
Oosterweeldossier  

Stand van zaken 

Bouwstenen voor een plan B 

 

Hortalezing stRaten-generaal, 28 april 2014 



Stand van zaken 



14 februari 2014: Vlaamse regering wachtte niet op plan-
MER om opnieuw voor BAM-tracé te kiezen 

 
 

Twee maten en twee gewichten 
November-december 2011: kennisgeving plan-MER Oosterweelverbinding; stRaten-generaal 

dient Meccanodossier van 51 blz. in, waarin vraag om overkapping huidige ring 
Maart 2012: Vlaamse regering verleent milieuvergunning voor gevangenis pal op 

Meccanotracé; weigert het geplande complex 100 meter noordwestwaarts op te schuiven 
 
April 2012: bouwwerken gevangenis worden opgestart; zelfde maand krijgt TV ROTS (Grontmij 

en Witteveen+Bos) opdracht van BAM voor verdere uitwerking BAM-tracé 
 ene tracé wordt gesaboteerd, andere tracé geoptimaliseerd: was toen al duidelijk 
 
In het verdere verloop van de MER-procedure: 
- enerzijds technische uitwerking en budgettering aanpassingen R1 Merksem/Deurne voor 

scenario met BAM-tracé (o.a. tunnel onder Albertkanaal + afbraak viaduct) 
 <-> anderzijds weigering uitwerken totale overkapping R1 Merksem/Deurne voor scenario 

met Meccano. Meccano en Oosterweel-Noord worden binnen MER uiteindelijk 
beoordeeld in combinatie met huidige viaduct i.p.v. voorgestelde overkapping 

- voorbereiding werken regeringstracé, incl. opstarten onteigeningen, proefboringen, 
juridisch verankeren werfzones, overdracht gronden, … 

 
Voorkeursbehandeling BAM-tracé <-> Meccano was nooit een optie voor de regering 



14 februari 2014: Vlaamse regering kiest voor BAM-tracé 
Plan-MER blijkt slechts formaliteit 

 
 

 
Vooringenomen politieke besluitvorming 
 
Donderdag 6 februari 2014: studiebureau Antea dient definitief milieueffectenrapport over 

Oosterweelverbinding en alternatieven in bij cel-MER (2000 bladzijden + bijlagen) 
Maandag 10 februari 2014 (= 2 werkdagen later): cel-MER verklaart MER-rapport conform, 

na druk vanuit kabinetten om hier spoed achter te zetten 
Woensdag 12 februari 2014 (= 2 werkdagen later): Vlaamse regering opteert voor BAM-

tracé, na ‘lectuur’ van MER-rapport 
Vrijdag 14 februari 2014: regeringsbeslissing 
 
Dinsdag 18 februari 2014 (= 2 werkdagen later): voorontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

BAM-tracé wordt reeds online gezet (127 bladzijden + plannen + 11 bijlagen); de 
volgende dag worden de adviesinstanties uitgenodigd voor een plenaire vergadering 

Einddoel: met oog op verkiezingen van 25 mei 2014 en perceptie van ‘daadkracht’ ten 
laatste op 4 april 2014 voorontwerp GRUP politiek goedkeuren, wat inmiddels is gebeurd 

 
 
Alternatieven waren nooit een optie voor de regering 



16 juni – 15 augustus 2014: openbaar onderzoek 
voorontwerp-GRUP Oosterweelverbinding 

 
Omschrijving functie Oosterweelverbinding in GRUP (p.8): 

 

BAM-tracé is dus een nieuwe internationale snelweg door de stad. 

Hoe ziet zo’n autostrade eruit? 
 



