
Voorgeschiedenis      

— 1990
Stad aan de Stroom
Het Italiaanse architectenbureau Spea wint het open  
gedeelte van de internationale stedenbouwkundige  
wedstrijd ‘Stad aan de Stroom’ met het voorstel om  
boven de hele Antwerpse Ring een kilometerslang park  
aan te leggen.
‘Antwerpen Herwonnen Stad – Het Globaal Structuurplan 
Antwerpen’ stelt de reorganisatie van de Ring voorop,  
met een Ringbos en stadspoorten op de kruising met  
de belangrijkste invalswegen.

— 1993
Antwerpen Culturele Hoofdstad
Architect Mark Depreeuw ontwerpt in het kader van 
‘Antwerpen Culturele Hoofdstad’ een lichte, ecologische 
overkapping op basis van herbruikbare materialen.

— 1998
Staten-generaal
Provinciegouverneur Camille Paulus organiseert een 
staten-generaal over de Antwerpse mobiliteit – de stad 
Antwerpen wordt er aanvankelijk niet bij betrokken.  
Onder het motto ‘De Ring moet rond’ wordt het idee van 
een bijkomende Scheldekruising geboren, als oplossing 
voor de toenemende files en als alternatief bij calamiteiten.
In de eerste tekeningen van de tijdelijke vereniging SAM 
(Studiegroep Antwerpen Mobiel, voorloper van de BAM) 
gaat de nieuwe autoweg dwars over het werelderfgoed  
van het droogdokkenpark. Later verschuift de lijn iets  
meer naar het noorden tot aan het Albertkanaal. De  
nieuwe Scheldekruising maakt deel uit van het Masterplan 
Mobiliteit Antwerpen (later Masterplan 2020).

— 2002
BAM
Bij decreet wordt de Beheersmaatschappij Antwerpen  
Mobiel (BAM) opgericht. Die nv moet instaan voor  
de realisatie van het Masterplan 2020.  

— 2004
Ringpark De Knoop    

De beweging 
BorgerhouDt van 
Mensen lanceert 
het idee een groene 
verbinding te maken 
met het moeilijk  
bereikbare Rivieren-
hof aan de overzijde 
van de Ring. Daar-
mee formuleert ze 
een antwoord op  
de verzuchtingen 

van het dichtstbevolkte stukje Vlaanderen. Dit Ringpark  
De Knoop is het eerste concrete voorstel om delen van  
de Ring ter hoogte van Borgerhout te overkappen. Bewoners 
van Berchem sluiten zich aan bij dat idee.

— 2005
Heraanleg Antwerpse Ring
Het wegdek van de hele Antwerpse Ring wordt in 2004-2005 
vernieuwd, echter zonder structurele verbeteringen aan  
te brengen. Dankzij de talrijke minder-hinder-maat regelen, 
met onder meer extra park-and-ride-voorzieningen en  
de tijdelijke bruggen over de kruispunten van de Singel, 
blijft het  verwachte verkeersinfarct uit. 

Voorstelling Lange Wapper
Het stadsbestuur, de pers en het publiek krijgen een  
maquette te zien van de Oosterweelverbinding, die  
de Ring moet sluiten. Het is geen brug over de Schelde, 
maar een dubbeldeks-viaduct dwars door de stad en  
over het Eilandje, dat Lange Wapper gedoopt wordt. 
Ingenieurs van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 
(BAM) en de Vlaamse administratie hebben daar jarenlang 
aan gewerkt, in stilte en zonder inspraak.
        
StRaten-generaal
De actiegroep StRaten-generaal klaagt op een pers-
conferentie de negatieve effecten van het Oosterweeltracé 

voor de stad aan. Manu Claeys en Peter Verhaeghe stellen 
alternatieven voor, met tracés verder weg van de stad,  
die de druk op de stedelijke Ring verminderen en de aanleg 
van een Ringpark en de overkapping niet onmogelijk  
maken. Dit is de start van een procedureslag die meer  
dan 10 jaar zal duren. 
   
Eerste bezwaarschrift
StRaten-generaal dient het eerste formele bezwaarschrift 
in tegen de Oosterweelverbinding.

Antwerps bestuursakkoord
Als antwoord op het voorstel van Borgerhoudt van Mensen 
over Ringpark De Knoop kondigt de stad Antwerpen in het 
nieuwe bestuursakkoord een studie aan naar de mogelijke 
overkapping van de Ring.

— 2006
   

GRUP
De Vlaamse regering negeert de voorgestelde alternatieven 
en keurt het gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
voor de Oosterweelverbinding goed. De BAM gunt de  
werken aan de tijdelijke handelsvennootschap Noriant. 

