
Hortalezing stRaten-generaal 
5 maart 2014 

Over historische vergissingen en valse vergelijkingen 
 

Waarom de Vlaamse regering op basis van het milieueffectenrapport haar volle 
aandacht had moeten richten op het scenario ‘Meccanotracé met variabele tol’ in 

plaats van uit electorale overwegingen de vlucht vooruit te kiezen 
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1858-64 Brialmontomwalling  
1866 sloop Spaanse Vesten 
 
PROTEST 1859-1866! 
 

 

 

Terecht, zo bleek. 

 

 

In 1858 bedroeg het geschut 1200 
meter bij indirect vuur. In 1870 schoot 
men zeven kilometer ver. Meteen na 
de oplevering ervan bleek de 
Brialmontomwalling al verouderd. 

 

Typevoorbeeld van kortetermijnvisie. 

Achterhaald bij oplevering. 

 



 
 

 
 
1877-1884 kaalslag historische stadskern 
500 huizen van de kaart geveegd 
1881-1884 demping Vlieten 
 
PROTEST! 

 

 

 

 

Terecht, zo bleek. 

 

 

In 1881 wordt het Suezdok gegraven, 
in 1887 volgt het Afrikadok, in 1907 de 
Royerssluis, tegen 1914 het Oude 
Graandok, het Albertdok, het Eerste, 
Tweede en Derde Havendok. 

De haven ontwikkelt zich landinwaarts, 
weg van de getijdenrivier. 

 

Typevoorbeeld van kortetermijnvisie. 

Achterhaald bij oplevering. 

 



 
 

  
1906 beslissing sloop Brialmontomwalling 
1911 internationale wedstrijd 
Eerste prijs Henri Prost 
‘De Gulden Ring’ 

 

 

 

Kwaliteitsvol plan. 

Wereldoorlog kwam ertussen. 

 

Na de oorlog stadsuitbreiding op basis 
van verkavelingen. 

 

 

Typevoorbeeld van kortetermijnvisie. 

 



 
 

 
 
1921 Intercommunale Maatschappij van de Linker 
Scheldeoever 
1926 Plan Henry van de Velde 
1932 internationale wedstrijd 
97 inzendingen 
 

 

 

Jury verwerpt alle plannen. 

Stadsbestuur bestelt middelmatig plan 
dat op veel kritiek stoot. 

Wereldoorlog kwam ertussen. 

 

Na de oorlog stadsuitbreiding op basis 
van weinig geïnspireerde bijzondere 
plannen van aanleg. 

 

 

Typevoorbeeld van kortetermijnvisie. 

Kans gemist om goed plan uit te 
voeren. 

 



 
 

 
 
1957 Gemeenschappelijk Algemeen Plan 
van Aanleg 
KB 1958: grote en kleine ring 
 

 

 

Plan was: grote ring voor doorgaand verkeer en 
kleine binnenring voor bestemmingsverkeer. 

 

De kleine ring kwam er, als een 
ruimteverslindend knooppunt van internationale 
snelwegen die door de stad gaan. 

De grote ring werd geschrapt op vraag van de 
burgemeesters van de randgemeenten 

 

 

Typevoorbeeld van kortetermijnvisie. 

Kans gemist om plan goed uit te voeren. 

 

 



 
 

 
  
1995 Nota Prioriteiten der prioriteiten: nieuwe autostrade door de stad 
2003 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 
2005 bekendmaking BAM-tracé 
 
PROTEST 2005-2014 
  
Alternatieven door de haven: 

2005: stRaten-generaal-tracé 

2008-9: Arup/SUM-studie: ga rond de stad! 

2009: Arup/SUM-tracé 

2009: volksraadpleging: BAM-tracé Stem Nee! 

2010: Meccanotracé 

2011: Oosterweel-Noord 

 

2014: regering houdt vast aan BAM-tracé 

 

 

Dubbel-typevoorbeeld van kortetermijnvisie. 

