IS DE OOSTERWEELVERBINDING
COMPATIBEL MET HET
RINGLAND-CONCEPT OF NIET?
Onderzoek in het kader
van de MER-procedure
A102/R11bis, uitgevoerd
door Ringland.

Focus van het onderzoek

In het kader van de MER-procedure A102/R11bis is
de vraag gerezen of het Ringland-alternatief al of niet
compatibel is met het ‘beslist beleid’, met name de
Oosterweelverbinding. Het is namelijk binnen dit kader
dat deze MER-procedure wordt gevoerd.
In het voorjaar 2015 is de vraag om deze compatibiliteit
verder te onderzoeken en aan te tonen in welke mate
beide concepten al of niet combineerbaar zijn of op
elkaar zouden kunnen aansluiten aan Ringland zelf
gesteld. Het is in feite de omgekeerde wereld, maar
Ringland heeft zich ertoe geëngageerd om deze
oefening te maken.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking tussen
Stramien cvba (Peter Vermeulen en Sven Augusteyns –
tekst en illustraties) en Omgeving cvba (Luc Wallays en
Maarten Moers – schema’s en scenario’s)
Dit compatibiliteitsonderzoek wordt vanuit twee
invalshoeken gevoerd:
•

1. Compatibiliteit Ringland – Oosterweel
Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen
van de aansluiting van het Ringland-concept op het
voorliggende Oosterweel-ontwerp.

•

2. Compatibiliteit Oosterweel – Ringland
Onderzoek naar de mogelijke consequenties voor
het voorliggende Oosterweel-ontwerp, bij de
verdere doortrekking van het Ringland-concept.

Op 1 april heeft BAM de bestaande plannen toegelicht
en overgemaakt, Ringland heeft toen beloofd het
antwoord te zullen uitwerken in de loop van de
maanden mei en juni, onderhavig verslag is de neerslag
van dit onderzoek.

Daarnaast volgen ook een aantal afzonderlijke
bedenkingen bij het huidige Oosterweel-ontwerp zelf.

Concept Ringland op een bierkaartje (2012)

Masterplan 2020

Kennisgeving MER A102/R11 bis

Alternatievenonderzoek MER A102/R11 bis

Algemeen kader van het compatibiliteitsonderzoek

Bij de opstart van de MER-procedure en gedurende
de hele voorbereiding ervan (najaar 2013), was er
nog geen sprake van de beperking tot het ‘beslist
beleid’ inzake de Oosterweelverbinding. Dat
volgde pas in februari 2014 met het zogenaamde
‘Valentijnsakkoord’. Die beperking heeft het project niet
overzichtelijker gemaakt, integendeel, de complexiteit
is hierdoor alleen maar groter geworden. Een aantal
fundamentele opties, onder meer in verband met de
best mogelijke locatie voor een eventuele bijkomende
oeververbinding, in combinatie met Ringland, blijft
hierdoor voorlopig namelijk buiten beeld, terwijl die op
termijn in de totale afweging van groot belang kunnen/
zullen blijken te zijn.

Door BAM is dus nooit ten gronde nagedacht over
een mogelijke afstemming van beide concepten.
In de praktijk is het urgente probleem van de Ring
van Antwerpen zelf, met zijn talrijke op- en afritten,
zeer korte weefbewegingen, onveiligheid en
filegevoeligheid, door BAM zelfs niet meer onderzocht
sinds september 2010, toen de Vlaamse regering
het aangepaste Masterplan 2020 afkondigde. In
tegenstelling tot het oorspronkelijke Masterplan
Antwerpen, dat op de Ring de scheiding voorop stelde
tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer
(Doorgaande Ringweg DRW – Stedelijke Ringweg SRW),
was er in dat Masterplan 2020 geen sprake meer van
een (nochtans noodzakelijke) aanpassing van de Ring.

Met betrekking tot de vraag die voorligt, beweerde
BAM het afgelopen jaar altijd met stelligheid dat de
Oosterweelverbinding compatibel is met het Ringlandconcept. Toch heeft BAM dit tot op heden nooit ten
gronde onderzocht, ook al is het Ringland-concept met
zijn gescheiden tunnelsysteem reeds gepubliceerd in
november 2012. Op dat ogenblik lag het ‘vernieuwde’
Oosterweel-ontwerp, dat de sloop voorziet van het
Viaduct van Merksem en dat de Noordelijke Ring en
de Oosterweelverbinding beide onder (en door) het
Albertkanaal brengt, nog niet op tafel. Dat ontwerp is
namelijk pas afgewerkt en bekendgemaakt in februari
2014. Meer dan een toelichting vanuit Ringland aan
BAM is er in al die tussentijd niet geweest.

Onderzoek met betrekking tot de problemen op de
Ring zelf is er ook later niet gekomen, ook niet toen het
Antwerpse stadsbestuur deze vraag in juli 2012 expliciet
opnieuw stelde. Toen publiceerde de stad namelijk een
eigen ‘Overkappingsonderzoek’ met twee duidelijke
conclusies: de vraag om het Masterplan 2020 grondig
te herzien met het oog op meer leefbaarheid voor
de stad en de vraag naar verder onderzoek naar een
mogelijke oplossing voor de complexiteit van de Ring
zelf. De stad stelde immers vast dat net die complexiteit,
in combinatie met de eisen van de Europese
tunnelrichtlijnen, een wenselijke grotere overkapping
onmogelijk maakte. Maar ondanks die dringende
vraag is de Vlaamse regering (en bij uitbreiding BAM)
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hier sindsdien nooit verder op ingegaan. Zoals hoger
al aangegeven lag er drie maanden later nochtans een
concreet voorstel op tafel voor de reorganisatie én
overkapping van de Antwerpse Ring (Concept ‘Uit de
ban van de Ring’ – later ‘Ringland’).
Als aanpassing van het eerste plan (februari 2014)
voorzag BAM intussen binnen het eigen ontwerp
wel de mogelijkheid om het deel van de Ring tussen
het Sportpaleis en het Albertkanaal bijkomend te
overkappen (op termijn, als de middelen ter beschikking
zouden worden gesteld). Dat initiatief heeft tot
onduidelijkheid geleid in de algemene perceptie, maar
ook daarbij heeft BAM de aansluiting van het Ringlandconcept met zijn gescheiden tunnelsysteem dus nooit
ten gronde bestudeerd.

Discussie ten gronde

Dit compatibiliteitsonderzoek neemt niet weg dat
Ringland ervoor blijft pleiten om de verschillende
lopende en voorgestelde procedures (GRUPOosterweel, MER A102/R11bis en Overkappingsstudie
Vlaamse regering - onder leiding van een aan te
stellen intendant) maximaal op elkaar af te stemmen.
Ringland pleit er ook voor om tot aan de eindafweging
en naast de Oosterweel-Ringland-variante, ook andere
mogelijkheden ten gronde te blijven onderzoeken
(met name Ringland zonder extra Schelde-kruising
én Ringland in combinatie met Oosterweel-noord,
Meccano of ARUP-SUM). Daarbij moeten zowel
de tracé-keuze, de inpassing in het Masterplan
Antwerpen, de technische uitvoeringsmodaliteiten als
de prioriteiten aan bod komen.
Het Ringgenootschap vraagt dus om het Ringlandconcept ook afzonderlijk te beschouwen en door
te rekenen. Die studie kan/moet aantonen wat de
mogelijkheden zijn van het Ringland-concept op zich,
in combinatie met de (tolvrije) Liefkenshoektunnel en
de nieuwe A102. Ze kan tevens in beeld brengen hoe
groot de noodzaak van de bijkomende Scheldekruising
op korte termijn al of niet is en of het Ringland-pleidooi
om de realisatie van de overkapping prioritair naar
voor te schuiven, terecht is. In die optiek is deze nota
dus ruimer opgevat en gaat het niet alleen over de
vraag naar de eventuele compatibiliteit op zich, maar
worden ook opmerkingen geformuleerd rond het
bredere kader.

