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Bij aanleg van het Meccanotracé wordt de oostelijke ring tussen Groenendaallaan (Merksem) 
en Schijnpoort (Deurne) volledig ingetunneld: 
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Een overkapping van de ring wordt er mogelijk omdat in die zone geen extra 
verkeerswisselaars aangelegd worden; de huidige ring blijft er dus eenduidig. Bovendien moet 
in die zone aanzienlijk minder verkeer (c.12.000/uur avondspits) verwerkt worden dan bij de 
Oosterweelverbinding (50% meer), wat ook betekent: minder rijstroken. 
   Dit opent perspectieven voor een kwaliteitsvolle stadsontwikkeling in de wijken en 
ontwikkelingssites rond het Sportpaleis. Dit zijn voor de stad Antwerpen cruciale plekken van 
de toekomst, gelet op het dichtbevolkte karakter van de omliggende wijken, het gebrek aan 
groen en de grote restdelen verwaarloosde ruimte vlakbij de ring. Wie in de toelichtingsnota 
bij het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding onder ‘bestaande ruimtelijke structuur 
rechteroever’ leest over deze zone (pp.40-41), concludeert wellicht dat hier nauwelijks 
mensen wonen, maar ook dat beantwoordt niet aan de realiteit. Bovendien ligt daar 62 hectare 
nieuwe stad voor het rapen, mits een verstandige omgang met de inbedding van de snelweg. 
De potentie van stadsontwikkeling in de bewuste zone nabij de Antwerpse ring is groot: 
- Slachthuissite + Noordschippersdok + Lobroekdok (33 ha) = versterking Damwijk 
- Kop van Merksem (14 ha) = versterking Merksem 
- Site Sportpaleis (15 ha) = versterking Kronenburg 
   De meeste van die sites zijn opgenomen in het Antwerpse ruimtelijk structuurplan als 
strategische ruimten. Of ze naast een open sleuf of naast een overkapping zullen komen te 
liggen maakt een wereld van verschil. Hetzelfde geldt voor de achterliggende stadsdelen. Het 
is, zacht uitgedrukt, een gemiste kans dat het plan-MER voor deze zone niet verder komt dan 
vage kwalificaties. 
 
Ook voor andere stadsdelen vlakbij het BAM-tracé geven het plan-MER én de 
toelichtingsnota bij het ontwerp-GRUP de indruk dat noch de bestaande noch de geplande 
toestand ernstig bestudeerd werd. Zo wordt het Eilandje in de toelichtingsnota beschreven als 
een doorgangszone voor verkeer van en naar de haven; dat daar in toenemende mate gewoond 
wordt blijft onvermeld (p.40). In de passages over het Noordkasteel (pp.38-39)lezen we veel 
over het kerkje van Oosterweel en de kazematten, maar niets over de Hogere Zeevaartschool, 
die nochtans een uitbreiding plant vlak naast de Oosterweelverbinding. 
   De Zeevaartschool is een goed bewaard, beschermd modernistisch gebouw van 1931-33, 
prominent gelegen in de Scheldebocht. Onlangs heeft het team Atelier Kempe Thill 
(Rotterdam) en aNNo architecten (Gent) de internationale wedstrijd voor de renovatie en 
uitbreiding van het gebouw gewonnen. Aan de noordzijde van de Zeevaartschool, geprangd 
tussen de Oosterweelverbinding en de school, komt c. 15.000 m² nieuwbouw, met name een 
aantal grote auditoria, een restaurant, een cafetaria, exporuimte, technische kamers, 
onderwijslokalen, labo’s, informele studieplekken, werkplaatsen voor proefopstellingen en 
een bibliotheek. Een stad in de stad, zeg maar, op enkele tientallen meters van de 
Oosterweelverbinding. 
   In haar advies bij het ontwerp-plan-MER bleef Onroerend Erfgoed diplomatisch over de 
kwestie, maar wie weet wat daar staat te gebeuren kan dat advies niet anders lezen dan als 
beleefde geformuleerde onmacht: 
 