Achterhaald bij oplevering + kans gemist om 
een goed plan uit te voeren. 

 



Waarom is het BAM-tracé andermaal zo’n 
middelmatige kortetermijnoplossing? 



Voorontwerp-GRUP Oosterweelverbinding 18 februari 2014, 
omschrijving van functie Oosterweelverbinding (p.8): 

BAM-tracé = ‘internationaal verbindende hoofdfunctie’, dus een 
nieuwe  internationale snelweg door de stad Antwerpen 

 

Hoe ziet zo’n autostrade eruit? 
 



Voorontwerp-GRUP Oosterweelverbinding 18 februari 2014, 
situering plangebieden nieuwe autostrade door de stad Antwerpen: 



© 2012 stRaten-generaal © 2010 stRaten-generaal 

 
Vergelijk met Meccanotracé – Studierapport Van knelpunten naar knooppunten (juni 2010): 
 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 



Plan-MER april 2011 - februari 2014 
Meccanotracé 

Meccano houdt verkeer weg uit Zwijndrecht, Linkeroever, Eilandje, Luchtbal, 
Merksem, Deurne-Noord, Antwerpen-Oost (Dam, Stuyvenberg/Borgerhout) 



Plan-MER zone Sportpaleis bij Oosterweel: 

12 rijstroken + 4 pechstroken + op/afrit = 
 



Plan-MER zone Sportpaleis bij Meccano: 
9 rijstroken + 2 pechstroken + op/afrit 

=  
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Uittreksel synoptische tabel  gemaakt door stRaten-generaal:  
cijfers uit tekst, tabellen, grafieken en kaarten ontwerp-MER 



Plan-MER Oosterweelverbinding deelrapport 4: 

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

 
• Bestaande toestand  12.100 (12 baanvakken) 

 

• BAM-tracé scenario 120  17.500 (18 baanvakken) 

• BAM-tracé scenario 124 19.300 (18 baanvakken) 
 = regeringsbeslissing 
 

• Meccanoscenario 220 12.050 (13 baanvakken) 

• Meccanoscenario 222        11.550 (13 baanvakken) 

 
Zone Luchtbal/Merksem/Deurne-Noord/Antwerpen-Noord blijft 

fundamenteel zwakke plek in regeringsplan 



Zelfde situatie E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht 
Plan-MER: volume verkeer pae/uur avondspits 

Scenario REF 120 = Oosterweel Scenario REF 220 = Meccano 



Meccano en Zwijndrecht/Burcht/Linkeroever: sanering snelweghoefijzer 

 
 

* Ondergrondse oosttangent Meccano: leidt tot afname verkeersvolume op E17 en E34 

* Geen nood aan parallelwegen bij E34 en Vlietbos + minder rijstroken op E17 + andere oprijstructuur 
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Carrefour Burcht Carrefour Burcht 
VTB-VAB VTB-VAB 

Fort Zwijndrecht Fort Zwijndrecht 

Nieuwe gevangenis Nieuwe gevangenis 

N70 N70 



BAM-tracé door de stad, gegevens plan-MER: 
 

= 18 baanvakken R1 

= 19.300 
voertuigen/uur/avondspits 

= toename verkeer aan 
Sportpaleis 

= geen overkapping, wel 
dubbele ‘Boomse sleuf’ 

= lawaai 

= uitstoot 

= cosmetische 
stadsontwikkeling 

 

= 20ste-eeuwse aanpak 



Vlaams bouwmeester Peter Swinnen 
over Oosterweel 

in dS Weekblad 1 maart 2014:  

 ‘Bij een project van die omvang moet je kunnen 
landen met een gevoel dat je gewonnen hebt: 
technisch, maatschappelijk, ecologisch. Niet alleen 
een nood lenigen, maar meerwaarde creëren.’ 