Masterplan 2020

Wat Ringland zelf betreft, worden volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•

1. De overkapping vraagt de hoogste prioriteit,
omwille van de volksgezondheid. Nergens in
Europa (of ter wereld) wonen namelijk zoveel
mensen zo dicht bij een dergelijke bron van
lucht- en lawaaivervuiling als rond de Ring van
Antwerpen.

•

2. Het Ringland-mobiliteitsconcept, met het
SRW-DRW-systeem van gescheiden tunnels voor
stedelijk en doorgaand verkeer, respectievelijk
in de binnenste en de buitenste tunnels, dient
consequent aangehouden te worden. Alleen op
die manier zijn de weefbewegingen optimaal te
ondervangen en is de capaciteit op de Ring zo
maximaal en veilig mogelijk te benutten.

•

3. Ringland is één en ondeelbaar. De noden en
opportuniteiten inzake stadsontwikkeling zijn
namelijk minstens even groot (zo niet groter)
in de noordelijke helft van de stad als in de
zuidelijke helft. De stad heeft nood aan een
integrale en geïntegreerde oplossing.

Alleen de beste oplossing is goed genoeg voor stad
en regio en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen.
Het project moet zowel de mobiliteit, de
leefbaarheid en de volksgezondheid, als de kansen
op stadsontwikkeling maximaal integreren.

Ringland Het plan

Doorsnede Ringland (opmaak Omgeving)

Compatibiliteitsstudie
Ringland-Oosterweelverbinding
Antwerpen
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I. COMPATIBILITEIT
RINGLAND-OOSTERWEEL
Onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen
van de aansluiting van het Ringland-concept op het
voorliggende Oosterweel-ontwerp.
Hét basisprobleem dat zich stelt, is de overgang van
een systeem met gescheiden tunnels (SRW-DRWconcept Ringland) naar een systeem met gemengd
verkeer, zoals voorzien in het Oosterweelontwerp.
Vraag is waar die overgang al of niet kan gemaakt
worden: net voor het kruispunt van de Hollandse
knoop (en dus net achter de verkeerswisselaar met de
E34/E313), of al eerder, ter hoogte van het complex
met in- en uitritten aan de Plantijn en MoretusleiLuitenant Lippenslaan.

Oosterweelverbinding
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1. Ringland aanpassen aan Oosterweel?

1.1 Voor de Hollandse knoop
Het Ringland-systeem met gescheiden tunnels
‘stopzetten’ na de verkeerswisselaar E34/E313, maar
net voor de Hollandse Knoop aan het Sportpaleis,
brengt in principe weefbewegingen met zich mee,
met verkeer vanuit de binnenste tunnels naar de
uitrit aan het Sportpaleis. Op die korte afstand is dat
echter niet haalbaar, want in het Oosterweel-concept
ligt de Hollandse Knoop, maar net voorbij het viaduct
van de Turnhoutsebaan richting Deurne (1). Het zou
betekenen dat de uitrit-Sportpaleis moet verboden
worden voor verkeer vanuit de binnenste tunnels. In
omgekeerde richting geldt hetzelfde. Verkeer dat aan
de Hollandse knoop de oprit neemt richting zuiden,
kan niet meer invoegen in de binnenste tunnel (2).
Het ontbreken van een aansluiting van de binnenste
tunnels van en naar de op- en afrit Sportpaleis,
in combinatie met de onmogelijkheid om aan de
Groenendaallaan aan te sluiten op het (zuidelijke)
hoofdwegennet, maakt het hele Ringland-concept
(SRW-DRW) een stuk minder goed leesbaar. Het
duidelijke onderscheid tussen de stedelijke knoop
aan het Sportpaleis en het knooppunt op niveau
hoofdwegennet aan de Groenendaallaan valt weg,
wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Het maakt
ook dat het geheel minder goed kan functioneren en
veroorzaakt logischerwijze bijkomende verkeersdruk
op het onderliggende wegennet.

De koppeling van beide systemen op deze plek,
maakt het ook onmogelijk om het gedeelte van de
Nieuwe Singel tussen de Plantijn en Moretuslei en het
Sportpaleis - in het meest recente Ringland-ontwerp
mee ondergronds gebracht - effectief ondergronds aan
te leggen. Ook voor deze rij-vakken is de in- en uitrit naar
het kruispunt Schijnpoort namelijk essentieel, maar
omwille van de korte afstanden en de onverantwoorde
weefbewegingen die daardoor ontstaan, wordt die dus
onmogelijk.
Dat maakt dat de Nieuwe Singel op dit traject toch
bovengronds moet blijven (3). Daardoor blijft een
zekere barrière-werking bestaan, wat het Ringlandconcept verzwakt. Dit is nochtans juist sterker door de
hier voorziene optimalisatie van de groen-verbinding
Rivierenhof-Oud-Borgerhout (intra muros), net
mogelijk gemaakt door ook de Nieuwe Singel hier
ondergronds te brengen.
Ook de bijkomende afslagstrook van op de Ringzuid naar de Hollandse knoop (4), ingetekend in het
Oosterweel-ontwerp en die al voor de verkeerswisselaar
begint en via twee extra bruggen rechts uitvoegen
mogelijk maakt, vormt een bijkomende barrière. Deze
uitrit interfereert ook op veel te korte afstand met de
rijstrook die van de E34/313 invoegt in de buitenste
tunnels. In omgekeerde richting doet zich hetzelfde

voor (5). De afstand tussen het ‘invoegen van verkeer’
van de Hollandse knoop naar de Ring-zuid en de afslag
naar de E34/E313 is te kort en maakt het volgens de
Europese tunnelrichtlijnen alleszins ook onmogelijk
om dit deel van de Ring volledig te overkappen.
De koppeling van beide concepten (OosterweelRingland) brengt dus niet alleen extra barrières met
zich mee ter hoogte van de verkeerswisselaar E34/
E313 (Nieuwe Singel bovengronds en bijkomende
uitvoegstrook naar het Sportpaleis), maar komt er
ook op neer dat het deel van de Ring, van aan de brug
Turnhoutsebaan tot de Hollandse Knoop, onmogelijk
overkapt kan worden, ook niet op termijn.
Dit betekent tevens dat de Nieuwe Singel niet alleen
aan de verkeerswisselaar E34/E313, maar ook op dit
vervolgtraject bovengronds moet blijven en bij gebrek
aan centraal tunneldak noodgedwongen moet afbuigen
naar de bestaande Singel bijvoorbeeld (6). Integratie in
het in- en uitrittencomplex naar de Hollandse knoop
toe is een andere optie (7), maar geen van beide
oplossingen levert een even elegant totaalbeeld op als
de Nieuwe Singel, centraal ingepast in het Ringlandconcept.
BAM voorziet wel dat het deel voorbij het nieuwe ‘open afrittencomplex Hollandse Knoop’ (8) op termijn
kan overkapt worden.