‘M.b.t. de Hogere Zeevaartschool: We willen de aandacht trekken op de actuele problematiek 
voor dit beschermd monument. De werfzone in de buurt van de Hogere Zeevaartschool is 
problematisch. In functie van de instandhouding en herwaardering van dit beschermde 
monument is een uitbreiding noodzakelijk. De plannen hiervoor vallen samen met de 
uitvoering van de Oosterweelverbinding. Ten einde de erfgoedwaarde van het oorspronkelijk 
schoolgebouw uit de jaren 1930 te behouden, in het bijzonder omwille van  de perceptieve 
waarde van dit bouwwerk in een zeer ruime omgeving, is het van belang dat een nieuwbouw 
voldoende afstand houdt van het monument.’ 
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De werfzone voor de Oosterweelverbinding overlapt met de bouwzone van de 
Zeevaartschool, zo dicht zitten beide complexen op elkaar. Onroerend Erfgoed kreeg deze 
sussende reactie: ‘Deze werfzone hypothekeert niet de erfgoedwaarde van de HZS op zich, 
enkel de uitbreidingsplannen van het complex. De uitbreidingsplannen van de HZS op de 
plaats van de werfzone zijn perfect uitvoerbaar na voltooiing van de werken.’ 
   ‘Voldoende afstand houden van een monument’ blijkt een rekkelijk begrip in Vlaanderen. 
Erger nog is de vaststelling dat zowel de Zeevaartschool als de geplande uitbreiding bij aanleg 
van de Oosterweelverbinding in een zone liggen van hoge toename van uitstoot (NO2), zoals 
blijkt uit figuur 18 op p.57 van deelrapport 10 (Lucht) van het plan-MER: 
 

  
 
De kaart laat er geen twijfel over bestaan: de hoge concentratie van luchtvervuiling zal er een 
belangrijke groep mensen treffen, namelijk de honderden studenten en personeelsleden van de 
Hogere Zeevaartschool. Bijkomend ziet deze groep ook dat deel van het groengebied 
Noordkasteel verdwijnen dat nu een buffer vormt tussen de haven en de school. 
   Op het dak van het deels verdiept te bouwen onderwijsplatform wordt een nieuw plein 
aangelegd. We willen zelf niet cynisch klinken, maar vragen ons toch af welk nieuw 
Antwerpse plein hier de hoofdvogel afschiet op het vlak van stille vergassing: het deksel van 
1 hectare groot bovenop de open sleuf aan het Sportpaleis of deze vertoefzone voor studenten 
Zeevaart. 
   Minstens lijkt het voorliggende ontwerp-GRUP strijdig met de hele planprocedure voor de 
uitbreiding van de Hogere Zeevaartschool. 
 
 
3.8 
In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 verspreidden politici uit 
meerderheidspartijen op 7 mei plots een officieuze nota (8 blz.) van januari 2014 die de 
‘epiloog’ (sic) moest vormen bij het plan-MER over de Oosterweelverbinding. Uit deze nota 
van Antea bleek volgens de bewuste politici dat ook met een Oosterweelverbinding de 
oostelijke ring ‘overkapt’ kan worden. We gaan in op deze stelling en dit o.a. aan de hand van 
de bewuste nota, die naar verluidt op vraag van regeringskabinetten weggelaten werd uit de 
finale versie (6 februari 2014) van het plan-MER. 
   De onderzoekers van Antea noteerden dit in hun nota (p.5): 
 
‘Bij het alternatief Oosterweel wordt het knooppunt Schijnpoort vervolledigd met 
aansluitingen in noordelijke richting (onder de vorm van een “paperclip” of een verschoven 
Hollands complex), en zijn er bijkomende aansluitingen van de tunnels van de 
Oosterweelverbinding t.h.v. het Lobroekdok en de Groenendaallaan. Beide elementen hebben 
een impact op de overkappingsmogelijkheden van de R1.’ 
 
Om bij keuze voor de Oosterweelverbinding toch her en der delen van de Antwerpse ring in 
die oostelijke zone te kunnen overkappen moet vervolgens gezocht worden naar een manier 
om de Europese Tunnelrichtlijn te omzeilen, lezen we verder in het onderzoek. Dat gebeurt 
door ‘strategische openingen’ te voorzien tussen overkapte delen die niet langer zijn dan 500 
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meter, waardoor niet moet worden voldaan aan de Tunnelrichtlijn. Het zijn deze strategische 
openingen die finaal ervoor zorgen dat in die zone een overkapping vol gaten ontstaat, wat 
ook blijkt uit de aan het onderzoek toegevoegde kaart. Het gaat dus niet om een grootschalige 
(volwaardige) overkapping zoals expliciet bepleit door stRaten-generaal in haar 
kennisgevingsnota van december 2011 – zie ook onder 2.4 – en door Ringland in het UBR-
concept – zie verder. 
   Ook in een niet-vrijgegeven onderzoek van TV RoTS, gemaakt in opdracht van BAM, 
wordt gesteld dat het volwaardige overkappen van de Antwerpse ring tussen de 
Groenendaallaan en Schijnpoort (= t.h.v. het Sportpaleis) onmogelijk is bij vasthouden aan 
het BAM-tracé. In de studie wordt kort ingegaan op ‘mogelijkheden tot (toekomstige) 
overkapping’ van de Antwerpse ring ter hoogte van de verkeerswisselaars met de 
Oosterweelverbinding. We lezen in dat verband het volgende: 
 