Meccanotracé rond de stad, gegevens plan-MER: 
 

= 13 baanvakken R1 

= 11.550 
voertuigen/uur/avondspits 

= afname verkeer aan 
Sportpaleis 

= overkapping 

= geen lawaai 

= minder uitstoot 

= kwaliteitsvolle 
stadsontwikkeling 

 

= 21ste-eeuwse aanpak 



BAM-tracé door de stad 
 

= 18 baanvakken R1 

= 19.300 
voertuigen/uur/avondspits 

= toename verkeer aan 
Sportpaleis 

= geen overkapping 

= lawaai 

= meer uitstoot 

= middelmatige 
stadsontwikkeling 

 

= 20ste-eeuwse aanpak 

= reeds achterhaald 

 

Meccano rond de stad 
 = 13 baanvakken R1 

 = 11.550 voertuigen/uur/avondspits 

  

 = afname verkeer aan Sportpaleis 

 = wel overkapping 

 = geen lawaai 

 = minder uitstoot 

 = kwaliteitsvolle stadsontwikkeling 

 

 

 = 21ste-eeuwse aanpak 

 = toekomstgericht 
 



Meccano lenigt mobiliteitsnood 
én creëert meerwaarde 

 

Potentie stadsontwikkeling bewuste zone rond R1: 

-  Slachthuissite + Noordschippersdok + Lobroekdok 
(33,5 ha) = versterking Damwijk 

- Kop van Merksem (14 ha) = versterking Merksem 

- Site Sportpaleis (15 ha) = versterking Kronenburg 

= 62,5 ha nieuwe stad: naast open sleuf of overkapping? 

= wereld van verschil ook voor achterliggende stadsdelen 

 



Sleuf of echte overkapping? 

‘Overkapping’ bij Oosterweel Het echte werk bij Meccano 

 



Sleuf of echte overkapping? 

‘Overkapping’ bij Oosterweel Het echte werk bij Meccano 



Sleuf of echte overkapping? 
Oosterweel 

                               Meccano 
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Sportpaleis Sportpaleis 

Lobroekdok Lobroekdok 

Yzerlaanbrug Yzerlaanbrug 

Merksem Merksem 

Theunisbrug Theunisbrug 

Nieuw stadsdeel bij keuze voor Meccanotracé.  
 
 

Ontwerpend onderzoek stad Antwerpen, 2009 

Ontwikkeling zone Deurne/Merksem 
Merksem Merksem 





Meccano kan zelfs betekenen:  
huidige viaduct wordt Antwerpse ‘High Line’, zoals in NY 
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2.200 m 

New York – Chelsea High Line (2010) 



Valse voorstelling van zaken 
Q & A argumentatiefiche regeringspartij: 

 De regeringspartijen weten dat al deze flankerende maatregelen in 
dat deelgebied evengoed toegepast kunnen worden bij de Meccano 
 Het straffe hier is dat ze niet eens nodig blijken wanneer wordt 
geopteerd voor de Meccano EN dat bij Meccano geen cosmetica met 
geluidswallen en overkragingen moet worden toegepast in dat gebied 
maar echte kansen voor stedelijke ontwikkeling worden gecreëerd 
middels overkapping  



Valse voorstelling van zaken 
Q & A argumentatiefiche regeringspartij: 

 De regeringspartijen weten dat die ‘onlosmakelijk met het project 
Oosterweel verbonden’ ingrepen ook uitgevoerd kunnen worden bij 
Meccano 

 Het straffe hier is dat ‘het belangrijkste verschil’ tussen Meccano 
en Oosterweel hier net zit in de vaststelling dat enkel bij Meccano een 
volledige overkapping mogelijk is tussen Luchtbal en het Sportpaleis!  



Overheid draait bevolking rad voor de ogen 
door een deksel van 100 meter breed bovenop 

12 rijstroken een ‘overkapping’ te noemen 

De Nieuwe Antwerpenaar, 1 maart 2014, over het BAM-tracé:  

Waarheid: een stedelijk plein van 1 hectare bovenop een 
open snelwegriool is niet wat we noemen een overkapping. 

