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verbetering (‘in sterke mate verbeterd’) voor de algehele robuustheid van het 
verkeerssysteem. 
   Een regering die nu zou suggereren dat een dergelijk resultaat niet goed genoeg is, maakt 
zichzelf ongeloofwaardig, gelet op de jarenlange uitgesproken voorkeur voor het eigen 
Masterplan 2020 met de scenario REF131 en REF121. 
   Aangezien in het plan-MER wordt vastgesteld dat het Meccanotracé een oplossing is die 
beantwoordt aan de mobiliteitsdoelstellingen vooropgesteld door de regering én dat de 
Meccano beter wordt beoordeeld dan de Oosterweelverbinding op het vlak van leefbaarheid, 
kan de beleidskeuze voor dat laatste tracé niet worden begrepen.   
 
 
3.5. 
Jaren geleden stond de Franse stad Lille voor de keuze. Het verkeer reed er zich dagelijks vast 
op die ene snelweg door de stad. Moest die snelweg worden verbreed? Leggen we er een 
nieuwe bij, ook door de stad? Of bieden we een alternatieve optie rond de stad? Men heeft 
gekozen voor dat laatste, tot tevredenheid van allen. 
   De Vlaamse regering kiest daarentegen op basis van eenzijdige lectuur van het plan-MER 
voor een nieuwe snelweg door Antwerpen mét lokale verbredingen van de huidige. Om tot het 
hoger vermelde betere mobiliteitsresultaat te komen, zo leert het MER-rapport, zijn vier 
nieuwe verkeerswisselaars nodig in de stedelijke context. We noemen ze gemakshalve 
Blokkersdijk, Noordkasteel, Sint-Jozef en Sportpaleis. De eerste twee liggen in 
natuurgebieden, waardoor de Oosterweelverbinding de slechtste score haalt voor de discipline 
fauna en flora. De laatste twee liggen vlakbij dichtbevolkte stadsdelen, namelijk Luchtbal, 
Merksem, Deurne-Noord en Antwerpen-Noord. En dat blijft, zoals ook bij het eerdere 
Oosterweelproject, de achilleshiel van deze nieuwe snelweg door de stad. Want het rapport 
bevestigt opnieuw dat dit tot een negatieve impact op de luchtkwaliteit in die stadsdelen leidt.  
   Het rapport wijst verder ook op de negatieve hinder- en gezondheidseffecten van de nieuwe 
snelweg ter hoogte van Zwijndrecht, Linkeroever en het Eilandje. In totaal gaat het dus om 
zeven stadsdelen. Over de bypass rond de stad (het Meccanotracé) lezen we daarentegen: 
‘aanzienlijke negatieve effecten komen enkel voor in gebieden met weinig of geen bewoning’. 
Milderende maatregelen worden niet eens noodzakelijk geacht. 
   Welke betere mobiliteitsperformantie plaatst het Oosterweelproject nu hiertegenover? Op 
pp. 46-47 van de niet-technische samenvatting lezen we wat de geboekte tijdwinst is voor het 
doorgaand verkeer. Bedraagt de gemiddelde trajecttijd van het doorgaand verkeer over de 
Antwerpse ringstructuur vandaag 38 minuten, dan vermindert die trajecttijd bij aanleg van de 
Oosterweelverbinding met 39% en bij aanleg van het Meccanotracé met 31% (of 34% indien 
met trajectheffing). In de onderlinge vergelijking tussen Oosterweel en Meccano gaat het om 
een geboekte tijdwinst van drie minuten. Eenzelfde verhaal voor de geboekte tijdwinst van het 
bestemmingsverkeer van en naar Antwerpen lezen we op p.47. Bedraagt de gemiddelde 
trajecttijd naar de deelgebieden vandaag 31 minuten, dan vermindert die bij een 
Oosterweelscenario met 27% en bij een Meccanoscenario met 22%. Verschil: twee minuten.  
   Om die tijdwinst te boeken heeft de nieuwe snelweg door de stad meer parallelwegen en 
rijstroken nodig aan de koppelingen met het huidige snelwegennet dan de Meccano. Op de 
linkeroever vertaalt dat verschil in structuur van parallelwegen zich op de volgende wijze, 
zoals abstract voorgesteld in het plan-MER (links bij Oosterweel, rechts bij Meccano): 
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Ter hoogte van het Sportpaleis loopt het verschil op tot vijf baanvakken, waar ook significant 
meer (binnenstedelijk) verkeer zal passeren dan bij de Meccano. Aan het Sportpaleis gaat het 
om 5.450 voertuigen per uur extra bij Oosterweel, ter hoogte van Zwijndrecht gaat het in 
westelijke richting om 2.160 voertuigen per uur extra (voor verschilkaarten, zie hoger onder 
2.5). 
   Bij het doorrekenen van Oosterweel op mobiliteitseffecten werden navenant meer rijstroken 
gehanteerd dan bij Meccano. Bijlage 4, figuur B4.78 van het aan het plan-MER toegevoegde 
deelrapport ‘Doorrekeningen Plan-MER Oosterweelverbinding (fase 4)’ toont dat voor de 
referentiesectie aan het Sportpaleis gemodelleerd werd met 13 tot 15 rijstroken (= 18 
baanvakken) – zie ook onder 1.1.3: 
 