8
Hollandse knoop
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Oosterweel gecombineerd met Ringland voor de Hollandse knoop
t.h.v. de Turnhoutsebaan

Ringland volledig concept: bovengrond
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Ringland wil daar echter volgende fundamentele
bedenkingen bij maken. Als deze overkapping
inderdaad op de lange baan wordt geschoven en de
Hollandse Knoop dus effectief wordt aangelegd zoals
vandaag uitgetekend, heeft overkapping op termijn in
feite niet veel zin meer. Een beperkte groenstrook op
dit tunneldak, ingesloten door infrastructuur, zowel
aan de oostzijde (Nieuwe Schijnpoortweg) als aan de
westzijde (bijkomend knooppunt en behoud Singel
Noord), zal op dat ogenblik namelijk weinig of geen
echte meerwaarde meer bieden.
De hele infrastructuur rond de Hollandse Knoop op
langere termijn opnieuw aanpassen - als zou beslist
worden om dit deel net ten zuiden van het Sportpaleis
alsnog te overkappen - en het traject op dat ogenblik
integreren in het overkappingsverhaal, zou dan
weer zeer hoge bijkomende kosten veroorzaken en
betekenen dat de echte impuls voor stadsontwikkeling
in deze omgeving tot zolang ook achterwege blijft. De
overkappingsmogelijkheid die BAM suggereert, heeft
met andere woorden niet veel zin meer als ze pas op
langere termijn wordt gerealiseerd.
Omgekeerd zou de keuze om deze gedeeltelijke
overkapping al van bij het begin te realiseren dan weer
betekenen dat het huidige ontwerp van de Hollandse
Knoop volledig kan herzien worden (zie verder), onder
meer met de integratie van de Nieuwe Singel in het
hele verhaal. Dat is op zich nuttig en nodig want het

huidige ontwerp voor de Hollandse Knoop voldoet
noch qua verkeersafwikkeling, noch op ruimtelijk vlak.
Het telt namelijk veel teveel rijstroken, neemt veel
teveel ruimte in beslag en is moeilijk leesbaar.

Conclusie: de koppeling van het Ringland-ontwerp
met het voorliggende Oosterweel-ontwerp,
net voor de Hollandse Knoop, levert een aantal
fundamentele nadelen op:
•

•

1. Geen in- en uitrit mogelijk van de binnenste
tunnels naar het Sportpaleis, wat een
beperking inhoudt voor de leesbaarheid
van het hele systeem en voor de stedelijke
verkeersafwikkeling. Te korte weefbewegingen
in de buitenste tunnels, tussen de in- en uitrit
naar de E34/E313 en de in- en uitrit-Sportpaleis,
veroorzaken extra files en maken overkappen
hier onmogelijk.
2. Door het behoud van de Nieuwe
Singel bovengronds en door de extra inen uitvoegstroken ontstaat een grotere
barrièrewerking
ter
hoogte
van
de
verkeerswisselaar E34/E313 op de voorziene
groenverbinding Rivierenhof-Borgerhout en dat
betekent een groot kwaliteitsverlies.

extra overkapping ?

Fotomontage Oosterweel met Hollandse Knoop
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Net zoals de ‘paperclip’ in het verleden geen afdoende
oplossing bood voor deze omgeving, zo is ook dit
ontwerp in feite niet overtuigend genoeg en dus niet
echt verdedigbaar.

•

3. Het ontwerp is onsamenhangend, zowel
ondergronds (complexe overgang van gescheiden
tunnels naar een gemengd verkeerssysteem), als
bovengronds (gebrek aan continuïteit voor de
overkapping in het algemeen én voor de Nieuwe
Singel in het bijzonder).

•

4. Deze koppeling legt ook een blijvende hypotheek
op het traject tussen de verkeerswisselaar E34/
E313 en de Hollandse knoop, omdat dit in dat
geval ook op termijn niet overkapt kan worden.
Overkappen van het deeltraject voorbij deze
knoop, heeft dan weer alleen echt zin als het
ineens mee gebeurt. Het biedt ook de kans op
een grondige herziening van het huidige ontwerp
van de Hollandse Knoop, een aanpassing die op
zich trouwens erg wenselijk is.

1.2 Voor de verkeerswisselaar
E34/E313
Een tweede mogelijkheid bestaat erin om het systeem
met gescheiden tunnels reeds stop te zetten net voor
de verkeerswisselaar E34/E313, aan het knooppunt
met de Plantijn en Moretuslei-Luitenant Lippenslaan.
Zonder bijkomende ingrepen blijft dan eerst en vooral
de zeer korte weefbeweging bestaan die er vandaag
is tussen dit knooppunt en de verkeerswisselaar E34/
E313. Die wordt veroorzaakt door de kruising van
verkeer van de zuidelijke Ring dat afbuigt richting
Hasselt-Luik en verkeer dat via de oprit Luitenant
Lippenslaan richting Nederland rijdt. De filevorming
op dit traject blijft dus ook onopgelost, evenals de
onveiligheid die erdoor ontstaat en die een verhoogde
kans op ongevallen en extra-files met zich meebrengt.
Het betekent ook dat er een totaal ander beeld zou
ontstaan en een totale discrepantie tussen de oplossing
die geboden wordt voor de Ring-zuid (Ringland) en
voor de Ring-noord (Oosterweel). Voor de Ring-zuid
blijft een geïntegreerd ontwerp mogelijk (mobiliteit,
leefbaarheid en stadsontwikkeling), terwijl in dat geval
voor de Ring-noord definitief wordt gekozen voor een
louter infrastructuur-ontwerp.
De kansen op stadsontwikkeling op de noordelijke
helft van de Ring vallen dan zo goed als helemaal
weg, de grote impact van het voorliggende ontwerp
beperkt die namelijk zeer sterk. BAM argumenteert en

verantwoordt dit onder meer met de stelling dat ‘hier
in deze buurt toch niet veel mensen wonen’, maar dat
is natuurlijk net de omgekeerde redenering.
Zo heeft Professor-Emeritus André Loeckx (voorzitter
van het Regieteam Vlaams Stedenbeleid) op het
Ringland-colloquium in de Singel (maart 2014) net
gesteld en aangetoond dat de nood aan stedelijke
vernieuwing in de noordelijke helft van de agglomeratie
minstens even groot is als in de zuidelijke helft. Ook de
gezondheidsrapporten (gepubliceerd door Ademloos
en in het kader van de recente Ringland-studies)
tonen aan dat hier minstens evenveel mensen wonen
die blootgesteld worden aan factoren zoals slechte
luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Om die problemen
effectief op te lossen is de overkapping noodzakelijk.

Deze optie zou leiden tot de ontwikkeling van een
‘duale stad’, met enerzijds het arme noorden zonder
overkapping en anderzijds het rijke zuiden mét
overkapping. Volgens Ringland is die keuze vanuit geen
enkel oogpunt te verantwoorden.

Over het algemeen zijn de wijken in deze omgeving
(Stuivenberg, Dam, Deurne-noord, Merksem) ook
meer bewoond door bevolkingsgroepen met lagere
inkomens. Vanuit sociaal oogpunt vergroot dat enkel de
noodzaak om de overkapping ook hier en wel op korte
termijn te realiseren. De nood aan stadsontwikkeling in
deze buurten staat eveneens buiten kijf. De concepten
uit het strategisch-Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen
(kop van Merksem bv) en de voorstellen van Ringland
(met onder meer het volledige behoud van het
historische Lobroekdok), tonen de grote potenties in
dit stadsdeel duidelijk aan.

Conclusie: ook de koppeling van het Ringlandontwerp met het voorliggende Oosterweelontwerp ter hoogte van de Plantijn en MoretusleiLuitenant Lippenslaan levert fundamentele
nadelen op:
•

1. De weefbewegingen tussen dit op- en
afrittencomplex en de verkeerswisselaar
richting Hasselt-Luik blijven onopgelost,
evenals de onveiligheid en de files die dat
veroorzaakt.

•

2. Er ontstaat een totale discrepantie tussen
de Ring-zuid (met Ringland-overkapping) en
de Ring-noord (met slechts enkele beperkte
BAM-overkappingsmogelijkheden), met alle
gevolgen van dien. Voor de dichtbevolkte en
sociaal minder sterke noordelijke helft van
de stad blijven de negatieve gevolgen voor
de volksgezondheid bestaan. De kansen op
stadsontwikkeling gaan voor dit deel van de
stad eveneens definitief verloren, ook op
langere termijn.