Wegblijven is er de boodschap, voor wie gezond wil blijven. 
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Dit is wél een overkapping: 
A7 Hamburg, start werken dit jaar 
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Overkapping bij Meccano: Ringpark De Groene Vesten! 

Lengte tunnels: 6,2 + 2,2 km 
Gewonnen gebied:    146 ha 
 

Bouwoppervlakte:       33 ha 

Sportpaleis Sportpaleis 

Rivierenhof Rivierenhof 

Kathedraal Kathedraal 

Berchem Station Berchem Station 

Centraal Station Centraal Station 
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Conclusies overkappingsonderzoek 
 

luchtkwaliteit, geluid, 
ruimtegebruik, barrièrevorming 

      Vooral zone Berchem  Merksem 

 

:  

     - positieve impact 

     - invloedszone grootst bij lange overkapping 

     - enkel mogelijk mits 

          - goed werkende tangenten (doorgaand) 

          - reductie complexiteit Ring (lokaal) 

 



Dit is ook een overkapping: 
Ringland, het 10de district 



Ringland ≠ een deksel 



Meccano klikt met Ringland 



Meccano klikt met Ringland 

Waterpark bij Meccano Ringland zelfde zone 



Meccanoplan klikt met Ringland 
 
 

Juni 2010: Van knelpunten naar knooppunten 
Uitbouw lighttrainnet (AGEN) als noodzakelijke aanvulling 
op de Meccano: 
– modal shift bestemmingsverkeer in en naar de stad 
– stations kernen van stadsontwikkeling 
 

 

Februari 2014: lancering Ringland 
Uitbouw lightrailnet ter ontsluiting van het ‘10de district’: 
– verbinding Ringland met de rand 
– stations kernen van stadsontwikkeling 
 



Kennisgeving plan-MER A102/R11bis: 
BAM-tracé maakt Ringland onmogelijk 

‘Aansluiting Oosterweelverbinding op de R1 niet compatibel 
met concept Uit de ban van de Ring’ 



  Kortzichtigheid achter BAM-tracé door de stad:   
 - verzwaring Antwerpse ring in zone Noord-Oost 
 - 50% meer verkeer op de Antwerpse ring 
 - onmogelijkheid echte overkapping 
 - duur tracé kostprijs/km 



Gevolgen BAM-tracé niet enkel stedenbouwkundig: 

Plan-MER Oosterweelverbinding 
Verschilkaarten stikstofdioxide (NO2)  

 

OOSTERWEEL REF120 MECCANO REF220 



Plan-MER deelrapport 10, p.18: 
 

 “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 belangrijker is dan bij de 
andere parameters.” 



Vergelijking Oosterweel en 
Meccano zonder sturing 

Verschilkaarten NO2 

stikstofdioxide 



Verschilkaart jaargemiddelde N02-
concentratie 



Verschilkaart jaargemiddelde N02-
concentratie 

 



1.2.0 Oosterweel + A102-R11bis 2.2.0 Meccano + A102-R11bis 
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Plan-MER deelrapport 12, p.72: 

 “Voor REF2.2.0 (Meccano+A102/R11bis) is het verschil 
met het alternatief op zich nog veel duidelijker.  

 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.(Oosterweel +A102/R11bis ). 

.” 
 



Plan-MER deelrapport 12: 



Vergelijking Oosterweel en 
Meccano met trajectheffing 

Verschilkaarten NO2 

stikstofdioxide 



1.2.2 Oosterweel + A102-R11bis met 
trajectheffing 

2.2.2 Meccano + A102-R11bis met 
trajectheffing 
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Plan-MER deelrapport 12 p.91: 
Balans blootstelling NO2 bij trajectheffing  

REF 122 Oosterweel nettobalans 

 + 57.412 (= 105.923 – 48.511) 

 

REF 222 Meccano nettobalans 

 +127.006 (= 159.985 – 32.979) 

 

= opnieuw verschil: 70.000 Antwerpenaren 



Vergelijking Oosterweel en Meccano 
met gedifferentieerde tol? 

