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Bezwaarschrift van stRaten-generaal 
bij het voorlopig vastgestelde GRUP ‘Oosterweelverbinding’ 
14 augustus 2014 
 
Aan de Vlaamse Regering,  
p/a Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19, bus 16, 1210 Brussel 
 
 
Dit bezwaarschrift bestaat uit drie delen. 
   Het eerste deel betreft de schijn van partijdigheid die is gewekt bij de totstandkoming van 
diverse wettelijk voorgeschreven onderzoeksrapporten (o.a. plan-milieueffectenrapport 
Oosterweelverbinding), op basis waarvan de beleidskeuze vervat in het ontwerp-GRUP zelf 
onvermijdelijk ook blijk geeft van vooringenomenheid. Vooringenomenheid bleek ook uit 
overheidshandelen tijdens het MER-onderzoek en bij de opstart van het huidige openbaar 
onderzoek. 
   In een tweede deel wordt ingegaan op fundamentele kennislacunes die nog dienen ingevuld 
vooraleer een wettelijk correcte en maatschappelijk gedragen beleidskeuze kan worden 
gemaakt. 
   In een laatste deel staan we stil bij de voorbarigheid van de beleidskeuze zoals die in het 
openbaar onderzoek wordt voorgelegd, met verwijzing naar de eerste twee delen en 
toevoeging van bijkomende argumentatie. 
   Om deze redenen tekent stRaten-generaal tijdens dit openbaar onderzoek bezwaar aan tegen 
het voorstel van een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Oosterweelverbinding’. 
 
 
 
1. Schijn van partijdigheid 
 
Dit ontwerp-GRUP dient gesitueerd binnen een breder verband. Het is de resultante van een 
besluitvormingsproces waarbinnen het plan-MER Oosterweelverbinding (kortweg ook ‘plan-
MER’) een sleuteldocument is, gelet op de scope, het volume en de tijdsduur van het erin 
vervatte onderzoek naar de Oosterweelverbinding en mogelijke alternatieven. 
   We staan daarom uitgebreid stil bij de totstandkoming en de inhoud van dit 
wetenschappelijk rapport, als insprekers van een van de alternatieven erin onderzocht, nl. het 
Meccanotracé. Dit ook omdat het huidige openbaar onderzoek over het voorlopig vastgestelde 
GRUP ‘Oosterweelverbinding’ tevens het moment is van openbaar onderzoek over het plan-
MER, als wettelijk voorgeschreven beleidsvoorbereidend rapport dat niet eerder werd 
voorgelegd aan de bevolking. 
   Ook plaatsen we opmerkingen bij de aan het ontwerp-GRUP toegevoegde MKBA-studie. 
 
 
1.1 Plan-MER 
 
1.1.1. 
In april 2011 raakt bekend dat studiegroep Antea in opdracht van de Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel (BAM) een plan-MER zal maken over de Oosterweelverbinding en 
mogelijke alternatieven.  
   Op 4 juli 2011 mailt Paul Arts (Antea), projectleider voor het plan-MER, naar Johan 
Uytdenhouwen, bedrijfsjurist bij BAM, met Leo van der Vliet (manager bestuurlijke zaken bij 
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BAM) en Jan Parys (plan-MER-coördinator voor Antea) in cc. De mail toont aan binnen 
welke contouren studiegroep Antea de opdracht mag uitvoeren. We geven enkele citaten. 
 
‘Kun je mij de e-mailadressen van alle MER-deskundigen bezorgen, zodat ik daar zicht op 
kan krijgen?’ 
Studiegroep Antea haalde de opdracht binnen voor het coördineren van het onderzoek, maar 
het echte onderzoek zal worden gevoerd door MER-deskundigen aangesteld door BAM. Om 
redenen die we verder uiteenzetten zal dit de onafhankelijkheid van het onderzoek in het 
gedrang brengen. 
 
‘Wanneer verwachten jullie de respons op onze scopenota (van ARP maar ook en vooral 
vanuit de IKW?)’ 
IKW staat voor interkabinettaire werkgroep, dit is de vergadering waarin de kabinetschefs van 
de Vlaamse ministers overleggen. De mail maakt duidelijk dat reeds van in den beginne de 
politieke kabinetten mee bepalen wat in het plan-MER mag worden onderzocht. BAM wacht 
op instructies en goedkeuring van de kabinetten, die worden doorvertaald naar studiegroep 
Antea. Het is een oud zeer binnen het Oosterweeldossier: de vaststelling dat politieke 
kabinetten steeds weer de werkelijke controlekamers van ‘onafhankelijk’ studiewerk en een 
‘autonome’ BAM blijken te zijn. Ook hierop komen we verder terug.  
 
