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de vaststelling dat tot op vandaag niet is aangetoond dat het gevraagde draagvlak werd 
verworven. Voor alternatieven is dat draagvlak er o.i. wel. 
   Met bovenstaande commentaar op het stedelijke advies willen we overigens geen evaluatie 
maken van dat advies, wel nog maar eens attenderen op de weinig ernstige wijze waarop 
bestuurlijk en procedureel wordt omgegaan met de kwestie van de overkapping van de 
Antwerpse ring. Men heeft de mond vol van geïntegreerde benaderingen en het afstemmen 
van processen, we lezen over gehelen en Masterplans, en de evaluaties moeten grondig 
verlopen, maar in de praktijk saucissoneert men, doet men uitspraken op basis van mysterieus 
studiewerk en hanteert men niet-onderbouwde rangordes van belangrijkheid tussen parallel 
lopende plan-MERs, dit alles om slechts één project overeind te houden: de 
Oosterweelverbinding. 
   Eenzelfde aanpak komt opnieuw naar voren bij de invulling van het plan-MER 
A102/R11bis. Daarin wordt het bij kennisgeving ingesproken overkappen van de Antwerpse 
ring deze keer wel meegenomen (wat blijkbaar nog niet kon toen stRaten-generaal dat vroeg 
bij kennisgeving van het plan-MER Oosterweelverbinding), maar als gevolg van ‘beslist 
beleid’ over de Oosterweelverbinding zal dat overkappen (blijkens de richtlijnen) slechts 
meegenomen worden voor zover compatibel met de Oosterweelverbinding. Ten tweede male 
wordt een ingesproken voorstel over het overkappen van de ring dus niet ernstig meegenomen 
in een plan-MER, d.w.z. dat het slechts beschouwd wordt als een milderende maatregel i.p.v. 
als een volwaardig, op eigen merites te beoordelen project. 
 
 
2.5. Openbaar onderzoek 
 
Het voorliggende plan-MER Oosterweelverbinding blijkt gelet op het bovenstaande 
onvolledig. Omdat het plan-MER procedureel een vereist document is bij het tot stand komen 
van het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding, moet worden geconstateerd dat tijdens dit 
openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP bepaalde relevante informatie niet is 
voorgelegd. Ook zijn bijkomende studies die zijn gevolgd op de beslissing van 14 februari 
2014 niet mee ter inzage gelegd. 
 
De keuze voor gedifferentieerde tol, zoals opgenomen in de regeringsbeslissing van 14 
februari 2014, werd in het plan-MER enkel voor de Oosterweelverbinding onderzocht en niet 
voor bv. het Meccanotracé of Oosterweel-Noord. Daardoor ontbreekt ook de informatie over 
de impact van deze scenario’s op het vlak van luchtkwaliteit, geluid en gezondheid. 
   Na 14 februari werden alsnog post factum verkeersmodelleringen gemaakt voor de 
alternatieve scenario’s. Dergelijke informatie dient aangewend in het kader van de MER-
rapportering, en minstens voorgelegd in dit openbaar onderzoek. Verder geeft het geen pas 
om de vastgestelde kennislacunes slechts half in te vullen en dit buiten de MER-procedure om  
– zie ook onder 3. Voorbarigheid regeringsbeslissing. De impact van de doorrekeningen op 
de milieueffecten voor luchtkwaliteit, geluid en gezondheid blijft overigens onbekend. 
   Hetzelfde kan worden geconstateerd in verband met de kennislacune over het overkappen 
van het oostelijke deel van de Antwerpse ring in combinatie met de verschillende 
Scheldekruisingen. Onze vraag tot studie daarvan in het plan-MER werd niet gehonoreerd, 
waardoor in het plan-MER geen relevant studiemateriaal daarover is opgenomen. Maar 
blijkens de website van BAM (hoevlothet.nu) loopt er momenteel een onderzoek dat in kaart 
zal brengen welke stukken van het oostelijke deel van de Antwerpse ring overkapt kunnen 
worden in combinatie met de Oosterweelverbinding (gelezen op 11 juli 2014, bij de FAQ 
‘Kan de Ring overkapt worden?’). De eerste resultaten van dit onderzoek worden – aldus de 
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website – ‘deze zomer verwacht’. Ook dergelijke informatie dient voor te liggen in het kader 
van het MER-rapport, minstens in het kader van dit openbaar onderzoek. 
   Overigens vinden we het frappant dat zowel voor de gedifferentieerde tolheffing als voor 
het overkappen van de oostelijke ring deze eerder door ons bepleite onderzoeken pas na 
goedkeuring van het plan-MER gevoerd mochten worden. Het lijkt wel alsof eerst de 
alternatieven geëlimineerd moesten zijn (‘beslist beleid’) vooraleer deze volgende stappen 
mochten worden gezet. Eenzelfde bedenking kan worden geopperd bij het plotse opduiken 
van gegevens over 27 baanvakken op de Antwerpse ring bij de aanleg van de 
Oosterweelverbinding in mei 2014, zonder vermelding of effectmeting daarvan in het plan-
MER. 
 
