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dichtbevolkte wijk vlak naast de Antwerpse ring. De deelgebieden zijn te weinig verfijnd om 
significante verschillen te genereren, de verschilkaarten zijn meerzeggend omdat ze tonen 
welke wijken in welke concentratieverhoging liggen of er tegen aangrenzen. 
   De timing van deze fundamentele wijziging in de richtlijnen wijst erop dat de aanpassing er 
niet kwam in functie van de kwaliteit van de analyse en evaluatie van de milieueffecten en/of 
de stand van de kennis en evaluatiemethoden, maar dat de cel-MER de methode heeft moeten 
bevestigen die werd gehanteerd door de deskundigen. 
   De dienst Lucht van de Vlaamse administratie was het niet eens met de plotse wijziging. Ze 
wees op de bepaling in de initiële richtlijnen dat de impact op de luchtkwaliteit in beeld zou 
worden gebracht ‘in zones ten opzichte van de wegrand’ en formuleerde na lectuur van het 
ontwerp-MER in november 2013 het volgende advies (onze onderlijning): 
 
‘De impact wordt bepaald over het ganse studiegebied en over verschillende deelgebieden.  
Op deze wijze wordt een algemeen beeld geschetst inzake luchtkwaliteit in het studiegebied. 
Deze zonering vooropgesteld in de richtlijnen wordt in de ontwerp tekst niet besproken. 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.’ 
 
We zijn het met de dienst Lucht eens: in de richtlijnen van 28 oktober 2013 werden de 
afstandszones ten onrechte verlaten. Daardoor zijn de gezondheidseffecten onvolledig in kaart 
gebracht – zie ook onder 3.5. De stelling dat de ‘afstandsnorm’ het meest robuust is om de 
gezondheidseffecten te evalueren, wordt herhaaldelijk in het rapport bevestigd en onderbouwd 
met literatuur, maar ze werd niet toegepast.  
   De dienst Lucht formuleerde gelijkaardige bedenkingen bij de gehanteerde parametersetting 
in de gebruikte rekenmodellen voor de luchtkwaliteit: 
 
‘In hoofdstuk Mobiliteit wordt aangegeven dat de geschatte intensiteiten voor het 
onderliggende wegennet van mindere kwaliteit zijn aangezien deze wegen niet in het VVC 
model zitten. In discipline lucht wordt dit niet voldoende benadrukt en de implicaties 
onvoldoende geduid. Er dient binnen het rapport een duidelijk onderscheid gemaakt te 
worden tussen deze twee wegennetten. De bespreking  van overschrijdingen in het centrum  
van A’pen dient apart te gebeuren aangezien de verkeerskundige cijfers minder correct 
ingeschat kunnen worden. De focus dient in eerste plaats te liggen op de primaire effecten 
t.o.v. hoofdwegen/ ontsluitingswegen. Door alle scenario’s heen dient dit te gebeuren op een 
uniforme wijze ( inclusief voor REF1.x.x. scenario’s!). 
De wegemissiedoorrekening gebeurt  met MIMOSA 4.2. Dit is een versie waarbij nog geen 
rekening gehouden werd met de hogere reële  EURO 6 normen. Er is reeds wetenschappelijk 
informatie beschikbaar om een correctie door te voeren in de emissiemodellen. Dienst lucht 
vraagt op basis van de reeds beschikbare informatie in het internationale emissiemodel  
COPERT IV vs 10  en MIMOSA 4.3, de niet te verwaarlozen impact op de berekende emissies 
en luchtkwaliteit in de MER te duiden. Voor een beoordeling van absolute cijfers is dit 
belangrijk.’ 
 
De MER-deskundige Lucht repliceerde daarop dat (blijkbaar) op 4 oktober 2013 was 
afgesproken dat de parameters niet zouden gewijzigd worden ‘omdat we reeds te ver in het 
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proces zitten’. Binnen de context van de opmaak van een plan-MER is dit een vreemd 
argument, dat eens te meer aangeeft dat de (politieke) deadline negatief woog op de 
kwaliteitsbetrachting van het onderzoek. Het doet ons denken aan het schrappen van het 
doorrekenen van alternatieve tracés met alle exploitatievarianten om redenen van ‘efficiëntie’.     
   Of aan het afwijken van de oorspronkelijke richtlijnen op het vlak van het bundelen van alle 
MER-gegevens voor specifieke zones. Die richtlijnen van 27 april 2012 stelden daarover dit 
(p.25): 
 
 ‘11. Ingaan op specifieke deelgebieden 
De dienst Mer vraagt in een apart hoofdstuk een aantal deelgebieden specifiek in beeld te 
brengen. Het betreft dan het bundelen van info van de verschillende disciplines, eventueel 
aangevuld met meer gedetailleerd onderzoek (en duiding over milderende maatregelen). 
Naast de in de kennisgeving opgesomde deelgebieden, betreft het volgende zones: 
- de impact van het complex Deurne nabij het Sportpaleis op de omgeving. Het betreft hier 
vooral de disciplines mobiliteit, geluid, lucht en gezondheid. 
(…) 
- de impact op Zwijndrecht omwille van de cumulatie van een aantal infrastructuurprojecten 
- de impact op de wijk Luchtbal 
(…)  
 (…)  
- de knoop E313/R1’ 
 