Algemene conclusie 1
Het Ringland-concept inpassen in het voorliggende
Oosterweel-ontwerp leidt in geen van beide
opties tot een evenwichtige en aanvaardbare
oplossing en kan voor Ringland dus niet.
Met andere woorden:

Oosterweel gecombineerd met Ringland voor de verkeerswisselaar E313/E34

RINGLAND EN DE HUIDIGE
OOSTERWEELVERBINDING
ZIJN ECHT NIET COMPATIBEL.
Compatibiliteitsstudie
Ringland-Oosterweelverbinding
Antwerpen
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< Stadsontwikkeling
zonder overkapping
< Stadsontwikkeling
met overkapping

< Luchtkwaliteit
zonder overkapping
< Luchtkwaliteit
met overkapping
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2. Oosterweel aanpassen aan Ringland?

2.1 Aan het Sportpaleis
De volgende vraag is of het omgekeerd wel kan:
het huidige Oosterweel-ontwerp aanpassen aan
het Ringland-concept, met andere woorden: is de
Oosterweelverbinding compatibel met Ringland?
Het basisprobleem blijft hetzelfde: de overgang van
een systeem met gescheiden tunnels (SRW-DRWconcept Ringland) naar een systeem met gemengd
verkeer, zoals voorzien in het Oosterweelontwerp.
Vraag is opnieuw waar die overgang al of niet kan
gemaakt worden: ter hoogte van het Sportpaleis (met
de aanpassing van het kruispunt Hollandse knoop als
gevolg) of nog verder, ter hoogte van het kruispunt
Groenendaallaan (met grondige aanpassing van het
hele tunnelontwerp als consequentie).

Het Ringland-systeem van gescheiden tunnels
‘doortrekken tot aan het Sportpaleis’ biedt iets
minder nadelen. Het concept SRW/DRW kan blijven
functioneren - althans in zuidelijke richting - met
aparte in- en uitritten van en naar de binnenste
tunnels en met bijkomende aansluitingen van en naar
de E34/E313. Ook het idee om de Nieuwe Singel tot
hier ondergronds te voorzien, ten voordele van de
groenverbinding van het Rivierenhof naar Borgerhout,
blijft overeind. Maar dit concept veronderstelt dus de
schrapping van de ingewikkelde, ruimte-verslindende
Hollandse knoop (wat op zich positief is).
In noordelijke richting stelt de koppeling wel
bijkomende vragen en problemen, eerst en vooral met
betrekking tot de overgang van beide tunnelsystemen.
De buitenste Ringland-tunnels lijken niet direct
problemen op te leveren, deze kunnen gewoon splitsen
(of samenvoegen) van en naar beide richtingen: de
buitenste rijstroken richting Oosterweel (en terug), de
binnenste rijstroken van en naar Nederland. Hier zijn
de dimensies van beide tunnelsystemen desgevallend
nog wel op elkaar af te stemmen. Vraag is onder meer
waar de verhoudingen in het actuele Oosterweelontwerp vandaan komen, met twee rijstroken richting
Oosterweel en maar liefst vijf richting Nederland.

Wat de binnenste Ringland-tunnels betreft (SRW)
is er in principe evenmin een probleem, tenminste
wat de richting Nederland (of omgekeerd) betreft,
beiden liggen namelijk in elkaars verlengde. Een
directe aansluiting tussen de binnenste tunnels en de
Oosterweelverbinding (of vice versa) zou daarentegen
wel weefbewegingen met zich meebrengen en wel op
veel te korte afstand. Dat zou dus extra filevorming
veroorzaken, wat niet aanvaardbaar is. Die beweging
dient dus onmogelijk gemaakt te worden, wat de
flexibiliteit van het systeem ook in deze optie beperkt
(variante 2.1.a). Theoretisch is hier wel een bijkomende
‘linkse’ in- en uitrit richting Nederland mogelijk
(uitsluitend voor personenwagens), maar dergelijk
concept is evenmin ideaal.
Ook een extra rechtse in- en uitrit van en naar het
Sportpaleis stelt hetzelfde probleem. Als die namelijk
niet alleen toegang moet verlenen van en naar de
Oosterweelverbinding, maar ook moet aansluiten
richting Nederland, ontstaan opnieuw weefbewegingen
op korte afstand, wat niet kan. Aan een lagere snelheid
(maximum 80 km/u) kan het misschien nog net (in een
asymmetrisch profiel vermindert de weeflengte dan
van 670m naar 500m), maar dan kan dus slechts één
DRW-rijstrook afbuigen richting Oosterweel. Dat heeft
verderop mogelijk ook impact op de tunneldiepte.

Ringland gecombineerd met Oosterweel aan het Sportpaleis (Variant 2.1.A)
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Om hieraan tegemoet te komen, kan het knooppunt
Sportpaleis (net als in het BAM-ontwerp met de
Hollandse Knoop), meer naar het zuiden opgeschoven
worden, al of niet met een ondergrondse ‘paperclip’
(variante 2.1.b). Dit is ruimtelijk niet ideaal, het
knooppunt wordt namelijk nodeloos uitgerokken en
erg complex. Ook hier speelt het nadeel uit variant
1.1, met name dat het knooppunt Groenendaal niet
aansluit op de Oosterweelverbinding en er dus een
onleesbare situatie ontstaat tussen twee knooppunten
met ‘gemengde rollen’. De stedelijke ontsluiting, vooral
belangrijk aan het Sportpaleis, wordt hier vermengd
met een aansluiting op het hogere weggenet, terwijl
die veeleer ideaal is aan de Groenendaallaan, waar
er een directe aansluiting is op het onderliggende
stedelijke netwerk met Noorderlaan en Leien-noord.
Het gevolg is dat de logische verdeling ‘noord-oostzuid’ van de aansluitingen op de doorgaande ringweg
vervalt en dat het onderliggende stedelijke wegennet
in deze optie onnodig veel zwaarder zal belast worden.
Ook in deze beide varianten stelt zich opnieuw de
vraag naar de opportuniteit van de ‘mogelijkheid tot
overkapping’ in het huidig ontwerp, tussen Sportpaleis
en Albertkanaal, als die pas later zou worden uitgevoerd.
Het ontwerp dient daar nu alleszins al optimaal op
afgestemd te worden. Toekomstige aansluitingen
moeten vandaag bijvoorbeeld al ontworpen worden
conform de Europese tunnelrichtlijnen, zo niet kan ook
op termijn van overkapping nooit meer sprake zijn. De
hoger geschetste aanpassingen in het ontwerp, tonen
aan dat overkappen ook kan van bij de aanvang, wat
uiteraard wenselijk is.

Uitstel zou alleen als consequentie hebben dat
de Nieuwe Singel hier nu niet kan doorgetrokken
worden. Daardoor ontstaat tegelijk een nog minder
helder en leesbaar concept en een ingewikkeld
driedubbel opeenvolgend kruispunt aan Schijnpoort.
Dat omvat naast de in- en uitritten richting zuid, een
knooppunt net voor het Sportpaleis (samenkomst
Bisschoppenhoflaan en viaduct Sportpaleis) en een
knooppunt aan het Schijnpoort zelf (toegang naar de
stad en afslag Singel-noord).
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•

Later overkappen heeft dan ook weinig zin. Het zou
een centrale parkzone opleveren, waar niemand in
de buurt woont en waar dus weinig mensen iets aan
hebben. Tenzij dat tegelijk zou betekenen dat ook deze
infrastructuur opnieuw wordt aangepast, maar dat
is dan weer weggegooid geld en uitstel van optimale
stadsontwikkeling, bijvoorbeeld rond het Lobroekdok
en de Slachthuissite.
Dit gedeelte onmiddellijk mee overkappen,
veronderstelt dezelfde grondige aanpassing van het
hele ontwerp, teneinde de bijkomende aansluitingen
van en naar het Sportpaleis mee te integreren, in
overeenstemming met de Europese tunnelrichtlijnen.
Het zou dus ook toelaten de Nieuwe Singel wel te
voorzien centraal op het tunneldak, met een logischer
aansluiting richting Noorderlaan als gevolg.