Ten slotte willen we erop wijzen dat het ontbreken van synoptische tabellen (ofwel 
overzichtstabellen) in deelrapport 4 (Mobiliteit) een eenduidige vergelijking van alternatieven 
bemoeilijkt, zoniet onmogelijk maakt. Ook dit mag als een feitelijke kennislacune beschouwd 
worden. In het rapport worden de diverse alternatievenscenario’s telkens vergeleken met het 
nulscenario en met de Oosterweelverbinding, maar niet onderling. 
   Op 8 november 2013 bezorgde de cel-MER het ontwerp-MER Oosterweelverbinding aan 
een twintigtal adviesorganen. In het ontwerp-MER ontbraken de synoptische cijfertabellen die 
de onderlinge vergelijking van gemodelleerde verkeersscenario’s mogelijk moeten maken. 
Per gemodelleerd scenario werden tekstuele analyses, tabellen, grafieken en kaarten gegeven, 
waarbij telkens vergeleken werd met één referentiescenario. Door deze wijze van presentatie 
wordt het onderlinge vergelijken van alle scenario’s vrijwel onmogelijk. Om per parameter, 
score of cijfer wel zo’n onderlinge vergelijking te faciliteren is nood aan een synoptische 
tabel. Op 11 december 2013 wezen we reeds hierop tijdens een persconferentie over onze 
eerste bevindingen bij deelrapport 4 (Mobiliteit) van het ontwerp-MER.  
   Als gevolg van het ontbreken van synoptische tabellen is het niet alleen moeilijk om de 
resultaten van verkeersscenario’s onderling te vergelijken, maar blijven ook relevante 
schommelingen tussen resultaten van opeenvolgende verkeersmodelleringen van eenzelfde 
wegennetwerk onzichtbaar. Als lezer van de rapporten moet je eerst zelf die synoptische 
tabellen opstellen, vooraleer je zicht kun krijgen op die fluctuaties. stRaten-generaal heeft dit 
gedaan, wellicht als enige in Vlaanderen. Een dergelijke synoptische tabel ziet er dan zo uit 
(hier bovenste snede van excel): 
 



 

 
Slechts op deze manier en pas dan wordt dit soo
zichtbaar: 
 
Voertuigen uur avondspits Ring t.h.v. referentiesectie Deurne/Merksem (= R1 Oost
Noord): 

• Bestaande toestand  
• BAM-tracé scenario 120 
• BAM-tracé scenario 124

 = regeringsbeslissing 
• Meccanoscenario 220  
• Meccanoscenario 222       

 
Pas dan krijg je een relevant beeld van de situatie in de z
Noord/Antwerpen-Noord. 
   Het maken van de synoptische tabel kostte ons dagen werk. Geen enkel adviesorgaan doet 
dit voor zichzelf. Bijgevolg heeft geen enkel adviesorgaan het deelrapport 4 (Mobiliteit) op 
grondige wijze kunnen evalueren. Dat blijkt ook uit bv. het advies van de
waar amper 1 van de 55 bladzijden is gewijd aan dit deelrapport.
   Nochtans gaf het Vlaams Verkeerscentrum twee dagen eerder, op 6 november 2013, een 
studie vrij over de Liefkenshoektunnel waarin wel synoptische tabellen stonden opgenomen
 

Slechts op deze manier en pas dan wordt dit soort lectuur van gegevens uit deelrapport 4 

Voertuigen uur avondspits Ring t.h.v. referentiesectie Deurne/Merksem (= R1 Oost

 12.100 (12 baanvakken) 
tracé scenario 120  17.500 (18 baanvakken) 
tracé scenario 124 19.300 (18 baanvakken) 