De vraag om bundeling van alle relevante onderzoeksgegevens uit de verschillende 
disciplines voor o.a. deze zones was meer dan terecht. Het gaat om zones die reeds lang 
centraal staan in het publieke debat over de geplande Oosterweelverbinding. Denken we maar 
aan de focus bij de volksraadplegingcampagne op het stedelijke gebied waar het BAM-tracé 
zou worden gekoppeld aan de huidige ring, met affiches over een ‘kathedraalbrede 
autostrade’. Of aan de vele bestuurlijke pogingen om deze verkeerswisselaar ruimtelijk 
verkocht te krijgen middels het hertekenen van de plannen, van Lange Wapper ‘light’ over 
ingesleufde snelweg tot nu het ondertunnelen van het Albertkanaal. 
   Van deze bepaling werd in latere richtlijnen niet afgeweken zodat het plan-MER hieraan 
diende te voldoen. Nochtans bevat het plan-MER geen ‘aparte hoofdstukken’ waarin de 
impact op de opgesomde gebieden specifiek in beeld gebracht wordt. In deelrapport 1 van het 
plan-MER wordt op p.38 toegelicht waarom die hoofdstukken ontbreken: onderzoek naar de 
impact op de gebieden ‘maakt integraal deel uit van het plan-MER’ en daarom zijn er geen 
aparte beoordelingen. Aan de lezer dus om de gegevens over deze specifieke zones te gaan 
distilleren uit de vele duizenden bladzijden. Terwijl de opzet van de aanvankelijke richtlijnen 
net was: het bundelen van alle gegevens voor specifieke zones, uiteraard met als bedoeling: 
verspreide gegevens voor diverse disciplines samen brengen in coherente en geïntegreerde 
analyse voor specifieke zones die eerder gedefinieerd waren (volgend uit de 
kennisgevingsronde). We hebben geen idee waarom deze opzet is verlaten. Opnieuw rijst het 
vermoeden dat het MER-team hiertoe niet meer de tijd vond, gelet op de politieke deadline, 
waardoor het MER-rapport in de eindfase op een drafje werd afgewerkt. 
 
Ook voor het mobiliteitsonderzoek in het plan-MER werden bepalingen uit de initiële 
richtlijnen of de kennisgevingsnota soms zonder veel uitleg losgelaten. Zo stelden de 
richtlijnen van 27 april 2012:  
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‘Het volstaat niet om enkel naar de spitsuren te kijken. Omwille van aspecten van 
spitsverbreding dient het plan-MER informatie te bevatten over het gebruik van bestaande en 
nieuwe infrastructuren tijdens dag en nacht.’ 
 
In het uiteindelijke plan-MER wordt daar zonder motivatie van afgeweken en zijn de 
evaluaties van de scenario’s enkel gebaseerd op verkeersmodellering van de ochtend- en 
avondspits (8-9 en 17-18u). 
   Of er is het volgende voorbeeld. In de kennisgevingsnota zoals in november-december 2011 
voorgelegd aan de bevolking lazen we: 
 
‘Wat betreft de vervoerswijzekeuze in het personenverkeer werd op beleidsniveau afgesproken 
om voor 2020 in de simulaties een lager autogebruik te hanteren dan het autogebruik dat 
berekend wordt door het modelinstrumentarium op basis van de huidige trends: een 
zogenaamde “ambitieuze modal-split”.’ 
 
In september 2011 was het Vlaams Verkeerscentrum bij de eerste modelleringen van het 
Masterplan 2020 nog ‘uitgegaan van een ambitieuze modal split’ (rapport Evaluatie 
Masterplan 2020 Antwerpen, p.54), d.w.z. maximaal autoaandeel van 50 % voor alle 
verplaatsingen in het Antwerpse. De hoofdconclusie luidde toen: ‘Randvoorwaarde opdat het 
Masterplan 2020 succesvol zou zijn, is echter een aantal maatregelen dat onder de noemer 
“Ambitieuze Modal Split” opgenomen zijn’ (p.64). 
   Bij het doorrekenen van verkeersscenario’s in fase 4 van het plan-MER werd deze 
doelstelling evenwel geschrapt, waardoor niet alleen het vergelijken met vorige modelleringen 
(voor de zoveelste keer) werd bemoeilijkt, maar ook het evalueren van de concrete effecten 
van een belangrijke doelstelling uit het Masterplan 2020 onmogelijk werd. In het deelrapport 
‘Doorrekeningen Plan-MER Oosterweelverbinding’ van 7 november 2013 werd zonder 
verdere duiding slechts gemeld dat deze essentiële randvoorwaarde was losgelaten (p.22): 
 
‘Tenslotte moet benadrukt worden dat deze modelscenario’s niet uitgaan van een zogenaamde 
“ambitieuze modal split”, zoals het geval was voor een aantal scenario’s die doorgerekend 
zijn in het kader van de evaluatie van het Masterplan 2020. (…) Indien men de resultaten van 
de doorrekeningen voor dit Plan-MER wil vergelijken met eerder uitgevoerde doorrekeningen 
(zoals doorrekeningen voor de evaluatie van het Masterplan 2020), moet men rekening 
houden met deze elementen.’ 
 