Verschilkaarten NO2 

stikstofdioxide 



Probleem! 
Plan-MER deelrapport 4 p.260: 

Meccano met gedifferentieerde tol: ‘… niet doorgerekend’ 

Vergelijking Oosterweel en Meccano met gedifferentieerde tol 
bijgevolg onmogelijk 



Dirk van Mechelen in Gazet van Antwerpen, 27 
februari 2014: 

 ‘De gedifferentieerde tol aan de tunnels is een 
keuze van het gezond verstand, maar is die 
optie nu correct doorgerekend of niet?’ 

 

Neen dus. 



Gevolgen ‘niet doorrekenen’ scenario 
Meccano met gedifferentieerde tol 

Dit heeft verregaande gevolgen, want voor de vergelijking 
van beide alternatieven leidt het tot een waslijst van 
kennislacunes. We noemen er een paar op: 

• -          resultaten op vlak van mobiliteit: niet gekend 
• -          resultaten op vlak van luchtkwaliteit: niet gekend 
• -          resultaten op vlak van geluid: niet gekend 
• -          resultaten op vlak van MKBA: niet gekend (cfr. 

MKBA-rapport p.96) 
• -          … 
Een correcte, wetenschappelijk verantwoorde afweging 

tussen de opties wordt onmogelijk 



Bv. luchtkwaliteit scenario 
Meccano en gedifferentieerde tol? 

Geen spoor van in deelrapport Lucht 



Bv. vergelijkende tabel nettobalans 
blootstelling NO2 voor scenario’s 

Oosterweel en Meccano met 
gedifferentieerde tol?  

? 
= ontbreekt in het rapport als gevolg van het 

niet doorrekenen van scenario 

 Meccano met gedifferentieerde tol  



Nochtans MER-nota stRaten-generaal 
bij kennisgeving plan-MER, 
16 december 2011, p.29: 

‘Elk alternatief wordt dus minstens op basis van 
de eigen exploitatievoorwaarden geëvalueerd. 
Tegelijk zal elke set exploitatievoorwaarden 
ook telkens toegepast worden op de andere 
alternatieven om adequate vergelijkingen 
mogelijk te maken.’ 







Plan-MER, tussentijdse verkeerskundige analyse 
Wijzigingen ontwerpversie april 2013  definitieve 

versie mei 2013 

 

 

 

 

 

 



Plan-MER, tussentijdse verkeerskundige analyse 
Wijzigingen ontwerpversie april 2013  definitieve 

versie mei 2013 

Drie exploitatievarianten 

 

 

Volledige doorrekening ook voor alternatieven 

= evenwaardige vergelijking 

 

 

 

 

 

 

 

Vijf exploitatievarianten (toevoeging 
gedifferentieerde tol en vrachtverbod R1) 

 

Volledige doorrekening enkel voor Oosterweel 

= onevenwaardige vergelijking (appels met peren) 



Nota stRaten-generaal aan cel-MER, 
25 juni 2013: 

 ‘Gelet op de (ook politiek) gevoelige context 
van deze MER-oefening moet na oplevering 
van het plan-MER vermeden worden dat een 
discussie ontstaat waarbij kwalitatieve 
uitspraken niet gestaafd kunnen worden met 
kwantitatieve gegevens, want dan dreigen 
selectieve lezingen de perceptie te gaan 
bepalen. Kwantitatieve modelleringen zullen 
dan sowieso de doorslag geven.’ 



Nota stRaten-generaal aan cel-MER, 
25 juni 2013: 

 ‘Het ware zelfs logisch om de tracés Oosterweel, 
Meccano en Oosterweel-Noord ineens gelijk te 
behandelen in deze, om de indruk van favoritisme voor 
de Oosterweelverbinding weg te nemen. 