Voorontwerp-GRUP Oosterweelverbinding 18 februari 2014, 
situering plangebieden nieuwe autostrade door de stad Antwerpen: 
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Onderliggend wegennet 
* R1 wordt stedelijke expressweg 

Aanpak: doorgaand verkeer gaat rond de stad (ene historische kans op correctie) 
Ambitie: huidige ring wordt stedelijke expresweg voor bestemmingsverkeer: 
 = geen nieuwe verkeerswisselaars IN de stad + vereenvoudiging op- en afritten 
Doel: sanering van uitstoot en geluid nabij woongebieden + overkapping huidige ring 

Daar staat tegenover: het Meccanotracéé 



Eerste vraag: werkt de Meccano op vlak van mobiliteit? 
Ja, aldus het plan-MER in rapport 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%) 
 



Nieuwe verkeerswisselaars bij 
BAM-tracé 

Noordkasteel: zoek de verschillen 
Autostradepark bij Oosterweel Mensenpark bij Meccano 



Eenzelfde situatie 
aan het Sint-Annabos 

Autostradepark bij Oosterweel Mensenpark bij Meccano 

http://www.natuurpuntwal.be/uploads/images/Blokkersdijk/krtBLOK.gif


Eenzelfde situatie aan Antwerpen-
West 

Verkeerswisselaar + parallelweg 
bij Oosterweel 

Vereenvoudiging tot slechts 1 
op- en afrit bij Meccano 



Nieuwe verkeerswisselaars bij BAM-tracé 
Zoek de verschillen 

Open sleuf bij Oosterweel 
 Overkapping onmogelijk 

Overkapping bij Meccano 
 Overkapping evidentie 



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

= 18 baanvakken R1 (+ 50%) 

= 19.300 voertuigen per 

uur/avondspits (+ 60%) 

= toename verkeer aan 
Sportpaleis (+ 40%) 

= geen overkapping, wel 
dubbele ‘Boomse sleuf’ 

= lawaai 

= uitstoot 

= cosmetische 
stadsontwikkeling 

 

= 20ste-eeuwse aanpak 



 





Hollandse Knoop Oosterweel 
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Overkapping dus noodzakelijk 
Echter: Oosterweelverbinding OF overkapping 

Overkappingsonderzoek stad Antwerpen (2012): grootschalige 
overkapping enkel mogelijk mits 

* goed werkende tangenten rond de stad 
* minder complexe Ring 
MAAR: 
Oosterweelverbinding doet precies omgekeerde: 
• nieuwe tangent door de stad 
• toename complexiteit R1 
 
Het koppelen van de Oosterweelverbinding aan de huidige ring zal het 

overkappen van de R1 tussen Merksem (Groenendaallaan), Deurne 
(Sportpaleis) en Borgerhout definitief onmogelijk maken 

Belangrijkste reden: Europese 10-secondenregel weefbewegingen 
verkeerswisselaars BAM-tracé/R1Merksem en BAM-tracé/R1Deurne 

 
 
 



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’ 



Cynisme: BAM en regeringspartijen noemen overkapping 
ring inmiddels ‘aanvulling’ op eigen plannen 

Maar opvallend in dat verband: de technische studie van TV ROTS over 
hoe de koppeling van Oosterweel aan de Antwerpse ring er in die 
zone precies zal uitzien is nog steeds niet vrijgegeven, ook niet 
nadat oppositiepartijen daarom vroegen. 

Het plotse overkappingsenthousiasme van BAM en co staat in schril 
contrast met de feiten: open sleuf + Hollandse knoop. 

 

Het overkappingsdiscours van de BAM en de Vlaamse 
regeringspartijen weegt licht: graag alle kaarten op tafel, wanneer 
vage uitspraken worden gedaan die erop gericht zijn mee te surfen 
op het groeiende overkappingsdraagvlak bij vele Antwerpenaren. 

 



 
 
 
Bij aanleg van het Meccanotracé kan de R1 
probleemloos volledig ingetunneld worden 
 
= 13 baanvakken R1 

= 11.550 
voertuigen/uur/avondspits 

= afname verkeer aan 
Sportpaleis 

= overkapping 

= geen lawaai 

= minder uitstoot 

= kwaliteitsvolle 
stadsontwikkeling 

 

= 21ste-eeuwse aanpak 



Reeds bij lancering Meccano in 2010: 
overkapping integraal onderdeel van plan 
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Sportpaleis Sportpaleis 

Lobroekdok Lobroekdok 

Yzerlaanbrug Yzerlaanbrug 

Merksem Merksem 

Theunisbrug Theunisbrug 

 
 

             Overkapping reeds bij stRaten-generaal-tracé (2005-2010)   

Geldt ook bij Meccanotracé 

Merksem Merksem Ontwerpend onderzoek, stad Antwerpen 2009 
Zone Deurne/Merksem: What if bij keuze voor stRaten-generaal-tracé?  