In 1.1.4. wezen we reeds op de grote afwijkingen in modelleerresultaten tussen 
opeenvolgende doorrekeningen door het Vlaams Verkeerscentrum van in se dezelfde 
snelwegscenario’s. Het constante aanpassen van het modelinstrumentarium is wellicht een 
van de redenen daarvoor. Om die resultaten onderling te kunnen vergelijken moeten we 
daarmee dus ‘rekening houden’, ook wanneer adequate vergelijkingen simpelweg onmogelijk 
worden wegens de grote afwijkingen. En bij een volgende aanpassing van het model kan 
opnieuw een belangrijke parameter uit een eerdere versie geschrapt worden, enzovoort.  
   Deze manier van werken vergroot slechts de wankele onderbouw van een strategische 
planning die focust op verkeersmodelleringen die telkens weer dusdanig blijken aangepast dat 
overal in het netwerk significant andere cijfers opduiken. Toen stRaten-generaal in december 
2013 wees op die schommelingen, werd door het Vlaams Verkeerscentrum aangevoerd dat 
die ‘logisch’ zijn, want er werd nu eenmaal met een ander meetinstrument gemeten. 
   Wie de logica daarvan in vraag stelt, zoals wij dat doen, moet vervolgens vrede nemen met 
kwalitatieve hypotheses als mogelijke verklaring, want bij gebrek aan eenduidige 
vergelijkingen kan ook de onderzoeker niet meer achterhalen of de schommelingen nu aan de 
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nieuwe detailprognoses, het schuiven met op- en afritten, het nieuwe basisjaar of het 
schrappen van een parameter liggen, laat staan dat de vreemde patronen van de 
schommelingen zelf geduid kunnen worden. 
   De werkwijze van het Vlaams Verkeerscentrum staat hiermee haaks op de richtlijnen die 
geformuleerd staan in de ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek uit 2009. 
   Zo gaan veronderstellingen en wankele momentopnames (elke modellering wijkt af van de 
vorige) de basis vormen van tijdelijke rapporten waarin harde conclusies worden 
geformuleerd op basis waarvan regeringsbeslissingen worden genomen. 
 
 
2.4. Overkapping bij Meccano 
 

Op 16 december 2011 gaf stRaten-generaal tijdens de wettelijk voorgeschreven 
kennisgevingstermijn voor het plan-MER Oosterweelverbinding het volgende mee in haar 
ingediende nota (p.30 en pp.32-33): 
 
‘2.2.1.3. Overkapping delen van de Antwerpse ring bij Meccanotracé  
In combinatie met het Meccanotracé en rekening houdend met de Europese tunnelrichtlijn 
(Richtlijn 2004/54/EG) van 29 april 2004 kunnen – o.a. wegens verminderd verkeersvolume, 
lager aandeel vrachtverkeer, aangepaste snelheidsregimes, herinrichting van op- en afritten 
en verdiepte ligging van de snelweg – delen van het huidige Antwerpse snelwegennet lokaal 
overkapt (ingetunneld) worden. 
(…) Omwille van de significantie voor omwonenden en recreanten dient volgende 
overkapping meegenomen te worden bij de evaluatie van het Meccanotracé in het plan-MER: 
* R1 tussen Borgerhout (t.h.v. Buurtspoorweglei) en Merksem (Groenendaallaan). Net als in 
het Masterplan 2020 wordt het viaduct van Merksem afgebroken, een ingreep die we reeds in 
Van knelpunten naar knooppunten (p.83) in het vooruitzicht stelden.  
Maar omdat in deze zone geen complexe koppeling hoeft te worden gemaakt met de 
Oosterweelverbinding, kan dit deel van de ring in combinatie met het Meccanotracé volledig 
in verdiepte ligging worden gebracht en overkapt, inclusief een tunnel onder het 
Albertkanaal. Aan de Schijnpoortweg voorzien we een op- en afrittenstelsel zoals aan de 
Osdorfer Weg in Hamburg: daar zal na lokale overkapping van de A7 (een TEN-snelweg 
door de stad) een volwaardig op- en afrittencomplex vanuit de tunnel bovengronds komen. 
In het voorjaar van 2009 maakte de stedelijke planningscel een simulatie van wat bovenop 
een overkapte ring in het huidige niemandsland tussen de districten Deurne, Merksem en 
Antwerpen zou kunnen worden ontwikkeld.  
Deze simulatie werd een What if?-scenario genoemd. Wat als we een noordelijke bypass 
bouwen – toen ging het nog om het stRaten-generaal-tracé – in plaats van een 
Oosterweelverbinding? Hoe kan het gebied waar nu het viaduct van Merksem ligt er dan 
uitzien? Het resultaat toonde de potentie aan van het centraal gelegen stadsgebied tussen het 
Sportpaleis, kop van Merksem en het Lobroekdok/Slachthuislaan. Deze potentie geldt o.i. ook 
bij de aanleg van het Meccanotracé, aangezien dan in die zone geen verweving tot stand moet 
worden gebracht tussen de Oosterweelverbinding en de Antwerpse ring. Dergelijke verweving 
dwingt tot het behoud van een deel van het viaduct en tot de aanleg van een open sleuf van 
twaalf baanvakken met daar bovenop een op- en afrittenstelsel met zeven baanvakken, de 
zogenaamde paperclip. De afwikkeling van de verkeersstromen tussen de Schijnpoortweg en 
de snelweg wordt er een heikele klus, aangezien deze stromen alle enkel in zuidwaartse 
richting van en op de paperclip zullen geraken.’ 
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Deze vraag is niet gehonoreerd in het plan-MER Oosterweelverbinding, ook niet nadat we 
tijdens het MER-proces hierop hebben aandrongen. Daarentegen werd de sloop van het 
viaduct van Merksem wél beschouwd als onderdeel van de Oosterweelverbinding. Deze 
ingreep werd vervolgens positief evaluerend meegenomen in diverse deelrapporten van het 
plan-MER. Zo wordt de vervanging van het viaduct van Merksem door een sleuf/tunnel in 
deelrapport 9 (Mens – Ruimtelijke aspecten, p.34) enkel voor de Oosterweelverbinding als 
‘significant positief’ (++) beoordeeld op het vlak van wijziging ruimtegebruik, ruimtelijke 
samenhang en ruimtelijke kwaliteiten, met flatterende eindscore tot gevolg. 
   In deelrapport 8 (Landschap en erfgoed, p.123) staat in dat verband zelfs het volgende te 
lezen: 
 