 12.050 (13 baanvakken) 
Meccanoscenario 222        11.550 (13 baanvakken)  

Pas dan krijg je een relevant beeld van de situatie in de zone Luchtbal/Merksem/Deurne

Het maken van de synoptische tabel kostte ons dagen werk. Geen enkel adviesorgaan doet 
dit voor zichzelf. Bijgevolg heeft geen enkel adviesorgaan het deelrapport 4 (Mobiliteit) op 
grondige wijze kunnen evalueren. Dat blijkt ook uit bv. het advies van de stad Antwerpen, 
waar amper 1 van de 55 bladzijden is gewijd aan dit deelrapport. 

Nochtans gaf het Vlaams Verkeerscentrum twee dagen eerder, op 6 november 2013, een 
studie vrij over de Liefkenshoektunnel waarin wel synoptische tabellen stonden opgenomen
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rt lectuur van gegevens uit deelrapport 4 

Voertuigen uur avondspits Ring t.h.v. referentiesectie Deurne/Merksem (= R1 Oost-

one Luchtbal/Merksem/Deurne-

Het maken van de synoptische tabel kostte ons dagen werk. Geen enkel adviesorgaan doet 
dit voor zichzelf. Bijgevolg heeft geen enkel adviesorgaan het deelrapport 4 (Mobiliteit) op 

stad Antwerpen, 

Nochtans gaf het Vlaams Verkeerscentrum twee dagen eerder, op 6 november 2013, een 
studie vrij over de Liefkenshoektunnel waarin wel synoptische tabellen stonden opgenomen:  
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Het kan dus. Waarom dan niet in het plan-MER Oosterweelverbinding? 
   Dergelijke synoptische tabellen zijn des te belangrijker, wanneer – zoals in dit plan-MER – 
blijkt dat op heel wat kaarten verkeerscijfers ontbreken of onleesbaar zijn. Ook dat 
bemoeilijkt het begrijpend interpreteren van deelrapport 4. Voor de scenario’s REF 120 
(Oosterweel) en REF 220 (Meccano) krijgen we bijvoorbeeld dit kaartmateriaal voor het 
volume verkeer voertuigen/uur in avondspits ter hoogte van de referentiesectie 
Zwijndrecht/Burcht: 
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De cijfers voor het verkeersvolume in westelijke richting ontbreken. Ongetwijfeld zijn deze 
cijfers voorhanden, maar ze worden niet meegegeven op de kaart. Synoptische tabellen 
zouden deze kennislacunes beter zichtbaar maken. 
 

 

 
3. Voorbarigheid regeringsbeslissing 
 
In dit laatste deel staan we stil bij de voorbarigheid van de beleidskeuze die in het openbaar 
onderzoek over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding wordt voorgelegd. 
 
 
3.1. 
Zoals hoger aangevoerd kwam deze keuze tot stand op op basis van vooringenomenheid 
tijdens de tot dusver doorlopen procedure (zie eerder onder 1. Partijdigheid) en op basis van 
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aantoonbare kennislacunes (zie eerder onder 2. Kennislacunes). Onder andere omdat redelijke 
opties voor belangrijke alternatieven ten onrechte niet zijn meegenomen in het onderzoek, is 
de regeringsbeslissing niet-gefundeerd. Het ontzeggen van onderzoeksresultaten aan 
voorstanders van alternatieven werkt het ‘wegredeneren’ van die alternatieven in de hand. 
 
3.2. 
Ook willen we opmerken dat het nu lopende openbaar onderzoek tevens een onderzoek is 
over het plan-MER. Art. 4.2.11 uit het Milieubeleidsdecreet (DABM) van de Vlaamse 
overheid voorziet in een dergelijk openbaar onderzoek. Wanneer dat wordt georganiseerd in 
het kader van andere wetgeving (wat hier het geval is), wordt de raadpleging over het plan-
MER ‘hierop afgestemd’ – zie ook onder 1.4. Aangezien de beleidskeuze moet worden 
genomen op basis van een plan-MER dat zelf nog aan een openbaar onderzoek wordt 
onderworpen, kan de voorliggende beleidskeuze onmogelijk reeds genomen zijn. 
 
