Jan Van Rijswijcklaan
met de Singel als eerste groen licht. Pas

Rekening houdend met iets minder ritten
tijdens weekends en vakanties loopt het
verlies per jaar op tot ruim 16.000 uur.
Gemiddeld kost de tram of bus een uur
laten rijden 110 euro. Per jaar kost dat
tijdverlies dus 1,76 miljoen euro, alleen al
aan de Singel.
De tram altijd groen licht geven lijkt misschien niet echt realistisch - al blijkt het
in buitenland wel te kunnen. De verliestijden halveren moet hier dan toch ook
een minimaal haalbare inspanning zijn.
Per lijn kan het beperken van de verliestijd zelfs een of meer trams uitsparen.
Of nog beter: met hetzelfde aantal trams
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PARK-AND-RIDES VOOR PAKJES
Pakjes voor winkels, bedrijven, magazijnen en ook voor steeds meer
particulieren in de stad worden vandaag vaak geleverd met te grote en
soms halflege vrachtwagens. Systemen van ‘stadsdistributie’ moeten
de verkeersdruk verminderen. Pakjes
worden dan verzameld aan de rand
van de stad, waarna ze met kleinere
voertuigen naar het centrum worden
gebracht.
Het succes van e-commerce heeft
de druk op de steden alleen maar
vergroot. Grote en soms halflege
vrachtwagens rijden tot hun eindbestemming in de kernstad. En het zijn
er steeds meer. In die verkeersdrukte
verliezen transporteurs veel tijd. In
verhouding is die zogenaamde last
mile net daarom erg duur. Goederen
overladen en op een andere manier
ter plaatse brengen is het alternatief.
En dat werkt, tonen experimenten
aan.
CityDepot, dat succesvol werd opgericht in Hasselt en sinds de overname
door Bpost is uitgebreid naar andere
steden, verzamelt losse transporten
op enkele goed ge-legen plaatsen
net buiten het centrum. Van daaruit
worden ze gehergroepeerd en verder
naar de stad vervoerd met kleinere
transportmiddelen.
In Kortrijk heeft het stadsbestuur niet
alleen elektrische fietsen aangeschaft,
maar ook ‘cargofietsen’. Die kunnen
tot 250 kilo vervoeren en passen veel
beter in de binnenstad.

In Antwerpen is de ontwikkeling gepland van Blue Gate, een watergebonden bedrijventerrein op het
vroegere Petroleum Zuid. Dat kan
diezelfde rol van herdistributie vervullen. Maar één plek is niet voldoende.
Er moet een systeem uitgebouwd
worden voor de hele stadsregio.
NETWERK
Het systeem van stadsdistributie is
het best parallel uit te bouwen met
de park-and-rides voor personenvervoer. Die P&R bieden pendelaars een
kwaliteitsvol alternatief in de vorm
van een snelle tram- of treinverbinding

naar het centrum vanaf een parkeerplaats aan een afrit van de autoweg,
bij voorkeur ver genoeg in de rand van
de agglomeratie.
Aan die P&R zijn ook andere voorzieningen uit te bouwen, zoals garages,
fietsverhuur- en fietsherstelplaatsen,
vergaderaccommodatie of goederendepots. Die depots kunnen samen
een netwerk vormen voor de hele stadsregio. Pakjes afleveren of afhalen kan
gecombineerd worden met de interne
herverdeling over de verschillende
depots, van waaruit ze bijvoorbeeld
per fietscargo naar de eindbestemming
gebracht kunnen worden.

KNOOPPUNTEN
In Antwerpen liggen enkele knooppunten voor de hand.
• In het noorden gaat het om de
omgeving van de Kleine Bareel,
aan de splitsing van nog aan te
leggen tramlijnen naar Kapellen en
Brasschaat.
• In het oosten komt de omgeving
van de rotonde van Wommelgem in
aanmerking, of wat verderop bij de
P&R ter hoogte van Oelegem, waar
de twee autowegen samenkomen.
• In het zuiden is de afrit Kontich
aangewezen. De verlenging van de
tram vanuit Mortsel en/of Edegem is
daar alvast gepland.
• Op de linkeroever is een plek te
organiseren ter hoogte van de
terminus van de tram in Melsele. Als
die tram wordt doorgetrokken, kan
het depot ook verderop.
• Bijkomende verdeelpunten zijn
Blue Gate en de Spitsenstraat op
het Eilandje, waar nu al een depot
gevestigd is.

CityDepot vervoert pakjes naar het centrum van de stad met kleinere transportmiddelen.

De beste locaties zijn uiteraard die die
aansluiten op het stedelijke hoofdwegennetwerk, gevormd door de
Plantin en Moretuslei, de Leien en de
Noorderlaan. Niet toevallig sluiten ook
de drie knooppunten die Ringland plant
op de Doorgaande Ringweg daarop
aan, als ontsluiting vanop de toekomende snelwegen. (PV)

Codetaal voor vooruitziende stadsontwikkeling
Betaalbare woningen, aantrekkelijke
en leefbare buurten: er is geen stad
of gemeente waar die vragen niet op
de beleidstafel liggen. Maar hoe pak
je dat aan en hoe valt de groeiende
mobiliteit daarmee te rijmen? TOD,
VBR en CLT zijn de codewoorden.
Transit-oriented development vormt
een belangrijke invalshoek voor
vooruitziende stadsontwikkelig, verhandelbare bouwrechten en community land trust zijn uiterst geschikt als
beleidsinstrument. Een kennismaking.
TOD
Transit-oriented development is een
stedenbouwkundig principe dat ontwikkelingen rond wonen, werken en
voorzieningen concentreert in dichte
kernen en rond multimodale knooppunten van openbaar vervoer.
Wereldwijd moet dat hét leidende
ontwikkelingsprincipe worden in sterk
verstedelijkte gebieden. Het is immers
de beste garantie om bevolkingsgroei en economische ontwikkeling te
laten samengaan met leefkwaliteit en
bereikbaarheid. Ørestad in Kopenhagen, Vauban in de Duitse stad Freiburg

en de vertrammingsprojecten in veel
Franse steden zijn bekende Europese
voorbeelden.
TOD staat echter haaks op het Vlaamse
model van ruimtelijke spreiding dat
mee de mobiliteit deed ontsporen.
Brussel en Antwerpen staan in de top
drie van meest filegevoelige steden ter
wereld. Zonder grondige beleidswijziging zal dat fenomeen zich alleen maar
verder verspreiden in heel Vlaanderen.
Het is dus hoogstnoodzakelijk om in
‘Verkavelingsvlaanderen’ de omslag
te maken. In Vlaams-Brabant geeft
Regionet Leuven, winnaar van de
Vlaamse Planningsprijs 2014, het goede
voorbeeld.
Het spreekt voor zich dat de ontwikkelingsmogelijkheden die Ringland biedt,
met zijn tien nieuwe wijken rond het
Ringspoor, volledig aansluiten bij het
TOD-principe.
VBR
De kansen die Ringland biedt, vormen
ook een alternatief voor ontwikkelingen op minder goed gelegen plaatsen.
Dat kan via het principe van verhandelbare bouwrechten. Socialehuisvestingsmaatschappijen bijvoorbeeld kochten

vroeger vaak gronden op in slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden. Beter
zou zijn die niet te bebouwen en de
bouwrechten op die plek te verhandelen in ruil voor beter gelegen gronden
op Ringland, die toch allemaal eigendom zijn van de overheid.
Dat zou een dubbele winst opleveren:
een concentratie van nieuwe betaalbare woningen, goed gelegen bij veel
groen, openbaar vervoer en tal van
voorzieningen, en het vrijwaren van
open ruimte elders.
CLT
Community land trust gaat nog een
stap verder. Dat idee wil een antwoord
bieden op het fenomeen van de ‘onverdiende meerwaarde’. Grondwaarde
wordt grotendeels gecreëerd dankzij
de investeringen door de overheid en
de gemeenschap. Door de aanleg van
infrastructuur bijvoorbeeld worden
grondeigenaars doorgaans rijker, terwijl de investerende overheid de winst
misloopt. Bovendien prijst de stijgende
grondwaarde de armere bevolking weg.
Het antwoord van CLT’s bestaat erin
om gronden niet alleen gemeenschappelijk te maken of te houden, zoals in

het geval van Ringland, maar ook om
de eventuele waardevermeerdering
ten goede te laten komen aan diezelfde
gemeenschap.
De Amerikaanse steden Atlanta en
Denver experimenteren al met CLT. In
de buurt van nieuwe metrostations
creëren ze betaalbare woningen door
een deel van de grond te verwerven en
te ontwikkelen wanneer hij nog betaalbaar is. CLT’s kopen ook bestaande
woningen aan via voorkooprecht, om
ze daarna betaalbaar te verhuren of te
verkopen. Bij verkoop blijft de grond
in handen van de trust. Het woonrecht
wordt wel verkocht. Eigenaars kunnen
later ook een (beperkter) deel van de
meerwaarde recupereren.
CLT is voorts een geschikte formule om
nieuwe woonvormen, zoals cohousing, op te zetten. De CLT ondersteunt
ook zwakkere groepen, die bijvoorbeeld
aangewezen zijn op de huurmarkt. Sociale
rechtvaardigheid is het uitgangspunt.
Ook voor dergelijke vernieuwende experimenten biedt Ringland de ideale ruimte.
Met dank aan Hans TINDEMANS (VRP),
Geert DEPAUW (CLT Bxl) en Frank
VANDEPITTE (CLT Gent).

20

Hittestresskaart van de stad Antwerpen.
Rode gebieden hebben last van verhoogde hittestress, blauwe gebieden niet.
(Bron: VITO 2013)

SLIMME STAD ANTICIPEERT
OP KLIMAATVERANDERING
Parken en rivieren koelen stad af en verminderen overstromingskans
Onze steden moeten dringend ‘klimaatrobuust’ worden: minder kwetsbaar
voor de gevolgen van de klimaatverandering. De verkoelende Ringlandparken kunnen daarbij helpen. De
Schijn wordt opnieuw een echte stadsrivier en doet de overstromingskans
afnemen. Op die manier levert Ringland een bijdrage aan het Klimaatplan
van de stad Antwerpen.

Antwerpen is de warmste stad van Vlaanderen, en dat is niet altijd iets om trots op
te zijn. Want Antwerpen ondervindt het
meeste last van het hitte-eilandeffect: de
stadskern warmt in de zomer meer op dan
het buitengebied. Vooral ’s nachts is dat
temperatuurverschil te merken, want een
stedelijke, verharde omgeving houdt de
warmte beter en langer vast. Tijdens hittegolven zorgt dat voor meer ‘hittestress’.

Stadsbewoners liggen zwetend wakker in
hun bed, terwijl het platteland afkoelt tot
een aangenamer niveau, een temperatuurverschil van soms wel 8 graden.
Minder verharding en meer groen in de
stad kunnen het hitte-eilandeffect merkelijk
verminderen, zo blijkt uit onderzoek. Groengebieden zoals de Zoo, het Stadspark of het
Rivierenhof vormen ‘cool spots’ in de Antwerpse binnenstad (zie hittestresskaart).