‘Dit (= Oosterweelverbinding) is het enige alternatief waarbij lokaal positieve effecten 
verwacht worden ten gevolge van de sloop van het viaduct van Merksem (perceptieve 
kenmerken).’ 
 
Met als voetnoot: 
 
‘Ook de ander alternatieven kunnen gecombineerd worden met het vervangen van het viaduct 
van Merksem door een sleuf/tunnel, maar daar is dit een mogelijke flankerende maatregel die 
niet onverbrekelijk gekoppeld is aan het alternatief.’ 
 
Tijdens de adviesronde over het ontwerp-MER reageerden verschillende adviesorganen op 
deze discriminatie van de alternatieve tracés. De MER-deskundige bleef echter bij zijn 
standpunt (reactienota): 
 
‘De vervanging voor het viaduct van Merksem wordt beoordeeld als “bijkomende 
infrastructurele ingreep”, die combineerbaar is met alle alternatieven, maar enkel bij 
Oosterweel een inherent deel van het project is (en meegerekend wordt in de globale 
beoordeling).’ 
 
Die globale beoordeling lezen we in deelrapport 13 (Synthese en conclusies) op p.63: 
 
‘Dit is het enige alternatief waarbij lokaal positieve perceptieve effecten verwacht worden ten 
gevolge van de sloop van het viaduct van Merksem.’ 
 
Deze beoordeling werd vervolgens meegenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 
14 februari 2014, zoals geciteerd in het voorliggende regeringsbesluit over het ontwerp-
GRUP Oosterweelverbinding (4 april 2014): 
 
‘In de discipline “mens – ruimtelijke disciplines” wordt besloten dat het alternatief 
Oosterweelverbinding een significante meerwaarde biedt voor de ruimtelijke kwaliteit langs 
de Noordelijke R1. Als onderdeel van de Oosterweelverbinding (geen onafscheidelijk 
onderdeel van de andere alternatieven, waarvoor het eventueel ook later zou kunnen 
uitgevoerd worden mits beschikbaarheid van kredieten) wordt immers het viaduct van 
Merksem vervangen door een sleuf.’ 
 
De eerste onderlijning wijst op het belang dat de regering terecht hecht aan het creëren van 
ruimtelijke meerwaarde langs de Antwerpse ring. De tweede onderlijning toont dat de 
regering haar conclusie baseert op de positieve beoordeling in het plan-MER van het slopen 
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van het viaduct van Merksem ‘als onderdeel van de Oosterweelverbinding’ en ‘geen 
onafscheidelijk onderdeel van de andere alternatieven’. 
   Deze bewuste scheeftrekking in het rapport – het zijn de MER-onderzoekers die bepalen 
wat intrinsiek onderdeel is van een projectvoorstel en wat niet – weegt dus door in de 
regeringsbeslissing. De ‘significant positief’ (++) werd na 14 februari 2014 ook herhaaldelijk 
door politieke pleitbezorgers van de Oosterweelverbinding in de verf gezet, als 
onderscheidend ten opzichte van de alternatieven. Dit ten onrechte, want  
- in het MER-rapport wordt aangegeven dat het afbreken van het viaduct van Merksem 
evengoed kan worden gecombineerd met de andere alternatieven en dus ook daar eenzelfde 
meerwaarde kan betekenen (zie hoger); 
- tijdens de kennisgeving heeft stRaten-generaal expliciet het afbreken van het viaduct van 
Merksem gekoppeld aan het evalueren van het Meccanotracé (zie hoger); 
- de scheeftrekking is gebaseerd op een slimmig onderscheid tussen een Oosterweelproject en 
een Oosterweeltracé (deelrapport 2, p.8), dat kennelijk niet mag worden gemaakt voor een 
Meccanoproject en een Meccanotracé; 
- of een ingesproken infrastructureel voorstel inherent deel uitmaakt van een alternatief lijkt 
afhankelijk van een zekere willekeur bij de beoordeling ervan, zoals ook blijkt uit deze reactie 
van de MER-deskundige op de vraag van de cel-MER waarom ‘een maximale overkapping 
van de DRW’ wel als positief effect wordt meegenomen bij de Tweede Kennedytunnel en niet 
bij de Meccano: ‘Omdat dit geen intrinsiek deel is van de Meccano, enkel een mogelijk 
bijkomende infrastructuur’; 
- bij aanleg van de Oosterweelverbinding is het behoud van het viaduct uberhaupt niet 
mogelijk, bij keuze voor een alternatieve Scheldekruising is de afbraak van het viaduct niet 
vereist om de ring er in te tunnelen, waardoor de bestaande viaductstructuur bv. ook gebruikt 
kan worden als groene verbinding, cfr. de New York High Line of de Parijse promenade 
plantée. Een dergelijke ruimtelijke mogelijkheid wordt door de eenzijdige benadering van de 
MER-deskundigen volstrekt buiten beeld gehouden; 
- de eventuele meerwaarde van het afbreken van het viaduct wordt bij een 
Oosterweelverbinding tenietgedaan door wat in de plaats komt, wat vragen doet rijzen bij de 
wijze waarop hier scores ‘significant positief’ worden toebedeeld. 
 
