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Een wereld van verschil tussen Meccano en BAM-tracé op vlak van 
overkapping ring 

Kaarten op tafel: wat bedoelt de BAM met het begrip ‘overkapping’? 
 

Over het verschil tussen een echte overkapping en een deksel van 100 op 100 meter  
 
 

© 2014 stRaten-generaal 



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 



Meccanotracé door 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 



Overkapping bij Meccano creëert meerwaarde voor 
stadsontwikkeling en leefbaarheid in wijken en 

ontwikkelingssites rond het Sportpaleis 
‘Overkapping’ bij Oosterweel betekent status quo 

stadskanker, met lage luchtkwaliteit, hoge 
barrièrevorming en restruimtestedenbouw 

 
Potentie stadsontwikkeling zone rond R1 aan Sportpaleis: 
-  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 (BAM) of echte overkapping 

(Meccano) 
= wereld van verschil i.p.v. ‘weinig verschil’ 

 



Sleuf of echte overkapping? 

‘Overkapping’ bij Oosterweel Het echte werk bij Meccano 



Sleuf of echte overkapping? 
Oosterweel 

                               Meccano 



Citaat uit bezwaarschrift stRaten-generaal van 19 december 
2005 tegen Oosterweelverbinding: 

 “Wat betreft de eerste twee aspecten – stadsontwikkeling en leefmilieu - 
is er, denken wij, weinig dispuut: het alternatieve tracé gaat 
aanmerkelijk zorgzamer om met het stedelijk en natuurlijk weefsel (en 
met de potenties ervan) dan het tracé voorzien binnen het GRUP. 

 Dit is logisch, aangezien de politieke beslissing er kwam op basis van een 
technische en financiële logica veeleer dan gebruikmakend van 
stedenbouwkundige, medische, sociale of milieucriteria. 

 Op 18 juni 2005 wezen we daarop in een opiniestuk: ‘Door het 
inhoudelijke debat te ontmoedigen, hoef je bijna geen aandacht te 
schenken aan stedenbouwkundige, medische, sociale of milieucriteria. Zo 
kan de overheid zich verstoppen achter technische en financiële scenario’s 
die NV’s en tijdelijke verenigingen als alleenzaligmakend naar voren 
schuiven. Dit is precies wat in het Oosterweeldossier gebeurt’ (De 
Standaard).” 
 



 stRaten-generaal hamert vanaf dag 1 op het belang van een zorgzame 
omgang met het stedelijk en natuurlijk weefsel bij de besluitvorming over 
een nieuwe Scheldekruising. De NV BAM blijft het permanente installeren 
van een kilometerslange snelweg door de stad naar voor schuiven als 
alleenzaligmakend. We krijgen nu zelfs te horen dat een open sleuf ‘weinig 
verschilt’ van een overkapping. 

 Gelukkig roert inmiddels ook de wereld van de ruimtelijke planners zich in 
dit debat. Zo sprak professor André Loeckx, emeritus hoogleraar van het 
Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de 
KU Leuven, zich op 20 maart 2014 duidelijk uit over de kwestie. 

 Zie de volgende vijf slides hierna. 
 
 stRaten-generaal roept de BAM en de Vlaamse regering op om inferieure 

stadsontwikkeling vlak naast een open snelwegsleuf niet langer te 
‘verkopen’ als gelijkwaardig aan superieure stadsontwikkeling naast een 
echte overkapping 



ANDRE LOECKX, burgerlijk ir. architect 

Ringland Colloquium 20 maart 2014 de Singel Antwerpen 

Overkapping van de Antwerpse Ring? 
Bedenkingen vanuit stadsvernieuwing 
en stadsvernieuwingsprojecten 



Strategische  projecten van Groene Singel én Zachte Ruggengraat 
Deurne Noord: Schijnvallei en Rivierenhof als structurele dragers 
Overkapping lost flessenhals Schijnvallei op, verbetert hechting 
tussen Groene Singel en Rivierenhof en faciliteert relatie met Spoor 
Oost aan de overkant. 



Ijzerlaan-Lobroekdok: meest strategische/problematische sector 
van de Groene Singel: verdiepte maar niet overkapte Ring 
genereert barrières en restruimten rond Lobroekdok,  
zware infrastructuurwerken beperken ruimtelijke meerwaarde 
ondanks aanzienlijke investeringen in openbare ruimte. 
Overkapping faciliteert ruimtelijke samenhang en kwaliteit. 
 



stedelijke mutatie: kwaal en remedie 
Door groei en verdichting van de stad krijgen de vroegere 
vesten de facto  een centrale positie. Vesten worden 
binnenstedelijke boulevard en verwerven centraliteit of 
muteren tot binnenstedelijke snelweg. 
 
Vaak slikken stedelijke (ring)snelwegen zowel stedelijk als  
regionaal en internationaal verkeer. Binnenstedelijke 
snelwegen splijten de stad,  enclaveren buurten en genereren 
milieuschade. Stadsvernieuwing aan hun randen blijft precair. 
Restgroen en bermen opwaarderen tot een volwaardige 
groene ring is nagenoeg onmogelijk. 
 
Remedie: ‘de meervoudige ruimte’ als stedenbouwkundig  
project van de 21e eeuw. De overkapte ringsnelweg kan een 
‘meervoudige ruimte’ worden:  tegelijk  mobiliteitsdrager 
(regio+stad), publieke ruimte (strip/stem), voorzienigenstrook 
(voor stad en buurten), lineair park (met volwaardige park 
edges) etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

De overkapte Ring kan een nieuw soort stedelijke 
ruimte/infrastructuur worden die tegelijk structureel ordenend én 
verbindend is en die werkt als morfologische geleding op maat 
van de gehele stad en de stedelijke regio. 
 
de retoriek van kosten en baten 
In het debat overheersen de gekende termen: wegverkeer,  files,  
verloren tijd,  wegtracés, snelwegprofielen, tunnels, bruggen, zo 
mogelijk vertaald in cijfers (wagens, fijn stof,  kosten, 
uitvoeringstermijnen...). Baten en kosten worden afgewogen in 
deze termen. Weinig aandacht gaat naar 
  
1.  echte stedelijke vernieuwing in ruimte en infrastructuur 
2.  de kosten van verloren kansen voor stadsvernieuwing.  
 
Wat is de kost van  een geënclaveerde Luchtbal? Van een 
Slachthuissite, Spoor Oost of Schijnvallei met blijvende 
restruimten en een blijvende split tussen kant en overkant? Van 
gerenoveerde Centers naast een verkeersvallei? Van een 
problematisch Nieuw Zurenborg? Van het blijvende 
infrastucturengeweld aan Berchem Station? Van een groene 
flessenhals aan de Singel Zuid?   
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