 
Bijlage 5, figuur B5.60 leert dat in een scenario met Meccanotracé voor deze zone 
gemodelleerd werd met 10 rijstroken (= 13 baanvakken): 
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Bovendien leidt de koppeling van de Oosterweelverbinding aan de huidige Antwerpse ring, 
met dus die extra verkeerswisselaars en extra rijstroken en dat extra verkeer, tot verhoogde 
ongezondheid in tal van stadsdelen. Dat lezen we op p.96 van deelrapport 13 (Synthese en 
conclusies): 
 
13.5.3 Eindbeoordeling van de tracéalternatieven  
Oosterweel 
(…) Daar staat tegenover dat de ligging dichtbij het stadscentrum, en in het bijzonder de aansluiting 
op de R1 in Merksem tussen de knooppunten Groenendaallaan en Schijnpoort, voor een 
negatieve impact op de luchtkwaliteit zorgt in de stadsdelen Luchtbal, Merksem en Deurne-Noord. (…) 
Oosterweel heeft ook een negatieve milieuimpact op de woonkernen Linkeroever en Zwijndrecht, 
maar dit leidt niet tot significante overschrijding van de lucht- of geluidsnormen t.h.v. de bewoning 
aldaar. 
 
Het spiegelbeeld van deze analyse lezen we op p.197: 
 
13.5.3 Eindbeoordeling van de tracéalternatieven  
 Meccano 
Het alternatief Meccano scoort globaal genomen het best qua hinder en gezondheid (er zijn 
significante verschillen met Oosterweel-Noord en Oosterweel voor de parameters NO2 en EC, 
maar niet voor PM10, PM2,5 of geluid). De gunstige totaalscore is vooral toe te schrijven aan 
het vermijden van negatieve lucht- en geluidseffecten t.h.v. de woonkernen Linkeroever en 
Zwijndrecht, dankzij het meer westelijk gelegen tracé. Net als Oosterweel-Noord vermijdt 
Meccano door zijn aansluiting op de A12 ook de negatieve impact van Oosterweel t.h.v. 
Luchtbal, Merksem en Deurne-Noord. 
 