Ringland gecombineerd met Oosterweel vóór het Sportpaleis (Variant 2.1.B)

RINGLAND, Het dak op de Antwerpse Ring
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Conclusie: de aanpassing van het Oosterweelontwerp aan het Ringland-concept ter hoogte
van het Sportpaleis, met een volledige
herziening van de Hollandse Knoop, levert een
aantal voordelen op, maar tevens een aantal
fundamentele nadelen:
1. Alle zuidelijke in- en uitritten van en naar
het Sportpaleis blijven overeind, maar in
noordelijke richting is het niet mogelijk
om vanuit de binnenste tunnels op de
Oosterweelverbinding aan te sluiten. De
bijkomende noordelijke in- en uitrit van en
naar het Sportpaleis kan mogelijk alleen naar
de Oosterweelverbinding, eveneens omwille
van een veel te korte weefafstand.
Een beperkte maximum-snelheid op dit traject
tot 80 km/u kan dit mogelijk oplossen, maar
ook in dat geval verliest het hele systeem
alleszins aan flexibiliteit en leesbaarheid. Dat
geldt evenzeer als het knooppunt verder naar
het zuiden zou worden verplaatst (ter hoogte
van de Hollandse Knoop).
•

2. De verkeerswisselaar E34/E313 kan
voluit gerealiseerd worden overeenkomstig
het Ringland-ontwerp (ondergronds) en
de Nieuwe Singel kan hierin geïntegreerd
worden.

•

3. Om dat ook voorbij het Sportpaleis te
realiseren is overkapping op korte termijn
noodzakelijk. Uitstel heeft geen zin, het zou
namelijk toch de nodige aanpassingen vergen
met het oog op de (latere toepassing) van
de Europese tunnelrichtlijnen en bovendien
de mogelijkheden op stadsontwikkeling (de
eerste twintig jaar) hypothekeren. Direct
uitvoeren is dan ook de enige optie, met de
volledige herziening van het ontwerp als
consequentie.

A'

A

50m opstellen

833m weeflengte 3+1 naar 2+2
(NOA ontwerpsnelheid 100km/uur)

625m weeflengte 2+2 naar 3+1
(NOA ontwerpsnelheid 100km/uur)
50m opstellen

35m extra weeflengte
50m opstellen
250m (ofwel 10sec bij 90km/uur
224m helling (70km/uur)
100m opstellen

488m extra opstellengte

50m opstellen
50m opstellen

224m helling (70km/uur

448m helling van 0 naar -2 (70km/uur)
194m (ofwel 10sec bij 70km/uur

bocht R85

Variant 2.1.B
667m weeflengte 3+1 naar 2+2asymmetrisch bij 80km/uur)
niet weven, toevoer rijstroken oosterwel
1 rijstrook sportpaleis
1 rijstrook ring

asymmetrisch bij 80km/uurn 2+2 naar 3+1 = 500m)
50m opstellen
250m (ofwel 10sec bij 90km/uur
50m opstellen
250m (ofwel 10sec bij 90km/uur

224m helling (70km/uur)
50m opstellen

224m helling (70km/uur)
100m opstellen

naar E313

Ringland gecombineerd met
Oosterweel aan het Sportpaleis
Variant 2.1.A
Compatibiliteitsstudie
Ringland-Oosterweelverbinding
Antwerpen
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2.2 Ter hoogte van de
Groenendaallaan
Een veel drastischer oplossing bestaat er in het hele
Ringland-concept resoluut door te trekken tot aan het
knooppunt Groenendaallaan. Het spreekt voor zich dat
dit de aanpassing veronderstelt van het hele ontwerp.
Toch heeft ook dit concept, naast enkele voordelen,
een aantal fundamentele nadelen.

vier rijstroken voorzien. Twee ervan kunnen afbuigen
naar de Oosterweelverbinding, twee andere kunnen
er onderdoor duiken, richting Nederland. In de andere
richting is hetzelfde mogelijk: twee rijvakken vanuit het
noorden kunnen samenvoegen met twee vakken van
de Oosterweelverbinding.

Het systeem van de binnenste tunnels kan
aangehouden worden, met aparte in- en uitritten,
zowel ter hoogte van het Sportpaleis als aan de
zuidzijde van de Groenendaallaan. Het hele SRWconcept blijft daardoor intact, met zijn regelmatige
in- en uitritten, ter bediening van het stedelijk
verkeer. Om ter hoogte van het Sportpaleis ook een
aansluiting mogelijk te maken voor vrachtwagens, kan
het laatste stuk van deze tunnels (tussen Sportpaleis
en Groenendaallaan) hier qua gabarit ook op voorzien
worden. Een aansluiting via de buitenste tunnels is hier
namelijk minder evident.

De rechtse rijstrook is in dit geval de in- of uitrit van het
Sportpaleis naar de Oosterweelverbinding. De directe
in- en uitrit van en naar Nederland is al voorzien via
de binnenste tunnels (zie hoger). Dat maakt wel dat
de voorgestelde opdeling in feite asymmetrisch is,
met twee rijvakken uit de DRW richting Nederland en
(slechts) één vak dat, samen met de extra-inrit, afbuigt
naar Oosterweel.

In deze variante moeten de buitenste tunnels van
het Ringland-concept immers aansluiten, zowel op
de Oosterweelverbinding, als richting Nederland.
Om dat mogelijk te maken moet het gabarit van
beide op elkaar afgestemd worden. In het Ringlandontwerp zijn op dit traject in de buitenste tunnels

Dat veronderstelt ook een grondige herziening van
het voorliggende tunnel-ontwerp, waarbij vooral de
dubbeldekse kruising met het Albertkanaal cruciaal is.
De vraag is of het nieuwe gabarit hier nog in past: twee
‘onafhankelijke’ rechtdoor-gaande tunnels, met telkens
3 rijstroken van de binnenste tunnel én daarnaast
de splitsing van de buitenste tunnels in twee aparte
kokers (een naar Nederland, één richting Oosterweel).
Dat vraagt wel degelijk een nieuw totaal-ontwerp, met
inpassing van de op- en afritten, vanuit de continuïteit

Ringland gecombineerd met Oosterweel aan de Groenendaallaan.
Geen inrit naar Oosterweel thv Groenendaallaan (Variant 2.2.A)
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van het tunnelsysteem als geheel. Qua uitvoering kan
het een optie zijn om eerst de tunnel naast het viaduct
te bouwen, daar bovenop dan een tijdelijke noodbrug
te voorzien, nadien het viaduct te slopen en tenslotte
de tweede tunnel te bouwen.
Deze consequente toepassing van het tunnel-principe
maakt ook de volledige overkapping mogelijk van de
Ring tot voorbij het Albertkanaal. De Nieuwe Singel
kan er van bij het begin bovenop gelegd worden, wat
de aansluiting met de Noorderlaan optimaliseert,
terwijl de Noordersingel tot stedelijke proporties kan
herleid worden. Tegelijk blijven alle mogelijkheden
inzake stadsontwikkeling intact, zowel aan de kop van
Merksem en op de wijk Dam, als rond het Slachthuis en
het Lobroekdok zelf. Een ander minpunt van het huidige
ontwerp, met name de drastische insnoering van
het historische Lobroekdok, kan daarbij mogelijk ook
weggewerkt worden (afhankelijk van het onderliggend
tracé).
Bij het huidig ontwerp van het knooppunt
Groenendaallaan
zijn
nog
andere
cruciale
kanttekeningen te maken. De grootste beperking
in het ontwerp voor dit complex, is het ontbreken
van een directe aansluiting richting Oosterweel. Het

onvermijdelijke gevolg hiervan is dat veel verkeer
(zwaar verkeer zowel als personenwagens), komende
van de omgeving Noorderlaan en vanuit Merksem
(zone voor grootschalige detailhandel Bredabaannoord en bedrijvenzone Albertkanaal-noord), een
weg moeten zoeken, ofwel via het Eilandje en de
Royerssluis naar de Oosterweelknoop, ofwel zoals
vandaag, doorheen Merksem, over het viaduct naar de
inrit aan het Sportpaleis (variante 2.2a).