3.3. 
Verder blijkt de regeringsbeslissing te zijn gebaseerd op een eenzijdige lectuur van het 
milieueffectenrapport, waarbij het criterium ‘mobiliteit’ onevenredig meer gewicht krijgt dan 
het criterium ‘leefbaarheid’. De motivering is in wezen vooral ingegeven vanuit een 
mobiliteitsdoelstelling, wat tot een onevenwichtig besluit leidt. De regering beschouwt dit 
MER kennelijk als een Mobiliteitseffectenrapport, waarbij men zich gaat blindstaren op de 
mobiliteitswinst (hoe gering de verschillen hier ook zijn, zie onder 3.5) en de ‘milieueffecten’ 
gezien worden als aandachtspunten voor omzetting in milderende en flankerende maatregelen 
bij het alternatief dat het meeste verkeer kan verwerken. Dit is de MER-wereld op zijn kop.  
   Die eenzijdige benadering zit aantoonbaar vervat in het besluit van de Vlaamse regering van 
14 februari 2014, zoals geciteerd in het voorliggende regeringsbesluit van 4 april 2014. De 
essentie van een milieueffectenrapport schuilt in het schetsen van een beeld van de te 
verwachten effecten van een plan of project op mens en milieu. Om die effecten in kaart te 
brengen moeten bij infrastructuurprojecten voorafgaand verkeersmodelleringen worden 
gemaakt, die informatie verschaffen over wijzigingen in verkeersafwikkeling, 
verkeersintensiteiten, ontsluitingsinfrastructuur, enzovoort – cfr. de Handleiding plan-MER 
voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (augustus 2009) van het departement Ruimtelijke 
Ordening. Strikt beschouwd leveren deze modelleringen zelfs slechts de onderbouw voor de 
uiteindelijke effectenrapportage. 
   In haar lectuur van het plan-MER hanteert de regering echter een bijzondere semantische 
benadering die resulteert in het uitvergroten van het aandeel ‘mobiliteit’ binnen de ‘MER-
evaluatie’ en het reduceren van het aandeel ‘leefbaarheid’. We maken een deconstructie van 
die eenzijdige hertaling aan de hand van enkele citaten uit het regeringsbesluit: 
 
‘Het is duidelijk dat bij de beoordeling van de leefbaarheid verschillende factoren een rol 
spelen en dat leefbaarheid ruimer te begrijpen is dan enkel de milieuaspecten lucht en 
geluid.’ 
 
Deze interpretatie door de regering staat haaks op wat in het plan-MER zelf gesteld wordt. In 
deelrapport 13 (Synthese en conclusies) lezen we op p.93: 
 
13.4.4 Eindbeoordeling voor de cluster leefbaarheid 
De disciplines lucht, geluid en mens-gezondheid zijn sterk verweven met elkaar, in de zin dat de 
effecten voor mens-gezondheid afgeleid zijn van die voor lucht en geluid, maar dan specifiek 
gefocust op de impact op de mens. Aangezien de impact op de mens doorslaggevend is voor 
het aspect “leefbaarheid”, kan de beoordeling voor mens-gezondheid gelijkgesteld worden aan 
de beoordeling voor de cluster leefbaarheid als geheel. 
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Volgens het plan-MER valt de cluster ‘leefbaarheid als geheel’ dus samen met de effecten 
voor lucht en geluid. Van ‘verschillende factoren’ die ‘een rol spelen’ is geen sprake in het 
plan-MER, tenzij in deze betekenis (p.93):  
 
‘…de zes in de discipline mens-gezondheid gebruikte criteria – vier voor lucht 
(gezondheidseffecten t.g.v. NO2, EC, PM10 en PM2,5) en twee voor geluid (ernstig 
gehinderden en slaapverstoorden)…’ 
 
Het plan-MER bestaat uit 14 deelrapporten, waarvan de deelrapporten 10, 11 en 12 
respectievelijk de disciplines lucht, geluid en gezondheid behandelen. Samen vormen deze 
drie deelrapporten het luik ‘leefbaarheid’ uit het plan-MER. Zo staat het ook in de 
inhoudstafel: 
 
13.4 CLUSTER LEEFBAARHEID (DISCIPLINES LUCHT, GELUID EN GEZONDHEID) .................................72 
13.4.1 Discipline lucht ................................................................................................................72 
13.4.2 Discipline geluid en trillingen...........................................................................................80 
13.4.3 Discipline mens – gezondheid ........................................................................................86 
13.4.4 Eindbeoordeling voor de cluster leefbaarheid.................................................................93 
 