N02 is stikstofdioxide, EC is elementair koolstof. Het zijn de twee partikels die procentueel 
de belangrijkste uitstootparameters vormen voor verkeer. Bij fijn stof komt ook 
achtergrondconcentratie kijken. We lezen daarover dit op p.18 van deelrapport 10 (Lucht): 
 
‘Algemeen wordt in het hoofddocument gefocust op de luchtkwaliteit en immissiebijdrage van 
NO2 omdat dit de meest kritische parameter is binnen dit dossier als gevolg van het feit dat 
de NO2-immissiebijdrage tot de omgevingsconcentraties door verkeer procentueel 
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belangrijker is dan bij de andere parameters. Zo zal de invloed van de verschillende 
scenario’s op de omgevingsconcentratie voor NO2 het best waarneembaar zijn.’ 
 
Relevant zijn ook deze commentaren uit deelrapport 12, p.62 (Mens – Gezondheid): 
 
‘Op vlak van luchtverontreiniging doen de grootste concentratiedalingen en –stijgingen zich 
voor op korte afstand van de autowegen.’ 
‘Een belangrijke randbemerking hierbij is wel dat bij toepassing van deze beoordelingskaders 
de effecten uitgemiddeld worden over het volledige studiegebied, terwijl uit de analyse van de 
effecten blijkt dat de grootste wijzigingen in blootstelling zich voordoen in de nabijheid van 
de autowegen.’ 
‘Een belangrijk opmerking hierbij is wel dat ook kleine verbeteringen in luchtkwaliteit en 
geluidsklimaat een gunstige impact hebben op de gezondheid.’ 
 
Concreet stelt deelrapport 12 (Mens – Gezondheid, p.72) dit over de prestaties van de 
Meccano op het vlak van luchtkwaliteit: 
 
‘De zone langs de R1 waar zich voor dit alternatief relevante concentratiedalingen voor NO2 
voordoen, neemt in oppervlakte sterk toe (zie Figuur 20 discipline lucht). De zone met 
concentratiedalingen is ook beduidend groter dan voor REF1.2.0. In tegenstelling tot 
REF1.2.0 betekent REF2.2.0 immers ook voor de zone langs de ring ter hoogte van het 
deelgebied Deurne-N-Merksem-Luchtbal een duidelijke verbetering.’ 
 
Deze conclusies zijn goed afleesbaar op deze verschilkaart uit deelrapport 10 (Lucht): 
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In vergelijking met het referentiescenario gaat de hele zone rond de huidige Antwerpse ring 
erop vooruit, evenals Linkeroever en Zwijndrecht (blauw). Achteruitgang zien we in de 
haven, concludeert het plan-MER: ‘Concentratiestijgingen situeren zich voor dit alternatief (= 
Meccano) vooral in de zones ‘Haven LO’ en Haven RO’ waar er weinig of geen bewoning is.’ 
   Misleidend is hier overigens het gebruik van groen voor visuele weergave van die laatste 
zones. De algemene regel is dat groen gebruikt wordt voor een positieve evolutie. Eenzelfde 
verwarrend kleurgebruik stellen we in het plan-MER vast bij de opmaak van geluidskaarten. 
Waarden boven 55 decibel worden in het groen aangeduid, wat een vals gevoel van veiligheid 
creëert. 
   De vergelijkbare verschilkaart voor de Oosterweelverbinding vertelt een ander verhaal. Het 
zuidelijke deel van de ring gaat erop vooruit, het oostelijke deel niet. Linkeroever en 
Zwijndrecht gaan erop achteruit: 
   

 
 
Terecht concludeert deelrapport 12 (Mens – Gezondheid, p.82): ‘Meccano met A102 en 
R11bis (REF2.2.0) scoort van de alternatieven met A102 en R11bis op vlak van gezondheid 
het best.’  
   Oosterweel (REF 120) en Meccano (REF 220) ontlasten beide het zuidelijke deel van de 
Antwerpse ring in ongeveer gelijke mate (respectievelijke verzadigingsgraad 89% en 93%). 
De verschilkaarten tonen echter aan hoe dit bij Oosterweel ten koste gaat van de 
luchtkwaliteit in Zwijndrecht, Linkeroever, het Eilandje, Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord 
en Centrum-Oost. Het betreft hier dus een stadsinterne verschuiving van luchtvervuiling door 
verkeer. Bij de Meccano situeert de verschuiving zich van de stad naar het havengebied, 
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‘waar er weinig of geen bewoning is’. De zone langs de Antwerpse ring waar zich relevante 
concentratiedalingen voordoen ‘neemt in oppervlakte sterk toe’: 
 