 Pas wanneer voor elk van de drie tracés alle 
exploitatievoorwaarden gelijk meegenomen worden, 
kan sprake zijn van een correct en sluitend plan-MER.  

 Louter kwalitatieve extrapolaties over een alternatief 
tracé op basis van een modellering van het 
overheidsproject zullen daarentegen leiden tot slechts 
veronderstellingen en bijgevolg blijvende discussies.’ 



Valse voorstelling van zaken 
Q & A argumentatiefiche regeringspartij: 

De exploitatievariant 
‘gedifferentieerde tol’ werd pas in het voorjaar van 2013, na anderhalf jaar 
studiewerk, door de onderzoekers toegevoegd als mogelijke optie. Ze werd 
dus niet ‘ingediend’ door de bepleiters van het Oosterweeltracé. 
 

Inderdaad. En wat gaf stRaten-generaal in de loop van die procedure aan? 
Dat de Meccano best ook met gedifferentieerde tol wordt doorgerekend. 



= WAT NU NOG MOET GEBEUREN: 
deze fundamentele kennislacune wegwerken 

 Doorrekenen van 3 scenario’s met 
gedifferentieerde of variabele tol: 

REF224, Meccano 
REF324, Oosterweel-Noord 
REF524, Centrale tunnel 



Fair-play 1 

Deze kennislacune MOET ingevuld worden. 
Want het gebrek aan cijfergegevens voor Meccano, Oosterweel-Noord 

en Centrale tunnel met gedifferentieerde tol vormt de context voor 
- een : redelijke opties voor 

belangrijke alternatieven zijn niet meegenomen 
- het door aan voorstanders 

ervan onderzoeksresultaten te ontzeggen 
- de over die beslissing: 

men communiceert over ‘de Meccano’, maar dat is nooit de 
Meccano met gedifferentieerde tol 

 
= tegen de geest van een MER, i.e. alternatieven op gelijkwaardige 

wijze tegenover elkaar afwegen 
 

 
 



De Morgen 26 februari 2014 

Leefbaarheid versus tijdswinst? 

Ademen versus stikken? 

Ringland versus betonwoestijn? 

 

Meccano eerlijk onderzoeken versus 
don’t look back? En doen alsof er 
niets aan de hand is? 



Continueren we politieke misbruik van 
randvoorwaarden om alternatieve tracés 

buitenspel te plaatsen? 

stRaten-generaal-tracé, Arup/SUM-tracé en 
Meccanotracé: alternatieve tracés werden jarenlang 
(van 2005 tot 2013) afgerekend op contraproductieve 
randvoorwaarden van regering en daarom niet 
weerhouden 

Nieuwe manier om BAM-tracé vanaf nu voorkeurs-
behandeling te geven? Namelijk: weigering om de 
alternatieven te modelleren met productieve 
gedifferentieerde tol, waardoor correcte vergelijking 
onmogelijk wordt? 



Keren we terug naar 

Vergelijking Oosterweel en Meccano 
met gedifferentieerde tol 

Verschilkaarten NO2 

stikstofdioxide 



Oosterweel met gedifferentieerde tol 



Vergelijkbare kaart voor Meccano 
met gedifferentieerde tol 

 

? 



Meccano Ref 2.2.4 
 

? 
 

= niet berekend 
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Gevolg: valse voorstelling van zaken 
Q & A argumentatiefiche regeringspartij: 

 De regeringspartijen weten dat de Meccano niet is 
doorgerekend met gedifferentieerde tol en vergelijken dus 
lukraak met ‘Meccano’ zonder verdere specificering, goed 
wetend dat bij Meccano met gedifferentieerde tol evengoed de 
belasting van de R1 verder vermindert. 