Hoe we het criterium leefbaarheid volgens de regering ‘ruimer moeten begrijpen’ wordt in het 
regeringsbesluit op de volgende manier geduid: 
 
‘Het onderzoek en de evaluatie van de doelstelling ‘herstellen van de leefbaarheid’ is 
opgenomen in meerdere disciplines uit de plan-MER, namelijk de discipline Mobiliteit 
(verkeersbelasting onderliggend wegennet), discipline Ruimte en discipline Leefbaarheid.’ 
 
In het regeringsbesluit wordt het criterium ‘leefbaarheid’ (dat in het plan-MER focust op de 
aspecten lucht en geluid) dus uitgesmeerd over drie disciplines, terwijl het plan-MER dat zelf 
uitdrukkelijk niet doet, net zoals dat plan-MER ook niet de criteria ‘mobiliteit’ en ‘ruimtelijke 
effecten’ uitsmeert over de drie disciplines. Het plan-MER maakt terecht een opdeling tussen 
de drie vermelde disciplines, waarna de Vlaamse regering misleidend de resultaten van de 
discipline Leefbaarheid gaat ‘verzuipen’ in een eigen definitie van wat ‘leefbaarheid’ is. 
Waarom dan nog een plan-MER maken waarin expliciet en dit vele honderden bladzijden 
lang wetenschappelijk stilgestaan wordt bij die ene discipline Leefbaarheid die bewust 
beperkt wordt tot de gezondheidsaspecten lucht- en geluidkwaliteit? 
   De regering wekt de indruk met haar particuliere leeswijze de volgende eindbeoordeling 
voor de cluster leefbaarheid in deelrapport 13 van het plan-MER (p.93) te willen 
wegredeneren: 
 
‘Daarbij kan vastgesteld worden dat Meccano globaal – over het hele studiegebied – 
genomen beter scoort dan Oosterweel in de vergelijkbare scenario’s die doorgerekend zijn.’ 
 
 
3.4. 
Die indruk wordt nog versterkt door de grote aandacht die de regering in haar besluit van 14 
februari 2014 (zoals geciteerd in het voorliggende regeringsbesluit van 4 april 2014) besteedt 
aan de mobiliteitsresultaten van de Oosterweelverbinding, bijvoorbeeld in deze paragraaf: 
 
‘Het alternatief Oosterweelverbinding komt het beste tegemoet komt (sic) aan de doelstelling 
‘garanderen van bereikbaarheid van stad en haven’.’ 
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Die passus is gebaseerd op de volgende eindbeoordeling uit het plan-MER (deelrapport 13, 
p.96):  
 
‘Het alternatief Oosterweel is op verkeerskundig vlak het meest performant alternatief, zowel 
qua doorstroming als bereikbaarheid van de deelgebieden en de haven. Dit geldt zowel voor 
het tracé op zich als in combinatie met de ontwikkelingsscenario’s en exploitatievarianten. 
Deze performantie is te danken aan het feit dat dit het kortste tracé is, dat het dichtst bij het 
stadscentrum gelegen is. 
(…) Maar de meer perifere ligging en de grotere tracélengte zorgen er anderzijds voor dat 
het Meccanotracé in vergelijking met Oosterweel minder potentie heeft om het noord-zuid-
gericht doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer van en naar de Antwerpse 
agglomeratie en haven weg te leiden van de R1. Meccano is daardoor op verkeerskundig vlak 
weliswaar performant, maar minder dan Oosterweel (en sterk vergelijkbaar met Oosterweel-
Noord). Daardoor is het gunstig effect van Meccano op de leefbaarheid rond de zuidelijke R1 
ook kleiner dan dat van Oosterweel.’ 
 
