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   Dit terwijl ze nochtans zelf het volgende citaat uit het plan-MER opneemt in haar 
voorliggende regeringsbesluit over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 
2014: 
 
‘Alle alternatieven zorgen in meer of mindere mate voor positieve mobiliteitseffecten in het 
studiegebied, in het bijzonder qua functioneren van het hoofdwegennetwerk en qua 
bereikbaarheid. De (mogelijke) negatieve effecten beperken zich tot het onderliggend 
wegennet in een beperkt aantal deelgebieden, en kunnen gemilderd worden via kleinschalige 
ingrepen op projectniveau of i.k.v. flankerend beleid.’ 
 
 
3.7 
De regeringskeuze is ook strijdig met moderne inzichten rond mobiliteitsontwikkeling in 
stedelijke gebieden. Het is zoals Bart Tritsmans een week na de regeringsbeslissing op 20 
februari 2014 in een opiniestuk in De Morgen schreef:  
 
‘De recente beslissing om de Antwerpse ring te sluiten met het BAM-tracé – ondanks de 
afwijzing van de stadsbevolking, ondanks de tendens om het autoverkeer uit de binnensteden 
te weren, en ondanks van visie getuigende alternatieven – toont opnieuw dat Antwerpen, de 
stad met metropoolambities die wil uitblinken met prestigeprojecten, zich keer op keer laat 
overtuigen door middelmatige korte-termijnoplossingen.’ 
 
Het korte-termijnkarakter van de oplossing zit vervat in het ruimtelijk uitvoeringsplan zelf. In 
de toelichtingsnota bij het GRUP Oosterweelverbinding lezen we op p.16 deze functionele 
omschrijving van het project: 
 
‘Dit wegvak zal een vervolledigende rol vervullen in het hoofdwegennet (Trans-European 
Network) en zal als dusdanig een internationaal verbindende hoofdfunctie en een aanvullende 
verbindende functie op Vlaams niveau vervullen.’ 
 
De Oosterweelverbinding via het BAM-tracé wordt dus een nieuwe internationale snelweg 
door de stad Antwerpen, terwijl algemeen erkend wordt dat een van de problemen van de 
huidige Antwerpse ring net haar te diepe situering in het stedelijk weefsel is, waar 
internationaal doorgaand verkeer zich mengt met lokaal bestemmingsverkeer. In 1958 werden 
twee Koninklijke Besluiten goedgekeurd: een over een grote ring rond Antwerpen voor 
doorgaand verkeer (R2) en een over een kleinere ringweg door de stad voor lokaal verkeer 
(R1).  
   In de jaren zestig werd de kleine (halve) ringweg aangelegd. In 1979 werd beslist om een 
deel van de Metropoolweg of Grote Ring te bouwen. Daarover lezen we in de toelichtingsnota 
bij het Gewestplan Antwerpen van 3 oktober 1979: 
 
‘Ingevolge een recente beslissing van de Heer Minister van Openbare Werken wordt dit deel 
bij prioriteit uitgevoerd om een snelle verbinding tot stand te brengen tussen de 
industriegebieden op linker- en rechteroever en een gemakkelijke aansluiting naar de E10 
mogelijk te maken op de linkeroever. 
De regionale commissie van advies heeft een gunstig advies uitgebracht voor het behoud van 
de reservatiezone. De Vlaamse Executieve voor de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse 
Gewest heeft het behoud van de reservatiezone goedgekeurd. 
Er kan verwacht worden dat het noord-westelijk gedeelte van de Grote Ring een belangrijk 
deel van het huidige verkeer op de Kleine Ring zal overnemen zodat volgens de huidige 
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voorzieningen zeker een bepaalde tijd kan gewacht worden met de realisatie van de andere 
vakken. Deze vakken kunnen dan eventueel gerealiseerd worden als de noodzaak zich 
opdringt.’ 
 
Het gaat om de aanleg van de Liefkenshoektunnel. De filosofie was toen nog steeds: de grote 
ring moet de kleine ring ontlasten, we beginnen met het noordwestelijke deel en de rest volgt 
later. De rest volgde echter niet meer. En nu is de filosofie: we zullen het zuidelijke deel van 
de kleine ring ontlasten door extra capaciteit te creëren middels een noordelijke kleine ring (= 
Oosterweelverbinding), die echter als gevolg heeft dat het oostelijke deel extra zal worden 
belast. Volge wie nog volgen kan. 
   In het voorliggende regeringsbesluit ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 2014 
lezen we: ‘Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 1979 houdende vaststelling van het 
gewestplan Antwerpen en latere wijzigingen.’ Dit is een loze en zelfs valse verwijzing, want 
het GRUP Oosterweel blijkt haaks te staan op de filosofie vervat in dat gewestplan. 
   De grote ring kwam er dus nooit, de kleine ring ging functioneren als internationale 
snelweg, met alle gevolgen vandien. Deze fout wil men nu herhalen en bestendigen middels 
aanleg van een bijkomende internationale snelweg die reikt tot in het hart van Antwerpen. 
   We wezen reeds hierop in ons bezwaarschrift van 19 december 2005, ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek over het vorige GRUP Oosterweelverbinding: 
 