Valse voorstelling van zaken 
Q & A argumentatiefiche regeringspartij: 

De regeringspartijen weten dat de Meccano niet is doorgerekend met 
gedifferentieerde tol en vergelijken met een ander Meccanoscenario, goed 
wetend dat bij Meccano met gedifferentieerde tol de effecten op de zwaarst 
belaste ringzone gelijkaardig zouden zijn aan die van Oosterweel. 

 Dit blijkt ook uit de kaartjes die vervolgens worden getoond: appels met 
peren. 



Valse voorstelling van zaken 
Q & A argumentatiefiche regeringspartij: 

 De regeringspartijen weten dat de Meccano niet is doorgerekend 
met gedifferentieerde tol en vergelijken met een ander 
Meccanoscenario, goed wetend dat bij Meccano met 
gedifferentieerde tol de belasting op ‘de zone rond de Ring’ eveneens 
nog zou verminderen. 



Valse voorstelling van zaken 
Q & A argumentatiefiche regeringspartij: 

De regeringspartijen weten dat de Meccano niet is doorgerekend met 
gedifferentieerde tol en vergelijken daarom misleidend met ‘Meccano’ 
zonder verdere specificering, goed wetend dat bij Meccano met 
gedifferentieerde tol eveneens meer doorgaand verkeer de 
Liefkenshoektunnel zou nemen. 
 Veel Noord-westverkeer blijft bij Oosterweel alsnog die Oosterweel 
gebruiken, die niet ‘dichter bij de stad’ ligt maar gewoon door de stad gaat. 
 



Inschatting vergelijking luchtkwaliteit 
Oosterweel en Meccano  

met gedifferentieerde tol op basis van 
analoge extrapolatie gegevens 

gemodelleerde scenario’s 

= Nettobalansen 

= Verschilkaarten NO2 stikstofdioxide 



 
Nettobalansen blootstelling NO2  

 
 
Deelrapport 12 Mens – Gezondheid: ‘Meccano met A102 en R11bis 

scoort van de alternatieven met A102 en R11bis op vlak van 
gezondheid het best’   

 
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 
 REF 1.2.4 (Oosterweel met gediff. tol):  +114.284 
 REF 2.2.4 (Meccano met gediff. tol):    ? + 183.000 
 Impactverschil tussen REF 1.2.4 en REF 2.2.4 = 69.000 inwoners 
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De kaart die Antwerpen graag te zien 
wil krijgen: REF2.2.4NO2 

combinatie effecten fig.34 REF 1.2.4. + fig.20 REF 2.2.0: 



1.2.4 Oosterweel + A102-R11bis met 
gedifferentieerde tol 

 

2.2.4 Meccano + A102-R11bis met 
gedifferentieerde tol (
aan de hand van REF124 en REF220) 

 



O ja, werkt de Meccano op het vlak 
van mobiliteit? 

 
Biedt de bypass een betekenisvolle verbetering 

* voor de robuustheid van het snelwegstelsel? 

 * voor het reduceren/wegwerken van 
knelpunten? 

 *  voor de bereikbaarheid van stad en haven? 
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September 2010 – Studie Transport & Mobility Leuven 

Bevindingen uit TML-studie 

Meccanotracé Meccanotracé werkt: 

- haalt op de R1 meer verkeer weg dan BAM-tracé 

- congestie verdwijnt 

- geen verbreding ring nodig 
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Meccano 

Score Meccanotracé in ontwerp-plan-MER 8 november 2013, ‘naakte’ modellering 
 
 



MER deelrapport 4, p.129: 
 4.4.5 Conclusies Alternatief ‘Meccano’ 

4.4.5.1 Beoordeling alternatief 
De realisatie van het Alternatief ‘Meccano’ 

: 
o Beperktere knelpunten 
o Robuustere ringstructuur 
o Mogelijkheid om de R1 zuid-oost te vermijden via dubbele Scheldekruisingen, 

die echter de druk op de tunnels weer verhogen 
De nieuwe ringstructuur resulteert in een 