Het plan-MER stelt dus dat de Oosterweelverbinding beter werkt dan de Meccano op het vlak 
van mobiliteit en dat dit te danken is aan haar locatie, namelijk ‘dichtst bij het stadscentrum’. 
   Geen verrassing daar. Om tot die conclusie te komen moet je geen plan-MER maken: wie 
een extra autostrade door de stad aanlegt in plaats van errond, biedt een kortere route aan voor 
doorgaand verkeer, wie dat doet in combinatie met het uitbreiden van de capaciteit van de 
Antwerpse ring biedt een verhoogde ontsluitingscapaciteit voor bestemmingsverkeer. Of nog: 
wie het kortste punt zoekt van A naar B en daarbij meer rijstroken toebedeeld krijgt dan bij 
het langere tracé van A naar B, die kiest makkelijker voor dat korte tracé. De centrale vraag in 
een milieueffectenrapport is evenwel: wat betekent dit voor de leefbaarheid? Deze vraag 
vormt ook de kern van de maatschappelijke discussie die al jaren woedt in de stad Antwerpen. 
   Ooit waren er plannen om een semi-autostrade aan te leggen vanaf de Antwerpse ring tot 
aan de Meir, daartoe werden zelfs 17de-eeuwse gebouwen afgebroken vlakbij het Rubenshuis. 
Gegarandeerd zou die semi-autostrade indertijd ook als ‘beste’ uit een studie zijn gekomen 
voor het criterium ‘bereikbaarheid van de Meir verhogen’. Gelukkig is het plan nooit 
uitgevoerd. 
   De Oosterweelverbinding verhoogt de bereikbaarheid van de stad op basis van oude 
mobiliteits- en verkeersconcepten, namelijk de aanleg van een nieuwe internationale 
autostrade tot in het hart van de stad, met koppeling aan de huidige ‘ringweg’ die niet echt een 
ringweg is, met aanzienlijk meer rijbanen dan bij keuze voor een alternatieve oplossing (wat 
in het plan-MER vaagweg ‘meer capaciteit’ genoemd wordt, zie ook onder 1.1.3) en met de 
uitbouw van verkeerswisselaars die tot 27 baanvakken tellen. 
   Het is ook kort door de bocht om te beweren dat de Oosterweelverbinding de bereikbaarheid 
van de haven ‘het beste’ verbetert. De tracés Meccano en Oosterweel-Noord lopen door de 
haven, de Oosterweelverbinding ligt buiten de afbakening van het Zeehavengebied (GRUP 30 
april 2013) en op stedelijk grondgebied. Onderstaande kaart zoals ook opgenomen in de 
toelichtingsnota bij het GRUP Oosterweelverbinding (p.23) geeft de zuidoostelijke grens van 
het havengebied aan, de Oosterweelverbinding loopt door de witte gedeelten: 
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Het Oosterweelknooppunt, gelegen in het groengebied Noordkasteel (witte uitsparing op 
kaart), bedient op die manier slechts een fractie van het zuidoostelijke deel van de 
rechteroeverhaven (in het regeringsbesluit op p.6 verkeerderlijk het ‘zuidwestelijke’ deel van 
de haven genoemd!), terwijl de haven als geheel het zwaartepunt van haar logistieke 
activiteiten steeds meer ziet opschuiven naar de linkeroeverhaven. De Oosterweelverbinding 
is in die zin nu reeds een project van het verleden. Opvallend bij dit alles is dat uitgerekend 
havenschepen Marc van Peel na de regeringsbeslissing opgelucht reageerde op de lokale 
televisiezender ATV omdat de nieuwe Scheldekruising naar eigen zeggen niet ‘door zijn 
haven’ liep.  
 
Finaal betreft het een infrastructuurproject dat zowel bestemmingsverkeer als doorgaand 
verkeer wil faciliteren (door meer verkeerscapaciteit te creëren tot in het hart van de 
agglomeratie). De ongerijmdheid van de beleidsvoering achter de Oosterweelverbinding 
schuilt in het willen tegemoet komen aan beide ambities met eenzelfde infrastructuurproject. 
   In het voorliggende regeringsbesluit ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 2014 
lezen we op p.34: 
 
‘dat in het richtinggevend luik van het RSV als inrichtingsprincipe wordt vooropgesteld dat 
binnen het invloedsgebied van de grootstedelijke gebieden wordt gestreefd naar het scheiden 
van het stedelijke (lokale) verkeer en het doorgaande (internationale en gewestelijke) 
verkeer…’ 
 