‘Voor het ontwerp van het project OWR wordt de 10-secondenregel strikt toegepast. Deze 
regel is als volgt: 
• Geen enkele wijziging van rijstrook in de meest ruime interpretatie, inclusief invoeg-, 
uitvoegstroken en splitsingen, in de zone van 10 seconden voor tot 10 seconden na de 
tunnelmonden. 
De ontwerpsnelheid van de Zone R1 bedraagt 90km/h, zodat de afstand hetwelk een voertuig 
aflegt gedurende 10 seconden 250 m zal bedragen. Op onderstaande figuur zijn de afgelegde 
afstanden na invoegen of samenvoegen (rode pijlen) voor en uitvoegen of splitsen (blauwe 
pijlen) weergegeven op het deeltrace Schijnpoort. Hieruit volgt dat: 
• Een overkapping met een lengte van ca. 400 m t.h.v. het Lobroekdok mogelijk is. 
• In dit geval de overkapping niet kan doorlopen tot na de Schijnpoortweg, aangezien er dan 
een splitsing en uitvoegstrook is op minder dan 10 seconden na en in een gesloten tunneldeel. 
• Een overkapping met een lengte van ca.150 m t.h.v. het ASC Schijnvalleipark mogelijk is.’ 
 
Wanneer de Europese Tunnelrichtlijn gerespecteerd wordt, krijgen we dus twee 
‘overkappingen’ van samen een halve kilometer lang in deze zone. Ook uit dit onderzoek 
blijkt dus dat een volwaardige overkapping onmogelijk wordt met het BAM-tracé.  
   Dat laatste weten we overigens al sinds de publicatie van het overkappingsonderzoek van de 
stad Antwerpen in juli 2012, waarin werd geconcludeerd dat grootschalige overkappingen 
enkel mogelijk zijn mits goed werkende tangenten rond de stad in combinatie met een minder 
complexe ring. De Oosterweelverbinding is het omgekeerde daarvan: een nieuwe autostrade 
door de stad in combinatie met een nog complexere ring ter hoogte van de verkeerswisselaars. 
Slotsom: het koppelen van de Oosterweelverbinding aan de huidige ring zal het grootschalige 
overkappen van die ring tussen Merksem (Groenendaallaan), Deurne (Sportpaleis) en 
Borgerhout definitief onmogelijk maken. De meerderheidspartijen weten dit op basis van hun 
eigen onderzoeken. Vandaar cryptische uitlatingen in de periode vlak voor de verkiezingen 
over overkappingen ‘op een aantal plaatsen’ (minister Crevits in De Standaard, 10 mei) of 
‘waar mogelijk’ (minister-president Kris Peeters op de VRT, 4 mei 2014). 
 
Studiegroep Antea noteerde reeds in december 2013 het volgende in de toen publiek 
voorgelegde kennisgevingsnota bij de opstart van de plan-MER-procedure voor de 
A102/R11bis (p.23): 
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De aansluiting van de Oosterweelverbinding op de Antwerpse ring is dus ‘niet compatibel’ 
met het UBR-concept. Dat laatste is het overkappingsvoorstel van Ringland, dat in het najaar 
van 2012 gelanceerd werd onder de naam Uit de Ban van de Ring. 
   In de toelichtingsnota bij het voorliggende ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding wordt op 
p.74 een deel van de verklaring hiervoor gegeven: 
 
‘9.1.2 Stroomconcept  
Bij de uitwerking van de tunnelvariant werd gekozen om op rechteroever geen ontdubbeling 
van de infrastructuur in te voeren in functie van scheiding van bestemmingsverkeer van 
doorgaand verkeer op de ringweg. Een fysieke scheiding in doorgaande en stedelijke (lokale) 
wegen legt een te grote impact op de geplande ontwikkeling van het aangrenzende stedelijk 
gebied, met name Singel Noord (Slachthuissite, Lobroekdok, Albertkanaal).’ 
 