 

 
    
Dit is een conclusie die alle overheidsaandacht verdient bij het bepalen van het tracé voor een 
3de Scheldekruising: zeven stadsdelen, of zowat de hele noordelijke helft van de stad, betalen 
de prijs voor luttele minuten tijdwinst. 
   De verschuiving van luchtvervuiling blijkt ook uit tabel 42 in deelrapport 12 (Mens – 
Gezondheid, p.70), ofwel de nettobalans ‘minder blootstelling stikstofdioxide’: 
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Bij aanleg van de Oosterweelverbinding gaan 42.352 mensen erop vooruit voor wat betreft de 
meest kritische parameter: stikstofdioxide. Bij het Meccanotracé stijgt dat cijfer naar 111.511, 
ofwel zo’n 70.000 mensen meer. Wanneer de tracés worden gecombineerd met 
exploitatievarianten blijven de numerieke verschillen van eenzelfde grootteorde, bv. bij 
trajectheffing: 
 
Nettobalansen minder blootstelling stikstofdioxide NO2 (aantal inw.): 
REF 1.2.0 (Oosterweel zonder sturing):    +42.352 
REF 2.2.0 (Meccano zonder sturing):    +111.511 

� Impactverschil tussen REF 1.2.0 en REF 2.2.0   =  69.159 inwoners 
REF 1.2.2 (Oosterweel met trajectheffing):     +57.412 
REF 2.2.2 (Meccano met trajectheffing):    +127.006 

� Impactverschil tussen REF 1.2.2 en REF 2.2.2   =  69.594 inwoners 
 
In het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2014, zoals geciteerd in het 
regeringsbesluit over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 2014, worden 
bovenstaande vaststellingen weggeredeneerd middels volgende eenzijdige lezing van het 
plan-MER: 
 
‘1. Deelgebied zuidelijke ring R1 
Het tracé Oosterweelverbinding heeft de meest gunstige invloed op de immissies in de zwaarst 
belaste zone langs de R1. Dit is de zone tussen de Kennedytunnel en de E313/E34 
(deelgebieden Centrum-zuid en Deurne-Z Borgerhout Xxtra-Muros). De 
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Oosterweelverbinding zorgt daar voor de grootste herstelling van de leefbaarheid. Dit is een 
belangrijk voordeel. 
2. Deelgebied noordelijke ring R1 
In het deelgebied Deurne – Noord Merksem Luchtbal zorgt het alternatief 
Oosterweelverbinding voor een negatief effect, maar opnieuw zeer beperkt. Zo gaat de 
globale luchtkwaliteit in dit deelgebied slechts beperkt achteruit (ca 0,5%). 
(…) Hierbij is het belangrijk op te merken dat, in tegenstelling tot de andere alternatieven, er 
bij het alternatief Oosterweelverbinding gewerkt wordt in de zone Deurne – Noord Merksem 
Luchtbal. Het viaduct van Merksem wordt namelijk afgebroken en vervangen door een 
verdiepte snelweg. Dit biedt de mogelijkheid om, naast het opheffen van deze barrière tevens 
milderende maatregelen naar geluids- en luchthinder toe te passen, waardoor de situatie in 
deze omgeving ook effectief kan verbeterd worden.’ 
 