‘Indien toegestaan wordt dat we in functie van de NPC (beschrijving alternatieven) contact 
hebben met de actiegroepen, moet hier ook de nodige tijd voor gelaten worden (als we ermee 
overleggen en dan opleggen dat ze binnen de drie dagen een tekst moeten inleveren, zullen ze 
dat wellicht weer als een slinks maneuver interpreteren ☺)’ 
Voor het logische contact opnemen met insprekers van alternatieven met het oog op een 
correcte beschrijving van hun te bestuderen alternatieven heeft studiegroep Antea 
toestemming nodig, zo blijkt. Van wie die toestemming moet komen is niet duidelijk, maar de 
vaststelling alleen al is bevreemdend en geeft aan dat de decretaal voorziene ‘volledige 
onafhankelijkheid’ van de MER-coördinator hier relatief is. 
   Zelf hebben we tijdens het gevoerde plan-MER-onderzoek mogen ervaren dat de 
beweegruimte van de studiegroep inderdaad klein was in deze. Bij elk overlegmoment tussen 
Antea en onszelf als insprekers van het Meccano-alternatief waren behalve mensen van de 
cel-MER ook steeds personeelsleden van BAM aanwezig, incluis de reeds vermelde 
bedrijfsjurist en de manager bestuurlijke zaken (de verslagen en het mailverkeer over deze 
vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij de cel-MER). Wat zij verloren hebben op 
technische vergaderingen van decretaal onafhankelijke MER-onderzoekers en insprekers van 
een alternatief: we weten het niet. Wel weten we dat hun aanwezigheid de sfeer van het 
overleg beïnvloedde (waarmee we bedoelen: negatief beïnvloedde – de cel-MER moest soms 
tussenkomen bij woordenwisselingen tussen BAM en wijzelf) en op die manier ook de 
richting en zelfs het tempo van het onderzoek. Een en ander betekende ook dat BAM als 
inspreker van een van de te onderzoeken alternatieven (Oosterweelverbinding) een 
voorkeursbehandeling kreeg, door behalve bij technisch overleg over het eigen tracé ook 
betrokken te worden bij technisch overleg over alternatieven van derden. Dat privilege 
genoten andere insprekers niet.  
   Art. 4.2.9, §2 DABM stelt nochtans het volgende: 
 
 ‘De erkende MER-coördinator mag geen belang hebben bij het voorgenomen plan of 
programma of de alternatieven, noch betrokken worden bij de latere uitvoering van het plan 
of programma. Hij voert zijn opdracht volledig onafhankelijk uit.’ 
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Het is, gelet op de jarenlange animositeit reeds tussen enerzijds BAM en anderzijds de 
Antwerpse actiegroepen, niet te geloven dat dit de context bleek van het onderzoek, i.e. een 
BAM die zichtbaar de werkwijze van Antea bewaakte en controleerde tijdens overleg met 
insprekers van alternatieven en daarbij ook actief tussenkwam. 
   In de periode november 2008-februari 2009 hebben we mogen deelnemen aan het tot dusver 
enige werkelijk onafhankelijke alternatievenonderzoek in het Oosterweeldossier, onder 
supervisie van de Dienst Algemeen Regeringsbeleid (DAR), i.e. de administratie, uitgevoerd 
door het studiebureau Arup/SUM. Het was toen de evidentie zelve dat insprekers van een 
alternatief apart geconsulteerd werden bij overleg over hun alternatief en niemand een 
voorkeursbehandeling kreeg. BAM, de stad Antwerpen en stRaten-generaal kregen er een 
gelijke behandeling, niemand zat als controlerende instantie mee aan tafel bij technisch 
overleg over het alternatief van een ander. 
   Een half jaar na dit onafhankelijke alternatievenonderzoek kwam, na de volksraadpleging, 
de politieke belofte dat BAM ontmanteld zou worden en het beheer van het Oosterweeldossier 
ingeschoven zou worden in de administratie. We waren er blij om, hopend op een bevrijdende 
doorstart van het dossier. Het is helaas nooit gebeurd. BAM bleef in de drivers’ seat, als ogen 
en oren van politieke kabinetten en als opponent van actiegroepen en burgerbewegingen in 
plaats van neutrale uitvoerder van een overheidsopdracht. 
   De neerbuigende commentaar over de actiegroepen in de mail – bezegeld met een 
verstandhoudelijke knipoog in de vorm van een smiley – illustreert dat studiegroep Antea 
reeds vroeg in het MER-onderzoek meegezogen blijkt in de BAM-vooringenomenheid jegens 
insprekers van alternatieven. Van een neutrale opstelling in dat verband was toen al geen 
sprake meer bij zij die ‘onafhankelijk’ een MER-rapport moesten opmaken. 
 