De ruim 350 ha aan nieuwe bossen en
parken en de groene woonzones van Ringland zullen een belangrijke bijdrage leveren
om het hitte-eilandeffect in Antwerpen
tegen te gaan. De grote troef van Ringland
is dat het zowel groen als verkoeling brengt,
net waar Antwerpen het echt nodig heeft:
dicht bij de binnenstad. Studies wijzen ook
uit dat de verkoeling niet alleen gebeurt in
het groengebied zelf. Het verkoelende effect
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van een 400 meter breed park werkt nog
zo’n 400 meter verder door in de omgeving.
’s Zomers ligt Ringland dus als een verfrissende sjaal rond Antwerpen.
REGENWATER SLIM OPVANGEN
Onderzoek voorspelt dat we in Vlaanderen
drogere zomers zullen krijgen met een grotere kans op extreme onweders, waarbij
in korte tijd veel water uit de hemel valt.
Met overstromingen tot gevolg. We moeten nadenken over hoe we water kunnen
vasthouden tijdens slagregens, niet alleen
om overstromingen te vermijden, maar ook
om het water later te kunnen gebruiken
tijdens droge periodes.
Trouwens, de hele waterhuishouding rond
de Ring mag duurzamer. Vandaag moet
het overtollige regenwater continu weggepompt worden wegens de diepere ligging
van de rijweg. Dat is een energievretende
en weinig duurzame methode. Het park van
Ringland dat boven op de tunnelkokers komt
te liggen, zal een groot deel van het regenwater ter plaatse kunnen bufferen of via
zwaartekracht laten afwateren in nieuwe of
bestaande grachtenstelsels. Op die manier
kan het pompen sterk verminderd worden.
Waterretentie - het opvangen van regenwater - is consequent geïntegreerd in het
landschapsontwerp van Ringland. Zo staan
er verschillende vijvers op het plan. En in
de bebouwde delen van Ringland wordt
gedacht aan groendaken, hemelwaterneutrale woonwijken en waterspeeltuinen:
allemaal plaatsen waar regenwater ter
plekke maximaal gebufferd en geïnfiltreerd
wordt. Zo hoopt Ringland zijn steentje bij te
dragen aan een betere en klimaatbestendige
waterhuishouding.
RUIMTE AAN DE SCHIJN
In het buitenland geven tal van steden prioriteit aan het terugbrengen van waterlopen
in het stadsweefsel, in combinatie met flankerend groen. Een sprekend voorbeeld is
het Saw Mill River-project in New York. Die
waterloop verdween bijna een eeuw lang uit
het straatbeeld, maar kreeg in 2011 weer zijn
plaats in de stad. Met Ringland wordt zo’n
ontwikkeling ook mogelijk voor de Schijn.
Iedere Antwerpenaar kent ’t Schijn, maar
tegelijk weet niemand waar die rivier nu precies stroomt. Ze is immers sterk ingeperkt
in overwelvingen en betonnen kokers. Het
Groenplan van de stad Antwerpen heeft de
ambitie om de rivier weer dichter bij de stad
te betrekken. Met Ringland kan de Schijn zijn
functie van stadsrivier weer volop opnemen,
doordat de barrièrewerking van de Ring grotendeels wordt opgeheven. Via Spoor Oost
kan Borgerhout opnieuw in rechtstreeks
contact komen met de Schijnvallei. De afwatering verbetert en de overstromingskans in
dat stadsdeel neemt af.
Door de Schijn boven op het tunneldak
te laten stromen, maakt Ringland het ook
mogelijk om aan blauw-groene natuurontwikkeling te doen, recht in het hart van
de stad. Die ontwikkeling heeft nog tal van
andere voordelen: een stedelijke omgeving
met veel groen en water is aantrekkelijker
om in te wonen, het geluid wordt gedempt
en de lucht wordt gezuiverd. En, niet onbelangrijk, het vastgoed met zicht op groen
en water stijgt in waarde.
Filip MEYSMAN
Specialist Milieuchemie, VUB
Ringland Academie

Waterretentie is consequent geïntegreerd in het landschapsontwerp van Ringland. Bij het knooppunt aan de Plantin en Moretuslei is een
grote vijver gepland voor de opvang van hemelwater. (Afbeelding Omgeving)

© Ian Coomans
↑ Park Spoor Noord. Een waterspeeltuin
brengt verkoeling in de zomer. Aangelegd met olivijnzand haalt een speeltuin
ook nog eens CO2 uit de lucht.
→ In het buitenland halen tal van steden
waterlopen weer in de stad. Een sprekend
voorbeeld is het Saw Mill River-project in
New York.

← In een wadi kan overtollig oppervlaktewater even vastgehouden worden. Dat is
nodig bij slagregens.

Speelplein met olivijn helpt klimaat
Speeltuinen kunnen het klimaat een
handje helpen. Het speelplein moet
dan wel aangelegd zijn met een speciaal soort zand: olivijnzand, een groen
mineraal met handige eigenschappen
in de strijd tegen de klimaatverandering. Wanneer de olivijnzandkorrels nat
worden, lossen ze langzaam op. Dat verweringsproces haalt CO2 uit de lucht.
Geologen kennen dat proces al lang.
Zo’n 30 miljoen jaar geleden botste India
tegen het Aziatische continent. Daardoor
ontstond de Himalaya. Meteen begonnen de nieuwe bergtoppen te verweren,

waarbij olivijn en andere mineralen in
oplossing gingen. Het verweringsproces
haalde toen zoveel CO2 uit de lucht, dat
het klimaat afkoelde en op Antarctica
een ijskap ontstond.
Door een speelplein met olivijnzand aan
te leggen veroorzaak je niet meteen een
ijstijd. Maar het is wel een eenvoudige,
veilige en natuurlijke manier om CO2 uit
de lucht te halen.
Rotterdam heeft onlangs onderzocht
hoe het gebruik van olivijn kan bijdragen
om zijn klimaatdoelstellingen te realiseren. De stad gaat nu de toepassingen
van het zand stimuleren.

Ook voor Ringland zijn er behoorlijk
wat mogelijkheden om het groene
wondermineraal te verwerken. Olivijn
kan gemengd worden in de teelgrond die zal dienen voor de aanplant
van bomen. Aangezien op Ringland
heel wat bomen komen, biedt dat
zeker kansen. Voorts kan olivijnzand
gebruikt worden om de voegen tussen straatstenen op te vullen en als
substraat op groendaken. Uiteraard
kan het ook toegepast worden voor
de aanleg van de talrijke fietspaden,
sportvelden en speeltuinen waarin
Ringland voorziet. (FM)
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RINGLAND IS CO2-NEUTRAAL

Positieve eﬀecten van beton gieten wegen ruimschoots op tegen negatieve

De 350 ha groenuitbreiding van Ringland is jaarlijks goed voor 904 ton minder CO2. (Afbeelding Omgeving)

Eerst het minder goede nieuws. Grote
infrastructuurprojecten leiden onvermijdelijk tot een aanzienlijke uitstoot
van CO2 of koolstofdioxide. Dat is
een broeikasgas dat mee verantwoordelijk is voor de opwarming van
de aarde. De belang-rijkste bron van
CO2 bij bouwwerken is het gebruik
van beton. Bij de aanmaak van
1 kubieke meter beton komt ongeveer
350 kg CO2 vrij, wat niet weinig is.
Tot nu toe is het niet verplicht om die
‘beton-emissie’ in rekening te brengen. De CO2-emissie als gevolg van de
aanleg van de Oosterweelverbinding
is bijvoorbeeld niet opgenomen in het
milieueffectenrapport, noch in het Klimaatplan (CO2-inventaris) van de stad
Antwerpen. De CO2 komt nochtans

ergens de lucht in. Daarom vindt Ringland het belangrijk daar wel rekening
mee te houden.
Bij de volledige realisatie van Ringland
zou 1.895 kiloton CO2 vrijkomen. Dat
is heel veel. Maar het goede nieuws is
dat, vergeleken met de huidige situatie,
Ringland ook op verschillende manieren leidt tot een vermindering van de
CO2-uitstoot.

van het verkeer, en ook dat leidt tot
een belangrijke CO2-reductie. De CO2uitstoot van een auto stijgt immers
wanneer hij trager rijdt en gaat dramatisch de hoogte in wanneer hij in
een file terechtkomt (zie ﬁguur links).
Doordat Ringland de files substantieel
vermindert, is er tijdens de ochtend- en
de avondspits dus ook minder CO2-uitstoot, tot zo’n 4 procent.

MINDER UITSTOOT
DOOR STADSBONUS
Wie gebruik wil maken van het verkeerssysteem van Ringland, zal een
kleine bijdrage moeten betalen.
Het voordeel voor de automobilist
is een vlotte doorgang. Vandaar de
naam ‘stadsbonus’. Zo’n slimme heffing remt ook onnodig verkeer op de
Ring af, en stimuleert het gebruik van
openbaar vervoer. In buitenlandse
steden heeft dat aantoonbaar geleid
tot minder verkeer én minder emissies.
Volgens berekeningen van de Ringland
Academie zal door de stadsbonus de
CO2-emissie op de Ring met zo’n 15
procent dalen.

MINDER UITSTOOT
DOOR LAGERE SNELHEID
Ook buiten de spitsuren heeft Ringland een effect. De CO2-uitstoot
verhoogt immers ook wanneer
een auto sneller rijdt dan 90 km/
uur. Op de huidige Ring bedraagt de
maximumsnelheid bij vlot verkeer 100
km/uur. Bij Ringland wordt dat 90 km/
uur op de Doorgaande Ringweg (DRW),
en 70 km/uur op de Stede-lijke Ringweg (SRW). Die aanpassing van de
maximumsnelheid zal de CO2-uitstoot
verder lichtjes doen dalen.

MINDER UITSTOOT
DOOR MINDER FILES
Het gescheiden tunnelsysteem van
Ringland bevordert de doorstroming
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RINGLAND COMPENSEERT CO2-UITSTOOT BETON

500

0

23 JAAR
Als we al die CO2-winsten bij elkaar
tellen, komen we aan een vermindering van 80 kiloton CO2 per jaar. Gaan
we uit van 1.895 kiloton CO2-emissie
door de aanleg van Ringland, dan hebben we dat, berekend voor het huidige
wagenpark, volledig gecompenseerd na
ongeveer 23 jaar (zie ﬁguur rechts).
Omdat de levensduur van de Ringlandinfrastructuur geschat wordt op 40 à 50
jaar kunnen we besluiten dat Ringland
dus zeker als een CO2-neutraal project
beschouwd kan worden.
Ringland draagt dus ook op deze manier
substantieel bij aan het Klimaatplan van
de stad Antwerpen.