Onder 1. wordt niet vermeld dat ook bij alternatieve tracés, waaronder de Meccano, een 
significant gunstige invloed op de immissies in de zone langs de zuidelijke ring vastgesteld 
wordt (zie hoger: verschilkaart figuur 20). Onder 2. wordt niet vermeld dat diverse 
alternatieve tracés, waaronder opnieuw de Meccano, ook in de zone langs de oostelijke ring, 
zorgen voor een positief effect, in tegenstelling tot de Oosterweelverbinding. Dàt is pas ‘een 
belangrijk voordeel’, maar zo wordt het dus niet geformuleerd in een regeringsbesluit dat 
positieve effecten voor het eigen voorkeurstracé uitvergroot en gunstig kadert, terwijl 
positieve effecten voor alternatieve tracés worden verzwegen of gebagatelliseerd. 
   En nogmaals: het is niet correct om een eventuele afbraak van het viaduct van Merksem 
exclusief te verbinden aan de bouw van de Oosterweelverbinding. Dat afbreken kan ook in 
een scenario zonder Oosterweelverbinding én in scenario’s met diverse alternatieven, 
waaronder de Meccano. 
   De regering had ook het volgende kunnen vaststellen in haar regeringsbesluit, maar verkoos 
om redenen haar eigen dit niet te doen.  
   Uit deelrapport 10 (Lucht, p.73) blijkt dat voor de meest relevante parameter NO2 
(stikstofdioxide) de totale oppervlakte ‘toename normoverschrijding’ bij Oosterweel 8,63 km² 
bedraagt. Bij Meccano is dat een exacte status quo (-0,02 km²):  
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Belangrijk om weten is dat bij de beoordeling van deze cijfers een enorm studiegebied van 
723 km² gebruikt wordt, dat reikt van de Nederlandse grens tot Beveren, Lint en Schilde (p.8): 
 

 
 
Blijkens het deelrapport 10 situeert de negatieve impact van de Oosterweelverbinding zich 
vooral ter hoogte van Zwijndrecht-Burcht, Deurne-N-Merksem-Luchtbal en het Eilandje 
(p.57), terwijl de negatieve impact van de Meccano zich eerder in het zuidoosten van het 
havengebied situeert (p.60) – allemaal deelgebieden in het hart van het grote studiegebied. De 
relevantie van die geografische localisering en van de reële stadsinterne impactverschuivingen 
verdampen echter in globale eindconclusies die een context van 732 km² hanteren. Wanneer 
lokale gezondheidseffecten uitgesmeerd worden over een studiegebied dat vele malen groter 
is dan de zones waar significante verschillen in blootstelling optreden, komen die verschillen 
niet langer tot uiting. Het totale verkeersvolume binnen een dergelijk groot studiegebied is 
immers vergelijkbaar. 
   De dienst Lucht van de Vlaamse administratie plaatste in dat verband de volgende 
opmerking in haar advies bij het ontwerp-MER: 
 
‘De dienst Lucht is van oordeel  dat de huidige impact becijfering in de ontwerptekst te 
algemeen is en verder verfijnd dient te worden zodat de negatieve en positieve effecten op de 
verschillende trajecten grondiger tot uiting komen. Zoals aangegeven in bovenstaande 
richtlijnen dient de verbetering of verslechtering van de luchtkwaliteit in het bijzonder 
beoordeeld te worden ten opzichte van de voornaamste wegtrajecten en in zones t.o.v. de 
wegrand en de resp. woongebieden. De huidige beoordelingswijze voldoet niet om een 
beoordeling van discipline lucht te maken van de verschillende tracés.’ 
 
Met de opmerking van de dienst Lucht werd in het finale plan-MER geen rekening gehouden. 
Nochtans stelt het plan-MER zelf het volgende in deelrapport 12 (Mens – Gezondheid, p. 
129):  
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‘Volgens het beoordelingskader voor gezondheidseffecten door blootstelling aan geluid scoort 
Meccano zwak positief en is de impact van de andere alternatieven te verwaarlozen. Een 
belangrijke randbemerking hierbij is wel dat bij toepassing van deze beoordelingskaders de 
effecten uitgemiddeld worden over het volledige studiegebied, terwijl uit de analyse van de 
effecten blijkt dat de grootste wijzigingen in blootstelling zich voordoen in de nabijheid van 
de autowegen.’ 
 