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.” 

 
Reeds 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). 
 



SG-Hortalezing 29 januari 2013 – De Groene Wapper 
‘Antwerpen heeft nood aan woonuitbreidingsgebieden’ 



Voordelen Groene Wapper 

Parkboulevard op viaduct: 

- Groene verbinding tussen stadsdelen Luchtbal, 
Merksem, Deurne, Borgerhout, Antwerpen-noord 

- Uitzichtbalkon met zicht over de stad 

       = ‘t Groen Verdiep 

- Schakel in fietsroutenetwerk (super-connector) 

- Groendak van 2,2 km op 35 m 

 

 



Oosterweelinzet van stRaten-generaal sinds 2005: 
mobiliteitsoplossing = meerwaarde stedelijke leefkwaliteit 
Gelukkig roert inmiddels ook de wereld van de ruimtelijke 

planners zich in dit debat 
 

  

 

 Ringlandcongres, 20 maart 2014:  

 Professor André Loeckx, emeritus hoogleraar van 
het Departement Architectuur, Stedenbouw en 
Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven, spreekt 
zich duidelijk uit over het belang van een echte 
overkapping i.p.v. een Oosterweelsleuf. 

  



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. 
 



stRaten-generaal roept de BAM en de Vlaamse regering 
op om inferieure opsmuk naast een open snelwegsleuf 

niet langer te ‘verkopen’ als gelijkwaardig aan superieure 
stadsontwikkeling naast een overkapping 

 
 

Potentie stadsontwikkeling zone 62,5 ha 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 

Overkapping bij Meccano creëert meerwaarde voor 
stadsontwikkeling en leefbaarheid in wijken en projectsites 
rond het Sportpaleis 

‘Overkapping’ bij Oosterweel betekent status quo stadskanker, 
met lage luchtkwaliteit, hoge barrièrevorming en 
restruimtestedenbouw 



Verder blijkt uit het plan-MER: 
 

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



Vergelijking luchtkwaliteit 
Oosterweel en Meccano zonder 

sturing 

Verschilkaarten NO2 

stikstofdioxide 



1.2.0 Oosterweel + A102-R11bis 2.2.0 Meccano + A102-R11bis 
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Plan-MER deelrapport 10 p.18: uitleg waarom NO2 
(stikstofdioxide) zo belangrijk is als graadmeter voor 

verkeersvervuiling: 
 

 “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.” 



Plan-MER over de concentratie van NO2 
(stikstofdioxide) bij de diverse tracés: 

• Oosterweelverbinding: ‘De grootste 
concentratiestijgingen doen zich voor ter hoogte van 
Oosterweel/Haven RO, op Linkeroever en rond de R1 in 
deelgebied ‘Deurne N-Merksem-Luchtbal’.’ 

• Meccano: ‘Concentratiestijgingen situeren zich voor dit 
alternatief vooral in de zones ‘Haven LO’ en Haven RO’ 
waar er weinig of geen bewoning is.’ 

 

 Dit vertaalt zich in het MER-rapport ook in de nettobalansen ‘impact 
op omwonenden’: bij Meccano gaan telkens 70.000 Antwerpenaren 
erop vooruit in de vergelijking met Oosterweel  

 

 



14 februari 2014: Vlaamse regering 
kiest voor Oosterweel met 

gedifferentieerde tol 
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 



‘Vergetelheid’ in besluitvorming 

Bij vrijgave ontwerp-MER (8 november 2013) vernemen de BAM en de Vlaamse regering 
niet alleen: 

- exploitatievariant regering (tol aan Oosterweel + vrachtverbod aan KT) ‘contraproductief’ 

- Meccano met trajectheffing (= gedifferentieerde kilometerheffing) werkt en is beter voor 
de leefbaarheid 