RINGLAND-BOS HAALT
CO2 UIT DE LUCHT
Door fotosynthese halen bomen op
een natuurlijke manier CO2 uit de lucht.
Voor 1 hectare bos in Vlaanderen is
dat jaarlijks gemiddeld zo’n 4.750 kg
CO2. Meer bos en groen betekent dus

Gerealiseerde CO²-reductie (kton)

CO²-emissies (g CO² /km)

CO2-UITSTOOT IS STERK AFHANKELIJK VAN SNELHEID VERKEER

meteen ook minder CO2. Ringland zorgt
in één klap voor een enorme groenuitbreiding, zo’n 350 ha, waarvan de helft
bos of parklandschap. Dat is goed voor
904 ton minder CO2 per jaar, ofwel 45
procent van het effect dat de lageemissiezone beoogt.
Voorts is nog extra CO2-winst te halen
door energiezuinig te bouwen, door de
aanleg van CO2-adsorberende grindpaden en door de verwarming van de
gebouwen op Ringland via warmtenetten.
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snelheid (km per uur)

Ringland CO2 neutraal na 23 jaar

We ondervinden steeds meer de
gevolgen van de klimaatverandering: de winters worden zachter, de
zomers droger en het groeiseizoen
begint steeds vroeger. Daarom is het
noodzakelijk om ook bij grote infrastructuurprojecten de klimaateffecten
zo goed mogelijk door te rekenen. De
werkgroep Leefbaarheid van de Ringland Academie maakte dan ook een
‘CO2-begroting’ op. De conclusie is
dat de positieve effecten ruimschoots
opwegen tegen de negatieve.
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Gezondheidsstudie Ringland
oogst internationaal erkenning
Ringland oogst internationaal erkenning. De gezondheidsstudie die kon
worden uitgevoerd dankzij crowdfunding, is bekroond door de
Wereldlongorganisatie. Ze werd uit
2.200 studies geselecteerd om te
worden voorgesteld tijdens de wereldconferentie in december 2015 in
Kaapstad.
Wetenschappers en dokters toonden
met cijfers aan dat de volledige overkapping van Ringland de luchtkwaliteit
en bijgevolg ook de gezondheid van
300.000 mensen gevoelig verbetert.
Dokter Daan Van Brusselen, coördinator van de studie: ‘Het sterftecijfer ligt
tot 18 procent hoger bij mensen die
binnen 100 meter van een grote verkeersas wonen. Binnen 300 meter van
een autoweg worden meer hart- en
vaatproblemen vastgesteld. Zelfs tot
op 1.500 meter zijn er belangrijke waarneembare effecten op de gezondheid,
zoals meer vroeggeboortes, astma en
luchtwegeninfecties bij jonge kinderen.’

‘De Wereldlongorganisatie
geeft aan dat openbare
gezondheid veel centraler
moet staan bij grote
infrastructuurprojecten.’
Dokter Daan Van Brusselen
Met een volledige overkapping kunnen
jaarlijks 21 sterfgevallen voorkomen
worden. En dat is nog maar het topje van
de ijsberg. Er zullen minder chronische
longpatiënten zijn. Minder mensen zul-

len naar de dokter moeten of op de
spoeddienst belanden. Ook de ziektezorgfactuur van de overheid vaart er
dus wel bij.
‘Met de selectie van de Ringland-studie
geeft de Wereldlongorganisatie aan
dat men op een andere manier moet
nadenken over grote infrastructuurprojecten’, zegt dokter Van Brusselen,
die de studie voorstelde op de wereldconferentie. ‘De volksgezondheid moet
daarin veel centraler staan.’
De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat jaarlijks 7 miljoen doden
vallen door slechte luchtkwaliteit.
Daarmee is slechte luchtkwaliteit
de belangrijkste milieugerelateerde
oorzaak van overlijden geworden.
Het is een globaal probleem, dat
echter lokaal moet worden aangepakt. De gezondheidsstudie van
Ringland draagt daartoe bij. ‘De
Wereldlongorganisatie ziet in dat ook
burgers daarbij betrokken kunnen
worden. Ook universiteiten (UGent,
KU Leuven en UHasselt) hebben
meegewerkt. Dit is een mooie beloning
voor de inspanningen van veel mensen’,
zegt Van Brusselen.
Ook de London School of Hygiene &
Tropical Medicine, een van de belangrijkste centra ter wereld op vlak van
volksgezondheid, prees de initiatiefnemers van de gezondheidsstudie voor
hun ‘funky, out of the box thinking’ en
de manier waarop ze overheden in
beweging krijgen.
Na zijn bezoek aan de wereldlongconferentie is Daan Van Brusselen er nog
meer van overtuigd dat een volledige
overkapping met luchtfilters noodzakelijk is. ‘Als men slechts korte stukken
overkapt, zal de uitstoot van de Ring
nog steeds in de stad terechtkomen.’

Grote prijs voor
toekomstige generaties

In oktober 2015 heeft Ringland de
‘Grote prijs voor toekomstige generaties’ gewonnen.
Met haar keuze wilde de jury benadrukken ‘wat Ringland aantoont: dat zelfs
voor complexe projecten die uiteenlopende uitdagingen aangaan, burgers
zich kunnen organiseren en een onderbouwde bijdrage kunnen leveren tot

een duurzame toekomst voor onze
steden. Duurzame ontwikkeling moet
bottom-up tot stand kunnen komen.
Niet alleen wordt Ringland gedragen
door burgers, het wordt ook uitgevoerd op een onderbouwde, serieuze,
bestudeerde en gestructureerde wijze.’
Bovendien apprecieerde de jury het
ook heel sterk dat de participatie zich
niet beperkt tot de groep ‘overtuigden’
van duurzame ontwikkeling.
De ‘Grote prijs voor toekomstige generaties’ werd in het leven geroepen
om initiatieven te belonen die met
succes de vier dimensies van duurzame ontwikkeling een plaats geven
in hun dagelijkse werking: aandacht
voor milieu en sociaal welzijn, een
economisch houdbaar model en een
participatieve aanpak. Ringland won
ook de publieksprijs.

Charlotte Deckers uit Borgerhout was de eerste die zich kandidaat stelde om de luchtkwaliteit
in haar straat te meten.
© Ringland

Antwerpenaren curieuzeneuzen
naar luchtkwaliteit
Niet minder dan 2.000 inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven gaan in
Antwerpen de luchtkwaliteit meten. De
‘burger-wetenschappers’ werken in mei
mee aan het project ‘CurieuzeNeuzen’, een
initiatief van de Ringland Academie. Het
wordt wetenschappelijk begeleid door de
VUB en de Universiteit Antwerpen.

of door het ‘canyon’-effect. In een drukke,
afgesloten straat blijven vervuilende stoffen
vaak hangen en is de luchtkwaliteit slechter,
terwijl in een buurt met meer open bebouwing of dicht bij een park de lucht veel
beter is. Die buurt-tot-buurtvariatie wordt
met CurieuzeNeuzen nu ook nauwkeurig in
kaart gebracht voor stikstofdioxide.

Vier weken lang zullen overal in de
stad aan de ramen meetbuisjes voor
stikstofdioxide (NO2) hangen. Ook de
neerslag van fijnstof op het bord van de
installatie wordt gemeten. Stikstofdioxide
en fijnstof zijn belangrijke indicatoren voor
luchtverontreiniging.

PRIMEUR
Het is de eerste keer dat in Europa op een
dergelijke grote schaal een citizen-scienceproject rond luchtkwaliteitsmetingen
uitgerold wordt. Dat dat net in Antwerpen
gebeurt, is niet toevallig. In West-Europa
vormt Antwerpen met zijn drukke verkeersassen een hotspot met hoge NO2- en
fijnstofconcentraties.
Een tweede reden om in Antwerpen
metingen te houden, zijn de initiatieven
die op stapel staan om de luchtkwaliteit
te verbeteren. In afwachting van de overkapping wordt op 1 februari 2017 de
lage-emissiezone van kracht, waarbij verouderde wagens geweerd worden uit de
binnenstad. Het CurieuzeNeuzen-project
kan gebruikt worden om een zogenaamde
nulmeting uit te voeren. Door de toestand vooraf te meten kan later de impact
van beleidsinitiatieven zoals de lageemissiezone en Ringland daadwerkelijk
vastgesteld worden.

CITIZEN SCIENCE
CurieuzeNeuzen is een voorbeeld van citizen science, waarbij de stadsbevolking
actief betrokken wordt bij wetenschappelijk onderzoek. ‘Een belangrijk aspect
van citizen science is sensibilisering’, zegt
professor Filip Meysman, die vanuit het
departement Chemie van de VUB het project begeleidt. ‘Een citizen-scienceproject
leidt altijd tot grote betrokkenheid bij de
deelnemers. CurieuzeNeuzen maakt de
mensen bewust van het belang van een
gezonde leefomgeving in de stad, en dus
ook van het belang van maatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren.’
Maar bovenal wil het CurieuzeNeuzenproject de wetenschap een stap
vooruitbrengen. De data die gedurende
een maand verzameld worden, worden
uiteindelijk gebruikt in een wetenschappelijke publicatie over buurt-tot-buurtvariatie in stedelijke luchtkwaliteit.
AIRBEZEN
Vanuit de Universiteit Antwerpen krijgt
CurieuzeNeuzen begeleiding van professor
Roeland Samson, specialist luchtverontreiniging. Hij toonde twee jaar geleden met
AIRbezen, een project met aardbeiplantjes,
al aan dat in één en dezelfde stad grote verschillen in luchtkwaliteit kunnen worden
gemeten. Vooral de concentraties van verkeersgerelateerde stoffen kunnen zeer
sterk variëren door de nabijheid van de Ring

TEAM VRIJWILLIGERS
Bijna een jaar lang heeft een team vrijwilligers van de Ringland Academie de
logistieke organisatie van CurieuzeNeuzen
op poten gezet. Niet alleen wetenschappers, maar ook informatici, grafici,
websitebouwers en andere enthousiaste
medewerkers schragen het project. Ook de
stad Antwerpen ziet de mogelijkheden van
het initiatief van Ringland en ondersteunt
het project met een subsidie.
De metingen beginnen op zaterdag 30 april
en eindigen vier weken later op 28 mei. De
eerste resultaten worden bekendgemaakt
op het Ringland-festival op zaterdag 25 juni.
Alle informatie over CurieuzeNeuzen is te
vinden op www.curieuzeneuzen.org
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NACHTEGALEN
IN HET PARK,
WOLVEN OP DE BERG
Ringland geeft de natuur een boost
Als een groene ader van 15 kilometer, verbindt Ringland waardevolle natuurgebieden zoals het
Nachtegalenpark, de Wolvenberg,
het Rivierenhof en de Oude Landen.
Als de huidige resterende open
ruimte van de stad en de stadsrand
bewaard, versterkt en uitgebouwd
wordt, zal Ringland uitgroeien tot

een bijzonder ecologisch netwerk.
Met grote positieve gevolgen, niet
alleen voor de mens, maar ook voor
de natuur en de biodiversiteit.
Heel wat plant- en diersoorten staan
klaar om onze stedelijke groengebieden te verrijken. Je ontdekt ze nu
al in de natuurparels, klein en groot,

langs Ringland: wilde orchideeën,
kleurrijke watersalamanders, machtig
mooie ijsvogels en tal van andere
interessante planten en dieren. Ga
maar eens met een natuurgids op
pad. Zelfs de bermen van de huidige
Ring bevatten een verrassend grote
plantenrijkdom.
Helaas loopt de verrijking van de

stadsnatuur niet altijd goed af. In het
project ‘Dieren onder de wielen’ registreerde Natuurpunt niet minder dan
50 doodgereden vossen op de Ring.
Maar ook konijnen, steenmarters,
buizerds en uilen behoren tot de
slachtoffers. Hoog tijd dat Ringland
de dieren een veilige natuurpassage
biedt op het dak van de Ring.