We staan stil bij dat laatste. Vandaag ligt het viaduct van Merksem op 150 meter van de 
huizen van de woonwijk den Dam. Het viaduct telt 10 baanvakken. In een scenario met 
Oosterweelverbinding wordt het viaduct vervangen door een snelwegsleuf die ter hoogte van 
deze woonwijk aantakt op het BAM-tracé. Uit de infopanelen getoond tijdens de BAM-
infosessies van mei 2014 leren we dat de open sleuf tussen het viaduct en de woonwijk zal 
worden aangelegd. De afstand tussen de sleuf en de woonwijk verkleint daardoor van 150 
meter naar 80 meter. Tegelijk stijgt het aantal baanvakken van 10 naar 15 – zie onder 3.6. 
   Zuidwaarts daarvan, ‘op korte afstand van de woonwijk te Deurne ten noorden van Ten 
Eeckhovenlei en ten zuiden van de Bisschoppenhoflaan’ (= formulering deelrapport 9, p.34), 
waar nu 12 baanvakken  liggen (11 rijstroken en een pechstrook), komt in een scenario met 
Oosterweelverbinding een zogenaamde Hollandse knoop met 27 baanvakken. De totale 
snelwegbreedte wordt er 125 meter in plaats van de huidige 50 meter, dat is breder dan een 
voetbalveld lang is. Ook dat werd pas bekendgemaakt na oplevering van het plan-MER – zie 
eveneens onder 3.6. 
   Nergens in Vlaanderen vind je open snelwegsleuven met 15 baanvakken en op- en 
afrittencomplexen van 27 baanvakken breed, en al zeker niet in het hart van een stad. Waarom 
een dergelijk immense fysieke uitbreiding van het snelwegcomplex een waardering 
‘significant positief’ krijgt in het MER-rapport: het is een van de grote raadsels uit het MER-
onderzoek, in het licht van voorgaande vaststellingen. Het is alleszins weinig aannemelijk dat 
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omwonenden deze ingrepen aldus zullen ervaren. Velen van hen voerden in de aanloop naar 
de volksraadpleging van 18 oktober 2009 actie tegen een ‘kathedraalbrede’ snelweg aan hun 
voordeur. 
   Uit het MER-rapport blijkt dat bij aanleg van de Oosterweelverbinding ter hoogte van de 
beschreven complexen tijdens de avondspits – afhankelijk van de gekozen exploitatievariant – 
tussen de 17.500 en de 19.000 voertuigen per uur zullen passeren. Dat zijn er 5500 tot 7000 
per uur meer dan vandaag. Deze grote toename van verkeer (+ 60%) plus de ingewikkelde 
nieuwe koppeling die nodig zal zijn tussen het BAM-tracé, de huidige ring, de E313 en de 
Schijnpoort (waar eveneens toename van verkeer, met 40%) verklaren de enorme uitbreiding 
van baanvakken ter plekke. Je krijgt dat volume simpelweg niet meer verwerkt binnen de 
huidige contouren van de Antwerpse ring. 
   Uit hetzelfde MER-rapport leren we ook dat bij een keuze voor het Meccanotracé tijdens de 
avondspits op diezelfde plek tussen de 11.500 en de 12.000 voertuigen per uur zullen passeren 
(= status quo). Bovendien is bij keuze voor het Meccanotracé, d.w.z. een bypass door de 
haven, geen nood aan een complexe nieuwe verkeerswisselaar ter hoogte van het Sportpaleis. 
   Bij het doorrekenen van de scenario’s werd in het plan-MER navenant een verschillend 
aantal rijstroken (en baanvakken) gehanteerd ter hoogte van het Sportpaleis: voor de 
Oosterweelverbinding 13 tot 15 (= 18 baanvakken), voor het Meccanotracé 10 (= 13 
baanvakken). Deze gegevens vinden we op de kaarten (figuren) van het aan het plan-MER 
toegevoegde deelrapport ‘Doorrekeningen Plan-MER Oosterweelverbinding (fase 4)’, 
bijlagen 4 en 5 – zie onder 1.1.3. 
 