1.1.2. 
In deelrapport 1 van het plan-MER Oosterweelverbinding staat op p.12 de lijst van door BAM 
aangestelde MER-deskundigen. Nader onderzoek leert dat – op één uitzondering na – alle 
MER-deskundigen werken voor een van de drie bedrijven die, toen de MER-deskundigen 
werden aangesteld, samen het tijdelijke samenwerkingsverband TV SAM vormden. De ene 
uitzondering werkt nu voor het studiebureau TML, maar in 2011 werkte ook hij voor TV 
SAM, als contactpersoon bij de opmaak van de eerste verkeersstudie over het nieuwe 
Masterplan 2020 mét Oosterweelverbinding. 
   Antea coördineerde dus de opmaak van het plan-MER Oosterweelverbinding, maar de 
deelrapporten zijn geschreven door personeel van Arcadis, Grontmij en Technum, die 
verenigd in TV SAM tot eind 2011 en dus ook op het moment van aanstelling van de MER-
deskundigen het bedrijfsadres (Rijnkaai 37) deelden met BAM. Als tijdelijke vennootschap 
gehuisvest in de Coveliersstraat 15 werkte TV SAM ook later nog voor de BAM, o.a. bij de 
uitwerking van andere projecten uit het Masterplan 2020 (bv. Brabo 2). 
   TV SAM verrichte vanaf 28 september 2001 tot 2011 – ofwel een decennium lang – alle 
studiewerk voor de concrete uitwerking van de Oosterweelverbinding. Vanaf 2003 gebeurde 
dat in opdracht van BAM. Het algemene rechtsbeginsel ‘nemo iudex in causa sua’ (niemand 
kan rechter zijn in eigen zaak) wordt in het plan-MER Oosterweelverbinding bijgevolg op wel 
zeer grondige wijze met de voeten getreden, gelet op de vaststelling dat een van de te 
evalueren projecten het ‘kind’ is van TV SAM. Nochtans werd bij de parlementaire 
voorbereiding van de MER-regelgeving de ‘second opinion’ als doelstelling vooropgesteld:  
 
‘Naast het feit dat op een verantwoorde manier informatie wordt ingezameld en 
geïnterpreteerd ter ondersteuning van een te nemen beslissing, moet het MER zorgen voor 
een tweede, onafhankelijke en deskundige stem die weerklinkt naast de opinie van de 
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initiatiefnemer’ (Parl. St. Vlaams Parlement, stuk 1312/1, 2001-2002, p.50). In het parlement 
werd bijkomend gesteld dat dit moet worden gewaarborgd door een ‘onafhankelijk team’.  
 
Niemand is naïef in deze: we twijfelen niet aan de deskundigheid van de MER-deskundigen, 
maar wie een ‘tweede’ stem wil horen over het project van een studiebureau gaat bij een 
ander studiebureau te rade. Punt. Dat is de essentie van een ‘second opinion’, evenals de 
onafhankelijkheid van die stem. Wie daarentegen te rade gaat bij de ‘eerste’ stem, die krijgt 
een kritische verdediging van het eigen project, dat steeds als beter zal worden beschouwd 
dan extern geformuleerde alternatieven. Het mag dus niet verrassen dat dit ook de teneur is 
van het plan-MER: uit het ‘onderzoek’ blijkt dat diverse alternatieven goed scoren, waarbij … 
de Oosterweelverbinding de beste optie zou zijn. 
   Op 4 december 2010 uitte Vlaams parlementslid Rudi Daems, een van de 
Oosterweelspecialisten in het parlementair halfrond en als dusdanig geprezen door vriend en 
vijand, de volgende bedenking op Radio Centraal:  
 
‘De uurlonen van TV SAM zijn een verschrikkelijk dure affaire geweest, 100 miljoen euro 
onderzoekskosten. Een zeer onkies verhaal, het had beter geweest dat BAM geen apart vehikel 
was, maar een cel binnen de overheid. TV SAM danste naar de pijpen van BAM en leverde 
wat van hen gevraagd werd.’ 
 
Op een meer diplomatische wijze maakte de auditeur van de Raad van State eenzelfde 
vaststelling in de aanloop naar het zogenaamde Pomphuisarrest (10 februari 2010), waarin 
belangenvermenging binnen het MER-onderzoek ter beoordeling was voorgelegd:  
 
‘Het valt dan ook moeilijk in te zien hoe een studieopdracht aangaande een alternatief tracé 
dat tegelijk een fundamentele kritiek inhoudt op het eigen studiewerk, volledig onpartijdig en 
in volledige onafhankelijkheid kan worden uitgevoerd door hetzelfde studiebureau dat tot dan 
alle studiewerk ter voorbereiding van de bouw van de Oosterweelverbinding heeft 
gecoördineerd.’ 
 