Oude Landen

Antitankgracht

GruunRant

Noordkasteel

Blokkersdijk

Ringland
Rivierenhof

Schijnvallei

Wolvenberg
Hobokense Polder

Nachtegalenpark

Landschapspark Zuidrand

Regionaal Groenplan
potentiële ecologische verbindingen

Groene longen
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EILANDJES NATUUR VERBINDEN
Een sterke groene structuur is belangrijk voor de leefbare stad van
morgen. Eilandjes natuur zijn veel
biodiverser als ze niet alleen met
elkaar verbonden zijn, maar ook met
grotere natuurgebieden verderop.
Dat hebben ecologen wetenschappelijk bewezen. Ook voor de mens is
die verbonden natuur belangrijk.
• Bomen en planten zorgen voor
gezondere lucht en rustgevende
groene oases die het stadsgeluid
dempen.
• Natuurlijke verbindingen geven
ruimte om veilig naar die open plekken te wandelen, te joggen en te
fietsen.
• Een sterke groenstructuur vormt
op hete zomerdagen een soort
airco die verkoeling geeft.
• In een groot natuurgebied krijgt
water de plaats en de tijd om zich
te verzamelen en naar grondwaterniveau te zakken. Wetenschappers
voorspellen dat de klimaatverandering door het broeikaseffect tot
hevigere regenbuien kan leiden.
Dan hebben we groene gebieden
nodig waar al dat regenwater naartoe kan.
ECO-SCHAKEL TUSSEN
ZUIDRAND EN GRUUNRANT
Het bewustzijn groeit dat we de
laatste stukjes open ruimte moeten versterken, in plaats van ze vol
te bouwen. Er groeien verschillende
initiatieven die allemaal datzelfde uitgangspunt hebben. Het belang van
Ringland neemt daardoor toe.
• In het zuiden sluiten Hoboken en Wilrijk aan op het Landschapspark Zuidrand, waar het
provinciebestuur, lokale besturen
en verenigingen de onbebouwde
ruimte verder willen uitbouwen tot
groene longen en hotspots voor
wandelaars en fietsers.
• In het noordoosten maken Merksem en Deurne deel uit van het
gloednieuwe plan om een 35 km²
groot gebied onder de naam GruunRant te ontwikkelen tot een randstedelijk openruimtegebied. Deurne,
Wijnegem en Schoten willen hun
GruunRant-gebieden met elkaar
verbinden en bestuderen zelfs de
haalbaarheid van ecoducten over
het Albertkanaal.
Ringland kan op zijn beurt de groene
ontwikkelingen in de Zuidrand en die
van GruunRant met elkaar verbinden. Samen vormt dat een ijzersterk
geheel voor stad én stadsrand.
GRONDLAAG BERMEN
HERGEBRUIKEN
Het stadsbestuur heeft in zijn groenplan de bermen van de Ring en de
erbij behorende natuurgebieden zoals
de Wolvenberg herontdekt als belangrijk ecologisch systeem. Terecht.
Maar zonder Ringland blijft de Ring
één grote barrière waar dieren zich

letterlijk en figuurlijk tegen te pletter
lopen. Alleen Ringland is een werkbaar alternatief.
Plateaus over de Ring bieden geen
oplossing, want ze dreigen nieuwe
barrières te vormen voor het faunaen floraverkeer. Ze liggen namelijk
dwars over de Ring, en niet in de
migratierichting van de dieren. Er
moet een groene corridor komen op
het dak van de Ring, over de volle 15
kilometer.
Bij de realisatie van Ringland dreigt
de plantenrijkdom van de huidige
bermen evenwel onder de grond te
verdwijnen. En niet alle ‘groen’ is
automatisch geschikt als ecologische
geleider. Daarom wil Ringland samen
met Natuurpunt en de overheden
onderzoeken hoe boven op het dak
van de Ring de hoogst mogelijke biodiversiteit kan ontstaan. Een van de
maatregelen bestaat erin de bovenste
grondlaag van de bermen, met daarin
de zaden van alle planten van de huidige florarijkdom, te hergebruiken.
GRONINGEN WIJST DE WEG
De stadsontwikkeling in Antwerpen
focust sinds kort op de 20steeeuwse gordel, net buiten de Ring.
De vraag naar woningbouw en
nieuwe verkeersinfrastructuur kan
een bedreiging zijn voor de resterende stukjes open ruimte. De aanpak
van het stadsbestuur van Groningen
bewijst echter dat het mogelijk is dat
om te buigen tot een kans.
Nederlandse stadsecologen duidden
op een plan aan waar in stad en stadsrand overal gebieden ecologisch met
elkaar verbonden moesten worden.
Op die strategische plaatsen moest
elke projectontwikkelaar op eigen
kosten de nodige natuurverbindingen
realiseren. In tien jaar tijd zijn zo 100
faunaverbindingen gecreëerd.
De plannen van de Vlaamse regering
voor grote infrastructuurwerken in
het Antwerpse zijn een unieke kans
om in één grote inhaalbeweging ook
een natuurlijke en groene stadsregio
te realiseren. De oplossing ligt klaar:
de meest natuurlijk mogelijke invulling van de Ring is het Ringland-plan.
Ringland wil samenwerken met de initiatiefnemers van GruunRant en de
Zuidrand, om te garanderen dat Ringland goed verbonden geraakt met de
stadsrand.
Enkele strategische zones zijn het
dak van de Craeybeckxtunnel tot
Fort 6, Borgerhout ter hoogte van
het Rivierenhof, de zone tussen het
Sportpaleis en Luchtbal en verder
ook de verbinding met de Schelde en
het havengebied.
Het doel is één groot groengebied,
waar dieren, wandelaars en fietsers in de beste omstandigheden
terecht kunnen. Van Hemiksem tot
Wijnegem, van Hoboken tot Ekeren,
met Ringland als onmisbare schakel.

Met een verlaging van het knooppunt en overkappingen ontstaan nieuwe
natuurverbindingen.
© Natuurpunt-WAL

Verlaag knooppunt Linkeroever
Ook op Linkeroever moeten de infrastructuurbarrières worden weggewerkt
ten voordele van nieuwe natuurverbindingen, onder andere tussen
Vlietbos en Het Rot/Middenvijver. Daartoe zijn de verlaging van het knooppunt
Linkeroever Zuid en de overkapping van
de Verbindingsweg tussen de E17 en de
E34 nodig.
De geplande werken aan dat knooppunt - met de afbraak van het grootste
deel van de bestaande infrastructuur
- zijn volgens Natuurpunt-Wase Linkerscheldeoever (WAL) een unieke kans.
De natuurvereniging heeft een eigen
voorstel uitgewerkt waarbij ook enkele
wegen ondergronds gaan. De verbin-

ding E17/E34 moet een gesloten koker
worden en de E17 in Zwijndrecht moet
overkapt worden, wat uiteraard ook
wenselijk is voor de omwonenden.
Voorts blijft Natuurpunt-WAL zich
ook verzetten tegen de Oosterweelverbinding, onder meer omdat die
het Sint-Annabos bedreigt. De natuurvereniging ziet voldoende alternatieven
voor het volledig rooien van het ecologisch en maatschappelijk waardevolle
gebied. De werfzone kan opgeschoven
worden en voor de baggerspecie zijn
alternatieve locaties mogelijk, zoals het
Farnèseschor, het Ooibos, het Noordelijk
Insteekdok of de Argex-kleiputten op de
grens tussen Zwijndrecht en Kruibeke.

Dappere reeën in de stad
Ook reeën proberen van alle kanten
tot in de stad te geraken. Ze komen erg
dichtbij, maar de Ring blijft een oninneembare barrière. Ze zijn nochtans voor
geen kleintje vervaard: de Schelde overzwemmend zijn ze al tot in de Hobokense
Polder geraakt. Een serieuze kracht-

inspanning. Vanuit Boechout proberen ze
tot in Wilrijk te geraken, maar de E19 levend oversteken lukt niet.
Via de Schijnvallei dringen ze soms door
tot in het Rivierenhof. De reeën van het

Peerdsbos lopen zich helaas te pletter
ter hoogte van afrit Kleine Bareel.

Ringland ACADEMIE
(Deze bijdrage kwam tot stand in
samenspraak met Natuurpunt Antwerpen Stad en het project Levend
Netwerk.)

Ree gespot in het domeinbos De Inslag in Brasschaat.

© Rob Wuyts
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VAN
BAM
NAAR
WAM
Eén projectbureau voor één
vervoersregio Groot Antwerpen
Mobiliteit houdt geen rekening
met grenzen, niet van de stad of de
gemeente, niet van de provincie of het
land. Mobiliteitsoplossingen moeten
dus grensoverschrijdend zijn. Ook stad
en rand zijn op elkaar aangewezen;
ze kunnen niet anders dan de problemen sámen aan te pakken. In
een ‘Werkvennootschap Antwerpen
Mobiel’ kan dat veel efficiënter dan
vandaag het geval is.
De huidige versnipperde beheersstructuur verhindert een vlotte realisatie
van diverse mobiliteitsoplossingen. Die
oplossingen geraken niet optimaal op
elkaar afgestemd. Want de projecten
en de financiering ervan (al dan niet
via publiek-private samenwerking)
zijn erg onoverzichtelijk verdeeld over
de Beheersmaatschappij Antwerpen
Mobiel (BAM), De Lijn, de NMBS, de
stad en de provincie. Kijk maar naar
de werken aan de tramlijn naar het
noorden, de vernieuwing van de Leien
en de voorbereidende werken voor de
Oosterweelverbinding. Die brengen

‘De spaghettiknoop: een grote
groene ruimte die in stukjes is
verknipt door overdreven weginfrastructuur. Ringland dwingt
een andere blik op de ruimte af.’
Vlaams Bouwmeester
Stefan Devoldere
De Standaard, 2/4/2016

vandaag al grote kopzorgen met zich
mee.
De uitbouw van een Antwerpse vervoersregio is dus een must, naar het
voorbeeld van ‘les communautées
urbaines’ in Frankrijk of de agglomeratieaanpak in Zwitserland en Nederland. Het beste schaalniveau voor
dergelijke samenwerking is het gebied
waarbinnen de meeste dagelijkse verplaatsingen zich afspelen, waar de
invloedssfeer van de stad het sterkst
speelt.

zullen zelfs tot twee vervoersregio’s
behoren. Voor aspecten die slaan op
het hogere schaalniveau, zoals het interregionale wegen- en spoorwegnetwerk,
is samenwerking met de aanpalende
vervoersregio’s dan weer aangewezen.
Een voorbeeld? Spraakmakend is de
constructieve samenwerking rond de
Gentse Kanaalzone. Die leert dat het
ontzettend belangrijk is om grote én
kleine gemeenten in dat debat een gelijkwaardige stem te geven.
MULTIMOBIEL
Een efficiënte vervoersregio kijkt niet
alleen naar de auto-infrastructuur.
Mobiliteit is immers multimodaal.
Het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen bijvoorbeeld verdienen ook
aandacht. Nog een reden waarom alle
middelen en verantwoordelijkheden
van álle vervoersvormen beter onder
hetzelfde beheer zouden vallen.
Dat beheer kan uitgevoerd worden
door een coördinerend projectbureau,
met een multidisciplinair team van
specialisten rond stedenbouw, mobiliteit en infrastructuur, als motor voor
een dynamische en veelzijdige aanpak.
Vanuit diverse hoeken kunnen mensen
en middelen naar dat projectbureau
in de vervoersregio gedetacheerd
worden. Dus niet alleen vanuit De
Lijn, maar ook vanuit het departement Mobiliteit en Openbare Werken,
het Agentschap Wegen en Verkeer en
andere betrokken instanties. Ook de
expertise van de BAM is mee te nemen,
al ligt het voor de hand die op dat ogenblik op te heffen als aparte organisatie.
Uitwerking van deelaspecten kan nog
steeds samen met de privésector.