Wat als er geen Oosterweelverbinding komt maar wel een bypass door de haven 
(Meccanotracé, Oosterweel-Noord, Arup/SUM-tracé)? Kan de zone tussen de 
Groenendaallaan en Schijnpoort, waar in dat geval geen nieuwe verkeerswisselaars komen, 
dan wel worden overkapt? Blijkens ontwerpend onderzoek gemaakt door de stad Antwerpen 
in het kader van de Arup/SUM-studie van 2009 alvast wel. In dat onderzoek werd 
onderstaande tekening opgenomen van een scenario ‘What if bij stRaten-generaal-tracé’? Het 
toenmalige stRaten-generaal-tracé is hetzelfde tracé als wat nu Oosterweel-Noord wordt 
genoemd: 
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Omdat een derde Scheldekruising als bypass door de haven wegblijft uit deze zone, moeten 
geen nieuwe splitsingen met invoeg- en uitvoegbewegingen toegevoegd worden aan de ring 
tussen de Groenendaallaan en Schijnpoort. Daarom kan deze zone overkapt worden binnen de 
Tunnelrichtlijnvoorschriften. 
   Vreemd genoeg wordt in de op 7 mei 2014 vrijgegeven ‘epiloognota’ het voor de 
Oosterweelverbinding vereiste omzeilen van de Tunnelrichtlijn (met overkappingen korter 
dan 500 meter en daartussen strategische onderbrekingen) desondanks ook toegepast op de 
Meccano en Oosterweel-Noord. We lezen: 
 
‘Toepassing van dit principe levert hetzelfde resultaat op voor de alternatieven Meccano, 
Oosterweel- Noord en centrale tunnel, die volledig gelijkwaardig zijn: 5 overkapte 
segmenten, gescheiden door 4 korte “strategische” openingen, zodoende dat t.h.v. de 
aansluitingscomplexen Groenendaallaan, Schijnpoort en E313 niet moet voldaan worden aan 
de Europese tunnelrichtlijn (zie onderstaande figuur). Er komt slechts één tunnelsegment 
langer dan 500m voor, nl. t.h.v. het Lobroekdok, maar het grootste deel van de R1 tussen 
E313 en Groenendaallaan is theoretisch overkapbaar.’ 
 
Waar het loslaten van de Europese Tunnelrichtlijn voor de Oosterweelverbinding gehanteerd 
wordt om meer overkapbare ringdelen na te streven, lijkt hier het omgekeerde te gebeuren, 
namelijk het nodeloze creëren van ‘gaten’ in een overkapping bij Meccano en Oosterweel-
Noord. Op die manier komt men in de allerlaatste paragraaf van deelrapport 13 (Synthese en 
conclusies, p.105) tot deze verder niet-onderbouwde uitspraak: ‘De keuze van het alternatief 
voor de derde Scheldekruising is niet of nauwelijks onderscheidend qua 
overkappingsmogelijkheden van de R1’ – zie ook onder 2.4. 
 
 
3.9 
We verwezen reeds naar de opstart van de plan-MER-procedure voor de A102/R11bis. Beide 
geplande snelwegen zitten nog in de onderzoeksfase en de uiteindelijke realisatie staat verre 
van vast, zodat op dit ogenblik onmogelijk kan worden besloten dat de Oosterweelverbinding 
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(en niet bv. een alternatief tracé) de meest aangewezen optie is. Uit het plan-MER 
Oosterweelverbinding blijkt immers ten overvloede dat de derde Scheldekruisingen en de 
A102/R11bis deel uitmaken van één verkeerssysteem, dat ook als geheel geëvalueerd wordt.  
   We wezen hierop in de nota die we op 14 februari 2014 voorlegden tijdens de kennisgeving 
van de plan-MER A102/R11bis:  
 