S-RSA
De stad Antwerpen neemt het onderzoek naar de  
over kapping van de Ring op in het bindend deel van het 
‘strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen’ (s-RSA). 

— 2007
Debat stRaten-generaal in deSingel
StRaten-generaal stelt zijn alternatieven voor de Ooster-
weelverbinding voor op een debat in deSingel en spreekt 
daarmee een bredere groep van Antwerpenaren aan.

— 2008
Ademloos
Wim van Hees richt samen met dokter Guido Verbeke en 
enkele andere actievoerders Ademloos op. Het is duidelijk 
geworden dat de gezondheid van de Antwerpenaar op het 
spel staat en ‘zwijgen is geen optie voor een medicus’.

Protest Sint-Jozefinstituut
Op de Grote Markt houdt Ademloos een protestactie, 
samen met enkele honderden leerlingen van het  
Sint-Jozefi nstituut, gevestigd net onder de geplande  

Lange  
Wapperbrug. 
De actiegroep 
lanceert  
ook een  
campagne 
voor een 
volksraad-
pleging. 

24 februari     

6 september 

22 december

16 juni      

18 september     

29 november     

4 maart    

20 juni

19 december 

Wat voorafging aan Ringland
Het allereerste idee van een overkapping duikt bijna 25 jaar vóór Ringland op.  
Daarop volgen jaren van plannen, overleg en vooral veel strijd. In het begin gingen  
de discussies vrijwel uitsluitend over verkeer. Gaandeweg slopen ook de thema’s  
gezondheid, leefmilieu en stadsontwikkeling in het debat. 

Over de maquette van de Lange Wapper heerst aanvankelijk enthousiasme,  
tot het inzicht groeit welke impact het nieuwe viaduct zal hebben op het leefmilieu en de volksgezondheid.

 13 12

In
le

id
in

g



Handtekeningen voor volksraadpleging
Samen met 
 stRaten-generaal en 
talloze vrijwilligers 
begint Ademloos 
handtekeningen in 
te zamelen voor een 
volksraadpleging.  
De affiche met het  
‘kathedraal-brede’ 
viaduct en de slogan 
‘Het BAM-tracé?  
Stem Nee!’ over-
tuigen duizenden 
Antwer penaren  
om te tekenen.

Alternatievenstudie
Door de aanhoudende druk, ook vanuit het stadsbestuur, 
stemt de Vlaamse regering in met een onafhankelijk 
 onderzoek naar alternatieven, waaronder het Horvath- 
tracé en het Meccano-tracé van stRaten-generaal.  
Het studiebureau Arup-Sum gaat aan de slag.

Madrid
Het overkappingsidee begint nationale aandacht te krijgen. 
De VRT trekt met Manu Claeys en Peter Verhaeghe  
naar Madrid. De reportage van ‘Panorama’ toont hoe  
daar in 8 jaar tijd de overkapping van de stadsring M30 
gerealiseerd is.

Tunnelcongres
StRaten-generaal organiseert in het Antwerps Provincie-
huis een internationaal tunnelcongres over ‘toekomst-
gericht massatransport in stedelijke context’.

— 2009
Arup-Sum
Het studiebureau Arup-Sum presenteert zijn onderzoek 
naar alternatieven voor de Oosterweelverbinding. Het 
Meccano-tracé wordt positief geëvalueerd. Daarnaast 
presenteert het bureau ook een eigen alternatief,  
het tracé Oosterweel-Noord. 

Oh, duurzaam Antwerpen 
Ingenieur-architect en ruimtelijk planner Peter Vermeulen 
publiceert ‘Oh, duurzaam Antwerpen – Naar een strategisch 
masterplan voor duurzame mobiliteit en dynamische  
stadsontwikkeling voor de regio Antwerpen’, een  
open brief als bijdrage aan het Oosterweeldebat. 

tracé verder uit, en samen met uitvoerige voorstellen  
om het openbaar vervoer uit te bouwen voegen ze  
naast de A102 ook de R11bis toe. Een doorrekening door  
het studie bureau Transport & Mobility Leuven (TML)  
bevestigt de betere capaciteit van dat totaalconcept.

Tunnel en gevangenis
De Vlaamse regering kiest definitief voor een tunnel  
in plaats van een brug. Ze kondigt ook een vergelijkende  
milieueffectrapportage (MER) aan, waarbij naast het 
BAM-tracé het Meccano-tracé en enkele andere alter-
natieven worden onderzocht. 
Ondertussen heeft ze ook beslist in Melsele, pal op het 
tracé Meccano-Westtangent, een gevangenis te bouwen.  
In de zuidrand groeit het protest tegen de R11bis, onder 
meer vanuit Natuurpunt en de Fietsersbond. 