Een
‘Werkvennootschap
Antwerpen Mobiel’, kortweg WAM, kan ook
instaan voor de exploitatie van het
rekeningrijden en het onderhoud van
de infrastructuur.
POLITIEK PLATFORM
Het is zoeken naar een pragmatische
formule, die geen grote bestuurlijke
reorganisaties vergt, maar die toch
kan bogen op een breed politiek en
maatschappelijk draagvlak, alleszins
breder dan dat waar de BAM vandaag
op steunt.
Het is een optie om een breed politiek platform op te richten. Daarin
kunnen alle burgemeesters (of bevoegde schepenen) van de betrokken
gemeenten zetelen, evenals de federale en Vlaamse parlementsleden
uit de regio. Uit die groep kan een
politiek stuurcomité gekozen worden.
Het geheel kan onder leiding staan van
de gouverneur, de bevoegde gedeputeerde of een afgevaardigde van de
minister.

De Werkvennootschap
Antwerpen Mobiel kan
met een team specialisten
en burgers de mobiliteit in
de Antwerpse vervoersregio
efficiënt aanpakken.
In een bredere stuurgroep kan het
maatschappelijke middenveld zetelen,
met per deelnemende gemeente
bijvoorbeeld een afgevaardigde van
de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (gecoro), externe
deskundigen van universiteiten en
afgevaardigden van de actiecomités en
burgerbewegingen.
In die nieuwe constructie is op korte
termijn een aangepast Masterplan
Antwerpen 2030 op te maken. Wat
ons betreft, moet dat plan prioriteit
verlenen aan de volledige overkapping van de Ring, gekoppeld aan een
derde Scheldekruising meer naar het
noorden en structurele projecten die
een kwaliteitsvol alternatief bieden,
zoals snelle fiets- en tramroutes vanuit
de regio naar de kernstad. Die aanpak
vergt alvast geen aparte procedures,
alleen een politieke beslissing.

42 GEMEENTEN
De Antwerpse schepen van Mobiliteit
Koen Kennis (N-VA) nodigde onlangs
de burgemeesters van 42 gemeenten
rond de stad uit om van gedachten te
wisselen over een vervoersregio. Die
gemeenten zijn mogelijk een geschikte
omschrijving, met eventueel ook SintNiklaas er nog bij. Of, eenvoudiger, laat
de gemeenten zelf beslissen wie tot de
vervoersregio behoort: wie zich betrokken voelt en wil meedoen, is welkom.
Sommige gemeenten, zoals Malle,

BRUSSELSE RING
Voor de Brusselse Ring en projecten in
Vlaams-Brabant lanceerde minister van
Mobiliteit Ben Weyts onlangs het concept van de ‘werkvennootschap’. Dat
is een nieuwe bestuursvorm die in de
plaats komt van gangbare pps-formules
of overheidsparticipaties via direct
of indirect aandeelhouderschap, die
niet langer toegelaten zijn volgens de
Europese begrotingsregels.
Is een dergelijke werkvennootschap
ook niet geschikt voor de Antwerpse
vervoersregio? De overkapping van de
hele Antwerpse Ring, gekoppeld aan
diverse projecten in de vervoersregio
(doortrekking tramlijnen, fietsostrades,
park-and-rides) zou een prima aanleiding kunnen zijn.

‘Als het Antwerpse stadsbestuur van bij het begin
had erkend dat Ringland een
droom is voor de stad en er
zijn schouders onder had
gezet, waren de volgende
verkiezingen al gewonnen en
lagen de oppositiepartijen nu
op apegapen.’

‘Overal staan burgerbewegingen op. Mensen nemen niet
meer alles blind aan, ze beginnen zichzelf te organiseren.
Ringland is een mooi voorbeeld.
Die beweging boekt ook resultaten: sommige van hun ideeën
zijn inmiddels overgenomen
door de politiek.’

‘Het gebrek aan groene
ruimte jaagt me weg. Een
stad heeft nood aan parken
en boulevards waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten en
hun gedachten de vrije loop
kunnen laten gaan. Als Ringland er zou komen, zou dat
prachtig zijn.’

Schrijver Jeroen Olyslaegers
Knack, 26/8/2015

Johannes Faes, Tourist LeMC
De Tijd, 16/1/2016

Stadsdichter Maarten Inghels
De Standaard, 23/1/2016

Peter VERMEULEN
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OOK DEN BUITEN BEST AF MET RINGLAND
Ontwikkeling Ringland houdt gezinnen in de stad
Zowat elke grotere stad worstelt met
de uittocht van jonge gezinnen. In de
regio Antwerpen zet die stadsvlucht de
gemeenten in de rand nog meer onder
druk. En de files van en naar de Kempen en het Waasland worden er alleen
maar langer door. Ringland kan die
trend keren.
‘Los het nu eindelijk eens op, daar
in Antwerpen.’ En: ‘Voor die actiegroepen is het nooit goed.’ Het zijn
reacties die we wel eens horen in de
randgemeenten, het Waasland of de
Kempen, wanneer het over de files in
Antwerpen gaat. Begrijpelijk, want het
is ergerlijk om dagelijks kostbare uren
te verliezen in de files op de E34, de
E313, de Ring zelf, om van Linkeroever
nog maar te zwijgen. Maar de vraag
is wel of de rand, het Waasland en de
Kempen dan zoveel beter af zijn met
Oosterweel. Ringland betwijfelt dat
ten zeerste. Oosterweel lost de files
immers niet op, zoals de mobiliteitsstudie van het ontwerpbureau Vectris
vorig jaar al aantoonde. De kans dat
pendelaars uit de Kempen gewoon in
de file blijven staan, is dan ook reëel.
STADSVLUCHT
Er is echter nog een andere reden
waarom de rand, noch het Waasland of
de Kempen beter wordt van de Oosterweelverbinding: de leefbaarheid. Antwerpen kent zoals vele steden een
zogenaamde welstandsvlucht. Nog
altijd trekken tweeverdieners met
kinderen weg. Ze vinden Antwerpen
niet echt kindvriendelijk, wegens het
tekort aan scholen bijvoorbeeld, maar
ook wegens het gebrek aan groene,
open ruimte.
Oosterweel lijkt die welstandsvlucht nog te zullen versterken. De
Ring wordt immers nog drukker en
de gezondheid voor wie in de buurt
woont, komt nog meer in het gedrang.
Zo stipt het milieueffectenrapport
aan dat met Oosterweel 400.000
omwonenden, of 80 procent van de

Antwerpenaren, worden blootgesteld
aan slechte lucht. Dat valt onmogelijk
te negeren.
De kans is groot dat voor veel jonge
gezinnen Oosterweel de doorslaggevende reden zal zijn om de stad effectief te verlaten. Want waarom blijven
wonen in een stad waar de gezondheid van de bewoners ondergeschikt
is aan de mobiliteit van niet-bewoners,
waar auto’s meer plaats krijgen dan
spelende kinderen en waar bij
kinderen de risico’s op astma, luchtwegeninfecties of te laag geboortegewicht alleen maar toenemen?

STIJGENDE DRUK OP DE RAND
Kortom, met Oosterweel wordt Antwerpen onaantrekkelijker als woonstad. Dat
heeft twee effecten. Enerzijds zullen dus
nog meer Antwerpse gezinnen de stad
verlaten en anderzijds zullen andere zich
niet langer aangesproken voelen om
naar de stad te verhuizen. Ook het gevolg
daarvan is dubbel.
Om te beginnen zal de leefbaarheid op
‘den buiten’ onder druk komen te staan
omdat meer mensen naar daar verhuizen. De bouwgronden worden er nog
duurder, nog meer groen sneuvelt en ook
de lokale wegen slibben verder dicht. Zo

Waarom blijven wonen in een
stad waar de gezondheid van
de bewoners ondergeschikt
is aan de mobiliteit van nietbewoners?

Ook uw gemeente wint!
Alle gemeenten uit de Kempen en het Waasland kregen een verjaardagskaart waarmee Ringland
aanbood hen te informeren.

komen we bij het tweede punt: mobiliteit. Want ook als gezinnen wegtrekken
of wegblijven uit de stad, blijft Antwerpen
een belangrijke werkstad. Meer mensen
zullen bijgevolg vanuit de rand gaan
werken in de stad, waardoor het verkeer
op de Ring en de wegen er naartoe weer
toeneemt, met nog meer files als logisch
gevolg.
STAD AANTREKKELIJKER MAKEN
Een duurzame oplossing voor het fileleed
begint dan ook bij de vermindering van
het woon-werkverkeer per auto. Dat kan
door de stad aantrekkelijker te maken om
er te wonen. In het geval van Antwerpen
betekent dat in de eerste plaats de Ring
overkappen zoals Ringland voorstelt. Dat
verbetert de luchtkwaliteit en lost de
geluidsoverlast op. Bovendien komen er
ettelijke hectaren ruimte bij voor extra
parken en sportterreinen, nieuwe scholen
en gezinswoningen. Ringland creëert de
ruimte waar Antwerpen naar snakt door
een dak te leggen op de Ring. Oosterweel daarentegen pikt die ruimte in door
de Ring nog te verbreden.
LABO XX
De stadsvlucht op die manier keren ligt
helemaal in de lijn van wat Antwerpen
onderzoekt in het kader van het project
LABO XX: in de 20ste-eeuwse gordel,
het gebied buiten de Singel, voorzien
in extra woonkwaliteit, zonder daarbij meer groen in te palmen. Zo wil de
stad tegemoetkomen aan de verwachte
bevolkingsgroei.
De Vlaamse regering heeft dus zeker
gelijk wanneer ze stelt dat Oosterweel
geen uitsluitend Antwerps verhaal is.
Mét Oosterweel komt niet alleen Antwerpen zelf, maar ook het hinterland er
bekaaider van af. In de 21ste-eeuwse
aanpak van Ringland daarentegen zijn
mobiliteit en leefbaarheid verweven. De
groene rand kan groen blijven en Antwerpen wordt echt een aantrekkelijke
groene woonstad.
Jochen VANDENBERGH

Roadshow in Kempen en Waasland
Niet alleen de Antwerpenaren, ook
de vele pendelaars uit de Kempen en
het Waasland snakken naar een snelle
oplossing voor de files in en naar Antwerpen. Het geduld is op. Ringland
is daarom in het voorjaar begonnen
aan een roadshow langs de gemeentebesturen in de ruimere regio. De
burgerbeweging uit Antwerpen is er
immers van overtuigd dat ook de Kempen en het Waasland te winnen hebben
bij haar voorstellen tot oplossing.