Maar ook: gedifferentieerde tol eveneens goede optie voor sturing 

Probleem: enkel Oosterweel doorgerekend met gedifferentieerde tol 

 

BAM had toen opdracht moeten geven om alsnog ook de alternatieven 
door te rekenen met gedifferentieerde tol, met het oog op faciliteren 
correcte afweging door regering 

Precedent hiervoor op 21 april 2005: BAM liet het op 23 december 2004 
door de dienst-MER goedgekeurde plan-MER (nog met viaduct) 
afkeuren uit vrees voor latere aanvechten GRUP bij Raad van State 
wegens ‘niet aanwendbaar’ zijn van plan-MER 

 



‘Vergetelheid’ in besluitvorming 

 

Wat gebeurt in de plaats?  
1. druk op studiegroep Antea om zo vlug mogelijk een definitief MER af 

te leveren 
2. opdracht afwerken visueel materiaal aanpassingen BAM-tracé aan R1 
 
 
14 februari 2014: Vlaamse regering laat eigen exploitatievariant los, 

opteert voor Oosterweel met gedifferentieerde tol 
Voorstanders van alternatieven stellen vast dat hun tracés niet zijn 

doorgerekend met nieuwe exploitatievariant + dat enkel voor 
scenario met BAM-tracé R1 Sector Oost mocht worden hertekend 

 



Wat zijn de gevolgen van het ‘niet doorrekenen’ van 
het scenario Meccano met gedifferentieerde tol? 

Die zijn verregaand, want voor de vergelijking van beide alternatieven 
leidt dit tot een waslijst van kennislacunes: 

• -          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 voor al deze 

parameters wordt onmogelijk. Hooguit kunnen appels met peren 
worden vergeleken, wat de regeringspartijen onophoudelijk doen. 



Persbericht stRaten-generaal 
16 februari 2014 

  

Reparatie MER-rapport Oosterweelverbinding 
biedt uitweg voor Vlaamse regering 

Alsnog op korte termijn alternatieven doorrekenen 
met gedifferentieerde tol kan jarenlange 
procedureslag voorkomen 

 

= communicatie twee dagen na regeringsbeslissing 



14 maart 2014 
Voorstel van resolutie Open Vld en Groen  

 ‘Alle alternatieven dienen gelijk behandeld en 
onderzocht te worden. Daarom vragen de 
indieners expliciet dat de Vlaamse regering 
alsnog alle tracé-varianten op een gelijke wijze 
doorrekent. Door bijvoorbeeld de 
verkeersmodellering met gedifferentieerde tol 
door te rekenen voor zowel de Meccano- als de 
Oosterweel-Noordvariant kan ze het signaal 
geven de belangengroepen ernstig te nemen. 
Bovendien kunnen bij de dialoog dan appelen 
met appelen vergeleken worden.’ 



Analyse Bart Somers (Open Vld) in De 
Morgen, 15 maart 2014: 

 "Wat wij voorstellen, levert net tijdswinst op. Als 
de Vlaamse regering die berekening niet toepast, 
riskeert ze een heruitgave van 2005. Dan zullen 
actiegroepen opnieuw een juridische veldslag 
voeren en een referendum afdwingen. De huidige 
aanpak van de regering veroorzaakt wrevel en 
opstandigheid. Wij eisen dat minister-president 
Kris Peeters (CD&V) respect opbrengt voor alle 
drukkingsgroepen en hun voorstellen doorrekent. 
Want nu is er geen draagvlak voor zijn plannen." 
 