Ten onrechte vermeldt het besluit dit inrichtingsprincipe uit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997) als grondslag voor de 
regeringsbeslissing, want in tegenstelling tot een bypass rond de stad (bv. het Meccanotracé) 
is de Oosterweelverbinding niet in overeenstemming met het RSV. De Oosterweelverbinding 
verankert immers doorgaand verkeer op een stadssnelweg dwars door Antwerpen in plaats 
van verkeersstromen effectief te scheiden. Volgens het GRUP is de Oosterweelverbinding 
‘internationaal verbindend’, maar tegelijk moet de nieuwe derde Scheldekruising binnen het 
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Masterplan 2020 de bereikbaarheid van de stad verhogen. Dit kan blijkens het plan-MER 
kennelijk enkel door ‘meer capaciteit’ aan te bieden ter hoogte van het oostelijke deel van de 
huidige ring, waar de Oosterweelverbinding aantakt aan die ring. 
 
Onvermeld in het regeringsbesluit blijft de vaststelling dat ook verschillende onderzochte 
alternatieven (bv. de Meccano) de bereikbaarheid van stad en haven significant verbeteren, en 
dit niet ten koste van de leefbaarheid (lucht en geluid) in de stad. Dat laatste is ‘top of mind’ 
bij veel Antwerpenaren; de eenzijdige benadering van de Vlaamse regering – die het 
Oosterweeldossier in eerste instantie als een verkeersdossier benadert en niet als een dossier 
ter opwaardering van de leefkwaliteit in de stad Antwerpen – komt daar reeds jarenlang niet 
aan tegemoet. 
   In het plan-MER lezen we op p.129 van deelrapport 4 (Mobiliteit) de volgende 
eindconclusie over een scenario Meccanotracé zonder sturing (REF 220): 
 
�  De realisatie van het Alternatief ‘Meccano’ resulteert in het significant beter functioneren van het 
Antwerpse ringsysteem : 
o Beperktere knelpunten 
o Robuustere ringstructuur 
o Mogelijkheid om de R1 zuid-oost te vermijden via Dubbele Scheldekruisingen, die echter de druk 
op de tunnels weer verhogen 
�  De nieuwe ringstructuur resulteert in een positieve impact op vlak van de verschillende 
effectgroepen: 
o Verbetering doorstroming doorgaand verkeer (daling trajecttijden met 20-32%) 
o Verbetering bereikbaarheid van de deelgebieden van de Antwerpse regio (daling trajecttijden van 
buiten het PSGB met 14-22%) 
o Verbetering bereikbaarheid haven (daling trajecttijden van buiten het PSGB met 17-25%) 
o Positief effect op verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet (daling verkeersdrukte met 3- 
5%) 
o Positief effect op verkeersleefbaarheid op het onderliggend wegennet (daling verkeersdrukte met 
3-5%) 
 
Dit scenario scoort op het vlak van mobiliteit beter dan de officiële regeringsprojecten uit de 
periode 2005-2009 en 2010-2013, respectievelijk de scenario’s REF131 en REF121. 
   In deelrapport 1 (Inleidende hoofdstukken) van het plan-MER Oosterweelverbinding 
worden op p.28 de randvoorwaarden van die regeringsprojecten nog eens beschreven: 
 
Conform de beslissing van de Vlaamse regering van 22/7/2005 wordt de Oosterweelverbinding 
gekoppeld aan volgende exploitatievoorwaarden: 
�  Tolheffing op de nieuwe Scheldekruising 
�  Vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel 
�  Behoud van de tolheffing in de Liefkenshoektunnel 
 
Dit zijn de randvoorwaarden die bijna negen jaar – van 22 juli 2005 tot 14 februari 2014 – 
samen met het BAM-tracé de ijkpunten vormden van alle regeringsvoorstellen. Het 
regeringsplan dat op 18 oktober 2009 in een volksraadpleging werd weggestemd (scenario 
REF131) krijgt in het rapport een mobiliteitsscore van 5, het huidige regeringsplan 
(Masterplan 2020, scenario REF121) krijgt een 8.  
   Het Meccanotracé zonder en met sturing (trajectheffing) krijgt een 11, wat niet alleen meer 
is dan de regeringsprojecten, maar zich uitgesplitst ook vertaalt in minstens een (++)-score (= 
‘significante verbetering’) voor elk van de voor de doorstroming relevante parameters. 
Concreet betekent dit t.o.v. de referentiesituatie 2020 een significante verbetering voor 
trajecttijden, congestiepunten en bereikbaarheid haven en stad en een zeer significante 