— 2011
Overkappingsonderzoek door de stad
Onder druk van de actiegroepen start het Antwerpse  
stadsbestuur eindelijk het 6 jaar eerder beloofde 
 overkappingsonderzoek op.

— 2012
Tweede tunnelcongres
StRaten-generaal organiseert in het Provinciehuis  
zijn tweede tunnelcongres onder het motto  
‘Overkapte stadssnelwegen zijn de toekomst’.

Overkappingsonderzoek Antwerpse Ring
Het overkappingsonderzoek  
van de stad toont een 
enorme winst aan voor de 
leefbaarheid. Ten tweede kan 
15 procent van de investering 
worden terugverdiend door 
de gronden rond de Ring 
te ontwikkelen. De derde 
conclusie luidt dat de Ring 
enkel overkapt kan  worden 
als ook het onderliggende 
verkeerssysteem drastisch 

Bouwaanvraag
De Vlaamse regering negeert alle nieuwe studies,  
bijkomende discussies en ontwikkelingen. De BAM dient 
een bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding in. 

Volksraadpleging
Nadat Ademloos en stRaten-generaal meer dan  
67.000 handtekeningen verzameld hebben, wordt een 
volksraadpleging gehouden. In totaal 134.861 Antwerpe-
naren (35 procent van de bevolking) stemmen over de 
vraag: ‘Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven 

voor een stedenbouwkundige vergunning van de Ooster-
weelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen 
Zwijn drecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja/Nee’. Een  
overtuigende meerderheid van 58,24 procent antwoordt: ‘Nee’.

Forum 2020
Een tiental Antwerpse bedrijfsleiders en academici,  
verenigd in het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020, 
kortweg Forum 2020, geeft Manu Claeys en Peter  
Verhaeghe de opdracht hun ideeën verder uit te werken.  

— 2010
Dubbelbesluit
De Vlaamse regering neemt het zogenaamde ‘dubbel-
besluit’: de Lange Wapperbrug verandert in een tunnel, 
maar het BAM-tracé blijft gehandhaafd. De A102 (van het 
rondpunt in Wommelgem tot de splitsing E19/A12 in Ekeren) 
wordt toegevoegd aan het geactualiseerde Masterplan 
2020, evenals de R11bis, een voorstel om de Krijgsbaan 
tussen Wommelgem en Wilrijk volledig te ondertunnelen. 
Het idee om de verkeersstromen op de Ring te scheiden 
wordt op verzoek van de stad afgevoerd. Ze is afgeschrikt 
door oude, niet-overkapte voorstellen van de Administratie 
Wegen en Verkeer (AWV) en de BAM.

Meccano-tracé
Na een eerste presentatie in februari en overleg met alle 
leden van Forum 2020 presenteren Manu Claeys en Peter 
Verhaeghe hun volledige studie. Ze werken het Meccano- 

vereenvoudigd wordt. De veelvuldige weefbewegingen 
veroorzaken immers opstoppingen en onveilige situaties en 
de huidige in- en uitvoegstroken zijn ingevolge de Europese 
tunnelricht lijnen niet te overkappen. 
De stad vraagt de Vlaamse regering ook het  Masterplan 
2020 te herzien en meer in te zetten op duur zame mobili-
teit. Met dit onderzoek zijn mobiliteit en stadsontwikkeling 
– de Oosterweel verbinding en de overkapping – eindelijk 
structureel met elkaar verbonden. 

Bierkaartje
Peter Vermeulen tekent tijdens zijn vakantie het eerste  
concept voor een overkapte Antwerpse Ring. Volgens  
de legende doet hij dat op een bierkaartje.

Uit de ban van de Ring
Peter Vermeulen lanceert  
in bibliotheek Permeke 
het idee van gescheiden 
verkeersstromen en  koppelt 
daaraan de volledige 
overkapping van de  
Antwerpse Ring. Zijn  
rapport ‘Uit de ban  
van de Ring’ komt tot  
stand met steun van het  
ontwerpbureau Stramien. 
Een animatiefilmpje  

illustreert op een heldere manier de complexiteit van  
de overkapping. Op een persconferentie is Gazet van Ant-
werpen als enige present, en de krant bericht er uitvoerig 
over. Het mobiliteitsdossier rond de Oosterweelverbinding 
is verveld tot een vraagstuk over de toekomst en de leef-
baarheid van Antwerpen. De basis voor Ringland is gelegd.

augustus

13 november     

23 juni

22 september    

september     

7 maart

juli     

18 oktober     

november    

30 maart

26 oktober     

20 juni

26 november 

4 maart

21 april

4 mei

27 juni  15 14
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