‘Te meer gelet op het een-en-ondeelbare karakter van het Masterplan 2020 
(kennisgevingsnota p.46: ‘meest essentiële beleidskader’), dat zowel een derde 
Scheldekruising als de A102 en de R11bis omvat, en op basis waarvan we er mogen van 
uitgaan dat bij het niet weerhouden van een van de drie onderdelen er ook geen Masterplan 
2020 meer is. Daarom is het onredelijk om aan een van de drie onderdelen primauteit te 
verlenen, zowel in graad van belangrijkheid als wat betreft de chronologie van het bestuderen 
van de diverse onderdelen ervan in een plan-MER. In onderhavige kennisgevingsnota wordt 
dit zelf ook aangegeven op p.42, aangezien de ‘rollen nu omgedraaid worden’: de A102 en de 
R11bis worden alternatieven, de 5 mogelijke Scheldekruisingen worden 
ontwikkelingsscenario’s i.p.v. alternatieven. De derde Scheldekruising en de A102/R11bis 
dienen dus als evenwaardige onderdelen van het Masterplan beschouwd te worden.’ 
 
We hadden het ook hierover in de nota die we op 16 december 2011 indienden binnen het 
kader van de kennisgeving over het plan-MER Oosterweelverbinding. Reeds toen 
waarschuwden we voor ‘saucissonering’ van het Masterplan 2020, bij de vaststelling dat eerst 
een plan-MER over de Oosterweelverbinding zou worden gemaakt en pas later een plan-MER 
over de A102/R11bis. We citeren uitgebreid, aangezien alles wat we toen schreven vandaag 
nog geldt en – gelet op het voorbarige organiseren van een openbaar onderzoek over een 
GRUP-Oosterweelverbinding – zelfs meer dan toen: 
 
