Rij vlotter en veiliger
met Ringland
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VANDAAG ontstaan de meeste
files tussen Berchem en
Borgerhout, van de E19 tot
de E34/E313.

RINGLAND creëert juist daar
Ringland stap 2
een extra rijstrook. Samen met
4 tunnels, met ontsluiting naar Nieuwe Singel
de verhoogde veiligheid door
Doorgaand en zwaar verkeer (blauw) rijden in
de buitenste tunnels, met aansluitingen naar de de scheiding van het verkeer
E19, de E34/E313 en de stad (Noord, Oost, Zuid). pakt die het hart van de files
aan.
De overkapping voorziet ook 8 rechte op- en
Daarvoor biedt de Oosterweelafritten naar het stedelijk verkeer (groen). De
verbinding geen oplossing.
huidige Singel wordt zone 30 voor wijkverkeer.

Aangepaste snelheid
in veilige tunnels
Rupelmonde

In de tunnels voor doorgaand
Schelle
verkeer mag je 90 km/u rijden,
in die voor het stedelijke verkeer
70 km/u. Op de Nieuwe Singel
rijd je 50 km/u.
Niel

De tunnels zijn ontworpen
volgens de Europese tunnelrichtlijnen en garanderen
maximale veiligheid. Kijkfiles
zijn uitgesloten.

Oud-Berchem

Grote Steenweg

RINGLAND stelt voor een veilige
en vlotte doorstroming rechtse
inritten voor. Komende van de
Kennedytunnel blijft het verkeer
op -1 tot voorbij Zwijndrecht.
Dat verhoogt de leefbaarheid.

Ranst
Legende Ringland

Mortsel

Stedelijke op-en afrit

Huidige snelwegen
met tunnelmond

Boechout

Niet uit te voeren
snelwegen

Edegem

Liefkenshoektunnel
Minder files aan
Kontich
tolvrij
de Kennedytunnel,
Aartselaar
leefbaarder Zwijndrecht VANDAAG haalt de Liefkens		
VANDAAG veroorzaken 3 linkse
inritten de files op Linkeroever.
Vrachtverkeer geraakt moeilijk
van -2 in de tunnel naar +1 in
Zwijndrecht.
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Antwerp Expo

Burcht

Basisidee Ringland: gescheiden verkeer in aparte tunnels

Door het verkeer te scheiden verminderen de
weefbewegingen drastisch. Dat is veiliger.
Bovendien verhoogt de capaciteit daardoor
tot 50 procent, wat leidt tot tijdswinst.
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7 oplossingen voor het mobiliteitsprobleem

Ringland stap 1
Doorgaand en stedelijk verkeer scheiden
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Ringland is een breed gedragen project voor de
volledige overkapping van de Antwerpse Ring
met gescheiden verkeersstromen.
Experts van diverse universiteiten en studiebureaus
hebben de plannen onderzocht en verder uitgewerkt.

De Ring vandaag
Voortdurend files en heel veel ongevallen
De vele op- en afritten leiden tot
gevaarlijke weefbewegingen. Je moet te vaak
van rijstrook veranderen. Daardoor ontstaan
files. Er gebeuren ongevallen, die nog meer
verkeersellende veroorzaken.
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hoektunnel te weinig verkeer van
de Ring wegens de tolheffing.
RINGLAND vraagt op korte
termijn de opheffing van de tol.
Later past de Liefkenshoektunnel in een systeem van
rekeningrijden voor de hele regio.
Het verkeer van de nieuwe A4 in
Nederland kan via de Liefkenshoektunnel en de E34 naar Zeebrugge en Frankrijk.

A102 wél,
R11bis nietLint
uitvoeren

3de Scheldekruising
noordelijker

De A102 vermindert de druk
op de noordelijke Ring en moet
dus snel gerealiseerd worden.
Een tunnel met aansluitingen
naar de E19 en de E34 leidt
tot minder sluipverkeer.

Een Scheldekruising in het
verlengde van de A102 houdt
het verkeer verder van de stad.
Een noordelijke ligging biedt ook
een betere ontsluiting voor het
havenverkeer.

De R11bis zal de files op
de Ring niet verminderen en
is dus onverantwoord.
De viaducten in Wilrijk (A12)
en langs het Rivierenhof zijn
te vervangen door een open
sleuf of tunnel.

De tracés Meccano, OosterweelNoord en ARUP-Sum zijn te
onderzoeken. De lange verbinding
E34-E17 door het Waasland is
alleszins niet wenselijk. De korte
Meccanotangent kan wel.

Lier

Zo verbetert Ringland
de leefbaarheid in
Antwerpen en de regio
Gezonder

A12

P+R

Betere lucht voor meer dan 300.000 inwoners
De volledige overkapping verhoogt de luchtkwaliteit gevoelig voor al wie
binnen 1.500 meter van de Ring woont, werkt of naar school gaat (blauwe zone
op de kaart). De volksgezondheid verbetert en de gezondheidsfactuur voor de
overheid daalt. Een correcte inplanting, ontwerp en innovatieve filtertechnieken
maken de Europese norm haalbaar, ook aan de 5 tunnelmonden.