Een andere bedenking slaat op de splitsing van de
noordelijke Ring in een tunnel in de richting van de
Ring enerzijds en naar de Oosterweelverbinding
anderzijds. Vooral het feit dat vrachtverkeer hier in
beide richtingen links moet aanhouden om naar de
Oosterweelverbinding te rijden, is problematisch. Dat
probleem komt vandaag al voor op Linkeroever aan de
Kennedytunnel en is dringend te herzien.

Die situatie is zeker niet wenselijk tot zelfs
onaanvaardbaar, maar is ook in het aangepaste
Ringland-Oosterweel-concept niet op te lossen, als
gevolg van de beperkte ruimte ten westen van de Ring,
geprangd tegen de spoorlijn, met vlak aan de overzijde
ervan de bebouwing van de wijk Luchtbal. Daardoor
zijn de nodige tunnel-bochtstralen aan deze zijde niet
te voorzien. Alleen een ‘noordelijke keerbeweging’
kan dit eventueel oplossen (variante 2.2b), maar dat
levert dan weer een behoorlijke omrij-factor op en
de nodige bochtstralen zijn hier evenmin evident
inpasbaar. Ringland is dus aan de Groenendaallaan
niet te combineren met een verkeerswisselaar richting
Oosterweel, zoals dat op de Ring zelf wel kan aan de
verkeerswisselaars met de E34/313 enerzijds en de
E19 anderzijds.

Ringland gecombineerd met Oosterweel aan de Groenendaallaan.
Met inrit naar Oosterweel thv Groenendaallaan (Variant 2.2.B)

Compatibiliteitsstudie
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A'

A

180 graden bocht aan 70km/uur aan 5%

A

A'

180 graden bocht aan 50km/uur aan 5%

662m weeflengte 3+1 naar 2+2
(80km/uur)

50m opstellen

Variant 2.2.B

50m opstellen

667m weeflengte
3+1 naar
2+2 (80km/uur)
3 rijstroken
richting
gent door oprit groenendaal
geen toegang van sportpaleis naar breda

662m weeflengte 3+1 naar 2+2
(80km/uur)

50m opstellen
250m (ofwel 10sec bij 90km/uur
50m opstellen

rd

250m (ofwel 10sec bij 90km/uur

224m helling (70km/uur)
50m opstellen

224m helling (70km/uur)
100m opstellen

naar E313

Ringland gecombineerd met Oosterweel aan de
Groenendaallaan. Geen inrit naar Oosterweel t.h.v.
Groenendaallaan
Variant 2.2.A
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Conclusie: de aanpassing van het Oosterweelontwerp aan het Ringland-concept ter hoogte
van de Groenendaallaan, met herziening van
de Hollandse Knoop en aanpassing van het hele
tunnel-ontwerp levert een aantal voordelen op,
maar er blijven tevens een aantal fundamentele
nadelen overeind:
•

1. De doortrekking van het Ringland-concept tot
aan de Groenendaallaan biedt veel voordelen in
vergelijking met de overgang aan het Sportpaleis
(zie hoger), alleen al omdat het SRW-systeem
consequent kan aangehouden worden. Het
maakt het ook vanzelfsprekender om de
overkapping van dit deeltraject ineens mee te
voorzien, met de Nieuwe Singel er bovenop.

•

2. Deze optie houdt ook geen verder
beperkingen meer in inzake stadsontwikkeling,
noch in Merksem, noch rond het Lobroekdok en
de Slachthuissite.

•

3. Vraag blijft wel of de voorgestelde aanpassingen
van het tunnelsysteem realiseerbaar zijn binnen
de strikte randvoorwaarden die ter hoogte
van het Albertkanaal van toepassing zijn. Het
dubbeldeks-tunnelconcept moet namelijk
herzien worden in functie van de doortrekking
van de SRW en de splitsing van de DRW (van en
naar Nederland en Oosterweel).

•

4. Een groot nadeel van het hele concept
(variante 2.2a) blijft de onmogelijkheid om ter
hoogte van de Groenendaallaan aan te sluiten
richting Oosterweelverbinding. Mogelijk kan
een extra keerlus dit oplossen (variante 2.2b), zo
niet zal erg veel verkeer door Merksem blijven
rijden, of over het Eilandje en de Royerssluis,
om daar aan te sluiten op de Oosterweelknoop.
Ook links in- en uitvoegen van zwaar verkeer op
het noordelijk traject (en terug) is zeer negatief.

Algemene conclusie 2: Het Oosterweel-ontwerp
grondig aanpassen aan het Ringland-concept
biedt iets meer perspectief met het oog op een
evenwichtige totaaloplossing dan omgekeerd (zie
Conclusie 1), maar er blijven een aantal structurele
problemen bestaan die niet oplosbaar zijn in dit
concept.
Met andere woorden:
DE HUIDIGE OOSTERWEELVERBINDING
RINGLAND ZIJN NIET COMPATIBEL.

EN

De structurele nadelen van het Oosterweelontwerp met betrekking tot de noordelijke helft van
de Antwerpse Ring verminderen wel stelselmatig,
zowel qua verkeersorganisatie als qua leefbaarheid,
volksgezondheid en stadsontwikkeling naarmate
het Ringland-concept verder naar het noorden
wordt doorgetrokken. Maar vooraleer hierover
verdere uitspraken te doen, is het noodzakelijk
om de consequenties naar het tunnel-ontwerp
(afstemming doorsnedes en aantal rijstroken,
controle op de bochtstralen, hellingsgraden en
10-secondenregel, het links invoegen van zwaar
verkeer op de noordelijke tak), grondig in beeld te
brengen. De kans is namelijk reëel dat de beperkte
doorgang tussen de spoorlijn en de gasinstallaties
aan de overzijde dit zelfs totaal onmogelijk maakt.

Oosterweelverbinding net hier te voorzien onnodig
ingewikkeld is, in vergelijking met andere meer
noordelijke tracés waar wel meer dan voldoende
ruimte beschikbaar is (zie verder).
Hierdoor gaat ook de robuustheid van het hele
systeem voor een groot stuk verloren. In het
Ringland-concept bestaat namelijk een duidelijke
hiërarchie, met een helder onderscheid tussen de
3 hoofd-knopen op de doorgaande ringweg (noord,
oost en zuid, ook aansluitend op de hoofdstructuur
van het onderliggende wegennet) en de bijkomende
stedelijke knopen. In het Oosterweelverhaal gaat
die duidelijkheid verloren. De knoop Groenendaal
is namelijk niet volledig te maken, waardoor
de knoop Sportpaleis een deel van die functie
moet overnemen. De druk op het onderliggend
wegennetwerk in het algemeen en op het Eilandje
en de omgeving Sportpaleis in het bijzonder,
vergroot daardoor.

Daarnaast blijft nog een ander fundamenteel
probleem onopgelost, waarbij de verkeersdruk
voor een belangrijk stuk van de stad (Eilandje,
Merksem-noord, Luchtbal) erg hoog blijft. Die
onmogelijkheid heeft te maken met het gebrek
aan ruimte ten westen van het knooppunt aan
de Groenendaallaan, zodat een rechtstreekse
aansluiting van hieruit richting Oosterweel niet
mogelijk is. Dat alles maakt dat de optie om de

Compatibiliteitsstudie
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II. VOOR- EN NADELEN VAN
HET OOSTERWEELTRACE
Tot zover een aantal specifieke bedenkingen in het
onderzoek naar de compatibiliteit van Ringland met
het Oosterweel-tracé. Zoals aangetoond is Ringland
dus niet compatibel met het voorliggende Oosterweelplan, omgekeerd is het iets beter, al blijven er ook hier
structurele problemen.
Hier volgen verder nog enkele aanvullende, algemene
bedenkingen bij dit hele project. Ze zijn bedoeld om de
discussie open te trekken en te verhelderen, waarbij een
eenvoudige verschuiving van het hele Oosterweeltracé
naar het noorden mogelijk dé oplossing kan bieden van
deze Gordiaanse knoop.