Om formele redenen werd het beroep in deze zaak verworpen, maar de BAM, als NV 
opererend voor de gedagvaarde Vlaamse regering, besefte ongetwijfeld dat ze toen door het 
oog van de naald kroop. Eerder had de Vlaamse ombudsman na een grondig onderzoek van 
acht maanden op 18 juni 2008 reeds geoordeeld dat een klacht door stRaten-generaal 
ingediend over dezelfde vermeende belangenvermenging gegrond was. Op 22 november 2007 
hadden we die klacht ingediend, nadat we vaststelden dat het door ons voorgelegde 
alternatieve tracé ten onrechte en op basis van een creatieve invulling van het ‘onderzoek’ 
tijdens de project-MER-procedure was weggeschreven door werknemers van TV SAM o.l.v. 
een MER-coördinator die eveneens op de loonlijst van TV SAM stond. Zo werd toen bv. 
gesteld dat ons tracé door het natuurreservaat De Kuifeend liep, terwijl het er in werkelijkheid 
kilometers van verwijderd bleef. Eenzelfde ‘brede’ beschrijving van getroffen gebieden duikt 
overigens ook in het plan-MER Oosterweelverbinding op bij de evaluatie van het 
Meccanotracé, bv. in relatie tot de groengebieden Halve Maan en Groot Rietveld – zie onder 
1.1.7.  
   Toch stelde BAM in 2011 opnieuw een team van MER-deskundigen samen die allen 
werkten voor de tijdelijke vennootschap die letterlijk binnenshuis opereerde. 
   Had BAM misschien weinig keuze bij het vinden van MER-deskundigen voor de opmaak 
van het plan-MER Oosterweelverbinding? Helemaal niet, zo blijkt. Op de lijsten van MER-
deskundigen zoals gepubliceerd op de website van LNE staan tientallen MER-deskundigen, 
van wie telkens slechts een handvol voor Grontmij, Arcadis of Technum werkt. We kijken 
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even naar de lijst van 23 juni 2014. Discipline geluid en trillingen: 44 MER-deskundigen, van 
wie 5 werkend voor een van de drie TV SAM-bedrijven en dus 39 (!) niet. Discipline lucht: 
35 deskundigen, van wie 6 werkend voor een van de drie TV SAM-bedrijven. Discipline 
bodem: 44 deskundigen, van wie 8 werkend voor een van de drie TV SAM-bedrijven. 
Discipline water: 72 deskundigen, van wie 11 werkend voor een van de drie TV SAM-
bedrijven. Discipline fauna en flora: 28 MER-deskundigen, van wie 7 voor TV SAM. 
Enzovoort. Je moet heel erg je best doen om voor alle disciplines samen enkel bij mensen van 
Grontmij, Arcadis of Technum uit te komen, de studiebureaus die toen BAM de MER-
deskundigen aanduidde voor BAM werkten. Statistisch is een dergelijk scenario uitgesloten, 
in het echte leven roept zo’n overduidelijk gestuurde opdrachtgeving blijkbaar geen enkele 
vraag op bij de Vlaamse overheid. 
   Het kan ook anders: uit dezelfde lijsten van MER-deskundigen werd bij de samenstelling 
van het team MER-deskundigen dat in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer 
momenteel de plan-MER A102/R11bis opmaakt niemand geselecteerd van een van de drie 
BAM-studiebureaus. Studie verrichten over nieuwe snelwegen in en rond Antwerpen zonder 
al bij aanvang partijdigheid in het onderzoek in te bouwen: het kan dus. 
   Bovenstaande toont aan dat BAM uitsluitend en doelgericht ‘eigen’ deskundigen aanstelde 
voor het MER-onderzoek. Ook toen in de loop van het onderzoek twee MER-deskundigen 
werden vervangen, bleken enkel Technum en Grontmij die te kunnen leveren (bijzondere 
aanvullende richtlijnen 30 mei 2013). 
   Als bewaker van het MER-proces had de cel-MER, na zorgvuldige belangenafweging, 
rekening houdend met de historie van het dossier en optredend namens de Vlaamse overheid, 
niet mogen toestaan dat dit gebeurde. De objectiviteit van een MER-rapport is een zeer 
belangrijke kwaliteit die niet aan twijfel onderhevig mag zijn. 
   Een team van TV SAM-gerelateerde MER-deskundigen kan bezwaarlijk onafhankelijk en 
onpartijdig genoemd worden bij de opmaak van een plan-MER over de 
Oosterweelverbinding, aangezien zij dit door hun eigen bedrijven ontwikkeld en onderbouwd 
bouwproject moeten beoordelen en afzetten tegen alternatieven die door hun opdrachtgever 
BAM in het verleden nadrukkelijk werden afgewezen. Men kan aan een persoon die 
meegewerkt heeft aan het opstellen van een ontwerp niet vragen om zijn eigen taak te 
evalueren ten opzichte van het algemeen belang (Raad van State 24 november 1998 m.b.t. de 
Waalse MER-reglementering). 
   Als gevolg van dit alles is een schijn van partijdigheid ontstaan, die niet ontkracht wordt in 
het onderzoek zelf. 