Ringland kreeg al uitnodigingen tot
overleg met onder meer de gemeentebestuurders van Ranst, Herentals,
Sint-Niklaas, Stabroek, Edegem, Beveren, Schoten, Zwijndrecht, Malle,
Wuustwezel en Boechout. Ranst
bijvoorbeeld wees op de gevolgen
van de mobiliteitsproblemen voor de
randgemeenten. ‘Wij zijn de poort tot
Antwerpen. Bij files op de E313 slibben ook de gewestwegen dicht. Dat is
een probleem voor de verkeersveilig-

heid en de leefbaarheid, ook in onze
gemeente. Daarom willen wij betrokken worden bij het zoeken naar een
oplossing.’
GROTE OPENHEID
Ook de Herentalse burgemeester
Jan Peeters stelt vast dat de Antwerpse problemen leven bij de
gewone Kempenaar: ‘Veel burgers
voelen zich betrokken.’ Daarom wil
hij voor zijn inwoners, maar ook voor

bedrijfsleiders, in de Lakenhalle een
informatiebijeenkomst over Ringland
organiseren.
In alle gemeenten waar Ringland al
te gast was, ervoer de burgerbeweging een grote openheid om samen
naar oplossingen te zoeken. ‘De stad
en de regio mogen niet uit elkaar
gespeeld worden’, luidde het. ‘We
hebben elkaar nodig. Een oplossing
die goed is voor de stad, zal ook goed
zijn voor de regio.’ (VJA)
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SAMEN
NAAR
DE
GROENE
LOPER

Maastrichts model voor overkapping
zet in op samenwerking
en communicatie
Samenwerking en communicatie:
het zijn de woorden die het vaakst
vallen tijdens een werfbezoek aan
de Groene Loper in Maastricht.
Al van bij het prille begin is daar
ingezet op samenwerking tussen
de overheden en overleg met alle
betrokkenen. Het resultaat van dat
‘Maastrichtse model’ nadert het
eerste deel van zijn voltooiing: eind
dit jaar rijdt het verkeer er door een
tunnel in plaats van door woonwijken. Daarna gaat het project door
met de bovengrondse herinrichting.
Communicatiemanager Désirée Florie
werkt al sinds 2003 bij de projectorganisatie ‘A2 Maastricht’. Dat is het
jaar waarin vier partners beslisten
samen te werken: het Rijk, de provincie Limburg, de stad Maastricht en de
kleine randgemeente Meerssen. Ze
zochten een oplossing voor de A2, een
autoweg dwars door de stad die moest
worden omgebouwd tot een echte
autosnelweg.
In de jaren zestig was de A2, die
toen nog de N2 heette, een leefbare
stadsboulevard. Maar gaandeweg
namen de files toe, de omliggende
wijken raakten geïsoleerd, buurtbewoners mochten voor hun leven vrezen
op de amper vijf oversteekplaatsen (dat
worden er binnenkort dertien veilige!),
de leef- en de luchtkwaliteit lieten te
wensen over, de gemeente Meerssen
kreunde onder het zware sluipverkeer
omdat er geen verbinding was tussen
de A2 richting Eindhoven en de A79
naar Heerlen en naar het bedrijventerrein Beatrixhaven.
‘Het zijn niet wij die over het ‘Maas-

trichtse model’ zijn beginnen te
spreken’, glimlacht communicatiemanager Florie als ze ons rondleidt in
het informatiecentrum ‘A2 Maastricht’.
‘We stelden vast dat onze vele binnenen buitenlandse bezoekers, jazeker
ook uit Antwerpen, op die manier over
ons spraken.’ Voor haar is het vanzelfsprekend dat zo veel mogelijk partners
zo vroeg mogelijk betrokken worden als
er ingrijpende werken op stapel staan.
‘Asfalt kost geld, maar communicatie
ook. Ik ben verbaasd als blijkt dat men
er niet overal zo over denkt. Wij vinden
het zelfs nodig te communiceren als
er geen nieuws is. En samenwerking is
voor ons iets anders dan afstemming.
Bij dat laatste informeer je elkaar tussentijds, bij samenwerking zijn jouw
problemen ook mijn problemen.’
GOUDEN REGEL
De projectorganisatie werd het centrale aanspreekpunt. En nog voor er
ook maar iets concreet was, stapte

ze naar de omwonenden. ‘Dat is volgens ons een gouden regel bij zware
ingrepen. We zijn bijvoorbeeld meteen
gaan praten met mensen die mogelijk
bedreigd werden met onteigening. We
wilden voorkomen dat ze dat moesten
vernemen via lekken in de pers.’
Wettelijk waren tijdens de te doorlopen procedures tussen 2003 en 2011
drie consultatierondes verplicht, maar
A2 Maastricht laste er zeven in. Voorts
werden de zes omliggende wijken,
ook al in 2003, aangespoord zich te
verenigen in het ‘A2-Buurtenplatform’.
Dat houdt onder leiding van een zelf
gekozen voorzitter periodiek overleg,
waarbij men ook moest wennen aan
het stadsbreed bekijken van bepaalde
aspecten en niet alleen vanuit de eigen
wijk. De bedrijven hebben sinds 2006
eveneens een dergelijk platform.
Directeur van de projectorganisatie is
Louis Prompers, die sinds begin dit jaar
ook in het team van de Vlaamse overkappingsintendant zit.

De vier tunnelmonden liggen verspreid op plaatsen met minder bebouwing.

TOTAALPLAN
Eind 2006 werd een Europese aanbesteding uitgeschreven voor een ‘totaalplan’. Ook dat is een belangrijk concept
in het Maastrichtse model. Kandidaten
moesten zowel een oplossing hebben
voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid als voor de leefbaarheid en
de stadsontwikkeling. Die problemen
moesten ze bovendien tegelijk aanpakken, niet achter elkaar.
Van de vijf consortia die inschreven,
selecteerde een onafhankelijke en multidisciplinaire gunningsadviescommissie
er in een eerste fase drie. Die moesten
hun plannen vervolgens toelichten aan
de bevolking.
Nog tijdens de aanbesteding moesten
dus alle plannen op tafel. ‘We wilden
af van de ouderwetse aanpak waarbij
de bevolking pas op het einde geconfronteerd wordt met het resultaat.
Iedereen kon zijn bedenkingen uiten
via lange vragenlijsten. Alle reacties zijn
goed onderbouwd voorgelegd aan de
consortia, met de opdracht ze al dan
niet te verwerken.’
GESTAPELDE TUNNEL
In 2009 werd het beste plan gekozen:
de 6 kilometer lange ‘Groene Loper’ van
het consortium Avenue2. Het hele project bestaat uit wel 22 ‘kunstwerken’:
spoorviaducten, voetgangers- en fietsersbruggen. Ruggengraat van het
project is de tunnel die 80 procent
van het huidige verkeer over circa
2 km ondergronds doet gaan. ‘Maar op
zich is een tunnel alleen geen oplossing’, benadrukt Désirée Florie. ‘Je
moet ook het totale verkeerskundige
systeem aanpakken, bijvoorbeeld door

29
het doorgaande en het bestemmingsverkeer te scheiden.’
Bijzonder aan de A2-tunnel is dat
hij gestapeld of dubbellaags is: het
bestemmingsverkeer rijdt met 80 km
per uur door de bovenste twee tunnelbuizen, het doorgaande verkeer
met 100 km door de onderste. ‘Telkens twee maal twee rijstroken, geen
drie. Verkeers- en stedenbouwkundig
was dat voor Maastricht de meest
duurzame oplossing, zelfs al was die
duurder dan andere voorstellen’, zegt
Florie. ‘Wij selecteerden op kwaliteit,
niet op geld. Dat kon omdat alle marktpartijen op voorhand wisten wat hun
contractbudget zou worden. Daarbinnen moesten ze naar de beste
oplossing zoeken. Die is getoetst door
een onafhankelijke en multidisciplinaire
gunningsadviescommissie.’’
In 2011 begonnen de voorbereidende
werken, een jaar later ging de bouw
van de tunnel van start, eind dit jaar
gaat hij open voor het verkeer.
MADONNA DELLA STRADA
Het jaarverslag van A2 Maastricht leest
als één grote jubelzang. Het spreekt
van een ‘voortvarende uitvoering’ en
benadrukt de ‘grote betrokkenheid’
en het ‘enthousiasme’ van vele partners. Dat de betonfirma’s gewagen van
een ‘geschenk uit de hemel’, verbaast
ons niet. Maar een betonuitvoerder
wordt haast lyrisch over de ‘100 procent tolerantie’. ‘Nog nooit heb ik werk
meegemaakt dat zo goed geaccepteerd
wordt. We hebben zelfs met een betonpomp bij mensen in de tuin gestaan.
Echt grandioos. De omgeving verdient
een groot compliment.’
Het meest ontroerd is Désirée Florie
nog door de pastoor van de Onze Lieve

Vrouw van Lourdeskerk, die vlak naast
de werf ligt. Op de feestdag van de
Heilige Barbara nodigde hij alle tunnelmedewerkers uit voor een stuk vlaai en
zegende hij een nieuw beeld in van deze
beschermheilige van de mijnwerkers.
‘Misschien kan ze nu ook de tunnelbouwers helpen. En ons, als we ons weer
eens ergeren aan een wegomlegging of
een hijskraan op de weg’, sprak pastoor
Jeukens, die voorts elke dag een kaars
aanstak voor de goede afloop van de
werkzaamheden.
Nadat pal voor de kerk de laatste geut
beton voor de voltooiing van de tunnel was gestort, was de pastoor op die
regenachtige dag opnieuw gastheer
voor de borrel. De goede verstandhouding was overigens wederzijds. Bij een
begrafenis of trouw waren de bouwvakkers bereid het zware werk te staken.
Inmiddels heeft de pastoor nog een
nieuwe heilige geïntroduceerd: de
Madonna della Strada - Onze Lieve
Vrouw van de Weg. Hij verlegde daarmee de aandacht naar de veiligheid van
de weggebruikers.
TUNNELSONG
De buurt leefde nog op andere manieren mee, vertelt Florie. Kinderen in de
omliggende scholen kregen zwerfkeien
uit de ondergrond die ze omvormden tot kunstwerkjes. Op hun beurt
begroeven ze rond de tunnel twee tijdscapsules met eigentijdse voorwerpen:
kranten, foto’s, een usb-stick met filmpjes en de populaire Loom-armbandjes.
‘De scholen hebben de opportuniteiten
gezien. Wiskunde, maatschappijleer,
archeologie: de leerstof lag voor de
deur’, zegt Florie.
Ook kunstenaars lieten zich inspireren
door de werken. Er werden schilderi-

De Maastrichtse loopwedstrijd voor het goede doel ‘Zweit veur Leid’ trok voor zijn
jongste editie met een parcours door de A2-tunnel een recordaantal deelnemers.

Er is extra geïnvesteerd in veiligheid. De trekvogel op de wand van de tunnel is het
symbool voor de A2.
jen gemaakt, iemand maakte bankjes
met gele balkonhekken van gesloopte
flats, een ander liet met behulp van
een hengel zijn fototoestel in de tunnel afzakken, Maastricht luisterde naar
zijn eigen Ringland-lied met een tunnelsong. In 2014 werden uit veertig
kandidaten veertien kunstenaars geselecteerd voor deelname aan EXPO
A2. Voorzichtig werden 1.000 bezoekers verwacht, het werden er uiteindelijk vier keer zoveel.
SPELREGELS
Was het dan allemaal rozengeur en
maneschijn? ‘Toch niet’, geeft de communicatiemanager toe. ‘Je zult altijd
mensen hebben die bijvoorbeeld vinden dat ze niet genoeg geconsulteerd
zijn. De actiegroep Klaor Loch heeft
een aantal jaren meegedaan in het
A2-Buurtenplatform, maar wilde alleen
over luchtkwaliteit en actievoeren
spreken. Dan is het aan het platform
om een keuze te maken: zijn wij een
overlegpartner of een one-issue-actiegroep? Bij ieder consultatiemoment
hebben we ook uitgebreid aandacht
besteed aan de spelregels, waaraan
iedereen zich moest houden.’
Er is zeker scepsis geweest, weet Florie. ‘Van de handelaars en bedrijven, die
vreesden dat de stad op slot zou gaan.
Voor hen hebben we extra maatregelen
genomen om Maastricht bereikbaar te
houden. Nu hebben ze veel bewondering
voor onze logistieke aanpak. De ondernemers hebben vastgesteld dat de files
niet langer zijn geworden. Er is ook een
soort gewenning: er is overlast, maar de
mensen weten dat het in orde komt.’
Veerle JANSSENS

De Groene Loper
Doelstellingen

- betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroming op de A2
- bevordering verkeersveiligheid en leefbaarheid in omliggende buurten
- nieuwe kansen voor omliggende buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières

2026
einde
bovengrondse
herinrichting

2016
verkeer
door tunnel

2012
start
bouw tunnel

2011
voorbereidende
werkzaamheden

2009
keuze voor project
‘De Groene Loper’
van Avenue2

2003
oprichting
projectorganisatie
‘A2 Maastricht’

‘Luxustunnel’
op alles
voorzien
Als Désirée Florie ons meeneemt
voor een ritje door de bijna
afgewerkte tunnels, wijst ze op de
vele veiligheidsvoorzieningen.
Om te beginnen zijn er zeven lichtstanden:
bij het binnenrijden is het licht feller dan bij
het buitenrijden zodat de ogen zich kunnen
aanpassen.
Voorts zijn detectielussen aangebracht die
kunnen vaststellen of een auto te traag
rijdt of in panne staat. De tunnel wordt dan
meteen afgesloten. In de vier tunnelbuizen
zijn 356 hulppostkasten met brandblussers
en noodtelefoons aangebracht. Er zijn ook
geluidbakens die instructies geven bij calamiteiten. Het is zelfs mogelijk in te breken
op de FM-radio. En er zijn uiteraard
vluchttunnels.
‘In Zwitserland zijn we rondgeleid in een
oefentunnel waar de brandweer met echt
vuur kan oefenen. De Zwitserse instructeurs zijn jaloers op ons. Ze spreken over de
‘Luxustunnel’ van Maastricht. In hun land
zijn er nog oude tunnels met veel minder
veiligheidsvoorzieningen, waar sommige
instructeurs met hun gezin zelfs liever niet
door rijden’, zegt Florie.
ENERGIENEUTRAAL
Aan de tunnelmonden zien we grote ventilatoren, die evenwel alleen geïnstalleerd
blijken voor het geval de luchtcirculatie compleet zou stilvallen of bij brand. Dus geen
constante filtering? ‘Nee’, zegt Florie. ‘Wij
nemen alleen energieneutrale maatregelen.
Om de lucht te filteren, heb je energie nodig.
Filteren is ook iets anders dan zuiveren. Als je
hier filtert, creëer je elders problemen. Wel
hebben we onze vier tunnelmonden verspreid en ze verlegd naar plaatsen met
minder bebouwing. Uiteindelijk is in de aanbesteding de langste tunnel gekozen, wat
ook weer gunstig is voor de luchtkwaliteit.
De tunnels mochten daarvoor langer en
duurder zijn. Maar bovenal zal er sowieso 70
tot 80 procent minder uitstoot van fijnstof
en stikstofdioxide zijn, gewoon omdat het
verkeer niet meer zal stilvallen.’
De wanden van de inritten zijn al versierd
met trekvogels, symbool voor de A2. Eind dit
jaar kunnen de automobilisten zonder enige
hinder hun trek voortzetten naar Eindhoven
of naar de Autoroute du Soleil richting Luik.
Tegen eind 2026 moet ook bovengronds de
6 km lange Groene Loper heringericht zijn.
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‘VOLHOUDEN, RINGLANDERS, GOE BEZIG!’
Honderden vrijwilligers geloven in Ringland en steken graag een helpende hand
toe. Sommigen doen dat bijna dagelijks,
anderen wanneer ze een moment vrij heb-

ben. Vrijwilligers zijn er in alle variaties: jong
en wat minder jong, met pakken ervaring
of nog op de schoolbanken en bereid om
veel te leren, van Antwerpen-centrum tot

ver buiten de standsrand... Maar allemaal
zijn ze het eens over één ding: Ringland
móét er gewoon komen. En daar willen ze
zich graag belangeloos voor inzetten.
Kathleen GEENEN

Seddik Azouaghe

28 jaar, cultuurnetwerker,
Borgerhout
Ringland-vrijwilliger sinds september
2015. Ik was medeorganisator van het
zeer geslaagde Ringparkfeest. Wietse Vermeulen, Ringlander van het eerste uur,
heeft me toen overtuigd.

Onze kinderen hebben het recht
op te groeien in een gezonde
stad. En een voetbalveld op de
Ring zou mooi zijn!

Fan van Ringland omdat onze kinderen het recht hebben op te groeien in
een gezonde stad. Zij zijn de toekomst. Dus
blijven gaan, Ringland!

Wat een lawaai langs de
Ring! En die slechte lucht
is een echte killer.

Ik werk mee als verspreider van het Ringland-idee bij de jeugd. Ik sta helemaal achter
Ringland.

Verrassend om te zien hoeveel
deskundige, vrijwillige inzet
Ringland kan vergaren.

Mijn Ringland-droom: Vooral het groene
gedeelte spreekt me aan. En ik voetbal. Een
voetbalveld op de Ring zou dus heel mooi
zijn.

Frans Teuchies
Anne-Marie Keyenberg

Paul De Schutter
50 jaar, webdesigner, Berchem

62 jaar, bruggepensioneerde
preventieadviseur,
Antwerpen-Zuid

Ringland-vrijwilliger sinds de vrijwilligersdag in het najaar van 2014 en de
start van Ringland On Tour, de ronde
langs de districten.
Fan van Ringland omdat het project aan Antwerpen werkt vanuit het
standpunt van de bewoners én over
verschillende deelgebieden heen.
Door het mobiliteitsprobleem aan te
pakken en daardoor de leefbaarheid
te verbeteren, ontstaan unieke kansen
voor stadsontwikkeling. Het is het belangrijkste project voor Antwerpen
voor de volgende vijftig jaar. Als we
het nú niet doen, wanneer dan wel?
Ik werk mee als verantwoordelijke voor
de website. Daarnaast sta ik in infostandjes en geef ik lezingen, ook bij
mensen thuis voor Ringland@home. Een
typische reactie na zo’n lezing is: ‘Volhouden, mensen, goe bezig!’ Als we flyers
uitdelen, proberen mensen ons eerst te
ontwijken, tot ze doorhebben dat wij het
zijn. ‘Ha, die zijn van Ringland. Oké, geef
die folder maar hier.’
Mijn Ringland-droom: Een leefbare toekomst voor de stad en een hoop nieuwe
plekken à la Park Spoor Noord. Da’s toch
fantastisch: midden in de stad wonen en
toch in het groen!

Ringland-vrijwilligster sinds het festival
van 2015. Ik had me als vrijwilliger aangemeld op de Roma-avond.

Ha, jullie zijn van
Ringland. Oké, geef
die folder maar hier.

Ik werk mee aan evenementen. Op het
festival heb ik drie uur lang de kinderen op
de springkastelen in de gaten gehouden.
Met een team van vooral dertigers met veel
ideeën heb ik ook mee het verjaardagsfeest
georganiseerd. Binnenkort hou ik met mijn
Turkse buren een infoavond over Ringland.
Mijn mooiste Ringland-moment: De
verjaardagsfuif en de reuzenoverkappingstaart. Die hebben we van bij de bakker in
Nijlen vervoerd naar Antwerpen, waar we ze
met twaalven tot ’s nachts versierd hebben.
Wietse maakte een houten onderstel, Rade,
een krak in feesttaarten, maakte urenlang
suikerpasta in de juiste kleuren, architect
Sven tekende een plan uit voor de verdeling
van die pasta over de taart.
Mijn Ringland-droom: Een groot park
om in te fietsen, met vooral betere luchtkwaliteit. In de zomer ben ik met een
stadsgids mee gaan wandelen langs de
groene zones van de Ring. Wat een lawaai!
Achteraf had ik keelpijn, want de slechte
lucht is een echte killer die je niet ziet.

65 jaar, gepensioneerd
coördinator in de sociale
sector, Antwerpen-Zuid
Ringland-vrijwilliger sinds het festival
van 2014. Ik ben sindsdien met pensioen. Ondertussen is Ringland bijna een
halftijdse bezigheid geworden.
Ik werk mee als lid van het dagelijks
bestuur en de stuurgroep. Ik heb mee
de ‘Bouw Mee’-campagne in elkaar
gestoken, geef lezingen en beman infostands, zorg voor het materiaal, de
verdeelpunten, de fietsplaatjes. Kortom: alles wat valt onder de noemer
‘campagne voeren’.
Mijn mooiste Ringland-moment: De
‘wave’ vlak voor de verkiezingen waarbij tienduizend mensen op de bruggen
over de Ring stonden, het slot van het
festival waarbij we allemaal het Ringland-lied zongen, de verbondenheid
en discussies binnen de stuurgroep, de
ontmoetingen met bijzondere mensen.
Ongelooflijk hoeveel deskundige en
vrijwillige inzet Ringland kan vergaren.
Fan van Ringland omdat het zowel een
oplossing biedt voor de mobiliteit, voor
de gezondheid als voor de stadsontwikkeling. Dat integrale, die samenhang
maakt Ringland zo sterk.
Mijn Ringland-droom: Mijn kinderen
en kleinkinderen wonen allemaal in
Antwerpen. Ringland, een leefbare
stad, zou voor hen een wereld van
verschil maken.
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Bouw mee
aan Ringland

Eva Rys
18 jaar, studente politieke
wetenschappen in Gent,
Deurne-Zuid
Ringland-vrijwilligster sinds het verjaardagsfeest van Ringland.

Met Ringland zal ik
pas echt trots zijn om
Antwerpenaar te zijn.

Fan van Ringland omdat ik dan in een
mooiere stad zal wonen en pas echt
trots zal kunnen zijn om Antwerpenaar
te zijn.

Ik werkte mee met het uitdelen van de
verjaardagstaart. Ik merkte meteen hoe
hard Ringland je engagement apprecieert. Op het Theaterplein hielp zelfs
een uitwisselingsstudente uit Wallonië.
Ook zij wil dat van onze stad iets moois
gemaakt wordt. Ik leg al langer aan
iedereen uit wat Ringland precies is.
Mijn Ringland-droom: Dichter bij
het groen wonen, in zuivere lucht. En
dankzij Ringland zal ik in Antwerpen
beter kunnen fietsen en sneller overal
geraken.

Met een overkapping
zal je bij het sporten niet
meer het gevoel hebben
dat je je longen naar de
knoppen helpt.

Ik heb al van alles gedaan
voor Ringland. Maar als het
kan, doe ik er graag nog
iets bij.

Agnès De Bruyn
43 jaar, nachtbegeleidster in
psychosociaal revalidatiecentrum,
Deurne-Zuid
Ringland-vrijwilligster sinds het Valentijnsfeest van vorig jaar. Helpen maakt
me gelukkiger en Ringland is een zinvol
initiatief.
Ik werk mee met mijn buurman Gie
Reijniers, Ringland-verantwoordelijke
voor het district Deurne. Gie kwam
voor het Valentijnsevent nog handen
te kort. Tijdens mijn werk ’s nachts heb
ik soms tijd voor klusjes. Ik heb een
hoop slingers gemaakt. Om de 23 cm
moest er een lusje in voor balletjes en
hartjes. Op de hartjes plakte ik het logo
van Ringland. Veel gepruts, en een hele
onderneming om al die slingers met de
fiets te vervoeren. Maar ik was best fier
dat ik mijn steentje kon bijdragen.
Mijn Ringland-droom: ‘Extra groen
en schone lucht voor mezelf en mijn
drie kinderen.’