‘De plan-MER-wetgeving eist dat een nieuw plan-MER wordt opgemaakt. Het oude plan-
MER had als studiegebied het oude Masterplan. Het nieuwe plan-MER heeft nu als 
studiegebied een deelproject van het nieuwe Masterplan. Hier ontstaan niet alleen een scheve 
situatie, maar vooral ook fundamentele kennislacunes. 
In de kennisgevingsnota (p.6) wordt terecht aangestipt: 
“De Oosterweelverbinding staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een ruimer 
maatregelenpakket, het Masterplan 2020 (zie §2.1.3).” 
In de samenvatting van het hoofdrapport van het oude plan-MER (p.16) lezen we: 
“De evaluatie van het Masterplan gebeurt in het plan-milieueffectrapport (plan-MER) op twee 
niveaus. Enerzijds op planniveau waar een totale evaluatie van het volledige plangebied voor 
de verschillende alternatieven voor het Masterplan gebeurt. Anderzijds op gebiedsniveau, 
waar een meer gedetailleerd onderzoek per deelgebied van het plangebied plaatsvindt.” 
De totale evaluatie van het volledige plangebied wordt nu ineens overgeslagen, terwijl het 
oude Masterplan over de jaren heen herwerkt werd tot een volstrekt ander Masterplan. In dit 
nieuwe plan-MER zal echter meteen en enkel het ‘meer gedetailleerd onderzoek per 
deelgebied’ gepleegd worden, i.c. over het project Oosterweelverbinding. 
Dit bleek reeds uit het bestek voor de studieopdracht, die op 23 februari 2011 in het Bulletin 
der Aanbestedingen werd aangekondigd. De opdracht voor het coördineren van dit plan-MER 
zou zich beperken tot het evalueren van de milieueffecten van één onderdeel uit het nieuwe 
Masterplan: 
“De opdracht heeft tot voorwerp het coördineren en begeleiden van de opmaak van het 
plan‐MER Oosterweelverbinding (Antwerpen) volgens het zogenaamde integratiespoor. De 
opmaak van het plan‐MER kadert in de herziening van het bestaande GRUP 
Oosterweelverbinding, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 juni 2006 (Belgisch 
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Staatsblad 30 juni 2006). Aan de basis van dit GRUP Oosterweelverbinding lag de Plan MER 
Masterplan Antwerpen, goedgekeurd op 30 mei 2005.” 
Aan de basis van het te herziene GRUP lag een plan-MER, gemaakt over een Masterplan dat 
inmiddels grondig gewijzigd werd. Dit plan-MER heeft bovendien een zwakke juridische basis 
wegens de schijn van belangenvermenging bij het tot stand komen ervan, aangezien de 
onafhankelijkheid van de coördinator van het plan-MER, tevens werkend voor het 
studiebureau van de opdrachtgever,  in twijfel kan worden getrokken. 
Maar uit het bestek bleek al dat de Vlaamse regering niet van plan was om een volwaardig 
nieuw plan-MER te laten maken, ondanks de vaststelling dat het intussen wel om een 
fundamenteel ander Masterplan gaat met o.a. toevoeging van een 15 kilometer lange 
oostelijke bypass rond de agglomeratie (A102 + vertunnelde R11). 
Qua milieueffectenrapportage wordt het nieuwe Masterplan ineens a.h.w. gereduceerd tot de 
Oosterweelverbinding en de onmiddellijke omgeving ervan. Nochtans is een nieuw plan-MER 
over het Masterplan onontbeerlijk. 
In de kennisgeving (p.29) lezen we: 
“Het Masterplan 2020 werd op 29 september 2010 goedgekeurd door de Vlaamse regering. 
Het kan beschouwd worden als een actualisatie en uitbreiding van het Masterplan uit 1997.” 
Het vorige Masterplan dateert van 1997 en is in december 2000 op bestuursniveau 
goedgekeurd. Op het vlak van mobiliteit zat Antwerpen toen letterlijk in een ander eeuw: 
Antwerpen-Centraal was nog een kopstation, de Liefkenshoekspoortunnel was niet meer dan 
een concept, veel inmiddels gerealiseerde tramlijnen en P&R-sites lagen nog op de tekentafel 
evenals HST-verbindingen en de rechtstreekse spoorverbinding met Zaventem-luchthaven. 
Ook op het niveau van dynamische verkeerssturing is intussen een hele weg afgelegd: vanaf 
2013 wordt alvast voor vrachtverkeer rekeningrijden ingevoerd, trajectcontrole is technisch 
haalbaar geworden door de ontwikkeling van registratiepoorten en digitale apparatuur. 
In het oude Masterplan stonden als wegprojecten enkel opgenomen: de Oosterweelverbinding 
(met viaduct), de optimalisatie van de Singel (concreet: verbreding van de ring) en de 
herinrichting van de Leien (fasen 1 en 2). In het nieuwe Masterplan 2020 van tien jaar later is 
de optimalisatie van de Singel (verbreding van de ring) geschrapt en werden o.a. de aanleg 
van de A102, de vertunneling van de R11, de opwaardering van de R4 (ringweg Gent), een 
betere benutting van de Liefkenshoektunnel, het aanpakken van de knelpunten op de 
toegangswegen (E313/E34, E19noord, A12zuid) van de Antwerpse ring, een nieuwe 
verbindingsweg tussen de A12 en de E19, de aanleg van kilometers parallelwegen in het 
Waasland en slimme verkeerssturing toegevoegd aan het plan. Ook werden extra tram- en 
lightrailprojecten toegevoegd. 
(…) Over de eerdere versie van het Masterplan keurde de Vlaamse MER-administratie op 30 
mei 2005 een plan-MER goed. Dit MER had als titel ‘Plan Milieueffectrapport Masterplan 
Antwerpen’ en bestudeerde de milieueffecten (incluis mobiliteitsstromen) van het hele 
Masterplan. Gezien het fundamenteel gewijzigde karakter van het Masterplan moet nu een 
nieuw plan-MER worden gemaakt.  
Maar uit de kennisgevingsnota blijkt dat de Vlaamse regering slechts een beperkte invulling 
geeft aan het nieuwe plan-MER. Als reden voor de opmaak van dit plan-MER wordt gewezen 
op het wijzigen van het GRUP Oosterweelverbinding, niet op het wijzigen van het 
Masterplan. In het bestek stond reeds: ‘De MER‐coördinator staat in voor de opmaak van het 
plan‐MER voor de herziening van het GRUP Oosterweelverbinding. (…) De opmaak van het 
plan‐MER zal geïntegreerd worden in de RUP‐procedure.’ Hieruit blijkt dat het plan-MER in 
deze fase beschouwd wordt als te integreren met de besluitvorming over één project, nl. de 