Ook onze vraag tijdens de kennisgevingsperiode van november-december 2011 om bij 
evaluatie van het Meccanotracé een overkapping van de Antwerpse ring tussen Borgerhout 
(t.h.v. Buurtspoorweglei) en Merksem (Groenendaallaan) mee te nemen werd niet 
gehonoreerd in het MER-onderzoek. We citeren nogmaals uit de nota die we toen indienden: 
 
‘Maar omdat in deze zone geen complexe koppeling hoeft te worden gemaakt met de 
Oosterweelverbinding, kan dit deel van de ring in combinatie met het Meccanotracé volledig 
in verdiepte ligging worden gebracht en overkapt, inclusief een tunnel onder het 
Albertkanaal.’ 
 
Het blijkt een terechte, minstens relevante en zeker tijdig voorgelegde vraag te zijn geweest, 
gelet op de vaststelling dat de Vlaamse regering in de loop van het MER-onderzoek in 
dezelfde zone voor haar eigen voorkeurstracé een fundamentele aanpassing liet aanbrengen, 
namelijk het intunnelen van de Antwerpse ring ter hoogte van het Albertkanaal. Deze 
aanpassing van het basisontwerp werd vervolgens meegenomen in de regeringsbeslissing van 
14 februari 2014 en het daaruit voortvloeiende, voorliggende ontwerp-GRUP 
Oosterweelverbinding (p.3 regeringsbesluit 4 april 2014).  
   Sinds april 2012 studeert het door BAM aangestelde studieconsortium TV RoTS op het 
technische optimaliseren van de Oosterweelverbinding. Daarbij werd ook een mogelijke 
ondertunneling van het Albertkanaal onderzocht (plan-MER deelrapport 2, p.36). Voor een 
scenario met Meccanotracé werd in die periode niets bestudeerd voor die zone, ondanks onze 
vraag bij kennisgeving om er een volwaardige overkapping van de Antwerpse ring mee te 
nemen bij evaluatie van het Meccanotracé – dit op basis van onze inschatting dat zo’n 
overkapping er zowel technisch als juridisch (Europese Tunnelrichtlijn) mogelijk is bij niet-
aanleg van de Oosterweelverbinding. Het regeringsbesluit van 4 april 2014 kwam aldus tot 
stand op basis van een discriminerende afweging, bij gebrek aan gelijkwaardig 
vergelijkingsmateriaal in het nadeel van het Meccanotracé. 
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   Het verschil tussen beide aanpassingen in die zone zou o.i. groot blijken. Bij de 
Oosterweelverbinding gaat het enkel om het intunnelen van de ring ter hoogte van het 
Albertkanaal. Meteen ten zuiden van die nieuwe tunnel wordt immers de geplande 
Oosterweelverbinding aan de ring gekoppeld. Omwille van Europese regelgeving wordt op 
die plek het grootschalige overkappen van de Antwerpse ring als gevolg daarvan over een 
afstand van bijna twee kilometer net onmogelijk en blijft de ringzone noodgedwongen in 
openlucht (sleuf). In het plan-MER lezen we hierover het volgende in deelrapport 13 
(Synthese en conclusies, p.105): 
 
‘De 10-secondenregel zoals opgenomen in de wetgeving stelt dat het aantal rijstroken per 
definitie niet mag veranderen binnen een tunnel. Dit impliceert dat alle splitsingen en op- en 
afritten buiten de tunnel – dus b.v. in open sleuf – moeten voorzien worden, en dit op een 
afstand van de tunnelmond zoals bepaald door de 10-secondenregel. Bij het ontwerp van de 
Oosterweelverbinding – en om redenen van consistentie ook bij de technische uitwerking van 
de vier tracéalternatieven – werd hier dan ook van uitgegaan.’ 
 