 
3.6 
De verschilkaarten, nettobalansen en cijfertabellen uit het milieueffectenrapport liegen er niet 
om. Het MER-rapport geeft duidelijk aan dat het Meccanotracé een betere optie is voor de 
gezondheid van de Antwerpenaren, en in het bijzonder voor tienduizenden mensen in zeven 
stadsdelen. 
   Wie dit MER-materiaal ernstig neemt, laat een GRUP opmaken voor het Meccanotracé, 
tenzij dat tracé niet werkt op het vlak van mobiliteit. Maar dat is niet het geval. In het plan-
MER lezen we dat de onderzoekers het Meccanotracé als een valabele optie beschouwen om 
congestie en knelpunten weg te werken. Het heeft een ‘significant positieve impact in alle 
effectgroepen’ en blijkt zelfs een ‘robuust’ verkeerssysteem te leveren. Lees: bij eventuele 
calamiteiten zijn er voldoende alternatieve snelwegen rond Antwerpen gecreëerd om het 
verkeer naartoe te leiden. Goed nieuws is dit vooral voor de niet-Antwerpenaren, voor wie het 
aspect leefbaarheid misschien minder doorweegt bij dit soort beslissingen dan de vraag of de 
files zullen verminderen. 
   Ook de Oosterweelverbinding krijgt hiervoor een goede score, maar bij dat plan moeten her 
en der binnen de stad nieuwe verkeerswisselaars worden gebouwd en hulpstukken worden 
toegevoegd (parallelwegen, extra rijstroken). De kaarten in het milieueffectenrapport 
objectiveren ook deze kwestie. Zo komen er bij een Meccanoscenario dertien baanvakken aan 
het Sportpaleis en bij een scenario met de Oosterweelverbinding achttien. Het verschil in 
dimensie van de bouwprojecten vertaalt het verschil in te verwerken verkeer op die plek, 
namelijk 12.050 voertuigen per uur avondspits in het Meccanoplan en 17.500 voertuigen in 
het plan met een Oosterweelverbinding. Dat verschil toont zich ook op verschilkaarten en 
nettobalansen voor luchtkwaliteit. 
   Wie voor een mobiliteitsoplossing dwars door de stad moet gaan met een snelweg, vijf 
baanvakken meer nodig heeft dan het alternatief om te kunnen functioneren en desondanks 
beweert dat dit project ‘beter’ werkt dan het alternatief, heeft – gelet op de 
onderzoeksresultaten – een andere agenda dan het correcte afwegen van mobiliteitsbaten en 
leefbaarheidsnoden. Dat laatste blijkt ook uit volgende formulering in de toelichtingsnota bij 
het GRUP Oosterweelverbinding (p.11): 
 
Tracékeuze  
De Vlaamse Regering beslist principieel het tracé Oosterweelverbinding verder uit te werken 
als 3de Scheldekruising. Het biedt de beste garantie naar bereikbaarheid van stad en haven 
en het verhogen van de verkeersveiligheid. Op vlak van leefbaarheid zorgt de 
Oosterweelverbinding voor een herstel van de leefbaarheid. 
 
Uit de MER-procedure kwam een alternatief naar voor dat ook werkt op het vlak van 
mobiliteit (‘performant’) en beter is voor de mensen, de fauna en de flora in Antwerpen. De 
Oosterweelverbinding hier tegenover plaatsen als een motor voor ‘herstel van de leefbaarheid’ 
is welhaast cynisch. Luttele minuten tijdwinst voor het verkeer (in de onderlinge vergelijking) 
blijken voor de regering belangrijker dan de gezondheid van velen. Op die manier herleidt ze 
het milieueffectenrapport effectief tot een mobiliteitseffectenrapport. 