‘In de Oriëntatienota ‘Mobiliteitsplan Stad Antwerpen’ van maart 1999 staat een bemerking 
die ons in het licht van bovenstaande toch aan het denken moet zetten (onze onderlijning): 
“De huidige bestaande 19de eeuwse gordel – tussen Leien en Singel – werd vroeger 
gescheiden van de randstad door de grote fortengordel en de vesten. Deze groene oase en 
bufferzone werd in de jaren zestig drooggelegd voor de aanleg van de Antwerpse ring. De 
keuze voor de aanleg van deze ring had duidelijk minder stedenbouwkundige dan 
economische argumenten. De Ring van Antwerpen ligt dus allerminst rond de stad, maar op 
de duur middenin. Door het huidige internationale karakter en de toenemende verkeersdrukte 
van de Ring devaloriseert ze de omliggende woonwijken ingrijpend. Het manifeste gebrek aan 
duurzaam ruimtelijk beleid de voorbije decennia, de veranderende kwaliteitsnormen voor het 
wonen, de steeds verhogende rendementenseisen voor distributie en industrie hebben een 
duidelijk gewijzigd stedelijk patroon met stadsvlucht gecreëerd” (p.78). 
   L’histoire se répète. De aanleg van een noordelijke ring vlak boven het Eilandje bestendigt 
dit gebrek aan visie, met alle negatieve gevolgen vandien. De huidige voorliggende 
Oosterweelverbinding wordt gepresenteerd als een doordacht project met een breed 
draagvlak, maar het is dat niet.’ 
 
We waren niet de enigen die toen reeds zeiden waar het op stond. In de Sociale Impact 
Analyse (p.67) gevoegd bij het plan-MER van 30 mei 2005 lazen we in die tijd al passages 
zoals: 
 
‘De meest positieve effecten zijn afkomstig van de tramprojecten terwijl de 
Oosterweelverbinding in vele gevallen (maar niet steeds) eerder in negatieve sociale effecten 
uitmondt. Dit ligt ook duidelijk in de lijn van het feit dat de Oosterweelverbinding in de eerste 
plaats een echt verkeers- en mobiliteitsproject is, gericht op doorstroming van doorgaand 
verkeer en niet of nauwelijks een sociale inslag voor de lokale bevolking kent.’ 
 
Ook bij het prille begin van de besluitvorming over de Oosterweelverbinding waren er reeds 
stemmen die de vinger op de wonde legden, zoals ingenieur Herbert Smitz van de Afdeling 
Beleid Havens, Waterwegen en Zeewezen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: 



113 
 

Leefmilieu en Infrastructuur) in zijn rapport van 9 april 1998 over het toen voorgestelde 
voorontwerp voor de aanleg van een noordelijke sluiting van de huidige ring van Antwerpen: 
 
‘Deze noordelijke Ring R1 als ‘oost-west as’ behoudt het euvel van een (snel)wegfunctie 
doorheen de Antwerpse agglomeratie, in plaats van er omheen.’ 
 
Dat de historische keuze voor enkel de aanleg van een (te) kleine ring ‘middenin’ de stad aan 
de basis ligt van het voorliggende GRUP wordt ook erkend in de toelichtingsnota (p.74): 
 
‘Het tracé-ontwerp is in sterke mate bepaald door de bestaande en gewenste ruimtelijke en 
verkeerskundige context en is gebaseerd op het intensief onderzoek naar het functioneren van 
het verkeers- en vervoersnetwerk en de relatie tussen netwerk en tracé. 
(…) De Oosterweelverbinding vervolledigt de R1 en maakt deze tot een volwaardige ringweg.  
Het inkomende verkeer van de radiale hoofdwegen op de ring wordt de keuze geboden om 
ofwel in wijzerzin ofwel in tegenwijzerzin op de ringweg te rijden.’ 
 