Het voorstel om de R1-brug over het Albertkanaal te vervangen door een tunnel is bijgevolg 
uitdrukkelijk geen stap naar het overkappen van de rest van de ring, zoals sinds 14 februari 
2014 door de politieke bedenkers van het voorstel wordt gesuggereerd. Bij het Meccanotracé 
gaat wel het om een volwaardige overkapping van de Antwerpse ring over een afstand van 
twee kilometer, aangezien de ring er geen koppeling (splitsingen) kent naar een 
Oosterweelverbinding. Had men onze vraag over het bestuderen van een dergelijke 
overkapping gehonoreerd tijdens het MER-onderzoek, dan zou nu op papier de conclusie 
staan dat in een Oosterweelscenario datzelfde ambitieuze en noodzakelijke 
overkappingsscenario onmogelijk wordt ter hoogte van Deurne en Borgerhout.  
   Volgens de initiële richtlijnen van 27 april 2012 (p.55) was het wel degelijk de bedoeling 
dat in dit plan-MER overkappingen als milderende maatregel zouden worden besproken, 
‘gedifferentieerd naar de verschillende tracés’. Dat is in deze niet gebeurd. 
   Ook voor de E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht (die nu op een talud gelegen is) 
bepleitten we tijdens de inspraakprocedure (kennisgeving) voor het plan-MER  expliciet het 
insleuven en overkappen van de snelweg, waarbij de op- en afrit aan de Pastoor Coplaan 
wordt gesupprimeerd. Het viaduct wordt door de bevolking ervaren als een negatieve en 
sterke scheidingslijn tussen beide deelgemeenten, die functioneel op elkaar gericht zijn. Het 
lokaal wegwerken van deze barrière kan de aanzet vormen tot het ruimtelijk-functioneel 
herstellen van de relatie tussen de twee gemeenten en zal een gunstige impact hebben op de 
leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit). 
   In de richtlijnen van 27 april 2012 werd het verdiepen van de snelweg ter hoogte van 
Zwijndrecht/Burcht mee opgenomen bij de beschrijving van het Meccanotracé (p.6). Bij de 
effectbeoordeling werd dit gegeven in geen van de beoordeelde disciplines meegenomen. Een 
lokale overkapping van de snelweg werd evenmin onderzocht. Beide ingrepen hebben 
vermoedelijk tal van positieve effecten. Er is geen redelijke verantwoording om ze niet mee te 
nemen in de beoordeling. 
 
In de initiële richtlijnen van 27 april 2012 (p.23) werd omschreven hoe zou worden omgegaan 
met de diverse vragen uit de inspraak (kennisgeving) naar onderzoek binnen dit plan-MER 
over de overkapping van de huidige ring van Antwerpen: 
 
‘Het realiseren van een overkapping kan beschouwd worden als een maatregel om op 
welbepaalde locaties een probleem op het gebied van lucht- en geluidsemissies te milderen. 
Afhankelijk van de locatie kan dit zijn om een huidig bestaand milieuprobleem te milderen of 
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om een toekomstig milieuprobleem aan te pakken. Deze plan-MER zal dan ook aangeven 
waar een overkapping een meerwaarde kan betekenen voor de omgeving. De plan-MER zal 
kwalitatief inschatten wat dergelijke overkapping kan betekenen voor de omgeving.’ 
 
Het overkappen van de ring zou dus worden meegenomen als milderende maatregel, waarbij 
wordt aangegeven op welke plekken dat nuttig is en kwalitatief wordt geduid wat de 
meerwaarde voor de omgeving is. In het plan-MER blijft dat ‘overkappingsonderzoek’ echter 
beperkt tot een paar bladzijden helemaal op het eind van de epiloog van deelrapport 13 
(Synthese en conclusies), zonder noemenswaardig onderzoek over concrete 
overkappingsmogelijkheden bij de diverse alternatieven. Alles wat in die enkele bladzijden 
wordt gesteld blijkt bovendien te zijn gebaseerd op een eerder overkappingsonderzoek van de 
stad Antwerpen (synthesenota 12 juli 2012). 
   Op de allerlaatste bladzijde wordt ook in algemene termen stilgestaan bij de technische 
mogelijkheden tot overkapping. Op grond van nog maar eens een ‘kwalitatieve evaluatie’ 
wordt daarbij de volgende ‘indicatieve conclusie’ getrokken: ‘De keuze van het alternatief 
voor de derde Scheldekruising is niet of nauwelijks onderscheidend qua 
overkappingsmogelijkheden van de R1.’ Het is een zin die politieke pleitbezorgers van de 
Oosterweelverbinding na 14 februari uitentreure zouden aanhalen, maar waarop deze 
uitspraak gebaseerd was bleef voor ons onduidelijk tot we eind juni 2014 dit lazen in het 
advies van de stad Antwerpen (23 juni 2014) bij het ontwerp-GRUP: 
 
‘De epiloog over overkapping baseert zich op recent studiewerk van BAM dat theoretische 
overkappingsmogelijkheden binnen de projectzone Oosterweelverbinding heeft onderzocht.’ 
 
De opdrachtgever van het MER-rapport (BAM) komt dus tot de conclusie dat een keuze voor 
Oosterweel of Meccano ‘niet of nauwelijks onderscheidend is’ qua 
overkappingsmogelijkheden van de Antwerpse ring, wat kennelijk voor waar overgenomen 
wordt door de ‘onafhankelijke’ plan-MER-makers, die vervolgens naarstig geciteerd worden 
door leden van Vlaamse meerderheidspartijen. Dit heeft veel weg van het uitstrooien van 
uitspraken in een plan-MER om opdrachtgevers welgevallig te zijn. Minstens had men binnen 
het plan-MER moeten verwijzen naar de studie, zoals men in een voetnoot ook verwees naar 
het overkappingsonderzoek van de stad Antwerpen. Ook had men dat recente studiewerk van 
BAM moeten vrijgeven – zie onder 3.8. 
   Het is overigens bevreemdend om vast te stellen dat het advies van de stad Antwerpen 
grotendeels gaat over het overkappen van de Antwerpse ring, wat enigszins haaks staat op 
volgend citaat uit dat advies: ‘Het overkappen van de R1 (of van andere autowegen in de 
Antwerpse regio) is conform de MER-richtlijnen niet het onderwerp van het plan-MER.’ De 
stad Antwerpen stelt in haar advies vast dat dit overkappen wél het onderwerp is van een 
ander plan-MER, namelijk dat over de A102/R11bis. We lezen daarover: 
 
‘De overkappingsmogelijkheden in de verschillende delen van de ringzone blijken dus 
momenteel al in verschillende parallelle planprocessen opgenomen te worden. Om hiervan 
een grondige evaluatie te maken moet het ringsysteem als een geheel rond Antwerpen bekeken 
worden.’ 
 