Forum 2020/TML
Cijfers uit een onderzoek, uitgevoerd door TML,
in het kader van de studie-Forum 2020, tonen aan
dat het BAM-tracé veel minder verkeer weghaalt
van de noordelijke helft van de Ring dan de meer
noordelijke tracés. Het is dan ook erg onlogisch om
vanuit het oosten eerst de A102 te nemen, dan terug
naar het zuiden richting stad te rijden, om daar de
Oosterweelverbinding te nemen. Die studie wees
ook uit dat een aantakking richting Oosterweel in het
verlengde van de A102 veel logischer is.
Op vlak van verkeersregeling is één ‘knooppunt’
ook logischer (verkeerswisselaar A12, E19, A102,
R1, Scheldekruising), in plaats van twee kort
opeenvolgende kruisingen (aansluiting van de A102 op
de R1 ter hoogte van de samenkomst van de E19 en
de A12, met iets verderop de Oosterweelverbinding als
T-aansluiting op de R1). Deze noordelijke knoop vraagt
nog wel om een helder ontwerp, met een uitsplitsing
van de koppeling van de snelwegen aan de ene kant en
in- en uitritten in alle richtingen aan de andere kant.

Ringland gecombineerd met een noordelijke scheldekruising

16

RINGLAND, Het dak op de Antwerpse Ring
juni 2015

Oosterweel

Meccano

Oosterweel-Noord

Meccano tracé

Arup/SUM tracé
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Oosterweeltracé
Het Oosterweeltracé op zich roept ook een aantal
fundamentele vragen op, zonder aan de andere
kant echt structurele oplossingen te bieden voor de
problemen die zich in de agglomeratie stellen. Zo heeft
de recente Vectris-studie (in opdracht van Ringland),
aangetoond dat de problemen in en om Antwerpen het
grootst zijn op de Ring zelf, tussen de E19 en de E34/
E313 enerzijds en aan de Kennedytunnel anderzijds.
De doorrekeningen ‘met Oosterweel’ tonen aan dat
daar weinig of niets aan verandert. De situatie zal ten
hoogste stabiliseren, maar ook op langere termijn
geen structurele oplossing bieden. Vraag is dan ook
welke argumenten doorslaggevend zijn en blijven om
dit Oosterweel- tracé alsnog aan te houden en toch te
blijven verdedigen.

Liefkenshoektunnel
Het Oosterweeltracé zorgt er bovendien voor dat meer
(zwaar) verkeer dichter bij de stad blijft rijden, wat
op zich geen enkel voordeel biedt, integendeel. Uit
dezelfde Vectris-mobiliteits-studie blijkt dat een groot
aandeel van het vrachtverkeer doorgaand is en zich
voornamelijk op de oost-west as afwikkelt (E19 vanuit
Breda, E34/E313 van en naar Hasselt-Luik en via de E17
richting Gent). Een noordelijker tracé via de A102 en de
Liefkenshoektunnel en dan via de Expresweg richting
Gent, houdt het verkeer verder weg van de stad en
sluit ook beter aan op de haven, waar ook een groot
deel van het vrachtverkeer naartoe moet of vandaan
komt. Het biedt dus alleen maar voordelen.

Rotterdam
Nederland

Gent/zeebrugge
Frankrijk

Liefkenshoektunnel
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In diezelfde optiek is het ook goed om weten dat
lopende werken in Nederland zullen maken dat de
‘aanvoer’ van vrachtverkeer binnen afzienbare tijd
eerder via de A12 zal ‘binnenkomen’, dan via de E19
zoals vandaag het geval is. Dit verkeer vanuit Nederland
zal automatisch ook veel beter aansluiten op de
Liefkenshoektunnel. Eens op Linkeroever zou het ook
optimaler zijn als dit vrachtverkeer niet via de E17 naar
Gent en Frankrijk rijdt, maar de E34 blijft volgen tot in de
Gentse Zeehaven, om dan naar Zeebrugge of Frankrijk
te rijden. In dat geval zal de Liefkenshoektunnel veel
beter benut worden dan vandaag het geval is.
Een volledige doortrekking van de snelweg doorheen
het Waasland (verlengde Liefkenshoektunnel tot E17)
is in die optiek zeker niet nodig (een kortere verbinding
- Meccano-tracé bv - is wel te onderzoeken). Het
veronderstelt natuurlijk ook de inschakeling van de tol
in de Liefkenshoektunnel binnen een ruimer systeem
van rekeningrijden, teneinde het verkeer beter te
kunnen sturen.

Hollandse Knoop en
Oosterweelknoop
Eerder is al aangehaald dat het ontwerp voor de
Hollandse Knoop niet voldoet. Het neemt veel te veel
ruimte in beslag, hypothekeert de latere overkapping
door de aanleg van bijkomende wegenis (Nieuwe
Schijnpoortweg en aparte kruising van de Ring) en levert
een zeer complex verkeerssysteem op met een aantal
opeenvolgende kruispunten tussen het Sportpaleis, de
Nieuwe Schijnpoortweg en Schijnpoort. Dit maakt ook
de stadsontwikkeling rond het Lobroekdok zo goed als
onmogelijk.
Het ontwerp van de Hollandse Knoop bepaalt ook een
aantal ‘voorbereidende werken’ die vandaag gepland
worden. Omdat dit ontwerp vanuit de voorgaande
redeneringen toch ten gronde zal moeten worden
aangepast, zijn ook deze werken op zich overbodig.
Het gaat om een orde van grootte van 80 miljoen die
dus beter op een heel andere wijze kan aangewend
worden.
Naast het ontwerp voor de Hollandse Knoop, roept
ook dat van de Oosterweelknoop grondige vragen
op, zowel qua ontwerp als meer fundamenteel, met
betrekking tot het concept zelf. Ook dit ontwerp is
verkeerskundig veel te complex, mede als gevolg van
het systeem van dubbeldekstunnels dat hier opnieuw

uit elkaar moet gehaald worden om over te gaan in
twee parallelle tunnels onder de Schelde door. De grote
hoogteverschillen die moeten overbrugd worden,
gepaard gaande met stevige en lange hellingen, zorgen
voor de over-dimensionering van dit hele complex. Het
brengt daardoor grote schade toe aan het Noordkasteel
en ligt veel te dicht bij de Hogere Zeevaartschool die
hier een uitbreiding plant.
Meer ten gronde dient de vraag gesteld of de ontsluiting
van de haven op dit zuidelijkste punt, zo dicht bij de
stad, wel logisch is. Voor een aantal bedrijven langs
de Scheldelaan kan deze ontsluiting mogelijk wel
interessant zijn, van op de Noorderlaan is het complex
al veel moeilijk bereikbaar. Hier zorgt het, zoals
hoger al ten gronde aangehaald, alleen voor onnodig
sluipverkeer door het Eilandje en via de Royerssluis.
Het zou dan ook veel logischer zijn voor de haven een
ontsluiting te voorzien die zo centraal mogelijk gelegen
is, ter hoogte van de verkeerswisselaar A12/E19, in
plaats van op de zuidelijkste punt. Op die manier zou
de hele haven op Rechteroever er gebruik van kunnen
maken.