   Voor de volledigheid voegen we in dit deel ook toe dat in de reeds vermelde lijst van MER-
deskundigen op p.12 van deelrapport 1 van het plan-MER geen erkenningsnummer of – 
datum is ingevuld bij de MER-coördinator Jan Parys. Volgens art. 10, §3 van het decreet van 
18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en 
veiligheidsrapportage, dient de MER-coördinator zelf nochtans een erkende MER-deskundige 
te zijn.  
   In het regeringsbesluit over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding van 4 april 2014 
lezen we: ‘Het Plan-MER Oosterweelverbinding is opgesteld door erkende deskundigen 
onder coördinatie van erkend deskundige en MER-coördinator Jan Parys.’ Dit is slechts het 
geval, wanneer kan aangetoond worden dat Jan Parys bij start en afronden van het plan-MER 
voorkwam op de lijst van MER-deskundigen en toen beschikte over een erkenning als MER-
deskundige. 
   Misschien niet gerelateerd hieraan maar evengoed mogelijk relevant in dit kader: in de 
richtlijnen voor het plan-MER A102/R11bis, p.11 (8 april 2014) wordt het volgende gemeld 
over de positie van Jan Parys als MER-coördinator: 
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‘Over de in de KG voorgestelde mer-coördinator kan de administratie momenteel geen 
beslissing nemen en dit in afwachting van de uitvoeringsreglementering, die de erkenning van 
de mer-coördinator zal regelen en zal toelaten een beslissing te nemen over de voorgestelde 
mer-coördinator. Het staat u vrij ondertussen de voorgestelde mer-coördinator te behouden.’ 
 
1.1.3. 
Partijdigheid (vooringenomenheid) bij de opmaak van een onderzoek kan zich uiten op vele 
wijzen. Een ervan is eenzijdigheid bij het interpreteren en formuleren van de 
onderzoeksresultaten. We geven een fundamenteel voorbeeld. 
   Uit het MER-onderzoek (deelrapport 4 Mobiliteit) blijkt dat zowel de Oosterweelverbinding 
als het Meccanotracé de zuidelijke R1 (Antwerpse ring) ontlasten: ze halen er allebei 
significant veel verkeer weg, Oosterweel iets meer dan Meccano (bv. REF 120 = I/C 89%, 
REF 220 = I/C 93%). Bij Oosterweel blijkt het om een verschuiving te gaan van 
verkeerstromen die via de nieuwe (derde) Scheldekruising naar een ander deel van de 
Antwerpse ring rijden, nl. de oostelijke R1, in het rapport sectie ‘Oost-Noord’ genoemd, 
concreet de zone van Luchtbal/Merksem tot Sportpaleis/Borgerhout. Bij Meccano zien we een 
verschuiving van verkeerstromen naar de zone van de haven. Een en ander vertaalt zich ook 
in de gezondheidskaarten, waarover later meer. 
   In die sectie ‘Oost-Noord’ rijden vandaag (= scenario Bestaande Toestand, p.38) 12.100 
personenwagenequivalenten (pae) per uur in de avondspits (17-18u). In een scenario REF 120 
(= met Oosterweel) worden dat er 17.500/uur (p.79), in een scenario REF 220 (= met 
Meccano) 12.050/uur (p.119). In het scenario ‘beslist beleid’ zoals dat vertaald is in het 
voorliggende Regeringsbesluit van 4 april 2014, nl. REF 124 ofwel Oosterweelverbinding met 
gedifferentieerde tol, worden het er 19.300/uur (p.232). Cijfers voor een gelijkaardig scenario 
Meccano met gedifferentieerde tol ontbreken in het plan-MER, waarover meer in het tweede 
luik van dit bezwaarschrift onder 2. Kennislacunes. 
   Voor een goed overzicht en navenant begrip lijsten we bovenstaande gegevens nog eens op 
in een tabel, waaraan we ook de cijfers voor de lokale druk op het wegnet (I/C) toevoegen: 
 

• Bestaande toestand  12.100  I/C 72% 
• BAM-tracé scenario 120  17.500  I/C 71% 
• BAM-tracé scenario 124 19.300  I/C 78%    

 = regeringsbeslissing 
• Meccanoscenario 220  12.050  I/C 60% 

 
De logische vraag die bij het bekijken van deze gegevens rijst is: hoe kan het dat bij een 
toename met ruim 50% van het aantal voertuigen de druk op het wegnet niet toeneemt? Een 
concrete verklaring hiervoor wordt nergens in deelrapport 4 van het plan-MER gegeven. De 
vraag is nochtans relevant binnen het kader van een milieueffectenrapport, want vermoedelijk 
ligt de verklaring in het toevoegen van rijstroken. Dat vermoeden wordt nog versterkt, 
wanneer je de 19.300 voertuigen/uur en de 78% I/C (in de ontwerp-MER-versie p.200 was dat 
overigens nog 69% I/C!) voor scenario REF124 vergelijkt met de 19.600 voertuigen/uur en de 
93% I/C die datzelfde scenario telt in de sectie R1 Zuid-Oost, zeg maar de Antwerpse ring 
tussen Berchem en Borgerhout (p.232). Welke Oosterweeldimensies moeten dat wel niet zijn 
in de sectie ‘Oost-Noord’ om bij gelijk verkeersvolume slechts 78% verzadiging te scoren in 
vergelijking met 93% in ‘Zuid-Oost’, wat vandaag het breedste stuk Antwerpse ring is. 
   Ook als je enkel de Oosterweelverbinding zou bouwen (zonder A102 en R11bis), stijgt het 
verkeersvolume aan referentiesectie ‘Oost-Noord’ met 50%. Voor dat scenario REF100 staat 
op p.67 van deelrapport 4 het cijfer 18.850 voertuigen/uur vermeld en een I/C van 76% (in de 
ontwerp-MER-versie p.49 was dat overigens nog 73%!). Vergelijk dat met de 12.100 