Legende Ringland
Zone waar luchtkwaliteit
verbetert door Ringland

Betere lucht voor de Luchtbal

Haalbaar

Betere lucht voor den Dam

Sint-Annabos

Wonen aan ’t Schijn
Park Spoor Oost en Schijnvallei

+

P+R

Sch

eld

e

Betere lucht voor Deurne

P+R

ZOO

Betere lucht voor Antwerpen

Hang een poster Steun Ringland via
Stel je vragen via
BE40 7350 3473 3563 info@ringland.be

Stadspark

E34/E313
Zuid

Zurenborg

Betere lucht voor ‘t Zuid

+

Betere lucht voor Borgerhout
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Zuidstation
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Kantoren
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De Singel
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Betere lucht voor Berchem

Park
Den Brandt

Nachtegalenpark

+

Middelheimpark

A12

Volg ons
op facebook

‘t Schijn

E17

Betere lucht voor Wilrijk

Legende Ringland
+

Nodig ons uit
www.ringland.be/
bouwmee

Rivierenhof

P+R

Hoboken

via www.ringland.be

Sportpaleis
P+R

Kernstad en voorstad na 50 jaar opnieuw verbonden
Ringland werkt de barrière van de huidige Ring weg door de grote snelwegaansluitingen ondergronds te voorzien en op het dak van de Ring nieuwe
parken aan te leggen. Aan het Rivierenhof en aan de Wolvenberg verdwijnt ook
de Nieuwe Singel onder de grond, daar ontstaat het Brialmontpark.

Bouw mee aan Ringland!

A102

Spoor Noord

Betere lucht voor Zwijndrecht

Ringland is realiseerbaar
Ringland kost niet meer dan de Oosterweelplannen (3,2 miljard euro) en biedt
zoveel meer oplossingen en mogelijkheden. De Oosterweelverbinding lost
het mobiliteitsprobleem niet op en is niet combineerbaar met Ringland. Ook
gedeeltelijke overkappingen bieden onvoldoende oplossingen, omdat het
verkeer niet gescheiden wordt en geluid en fijn stof nog steeds ontsnappen.

Op- en afritten naar stedelijke
en doorgaande Ringweg

Kanaalland

10 nieuwe stadswijken
e
tend
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Rond de knooppunten van openbaar vervoer plantGentRingland
10 nieuwe
stadswijken, met ruimte voor meer dan 15.000 betaalbare woningen maar ook
scholen en andere voorzieningen. Dat kan de stadsvlucht helpen keren.

10de stadsdistrict om van te dromen
Ringland is 15 km lang en even groot als de hele binnenstad.
Het is de gedroomde ruimte voor ‘Antwerpen, stad van de 21ste eeuw’.
Antwerpen verhuist met Ringland van de top 3 van filegevoelige steden naar de
top 3 van leefbare steden.

Stadsrandparkings op
knooppunten van openbaar vervoer

Noordkasteel
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Meer
ruimte
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Betere lucht voor Merksem

Ko

Parkeren aan de rand
Wie met de auto naar Antwerpen komt, kan die achterlaten in park & rides
verderop, of in parkeertorens bij de knooppunten van het openbaar vervoer
rond de Ring. Daar kan je ook overstappen op de Velo-stadsfietsen.
Alleen zo is de doelstelling uit het Masterplan 2020 te realiseren
(50% van de verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer).

Uitstoot aan tunnelmonden
blijft onder norm met
innovatieve technieken

Luchtbal
P+R

350 ha nieuwe stadsparken
Ringland verhelpt het groentekort in de stad. In overleg met de wijk worden
parken en natuur, volkstuintjes, sportvelden en speelruimtes ingevuld.
Meer groen helpt Antwerpen ook in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Vlotter

Kijk of Ringland de luchtkwaliteit
in jouw buurt verbetert

Groen Merksem

Opnieuw slapen met open venster
Geluidsoverlast leidt tot stress en slaapklachten. De volledige overkapping
biedt de oplossing. Elektrische auto’s volstaan niet omdat de banden nog
steeds lawaai maken, ze veroorzaken bovendien ook nog fijn stof.

Voorstadsnet voor de Antwerpse regio
Er moeten snel extra tramlijnen met hoge frequentie en vlotte doorstroming
Middenvijver
komen, zoals de succesvolle lijnen naar Linkeroever, Wijnegem en Boechout.
Op het bestaande Ringspoor komen nieuwe light-trains vanuit de stadsregio,
die een vlot alternatief bieden voor de auto. De 10 stopplaatsen op het
Ringspoor worden dé knooppunten in een regionetwerk van openbaar vervoer.

Waar woon jij?

E19

Nieuwe wijken met
betaalbare woningen
en tal van
voorzieningen
Ruimte voor nieuw
voetbalstadion

E19

Brialmontpark met
oude fortenstructuur
en waterpartijen

Knooppunten van
openbaar vervoer,
stations light-train
+

Bestaande parken,
met elkaar verbonden
via Ringland

hoogwaardig aanbod
van tramlijnen tot ver
in stadsregio