Hoe zo’n nieuwe autostrade zich in het stedelijk weefsel dwars door Antwerpen inplant wordt 
aanschouwelijk gemaakt op de overzichtskaart (bijlage 3b Situering plangebieden) bij de 
toelichtingsnota: 
 

 
 
De kaart maakt visueel duidelijk dat de nieuw-geplande snelweg op het BAM-tracé niet 
zomaar een nieuwe snelweg is van punt a naar b, maar een stadstransformerende ingreep van 
grote orde. 
   In de toelichtingsnota bij het ontwerp-GRUP wordt terecht vastgesteld (pp.29-30) dat het 
tracé van de Oosterweelverbinding raakvlakken heeft met alle strategische ruimten uit het 
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strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen van 21 december 2006. Onder andere de 
volgende ruimten worden opgesomd: 
 
Zachte ruggegraat:  
� Schijnvalleipark - Deurne Noord (continuïteit parkstructuur – buffer Ring)  
� Noorderpark – Noordelijke link (nieuw waterfront langs het kanaal) 
� Havenpark – tussen haven en rivier (relaties Noordkasteel met groenstrook langs Schelde 
en Droogdokkenpark)  
Groene Singel:  
� Turnhoutsebaan knooppunt (groene Schakel rivierenhof – Spoor Oost)  
� Lobroekdok - Slachthuis ( herwaardering omgeving Lobroekdok)  
� Ijzerlaan  
� Straatsburgdok (herwaardering kades)  
Levendig kanaal:  
� Omgeving Sportpaleis (herstructurering en oplossing parkeerproblematiek)  
 
Het ontwerp-GRUP blijft vaag over de reële impact van de Oosterweelverbinding op deze 
ruimten, wat een van de grote euvels is binnen dit openbaar onderzoek. Om de realiteit achter 
het uitvoeringsplan te achterhalen, moeten burgers voorbij de erin opgenomen beschrijvingen, 
grafische plannen en visuele simulaties kijken en zelf kaarten maken op basis van niet-
vrijgegeven BAM-materiaal. Over het geplande slopen van het viaduct van Merksem lezen 
we bv. dit proza in de toelichtingsnota (p.108): 
 
‘Het huidige viaduct maakt plaats voor open zichten. Compactheid en efficiëntie in functie 
van het creëren van ruimtelijke potenties, zijn de belangrijkste ontwerpparameters.’ 
 
De werkelijkheid die hierachter schuilgaat is minder fraai: 
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De Oosterweelverbinding wordt naast het huidige viaduct (geel) gebouwd, om de hinder 
tijdens de werken tot een minimum te beperken (toelichtingsnota p.103). Daardoor komt de 
open sleuf (rood) evenwel tot op 80 meter van de woongebieden aan den Dam te liggen. 
Hierover lezen we niets in het plan-MER noch in het ontwerp-GRUP. 
   Over deze zone gaf professor André Loeckx, emeritus hoogleraar van het Departement 
Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven, op 20 maart 2014 
tijdens een colloquium in de Singel het volgende mee (slide powerpoint): 
 
‘IJzerlaan-Lobroekdok: meest strategische/problematische sector van de Groene Singel: 
verdiepte maar niet overkapte Ring genereert barrières en restruimten rond Lobroekdok, 
zware infrastructuurwerken beperken ruimtelijke meerwaarde ondanks aanzienlijke 
investeringen in openbare ruimte.’ 
 
In de toelichtingsnota bij het ontwerp-GRUP wordt een simulatie van deze barrière 
meegegeven: 
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Hier zullen in de avondspits bij aanleg van de Oosterweelverbinding 17.500 tot 19.300 
voertuigen per uur rijden, tegenover 12.000 vandaag. Daartoe zijn substantieel veel extra 
rijstroken nodig – zie ook onder 1.1.3. Een overkapping van de ring wordt er onmogelijk als 
gevolg van het koppelen van de Oosterweelverbinding aan de huidige ring. De Europese 
Tunnelrichtlijn staat het in- en uitvoegen vlak voor (10-secondenregel) en in tunnels immers 
niet toe. Wat rest is cosmetische stadsontwikkeling ofwel restruimtestedenbouw. 
   Uit een overkappingsonderzoek gevoerd door de stad Antwerpen (synthesenota 12 juli 
2012) onthouden we dat grootschalige overkappingen enkel mogelijk zijn mits goed werkende 
tangenten rond de stad en een minder complexe Ring. De Oosterweelverbinding doet precies 
omgekeerde: ze is een nieuwe tangent door de stad, die complexiteit toevoegt aan de R1. 
 
Over mogelijke ontwikkelingspotenties van het Schijnvalleipark – een andere strategische 
ruimte uit het structuurplan van de stad Antwerpen – lezen we dit in de toelichtingsnota bij 
het ontwerp-GRUP (p.110): 
 
‘De raakvlakken tussen de weg en de omgeving worden waar mogelijk uitgewerkt als een 
continue bermstructuur, die een groene verbinding maakt tussen het Rivierenhof, de 
Schijnvallei en het Laaglandpark: het zogenaamd Schijnvalleipark.’ 
 