7 
 

voertuigen/uur en de 72% I/C voor de Bestaande Toestand en je denkt opnieuw: enkel een 
significante ringverbreding kan deze status quo in verzadiging bij een enorme toename van 
verkeer verklaren. 
   Om te achterhalen of deze hypothese klopt moet je zelf gaan zoeken in de vele bijlagen van 
het aan het plan-MER toegevoegde deelrapport ‘Doorrekeningen Plan-MER 
Oosterweelverbinding (fase 4)’ en zelf de verschillende kaarten met legende ‘Rijstroken’ 
onderling gaan vergelijken. 
   Bijlage 1, figuur B1.2 leert ons dat de Bestaande Toestand ter hoogte van het Sportpaleis 
gemodelleerd werd met 8 tot 10 rijstroken (= 10 tot 12 baanvakken, incluis pechstroken), wat 
overeenkomt met de huidige situatie. Bijlage 4, figuur B4.78 leert dat voor diezelfde 
referentiesectie bij aanleg van de Oosterweelverbinding gemodelleerd werd met 13 tot 15 
rijstroken (= 18 baanvakken). Bijlage 5, figuur B5.60 leert ten slotte dat in een scenario met 
Meccanotracé voor deze zone gemodelleerd werd met 10 rijstroken (= 13 baanvakken). 
Conclusie: de ruim 50% toename van het verkeersvolume bij Oosterweel in sectie ‘Oost-
Noord’ van de Antwerpse ring vertaalt zich ook in een toename van 50% van het aantal 
rijstroken en baanvakken. Daarover vind je geen woord in het deelrapport 4, noch in andere 
deelrapporten van het plan-MER, terwijl net deze vraag al jarenlang centraal staat in het 
Antwerpse debat over de Oosterweelverbinding: hoeveel rijstroken komen er aan het 
Sportpaleis? Het Oosterweeldossier is o.a.op basis van deze kwestie weggestemd in een 
volksraadpleging. 
   In deelrapport 4 beperkt de MER-deskundige van dienst zich tot de volgende sibyllijnse 
uitspraak over het Oosterweelscenario 120 in vergelijking met Meccanoscenario 220 (p.117): 
‘De capaciteit van de sectie R1 Oost-Noord is groter bij het Basisalternatief 
‘Oosterweelverbinding’.’ Deze vaagheid is nefast. We herinneren eraan dat ook de eerdere 
versie van de Oosterweelverbinding (met Lange Wapper) vlotjes de toets van het vorige plan-
MER doorstond op basis van eenzelfde vaagheid in verband met karakteristieken van het te 
evalueren bouwproject die er voor de publieke opinie heel erg toe doen. Vervolgens werd dat 
project door de Vlaamse regering, BAM en het Vlaams Verkeerscentrum jarenlang als het 
alfa en omega van alle mobiliteitsoplossingen voor de regio Antwerpen gepropageerd (‘want 
kwam het niet als beste uit de MER?’). Tot de actiegroepen aan de alarmbel trokken en de 
publieke opinie o.a. lucht kreeg van de geplande 18 baanvakken aan het Sportpaleis, waarna 
ook medici, planologen, transporteconomen en bedrijfsleiders openlijk vragen begonnen te 
stellen bij de zin en onzin (vooral dat laatste) van het regeringsproject. 
   Het is dan ook geen toeval dat de stad Antwerpen in haar advies (p.43) bij het ontwerp-
MER in december 2013 uitgerekend over de hoger gemelde vaagheid de volgende vraag 
stelde: 
 
‘Deelrapport 4 Mobiliteit 
Voor verschillende scenario’s o.a. p.82 staat volgende beschreven: “en de capaciteit van de 
sectie R1 Oost-Noord groter is bij het Basisalternatief ‘Oosterweelverbinding’.” Dit wordt 
nergens geduid in het rapport. Een beschrijving van wat deze capaciteitsuitbreiding van de 
sectie R1 Oost-Noord inhoudt, bv. in deelrapporten 1, 2 of 3, is nodig voor beter begrip.’ 
 