Persconferentie stRaten-generaal 
18 maart 2014 

 Waarom het laten doorrekenen van Meccano en de andere 
alternatieven op een gelijke wijze als de Oosterweelverbinding een 

daad van voorzienig bestuur is, en de politieke weigering daartoe niet 

 Over  de politieke korte termijn (= electorale agenda) en de procedurele lange 
termijn (= maatschappelijk draagvlak) 



Reactie BAM: geen 
Reactie Vlaamse regering: geen 

 Maar achter de schermen improvisatie binnen kabinet-Crevits: buiten 
de MER-procedure om wordt een gedeeltelijke doorrekening van 
Meccano en Oosterweel-Noord met gedifferentieerde tol besteld 
bij het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) 

Kennislacunes in een MER-rapport moeten echter worden ingevuld 
door de opmakers van het MER-rapport en worden goedgekeurd 
door de dienst-MER 

Het is niet aan een politiek kabinet om na oplevering van een plan-
MER om redenen van politieke communicatie kennislacunes binnen 
dat plan-MER te laten opvullen 

Bovendien: voor invulling van de kennislacunes over bv. luchtkwaliteit 
en geluidsimpact bij Meccano en Oosterweel-Noord met 
gedifferentieerde tol wordt blijkbaar geen opdracht gegeven 



3 april 2014, daags voor de 
regeringsbeslissing over het voorontwerp-

GRUP Oosterweelverbinding 
 
Het Vlaams Verkeerscentrum toont op een drafje vijf slides over de 

politiek bestelde doorrekeningen aan een verbouwereerd 
parlement. Een rapport over de studie wordt niet vrijgegeven en is 
er blijkbaar ook niet. 

 
Uit de slides blijkt dat Meccano en Oosterweel-Noord met 

gedifferentieerde tol goed scoren 
• Bv. indicatoren voor de verzadigingsgraad van het wegenstelsel 

tijdens bv. de avondspits komen dichter bij mekaar: 8 voor 
Oosterweel, 9 voor Meccano en Oosterweel-Noord 

• Eenzelfde verhaal voor bv. de snelheid op de zuidelijke ring tijdens 
de avondspits: met 104/105 km/uur hijsen Meccano en 
Oosterweel-Noord zich er naast Oosterweel (106 km/uur).  

 
 

 
 



Doorrekeningen Meccano en Oosterweel-
Noord met gedifferentieerde tol 

Uit beknopte ppt-presentatie in Vlaams parlement, 3 april 2014 

1. Eerder: valse vergelijking (appels en peren) tussen REF1.2.4 en REF 2.2.0 

2. Bij Meccano REF 2.2.0 (zonder sturing) lag de verzadigingsgraad aan de 
Kennedytunnel bij ochtend- en avondspits in beide richtingen tussen de 95 
en de 105%. Bij Meccano REF 2.2.4 (met gedifferentieerde tol) komen 
ineens verzadigingsgraden van 48, 60 en 73% uit de bus. Zeer goed dus. 

 

 

OSP ASP OSP ASP OSP ASP OSP ASP OSP ASP OSP ASP

West -> Oost 97 85 50 (- 47) 35 (- 50) 101 97 73 (- 28) 60 (- 37) 101 99 72 (- 29) 60 (- 39)

Oost -> West 79 100 29 (- 50) 70 (- 30) 95 105 48 (-47) 90 (- 15) 97 105 43 (- 54) 87 (- 18)

REF3.2.4

I/C verhouding Kennedytunnel

REF1.2.0 REF1.2.4 REF2.2.0 REF2.2.4 REF3.2.0

Oosterweelverbinding Meccanoverbinding Oosterweel-noord verbinding



Doorrekeningen Meccano en Oosterweel-
Noord met gedifferentieerde tol 

Uit beknopte ppt-presentatie in Vlaams parlement, 3 april 2014 

3. Buiten beeld gehouden wordt bovendien dat het resterende verschil tussen Oosterweel en 
Meccano in avondspits aan Kennedytunnel rechtstreeks gekoppeld moet worden aan de 60% 
verkeerstoename bij Oosterweel aan oostelijke ring (19.000 voertuigen per uur aan 
Sportpaleis) en status quo in zelfde zone bij Meccano 

  gevolgen van dat laatste: 18 rijstroken bij Oosterweel en 13 rijstroken bij Meccano 
 
4. Verder illustreert deze oefening hoe eenzijdig de Vlaamse regering en het VVC de vergelijking 

tussen mobiliteitsresultaten van Oosterweel en alternatieven benaderen: verzadigingspeilen 
van 29% en 35% zijn inderdaad ‘beter’ dan verzadigingspeilen van 48% en 60%. Maar die 
laatste cijfers betekenen nog altijd: slechts halve benutting capaciteit Kennedytunnel. 