Opnieuw ziet de realiteit er heel anders uit, zo kunnen we al bevroeden op basis van een 
tekening op p.107: 
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Ook hier komt de snelweg als gevolg van het aanleggen van de Oosterweelverbinding 
significant dichter bij de woongebieden. Links plaatsen we een google-luchtfoto van de 
huidige ring ter hoogte van het Schijnvalleipark, rechts een simulatie van de geplande 
Oosterweelverbinding uit een RoTS-studie van december 2012: 
 

 
 
We geven de simulatie van RoTS ook nog eens uitvergroot mee: 
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Schijnvalleipark? Meer schijn dan park, alleszins, zo’n smalle groenstrook naast 27 (!) 
baanvakken. 
 
In de toelichtingsnota bij het ontwerp-GRUP staat op p.78 een overzichtskaart van 
groengebieden vlakbij het BAM-tracé. De legende bij de kaart is de schaamte voorbij: voor 
alle groengebieden blijkt de Oosterweelverbinding welhaast een zegen. 
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Gesteld wordt dat het GRUP is ‘afgestemd op een aantal planinitiatieven van de stad 
Antwerpen’ zodat o.a. de ontwikkelingspotentie van het Schijnvalleipark niet wordt 
gehypothekeerd. Het tegendeel blijkt waar, wanneer je concreet kaartmateriaal erbij neemt. 
   Beweerd wordt dat het Vlietbos behouden blijft, terwijl de aanleg van een parallelweg ten 
koste gaat van de rand van het bos. Ook het Noordkasteelpark staat bij de legende onder het 
blokje ‘Behoud’. De geplande realiteit zien we op p.96: 
 

 
 
De helft van het Noordkasteel gaat op de schop – zie ook onder 1.1.7. 
 
Over de natuurgebieden op linkeroever (Sint-Annabos, Middenvijver, Vlietbos, Blokkersdijk) 
lezen we in het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2014, zoals geciteerd in het 
voorliggende regeringsbesluit over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 
2014: 
 
‘Het alternatief Oosterweelverbinding wordt als negatief beoordeeld voor de impact op de 
natuurgebieden op linkeroever. Echter rekening houdend met de in het plan-MER opgenomen 
milderende maatregelen wordt geconcludeerd dat er een positieve impact ontstaat. Zo wordt 
de Oosterweelverbinding aanzien als een hefboom om, door het integreren van 
ontsnipperende maatregelen, de barrièrewerking af te zwakken ten opzichte van de huidige 
situatie, en een meerwaarde te realiseren. De potentie om een groot samenhangend natuur- 
en groengebied op linkeroever te realiseren, waar natuur en recreatie op elkaar afgestemd 
zijn, is een kans die de Vlaamse Regering wil grijpen.’ 
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Het is zuiver cynisme om de aanleg van een nieuwe snelweg door natuurgebied te promoten 
als een hefboom voor opwaardering van dat gebied. Deze passage illustreert hoe verblind de 
Vlaamse Regering is in het vasthouden aan haar tracé. De geschetste opwaardering kan 
perfect en beter nog zonder snelweg in die zone. Ze kan ook perfect bij keuze voor een 
alternatief tracé. 
   We lezen ook dit: 
 
‘De aanleg van de Scheldetunnel biedt bovendien de mogelijkheid tot ontwikkeling van 
bijkomend buitendijksgebied (18 ha). Aldus ontstaat, in combinatie met het reeds uitgevoerde 
Burchtse Weel, na uitvoering van de werken en heraanleg van de tijdelijk weggenomen 
schorren, ongeveer 25 ha bijkomend schor wat een toename is van 50% van dit habitattype.’ 
 
Drievoudig cynisme hier. 1. Een dergelijke operatie kan ook bij keuze voor een alternatief 
tracé. 2. Het natuurgebied ligt er nu al en heet Sint-Annabos. 3. De 25 hectare ‘bijkomend’ 
natuurgebied werd na 14 februari 2014 door politieke partijen publiekelijk aangeprezen – ook 
in het parlement – als uniek voor het Oosterweelproject, quod non. Ook in het 
regeringsbesluit wordt een dergelijk zichzelf rijk rekenen enkele zinnen verderop aan de 
publieke opinie verkocht als ‘belangrijke, lokale ruimtelijke aspecten waarvoor de 
Oosterweelverbinding zorgt’. 
 
Tegenover dit alles staat de keuze om in al die zones geen nieuwe snelweg te bouwen en de 
derde Scheldekruising als bypass rond de stad te bouwen. Dat is wat we met het 
Meccanotracé beogen. In het studierapport Van knelpunten naar knooppunten (juni 2010) 
schetsten we in dat verband de volgende hoofdlijnen achter het voorstel:  
 
Aanpak: doorgaand verkeer gaat rond de stad (= ene historische kans op correctie) 
Ambitie: huidige ring wordt stedelijke expresweg + geen nieuwe verkeerswisselaars IN de 
stad + reductie complexiteit op- en afritten 
Doel: sanering van uitstoot en geluid nabij woongebieden + duurzame stadsontwikkeling  
 
We gaven ook een visuele weergave van deze hoofdlijnen mee: 
 
 