Op de terechte vraag van de stad Antwerpen wordt echter niet ingegaan door de MER-
deskundige. De paragraaf uit het ontwerp-MER wordt ongewijzigd overgenomen in het 
definitieve plan-MER, de capaciteitsuitbreiding wordt niet verduidelijkt. Ook voor andere 
referentiesecties in het plan-MER ontbreekt telkens het aantal gehanteerde rijstroken. Die 
kennislacunes bemoeilijken een correcte evaluatie, laten omwonenden in het ongewisse over 
de reële impact aan hun voordeur en faciliteren vergelijkingen tussen appelen en peren. 
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   Wie een ‘beter begrip’ wil, moet zelf – zoals wij dat deden – de daartoe benodigde gegevens 
gaan zoeken die verspreid staan in diverse deelrapporten en bijlagen, onder uiteenlopende 
hoofdstukken. Je moet bladeren en noteren en terugbladeren en eigenhandig synoptische 
tabellen maken en puzzelen, tot je begrijpt hoe de vork in de steel zit. We kunnen ons 
voorstellen dat de stad Antwerpen, gelet op het grote volume van het plan-MER (ruim 4000 
bladzijden), geen personeel kan vrijmaken om dit soort lectuur van een plan-MER te doen, 
met alle gevolgen vandien. We gaan er zelfs vanuit dat de stad Antwerpen dit niet deed, wat 
tot de verontrustende slotsom leidt dat de stad in deze procedure bijna zeker documenten (o.a. 
het ontwerp-GRUP) mee goedkeurt waarvan ze de draagwijdte niet kent. 
   Eigenlijk is de alarmbel inmiddels alweer afgegaan NA goedkeuring van het plan-MER, 
toen midden mei 2014 op basis van tot dan niet-vrijgegeven plannen bekend raakte dat in de 
bewuste sectie ‘Oost-Noord’ van de Antwerpse ring de snelweg concreet dimensies zal 
krijgen tot niet minder dan 27 (!) baanvakken. Het is de vaagheid in het plan-MER die toelaat 
dat dit soort lijken uit de kast valt nà de politieke goedkeuring van het voorliggende ontwerp-
GRUP Oosterweelverbinding. Deze vaststelling alleen al volstaat om de waarde van het hele 
plan-MER in twijfel te trekken. 
 
Voor de Meccano is – op onze vraag – gemodelleerd op basis van 10 rijstroken ter hoogte van 
de sectie ‘Oost-Noord’, ofwel het huidige aantal. Onze ambitie is immers: geen extra 
rijstroken op de Antwerpse ring. Met het Meccanotracé streven we dus een 
mobiliteitsoplossing na waarbij net vermeden wordt dat ‘de capaciteit van de sectie R1 Oost-
Noord groter is’. Wanneer je in beide rijrichtingen gemiddeld 2 rijstroken toevoegt aan je 
eigen regeringsproject in de vergelijking met alternatieven, faciliteer je inderdaad de 
doorstroming en scoor je (iets) betere trajecttijden dan die alternatieven. 
   Maar dat is net de kern van het debat dat reeds jaren woedt in Antwerpen: willen we een 
bredere ring in een gebied waar verschrikkelijk veel mensen wonen, in grote dichtheden? We 
dachten het niet. De vaststelling dat de Meccano volgens het MER-rapport voor de cluster 
‘Leefbaarheid’ consistent beter scoort dan alle andere onderzochte alternatieven en ‘globaal 
gezien, over alle parameters en over het hele studiegebied heen’ het beste scoort op het vlak 
van gezondheidseffecten (deelrapport 12, p.62 en p.82) versterkt alleen maar die overtuiging.  
   Specifiek voor de zone van de Antwerpse ring lezen we in deelrapport 12 (Mens – 
Gezondheid) op p.72 deze voor ons zeer relevante inzichten: 
 
‘Voor REF2.2.0 (Meccano+A102/R11bis) is het verschil (met de Oosterweelverbinding) 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). In tegenstelling tot REF1.2.0 betekent REF2.2.0 
immers ook voor de zone langs de ring ter hoogte van het deelgebied Deurne-N-Merksem-
Luchtbal een duidelijke verbetering.’ 
 
En laat die laatste zone nu net de bewuste sectie ‘Oost-Noord’ zijn waar de 
Oosterweelverbinding extra rijstroken noodzaakt in vergelijking met de Meccano – zie hoger. 
   Blijkens haar advies bij het ontwerp-MER heeft de stad Antwerpen door dàt hier een 
wezenlijk gezondheidsverschil optreedt tussen de Oosterweelverbinding en de alternatieven: 
 
‘We merken een negatiever (minder positief) effect voor de zone van de noord-oostelijke ring 
(van knooppunt A12/E19-noord tot E313/E34) en het deelgebied Deurne-N-Merksem-
Luchtbal, bij de scenario’s voor het Basisalternatief Oosterweel dan bij de overeenkomstige 
scenario’s met de andere alternatieven Meccano, Oosterweel-Noord en Centrale Tunnel. Het 
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is niet duidelijk in welke mate dit verschil te maken heeft met (1) de hogere 
verkeersintensiteiten op dit wegsegment voor Oosterweel t.o.v. de andere alternatieven en/of 
(2) de vervanging van het viaduct van Merksem in een verdiepte sleuf en/of (3) de 
aanwezigheid van bijkomende tunnelmonden, knooppunten en op- en afritten van de nieuwe 
infrastructuur. Kan geduid worden in welke mate deze ingrepen dit negatief (minder positief) 
effect verklaren en welke milderende maatregelen er worden voorgesteld?’ 
 