Wat de stad Antwerpen vervolgens uitdrukkelijk niet doet, is effectief een dergelijke grondige 
evaluatie bepleiten op basis van het ringsysteem als geheel. In het advies lezen we immers 
geen voorbehoud bij het ‘saucissoneren’ van de MER-procedures, dat leidt tot het enkel 
onderzoeken van de overkapping van de ring binnen de plan-MER A102/R11bis voor zover 
dat compatibel is met het bouwen van de Oosterweelverbinding en niet in combinatie met 
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alternatieve derde Scheldekruisingen. Nochtans toont het eigen overkappingsonderzoek van 
de stad Antwerpen aan dat een significante overkapping slechts kan worden gerealiseerd mits 
het technische vereenvoudigen van de huidige ring op het vlak van aantal verkeerswisselaars 
en op- en afritten. In tegenstelling tot de alternatieven doet de Oosterweelverbinding het 
omgekeerde: ze voegt complexiteit toe. Binnen het plan-MER Oosterweelverbinding wordt 
dan ook niet aangetoond dat dit infrastructuurproject de beste context zou creëren voor een 
volwaardige overkapping van de ring. 
   De contradicties in het advies van de gemeenteraad stapelen zich op. We lezen ook: 
 
‘Alle processen dienen op elkaar afgestemd te worden, en dan vooral in de contactzone tussen 
het projectgebied Oosterweel en de infrastructuren die (net) buiten het GRUP vallen.’ 
 
Processen op elkaar afstemmen is het tegendeel van saucissoneren. Maar dit doet men met het 
voorliggende ontwerp-GRUP uitdrukkelijk niet, want eerst wordt het uitvoeringsplan ter 
advies en openbaar onderzoek voorgelegd en pas later wordt een plan-MER gemaakt voor o.a. 
een ruimtelijk project (overkappen van de Antwerpse ring) dat er integraal mee verbonden is. 
Op die manier spant men de kar voor het paard, door eerst middels een ontwerp-GRUP de 
opties te beperken voor een deel van het groter geheel en pas daarna de rest van dat geheel 
erop af te stemmen middels de opmaak van een plan-MER. Dit terwijl het groter geheel net 
gebaat kan zijn met het open houden van de opties in dat plan-MER. Lees: met het 
onderzoeken van een maximale (volwaardige) overkapping om zicht te krijgen op welke 
Scheldekruising daartoe de betere optie is. 
   De contradictie wordt nog eens bevestigd in volgende passus uit het advies van de 
gemeenteraad: 
 
‘Daarom vraagt het stadsbestuur: 
* een geïntegreerd proces te voeren ter voorbereiding van de project-MER Oosterweel naar 
het ruimtelijke potentieel van overkappingen, niet alleen in projectgebied OWV maar ook op 
rest van R1 en E313, opdat dit kan leiden tot een groter draagvlak bij de Antwerpse bevolking 
en het risico op procedures kan verminderen of mogelijks uitschakelen; 
(…) 
Anderzijds wenst het stadsbestuur er op aan te dringen de potentiële realisatie van ruimtelijk 
en ecologisch verantwoorde overkappingen nu al in het GRUP te verankeren inclusief 
minimale voorschriften met het oog op een ecologische en ruimtelijke meerwaarde zoals 
aangegeven in het plan-MER Oosterweel. Zodoende wordt vermeden een nieuw ruimtelijke 
uitvoeringsplan (met risico op mogelijke procedurefouten) te moeten opmaken.’ 
 
Er wordt een geïntegreerd onderzoeks-  en planningsproces bepleit i.v.m. het ruimtelijke 
potentieel van overkappingen en dit blijkbaar voor de hele Antwerpse ring en zelfs de E313, 
maar echt geïntegreerd blijkt dat proces niet te zijn, want de contouren ervan zijn beperkt tot 
wat samen gaat met een project-MER Oosterweel. Het stadsbestuur beschouwt het 
overkappen van de Antwerpse ring bovendien blijkbaar ook als een instrument om ‘een groter 
draagvlak’ te creëren voor de Oosterweel en om terzake procedures te vermijden. 
   Dit terwijl het draagvlak voor een goed mobiliteitsproject in Antwerpen o.i. voor het rapen 
ligt, wanneer men als overheid opteert voor de Meccano. Daags na de volksraadpleging van 
18 oktober 2009 heeft de Antwerpse gemeenteraad in een resolutie de Vlaamse regering 
opgeroepen om ‘te werken aan een totaaloplossing voor de mobiliteit in en rond Antwerpen 
met een groter maatschappelijk draagvlak dan het voorliggende BAM-tracé’. Uit het nieuw 
voorgelegde voorstel van een Oosterweel-GRUP blijkt dat het tracé ongewijzigd is, ondanks 