Oosterweelverbinding. En niet met alle andere Masterplan-projecten, waaronder de A102 en 
de vertunnelde R11 die een en ondeelbaar zijn door bv. de integratie met het project van de 
tweede spoorontsluiting. De milieu-impact van deze eveneens geplande Masterplanwerken 
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bestrijkt geografisch nochtans een veel groter gebied dan het gebied van het Oosterweeltracé, 
en heel wat meer gemeenten (Oosterweelverbinding: twee gemeenten; oostelijke bypass A102 
en R11: zes gemeenten). 
In het bestek werd verder gesteld: ‘Het centrale project in het Masterplan 2020 is de 
realisatie van de Oosterweelverbinding’. Dat is echter niet langer zo, na de bijsturing van het 
Masterplan. De Oosterweelverbinding op het BAM-tracé is weliswaar het duurste want 
bouwtechnisch het meest complexe project (drie verkeerswisselaars, een afgezonken 
riviertunnel, ontdubbelde tunnels in kanaaldokken, twee cut&cover-tunnels tussen 
Noorderlaan en respectievelijk Merksem/Deurne) uit het Masterplan 2020. Maar de nieuw-
geplande bypass A102 + R11bis vertegenwoordigt op zich meer kilometer snelweg dan de 
Oosterweelverbinding, doorkruist het grondgebied van minstens zes gemeenten en moet – veel 
meer dan de Oosterweelverbinding – dienen om de huidige Antwerpse ring te ontlasten.  
We citeren uit de regeringsmededeling van 22 september 2010: ‘In de loop van het 
overlegproces is duidelijk geworden dat een verbreding van de Ring rond Antwerpen niet 
opportuun is. Om die reden kiest de Vlaamse Regering aan de oostkant van Antwerpen voor 
een bijkomende verbinding.’ Die bijkomende verbinding of bypass kan daarom evengoed 
beschouwd worden als het centrale project in het Masterplan 2020.  
 In het gepubliceerde bestek werd gesteld dat de Vlaamse regering een akkoord bereikte over 
het nieuwe Masterplan op 30 maart 2010. Dat is niet correct: de volledige versie van het 
Masterplan 2020 dateert van september 2010. Toen werd o.a. het vertunnelen van de R11 
toegevoegd aan het Masterplan en werd de optimalisatie van de Singel (verbreding ring) 
geschrapt. Samen vormen die twee projecten bijna twintig kilometer hoofdwegennet in de stad 
en in de rand: met de Leien zijn ze de belangrijkste tangentiële verbindingen in de 
agglomeratie. Door bij het uitschrijven van de studieopdracht enkel te verwijzen naar de 
beslissing van 30 maart 2010 en niet naar die van september 2010 negeerde de 
opdrachtgever de twee belangrijkste wijzigingen in het Masterplan.  
De Vlaamse regering (als hoofdaandeelhouder van de NV BAM) geeft bij het opstarten van de 
plan-MER-procedure (aankondiging en kennisgeving) een enge interpretatie aan de 
reikwijdte van het op milieueffecten te evalueren Masterplan, wat op termijn tot het 
schrappen van dit nieuwe plan-MER aanleiding kan geven. 
De cruciale vraag is: beperkt het nieuwe plan-MER zich tot een milieueffectenevaluatie van 
enkel de Oosterweelverbinding (en alternatieven) – op basis dan wellicht van een impliciete 
‘recuperatie’ van het vorige bredere plan-MER dat geen update krijgt – of maakt men een 
volwaardig nieuw plan-MER, d.w.z. incluis bv. de effecten van de toevoeging van de A102 en 
de vertunnelde R11 aan het Masterplan? Dat laatste maakt een wereld van verschil, ook en 
vooral voor de omwonenden. Uit lokale reacties op de streefbeeldstudie over de R11bis blijkt 
dat in de zuidrand van Antwerpen voorbehoud wordt aangetekend bij de zin van dit project. 
De verkeersmodelleringen van het Masterplan 2020 tonen aan dat het oplossend vermogen 
van deze nieuwe bypass in combinatie met de Oosterweelverbinding eerder beperkt is. Dit zijn 
indicaties dat een plan-MER over het volledige Masterplan in deze fase relevant en zelfs 
noodzakelijk is. 
Maar voor een plan-MER over de A102 of de R11bis wordt doorverwezen naar een later 
tijdstip, wanneer de besluitvorming over de Oosterweelverbinding – incluis onderhavig plan-
MER – alweer verder gevorderd is en misschien in een definitieve plooi is gevallen. Quid in 
dat geval, wanneer de aparte plan-MERs over die andere projecten negatief zouden uitvallen 
en aanleiding zouden geven tot het schrappen van die projecten? Een eventueel schrappen 
van andere Masterplanprojecten heeft immers meteen een weerslag op het project dat nu 
apart op milieueffecten bestudeerd zal worden. Meer nog: grote wijzigingen aan het 
Masterplan kunnen de werking en de effecten van de Oosterweelverbinding op fundamentele 
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wijze beïnvloeden, wat het plan-MER over dit ene project op slag irrelevant kan maken. 
Alleen een plan-MER over het volledige Masterplan kan dergelijk debacle voorkomen. 
(…) 
In de kennisgeving (p.29) lezen we dat het nieuwe Masterplan zoals goedgekeurd op 29 
september 2010 kan worden beschouwd als ‘een actualisatie en uitbreiding van het 
Masterplan uit 1997’. In het bestek van 23 februari 2011 voor de opmaak van een nieuw plan-
MER formuleerde opdrachtgever BAM een en ander als volgt: 
“De Vlaamse decreetgever heeft BAM belast met de uitvoering van verschillende projecten 
van het Masterplan Antwerpen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 december 2000, 
zoals gewijzigd van tijd tot tijd en bij beslissing van 31 maart 2010 uitgebreid tot het 
Masterplan 2020.” 
Het Masterplan is evenwel niet zomaar ‘gewijzigd van tijd tot tijd’ of ‘geactualiseerd en 
uitgebreid’. Het is volledig herschreven. Het gaat inmiddels om een fundamenteel ander 
Masterplan dat in en rond Antwerpen een heel ander globaal wegennet voorziet dan in het 
oude Masterplan was uitgetekend. Op het vlak van de wegenaanpak is er a.h.w. maar één 
constante: de Oosterweelverbinding. De meeste grote wegenplannen uit het oude Masterplan 
zijn geschrapt en vervangen door nieuwe wegen op andere locaties.’ 
 