  nastreven benutten slechts 1 rijstrook Kennedytunnel (= 33%) is absurd 
 
 

 

OSP ASP OSP ASP OSP ASP OSP ASP OSP ASP OSP ASP

West -> Oost 97 85 50 (- 47) 35 (- 50) 101 97 73 (- 28) 60 (- 37) 101 99 72 (- 29) 60 (- 39)

Oost -> West 79 100 29 (- 50) 70 (- 30) 95 105 48 (-47) 90 (- 15) 97 105 43 (- 54) 87 (- 18)

REF3.2.4

I/C verhouding Kennedytunnel

REF1.2.0 REF1.2.4 REF2.2.0 REF2.2.4 REF3.2.0

Oosterweelverbinding Meccanoverbinding Oosterweel-noord verbinding



Eerste resultaten bewijzen het: actiegroepen en oppositie 
hadden gelijk om doorrekeningen alternatieven met 

gedifferentieerde tol te eisen! 

Maar mobiliteitsberekeningen zijn slechts de dragers voor 
wat echt telt in een milieueffectenrapport: de impact op 
de leefbaarheid. 

Het is dat laatste waar de Antwerpenaar wakker van ligt. 
Meccano en Oosterweel-Noord komen goed uit de nieuwe 

mobiliteitsberekeningen van het Vlaams 
Verkeerscentrum; nu nog de gevraagde doorrekeningen 
voor luchtkwaliteit en geluidsimpact van deze tracés 
met het scenario ‘gedifferentieerde tol’ laten maken. 
 



Meccano Ref 2.2.4 
 

? 
 

= niet berekend 
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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 we te zien willen 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) 

 

 



Stand van zaken 

Zolang Meccano en de andere alternatieven ook voor effecten 
luchtkwaliteit en geluid niet zijn doorgerekend met 
gedifferentieerde tol blijft een correcte vergelijking binnen het plan-
MER onmogelijk en blijft bijgevolg het GRUP onvolledig 

Zolang de Vlaamse regering en de BAM dit niet remediëren: risico 
juridische impasse vanaf voorjaar 2015 (bij eventuele goedkeuring 
GRUP door Vlaamse regering), wanneer hierover verzoekschrift zal 
worden ingediend bij de Raad van State 

De Vlaamse regering weet dit 
Vraag is: verkiest de regering te pokeren, of geeft ze de BAM alsnog de 

opdracht om een correct en volledig plan-MER te laten maken? 
 
De Antwerpenaren hebben recht op invulling van deze kennislacune, 

omdat het over hun leefkwaliteit gaat 
 



Vervolg? 
 



Vervolg? 
Formele procedures 

1. Plan-MER 
 bij kennisgeving eind 2011: inspreken alternatieven: is gebeurd 
 bij conform verklaren plan-MER: verzoekschrift Raad van State: is inmiddels gebeurd  

 
2. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
 openbaar onderzoek 16 juni-15 augustus 2014: bezwaarschrift + advies 
 bij eventuele definitief goedkeuren ervan in april 2015: verzoekschrift Raad van State: aanvechten plan MER 

op grond van kennislacunes, ongelijke behandeling alternatieven, negeren richtlijnen en bijgevolg 
onvolledigheid GRUP 

 
3. Project-MER 
 bij kennisgeving oktober 2014: inspreken opmerkingen + ombudsman: plan-MER aanvechten op grond van 

ongelijke behandeling (‘wegschrijven’) alternatieven 
 
4. Stedenbouwkundige vergunning 
 openbaar onderzoek najaar 2015: bezwaarschrift + advies 
 mogelijkheid volksraadpleging 

 
5. Milieuvergunning bouwwerken en werven 
 openbaar onderzoek: bezwaarschrift + advies 
 
Parallel bij dit alles: zelfde procedures voor A102 en R11bis die samen met Oosterweelverbinding Masterplan 

van de Vlaamse regering vormen – momenteel in fase 1 
 