Oosterweelknoop vlakbij het Eilandje en de Hogere Zeevaartschool
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Uitvoerbaarheid van het
Oosterweeltracé
Een andere vraag gaat over de geplande fasering.
Hoe is die opgevat. Zoals nu aangegeven zou de
Oosterweelverbinding in vijf stappen gerealiseerd
worden, maar pas helemaal op het einde effectief
resultaat opleveren. Vraag is dan ook hoe dit werk zich

Naast de fundamentele vragen aangaande de
uitgangspunten die aan de basis liggen van onderhavig
project en de structurele bedenkingen bij de
voorliggende ontwerpen, zijn ook rond de realisatie
zelf tal van kritische vragen te stellen. Bij gebrek aan
meer gedetailleerde plannen en doorsnedes, blijven
die vragen hier eerder beperkt en algemeen. Het
neemt niet weg dat op dit cruciale aspect verder dient
ingegaan, vooraleer verdere stappen te zetten in de
voorbereiding van deze uitvoering.

verhoudt tot andere noodzakelijke ingrepen zoals de
aanleg van de A102 en de overkapping van de Ring zelf
bijvoorbeeld. Het zou niet meer dan logisch zijn om het
geheel der werken op elkaar af te stemmen.

Een zware consequentie van de keuze voor dit tracé,
is alleszins de zeer complexe kruising ter hoogte van
het Albertkanaal. Die vergt een dubbeldekse tunnel
onder het kanaal door naar het noorden, in combinatie
met een andere tunnel parallel met het kanaal zelf en
eveneens boven elkaar te bouwen. Die tunnel in de
zate van het kanaal zelf, sluit op zijn beurt aan op het
Oosterweelcomplex en zo naar de Oosterweeltunnel
onder de Schelde zelf.
De belangrijkste vraag gaat over het ontwerp van
gestapelde tunnels, de inbedding ervan in de rand
van het Straatsburgdok en langs het Albertkanaal en
vooral over de uitvoerbaarheid ervan op zich? Hoe
valt te garanderen dat deze werken al die tijd geen
onaanvaardbare hinder zullen teweeg brengen voor
de binnenvaart op dit traject. In hoeverre staat ook de
uitvoeringsmethode op punt en is de kostprijs ervan
met een redelijke marge in te schatten.
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Alleen op die manier is het geheel de komende tien
jaar in goede banen te leiden. Het veronderstelt ook de
planning van de nodige structurele ingrepen (verlenging
tramlijnen bijvoorbeeld), die voor alternatieven
moeten zorgen tijdens de uitvoering van de zwaardere
infrastructuurwerken. Op de organisatiestructuur die
daarvoor nodig is (communauté urbain naar Frans
model, of toepassing van het systeem dat in de Gentse
Kanaalzone zijn deugdelijkheid bewees) gaat deze nota
niet verder in. De herziening van het Masterplan 2020,
zoals door de stad al met aandrang bepleit in 2012,
moet wel dringend en vanuit dergelijke organisatie
doorgevoerd worden. Alleen in die ruimere context
kan het geheel van werken op een efficiënte manier
gekaderd en gefaseerd worden.
Dat Masterplan moet ook een grondige afweging
inhouden van de verschillende varianten voor een
bijkomende Schelde-kruising, maar moet daarnaast
ook de nodige cijfers opleveren om de diverse en
afzonderlijke onderdelen op hun waarde te kunnen
inschatten. Vandaar ook de herhaalde vraag om
Ringland ook door te rekenen zonder bijkomende
Schelde-kruising (wel met A102, gedifferentieerde
tol en de Liefkenshoektunnel ingeschakeld in een
ruimer systeem van rekeningrijden). Hoger is al
aangehaald dat het gebrek aan ruimte ter hoogte
van de Groenendaallaan en de Luchtbal maakt dat
de Oosterweelverbinding daar niet optimaal kan
uitgebouwd worden. Deze locatie is zowel technisch als
qua uitvoerbaarheid de moeilijkst denkbare, redenen
genoeg om ook de andere mogelijke trajecten opnieuw
te bekijken en tegen elkaar af te wegen.

Algemene Conclusie:
Ringland is compatibel met een bijkomende
Scheldekruising, op voorwaarde dat het tracé ervan
meer naar het noorden wordt opgeschoven (ten
opzichte van het huidige BAM-tracé).
Ringland en de Oosterweelverbinding zoals die nu
voorligt zijn namelijk niet compatibel. De combinatie
houdt op niveau van de stadsregio een totaal andere
aanpak in rond de noordelijke ring ten opzichte van
de zuidelijke. Stadsontwikkeling in de noordrand
wordt er volledig door geblokkeerd en de problemen
inzake volksgezondheid worden hier niet afdoende
aangepakt. Het zou een duale stad opleveren en niets
kan dat verantwoorden.
Het Oosterweel-ontwerp grondig aanpassen aan
het Ringland-concept biedt iets meer perspectief
met het oog op een evenwichtige totaaloplossing
dan omgekeerd, maar ook hier blijven een aantal
structurele problemen bestaan die niet oplosbaar zijn
in dit concept. De robuustheid en helderheid van het
hele systeem, met een duidelijk onderscheid tussen de
bovenlokale knooppunten op de Doorgaande Ringweg
(aansluitend op de stedelijke hoofdstructuur) en
bijkomende stedelijke knooppunten op de Stedelijke
ringweg, rond belangrijke voorzieningen (Sportpaleis
bijvoorbeeld) wordt te sterk ondermijnd en heeft
een negatieve impact op het onderliggend wegennet
en de wijken er om heen (Eilandje, Merksem), Ook
die combinatie is dus niet compatibel.
Tenslotte bevat het voorliggende Oosterweelontwerp een aantal structurele tekortkomingen, die
rechtstreeks te maken hebben met de tracékeuze.
De nieuwe Scheldkruising inpassen op het allermoeilijkste knooppunt, waar de snelweg, de spoorlijn
en het kanaal samenkomen, is om problemen vragen,
zowel qua kostprijs, risico als uitvoeringstermijn.
Het concept biedt bovendien geen antwoord op de
drie belangrijkste problemen die zich op stedelijk
niveau stellen:

•

1. De Scheldekruising lost de mobiliteitsproblemen
niet op waar ze zich effectief het meest stellen,
met name op de Ring van Antwerpen zelf, tussen
de E19 en de E34/E313 en voor de Kennedytunnel
op Linkeroever. Dat probleem niet aanpakken is
economisch onverantwoord.

•

2. De Oosterweelverbinding biedt geen oplossing
voor de zeer grote problemen inzake slechte
luchtkwaliteit en lawaaioverlast waar een zeer
groot deel van de Antwerpse bevolking aan
blootgesteld wordt. Dat probleem niet aanpakken
is maatschappelijk niet te verantwoorden.

•

3. De Oosterweelverbinding biedt geen structurele
mogelijkheden inzake stadsontwikkeling, terwijl
zich in en om Antwerpen op dat vlak grote
uitdagingen stellen. De overkapping biedt wel
de ideale goed ontsloten ruimte voor nieuwe
woonontwikkelingen,
extra
economische
activiteiten en tal van aanvullende voorzieningen.
Die kans niet grijpen is een historische vergissing.

Al die nadelen vervallen door een eenvoudige
verschuiving van de hele Oosterweelverbinding naar
het noorden. Vandaar dus de algemene conclusie:
Ringland is perfect compatibel met een bijkomende
Schelde-kruising, maar alleen als deze meer naar het
noorden wordt opgeschoven. Het Ringland-systeem
op zich is coherent (dat is bevestigd in de recente
studies) en zal alleen optimaal werken als het ook
consequent wordt aangehouden.
Welk tracé voor een bijkomende Schelde-kruising
in dat geval het meest geschikt is, vraagt verder
onderzoek. Dat de overkapping intussen alle prioriteit
rechtvaardigt, als onderdeel van een duurzame multimodaliteit voor de hele stadsregio, is voor Ringland
alleszins meer dan duidelijk.
Er is dringend nood aan een geïntegreerd
samenwerkingsverband om dat te realiseren. Het
decreet ‘complexe projecten’ biedt het ideale kader
om dit waar te maken. De intendant moet een ruime
en open opdracht krijgen om dat pad op korte termijn
te effenen. Er is in feite geen tijd te verliezen.

Ringland, juni 2015
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