Dat dit geen loze bemerkingen waren moge blijken uit de huidige situatie. Inmiddels loopt het 
MER-onderzoek over de A102/R11bis, waarin het overkappen van de ring (o.a. het Ringland-
concept met ingetunnelde scheiding doorgaand en stedelijk verkeer, maar ook andere 
concepten) mee onderzocht wordt als locatie-alternatief voor de twee tangenten. Het 
voorliggende ontwerp-GRUP blijkt echter onderzoeksbeperkend te fungeren. Zo mag 
Ringland volgens de richtlijnen ‘Plan-MER GRUP A102/R11bis’ enkel worden bestudeerd in 
combinatie met de Oosterweelverbinding (p.2: ‘beslist beleid’), niet in combinatie met andere 
Scheldekruisingen (p.4): 
 
‘Dit plan-MER gaat uit van beslist beleid en daarom wordt bij alle alternatieven in het 
onderzoek in het referentiescenario uitgegaan van een gerealiseerde Oosterweelverbinding. 
In de trechteringsfase moet dus verder bekeken worden of de verschillende alternatieven 
compatibel zijn met het beslist beleid.’ 
 
Ringland moet dus ‘bewijzen’ dat het compatibel is met de Oosterweelverbinding, niet 
omgekeerd. De consequenties van deze bestuurlijke aanpak zijn nu al duidelijk, gelet op de 
vele eerdere uitspraken over de onmogelijkheid van een volwaardige overkapping van de 
oostelijke ring in combinatie met de Oosterweelverbinding. Het voorbarige karakter van de 
voorliggende regeringsbeslissingen van 14 februari 2014 en 4 april 2014 hypothekeren een 
mogelijke ‘beste oplossing’ in het plan-MER A102/R11bis. Deze vaststelling vormt een 
bijkomende reden om alternatieve derde Scheldekruisingen niet te weren in het MER-
onderzoek over de A102/R11bis – zie ook onder 2.1.3. Enkel een onderzoek van Ringland 
met diverse Scheldekruisende tracés kan binnen het plan-MER A102/R11bis de context 
vormen voor het vinden van een beste oplossing, die wellicht ook meer draagvlak zal hebben 
dan het bij de volksraadpleging van 18 oktober 2009 verworpen BAM-tracé.  
   Ook hier geldt overigens: zolang het GRUP-Oosterweel niet definitief is goedgekeurd, kan 
van ‘beslist beleid’ juridisch geen sprake zijn. Het is alleszins in strijd met de doelstellingen 
van de milieueffectenrapportage om reeds een beslissing te nemen over een derde 
Scheldekruising zonder kennis van het plan-MER A102/R11bis. 
 
 