: 
o Verbetering doorstroming doorgaand verkeer (daling trajecttijden met 20-32%) 
o Verbetering bereikbaarheid van de deelgebieden van de Antwerpse regio 

(daling trajecttijden van buiten het PSGB met 14-22%) 
o Verbetering bereikbaarheid haven (daling trajecttijden van buiten het PSGB met 

17-25%) 
o Positief effect op verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet (daling 

verkeersdrukte met 3-5%) 
o Positief effect op verkeersleefbaarheid op het onderliggend wegennet (daling 

verkeersdrukte met 3-5%) 
 



Fair-play 2 

Oosterweel (REF 120 = I/C 89%) en Meccano 
(REF 220 = I/C 93%, REF 222 = I/C 88%) 
ontlasten beide R1 Zuid 

MAAR: 

 bij Oosterweel gaat dat ten koste van 
Zwijndrecht, Linkeroever, het Eilandje, 
Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord en 
Antwerpen-Noord/Borgerhout 

 bij Meccano gaat de hele stad er op vooruit 



Fair-play 3 

 Een regering die voor het eigen project vijf 
baanvakken meer nodig heeft dan het 
alternatieve project en desondanks blijft 
volhouden dat de Oosterweelverbinding 
‘beter’ werkt dan de Meccano, heeft een 
andere agenda dan het correct afwegen van 
mobiliteitsbaten versus leefbaarheid. 

 Zie ook fair-play 2 



Valse voorstelling van zaken 
Q & A argumentatiefiche regeringspartij: 

 In de maatschappelijke kosten-batenanalyse becijfert RebelGroup 
Advisory Belgium de netto contante waarde van een Oosterweelverbinding 
zonder sturing op 14,2 miljard €, maar dat is een scenario dat de regering 
uitdrukkelijk niet meeneemt in de regeringsbeslissing. Voor de 
Oosterweelverbinding met gedifferentieerde tol zakt de balans naar 10,3 
miljard €, wat precies even veel is als voor de Meccano met trajectheffing. In 
de MKBA staat geen cijfer voor de Meccano met gedifferentieerde tol, omdat 
dit scenario niet werd doorgerekend. 



En er is nog kromme rekenkunde 
 

De Nieuwe Antwerpenaar, 1 maart 2014, over scenario 
‘Oosterweel met gedifferentieerde tol’:  

Volgens MER-rapport betalen personenwagens aan de Kennedytunnel 
echter 2,93 euro in doorgerekende scenario gedifferentieerde tol 



Deelrapport 4 p.207: 



Fair-play 4 

 Als de regering nà oplevering van het 
onderzoek zomaar de in dat onderzoek 
gehanteerde voorwaarden en tarieven 
eigenhandig verandert, eindigen we met een 
regeringsproject dat niet is onderzocht en 
waarvan dus zowel de mobiliteitseffecten, de 
gezondheidsimpact, de maatschappelijke 
kosten-batenratio als de financierbaarheid 
onbekenden zijn. 

 



Democratie = fair-play 
De regeringsbeslissing van 14/2 is weinig democratisch 

1. Er is een plan-MER waarin het belangrijkste alternatief niet correct is 
meegenomen 

2. Op basis van dat plan-MER beslist de Vlaamse regering om het eigen 
BAM-tracé met gedifferentieerde tol tot winnaar uit te roepen 

3. Daarna voert ze wijzigingen door aan dat BAM-tracé 

4. En wijzigt ze ook meteen het doorgerekende tolscenario, want 
misleidend zegt ze dat mensen bij gedifferentieerde tol niet zullen 
moeten betalen aan de Kennedytunnel 

Een niet-doorgerekend en post-factum aangepast regeringsscenario wordt 
dus ‘beslist beleid’ ten nadele van een niet-doorgerekend alternatief 
zonder aanpassingen waarop wel een gevangenis is gebouwd. 

De gevangenis werd geopend op de dag van de regeringsbeslissing… 

 