63 jaar, transportsector,
Oud-Berchem
Ringland-vrijwilliger sinds het begin.
Eerlijk? Ik heb bij het referendum vóór
de brug gestemd. Ik had het idee dat er
dringend iets moest gebeuren. Pas later
heb ik ingezien dat de plannen van de
BAM niet deugen. Een mens is nooit te
oud om te leren.
Ik werk mee aan van alles, zoals
Ringland On Tour, de crowdfundingcampagne, lezingen en infostandjes. En als ik
kan, doe ik er morgen graag nog iets bij.
Alles voor het goede doel!
Fan van Ringland omdat het een positief verhaal is, dat veel mensen kan
enthousiasmeren. Je krijgt zoveel positieve reacties. Veel mensen beseffen
nog niet welke ellende op hen afkomt als
de huidige plannen worden uitgevoerd.
Mijn mooiste Ringland-moment: Toen
ik de verjaardagstaart heb vervoerd.
De bestelwagen bleek maar net lang
genoeg. Spannend!
Mijn Ringland-droom: Minder uitstoot
en minder slechte lucht. Als ik ga lopen
in de Wolvenberg en de Brilschans, de
parken naast de Ring, merk ik duidelijk
wat Ringland kan betekenen. Ik heb al
voor Ringland meegelopen met de Ten
Miles.

NODIG RINGLAND UIT
Ringland wil zo veel mogelijk
mensen informeren. Daarvoor zijn er
drie formules.
Ringland@home
Je verzamelt bij je thuis een aantal geïnteresseerde of sceptische
vrienden en kennissen. Ringland
stuurt een vrijwilliger met kennis
van zaken die uitleg komt geven met
studie- en kaartmateriaal. Wedden
dat iedereen uiteindelijk overtuigd
geraakt?
Ringland-lezing
Wil je in je wijk, je sportclub of bedrijf
een presentatie door een geschoolde
Ringlander? Ringland stuurt een
enthousiaste spreker en voorziet in
infobrochures voor alle aanwezigen.
Ringland-infostand
In Antwerpen en omstreken zijn
er vele marktjes, braderijen, wijkfeesten,… Vind jij ook dat Ringland
daar niet mag ontbreken? Wij
sturen ons team ter plekke en geven
enthousiast uitleg aan passanten.
Mail naar bouwmee@ringland.be
met je vraag of voorstel.

Luc Deckers
Het was veel gepruts om
die Valentijnslingers te
maken, maar ik ben fier
dat ik mijn steentje kon
bijdragen.

WORD VRIJWILLIGER
Wil jij ook meewerken aan de organisatie van allerlei evenementen, zoals
het Ringland-festival? Meld je aan
via vrijwilligers@ringland.be.

Bart Van Wesenbeeck
37 jaar, leraar wetenschappen,
Linkeroever
Ringland-vrijwilliger sinds het festival
van vorig jaar. Er waren toen 'vacatures'
voor wetenschappers voor de Ringland
Academie.
Ik werk mee aan CurieuzeNeuzen,
het project rond luchtkwaliteit. Voor
mij interessant omdat het te maken
heeft met chemie. Ons team staat in
voor de administratie, de logistiek, de
campagne, de verwerking op kaarten,
enzovoort. We garanderen ook dat de
aanpak wetenschappelijk klopt, alles in
samenwerking met universiteiten.
Fan van Ringland omdat ik een fijn
gevoel heb bij alles waar Ringland mee
bezig is. Ringland brengt een positief
verhaal en biedt vooral een alternatief.
Dat werkt.
Mijn Ringland-droom: Ik woon op Linkeroever maar kom graag in de stad. Ik
loop er af en toe wedstrijden, zoals de
Urban Trail, de Ten Miles en de Nightrun. Met een overkapping zal ik tijdens
het sporten niet meer het gevoel
hebben dat ik mijn longen naar de
knoppen help.

DENK MEE
IN DE RINGLAND ACADEMIE
In de Ringland Academie gaan we
verder met de inhoudelijke uitbouw
van het Ringland-verhaal. Daartoe
nodigen we experts en bedrijven uit
om mee na te denken over de stad
van de toekomst en om de Ringlandplannen verder kritisch uit te diepen
op de thema’s mobiliteit, leefbaarheid, stadsontwikkeling en realisatie.
Meld je aan via
bouwmee@ringland.be.
STEUN DE WERKING
De organisatie achter Ringland wordt
steeds groter. Om onze professionele werking te verzekeren is jouw
steun welkom. Met een permanente
opdracht kan je mee het loon betalen
van de twee halftijdse medewerkers.
Stort een maandelijkse bijdrage naar
keuze op BE40 7350 3473 3563.
MAAK RINGLAND
ZICHTBAAR
Al duizenden fietsers hebben een
fietsplaatje van Ringland onder hun
zadel hangen. Je kan ze op verschillende verkooppunten voor 5 euro
verkrijgen. Daar kan je ook affiches,
folders en kranten ophalen.
Kijk op www.ringland.be/bouwmee
voor een overzicht van de afhaalpunten.

32

COLOFON

100 kunstenaars veilen werk voor Ringland

Dit is de derde editie van de Ringland-krant, een uitgave van de vzw
Ringgenootschap. Verantwoordelijke
uitgever: Willy Winkelmans.

Burgers van alle slag schragen het
idee om Antwerpen om te vormen tot
een stad van de 21ste eeuw. Ook de
culturele wereld is Ringland erg genegen. 100 kunstenaars uit binnen- en
buitenland bieden op zondag 22 mei
een werk aan voor een veiling ten
voordele van Ringland.

Het Ringgenootschap is eind 2013
opgericht door een groep mensen die
sterk geloven in de reorganisatie en de
overkapping van de Antwerpse Ring
als oplossing voor de mobiliteits- en
leefbaarheidsproblemen. Ringland is
een burgerinitiatief dat politiek ongebonden is en een zeer breed draagvlak
heeft.
STUURGROEP
Willy
Winkelmans
(algemeen
voorzitter), Peter Vermeulen (projectverantwoordelijke), Pol van Steenvoort (voorzitter stuurgroep), Joris
Baeten (werkingscoördinator), Veerle
Janssens (communicatiecoördinatrice),
Sven Augusteyns (projectcoördinator), Seppe De Blust, Paul De
Schutter, Erik Greeve, Huib Huyse,
Koen Lamberts, Filip Meysman,
Gie Reijniers, André Smessaert,
Mat Steyvers, Frans Teuchies, Jens
Vanoosterweyck, Adriaan Vermeulen,
Elisabeth Vermeulen, Wietse Vermeulen, Anna Wouters.
Vele vrijwilligers maken de organisatie
van de Roma-avond en andere evenementen mee mogelijk. Waarvoor
dank!
REDACTIERAAD
Veerle Janssens (coördinatie en
eindredactie), Kathleen Geenen
(eindredactie), Jochen Vandenbergh
(freelancejournalist), Peter Vermeulen,
Sven Augusteyns, Len Karpisek (artdirector).
RINGLAND ACADEMIE
Deze krant kwam tot stand met
medewerking van vele experts,
academici en geëngageerde burgers
die ondersteunend studiewerk leveren
in de Ringland Academie.
Werkgroep Mobiliteit: André Arnauw,
Bruno De Borger, Frank De Bruyne,
Maarten Moers, Luk Vanmaele, Fred
Van Remoortel, Pol van Steenvoort,
Maarten Vrebos.
Werkgroep Leefbaarheid: Geert De
Blust, Kris Hameeuw, Huib Huyse, Filip
Meysman.
Werkgroep Stadsontwikkeling: Sven
Augusteyns, Seppe De Blust, Ken
Dupont, Luk Janssen, Sarah Kooymans,
Huib Huyse, Dieter Vandevelde, Luc
Vanmaele, Frederic Vermeulen, Luc
Wallays, Dries Willems.
Werkgroep Realisatie: Marcel Belmans, Maarten Moers, Jacques Spaas,
Matthias Neutjens, Luc Van Remortel,
Bruno Van Volsem, Peter Vermeulen.

Meer informatie
www.ringland.be

Kunstenaars hebben altijd al de rol
opgenomen van voortrekkers. Ze zijn
de verdedigers van het nieuwe, het
ongekende. Vaak waren ze het gezicht
van een veranderende maatschappij.
Ook in Antwerpen anno 2016 nemen
kunstenaars die rol ernstig. ‘Wij staan
achter de visionaire ideeën van Ringland
voor de stad van de 21ste eeuw’, zegt
kunstenares Tinka Pittoors. Samen met
haar partner Kris Fierens nam ze een jaar
geleden het initiatief om een grootse
veiling op te zetten om de burgerbeweging financieel te steunen.
‘Wij willen als kunstenaars de politici
waarschuwen dat er een kwaliteitsnorm
moet komen voor de doorstroming van
het lokale en internationale verkeer en
voor een overkapping’, zegt Kris Fierens.
‘We doen dat ook voor de volgende
generatie. Antwerpen is en moet een
belangrijke stad in Europa blijven.’
De twee kunstenaars vormden een
adviesraad met specialisten uit verschillende geledingen: Sofie Dederen
(Frans Masereel Centrum), Wilfried
Huet (kunstenaarstijdschrift GAGARIN), Luc Wauters (Vrienden van het
M HKA), Anne-Marie Poels (kunsttijdschrift H ART), Wim Viaene
(cultuurconsultant Rossinant) en Frank
Herman (adviseur erfgoed en museumconsulent). Ze overtuigden niet
minder dan 100 gerenommeerde kunstenaars om mee te werken.

Uit eigen land zijn dat onder meer Philip
Aguirre y Otegui, Francis Alÿs, Fred Bervoets, Guillaume Bijl, Dirk Braeckman,
David Claerbout, Luc Deleu, Luc Tuymans en Anne-Mie Van Kerckhoven.
Maar ook buitenlandse kunstenaars,
onder wie de Chinese Ye Linghan, de

‘Buitenlandse kunstenaars
herkennen de Antwerpse
problemen.’
Tinka Pittoors
Duitser Thomas Rentmeister en de
Australische Deborah Kelly, reageerden enthousiast. De Canadees
Nicolas Grenier uitte zijn bewondering
voor het ‘geweldige project van Ringland’ en ‘de heel mooie website’. Tinka
Pittoors: ‘Buitenlandse kunstenaars
herkennen de Antwerpse mobiliteitsen leefbaarheidsproblemen. Veel
steden wereldwijd worstelen immers
met een verouderde ringweg die de
stad versmacht.’
Inspiratie voor de titel van het ini-

tiatief vonden de kunstenaars bij het
werk van Neal Beggs, ‘Belgium is Not a
Road’. Dat refereert op zijn beurt aan
een uitspraak van Albert I. Tinka Pittoors: ‘Toen Duitsland ons land in de
Eerste Wereldoorlog voor zijn troepen
vrije doorgang naar Frankrijk vroeg,
antwoordde de koning: ‘Belgium is a
nation, not a road’.’
Met de opbrengst van de veiling zal
Ringland een dynamisch 3D-model van
zijn overkappingsconcept ontwerpen
en verdere studies bekostigen.
De werken worden tijdens het Antwerp Art Weekend tentoongesteld in
het veilinghuis Bernaerts. De veiling
vindt plaats op zondag 22 mei. Verantwoordelijke voor de veiling is Peter
Bernaerts, die het initiatief op vrijwillige basis ondersteunt. De catalogus
is vormgegeven door Sara De Bondt
van het kunstencentrum Wiels, die
eveneens belangeloos meewerkt.
(VJA)
Veilinghuis Bernaerts,
Verlatstraat 16-20 in Antwerpen,
www.bernaerts.be
Tentoonstelling: 19 tot 22 mei.
Veiling: zondag 22 mei om 16 uur.

2016
zaterdag 25 juni
op het dak van de Craeybeckxtunnel