Het antwoord dat de stad krijgt van de MER-deskundige Lucht is revelerend: ‘In de 
aangepaste tekst werd zoveel mogelijk de link gelegd naar wijzigende verkeersintensiteiten en 
dus de discipline mobiliteit. Hieruit is op te maken dat de verkeersintensiteit bij Oosterweel 
daar toeneemt door verschuiving van het verkeer van de zuidelijke R1 en Kennedytunnel naar 
de nieuwe tunnel.’ Hij erkent dus dat de minder gunstige situatie in de beschreven zone 
ontstaat als gevolg van de verschuiving van verkeer van de zuidelijke ring naar de noord-
oostelijke ring.  
   Zelf hebben we een ander doel voor ogen, namelijk een ontlasting van de hele ring die 
tegelijk een zo fair mogelijke verschuiving van verkeerslasten met zich meebrengt. Blijkens 
het plan-MER slaagt de Meccano daar aardig in. Lectuur van bv. de verschilkaarten voor 
stikstofdioxide (NO2), zijnde de meest relevante parameter voor het detecteren van 
verkeersimpact op de luchtkwaliteit, leert ons dat de vooruitgang voor de zuidelijke ring bij 
Oosterweel gepaard gaat met negatieve (minder positieve) resultaten voor Zwijndrecht, 
Linkeroever, het Eilandje, Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord en Antwerpen-
Noord/Borgerhout in de vergelijking met het Meccanotracé, dat evengoed vooruitgang 
betekent voor de zuidelijke ring. 
   Achter dit doel schuilt ook een sociale agenda. In het ontwerp-MER deelrapport Mens – 
Gezondheid stond op p.25 te lezen: ‘Vaak zijn het de sociaal-economisch zwakkere 
bevolkingsgroepen die in de gebieden met een hoge verkeersintensiteit en dus meer vervuiling 
wonen.’ De zin haalde het definitieve plan-MER niet, maar ze is daarom niet minder waar en 
uitgerekend in de omgeving van de bewuste sectie ‘Oost-Noord’ bevindt zich een aantal 
wijken die tot ver buiten Antwerpen bekend staan als sociaal-economisch zwakker. 
 
Verder stellen we vast dat ook zonder ringverbreding en zelfs zonder een R11bis de 
trajecttijden bij aanleg van het Meccanotracé (in dat geval het scenario REF 210) significant 
verbeteren, van -18% voor het bereiken van de stad over -23% voor de bereikbaarheid van de 
haven tot -27% voor het geheel van de hoofdstructuur (deelrapport 4, p.271). Om scores te 
bereiken van slechts enkele procenten beter (van -23% tot -35%) heeft de 
Oosterweelverbinding extra rijstroken nodig en moet ze door de stad gaan.  
   Op 6 december 2013 bericht de krant De Morgen: ‘Op vlak van mobiliteit zorgt de 
Oosterweelverbinding voor de beste doorstroming en minste omrijtijd, vanwege de nabijheid 
van de stad.’ Dat laatste is o.i. net het grote manco van de Oosterweelverbinding: de 
‘nabijheid van de stad’. In scenario’s met de Oosterweelverbinding wordt het verkeersvolume 
telkens herverdeeld over de Antwerpse ring, die ‘nabij de stad’ ligt, in plaats van herverdeeld 
over de ring en een nieuwe bypass rond de stad, in casu de Meccano die door de haven gaat. 
Het gevolg van die verschuiving van verkeersvolume binnen de Antwerpse ring is dat voor 
bepaalde delen van de huidige ring extra capaciteit moet worden voorzien. 
   De Meccano wil hier een trendbreuk creëren, waarbij verschillende routes mogelijk worden 
voor doorgaand en lokaal verkeer en waarbij de aanzet wordt gegeven voor een werkelijke 
sanering van Antwerpen, niet alleen voor de héle ring (incluis de sector ‘Oost-Noord’) maar 
ook voor Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever. Die sanering betreft de gezondheid maar ook 
de potenties voor hernieuwde stadsontwikkeling – zie onder 3.7. Dit alles wordt volstrekt over 
het hoofd gezien in het plan-MER, dat eenzijdig – zo zal ook verderop blijken – inzet op het 
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formuleren van milderende maatregelen bij het verhogen van de verkeerscapaciteit op de 
Antwerpse ring (tot 27 baanvakken) eerder dan op het nastreven van een trendbreuk. 
   In deelrapport 8 (p.47) staat de MER-deskundige Landschap en Erfgoed stil bij hoe vanaf 
het midden van de jaren zestig ‘de stad werd aangepast aan het moderne autoverkeer’: 
 
‘In de na-oorlogse periode wordt resoluut gekozen voor het faciliteren van het autoverkeer.  
Op het Algemeen Plan van Aanleg uit 1957 (Figuur 30) worden de latere contouren van het 
snelwegensysteem voor het eerst duidelijk. De grote ringweg (ongeveer op het tracé van de 
huidige R11) wordt echter nooit gerealiseerd. De aanleg van de grote snelwegen vanaf het 
midden van de jaren zestig zal het uitzicht en het functioneren van de stad grondig 
veranderen. De 19de eeuwse vestingmuren worden vervangen door de Singel en de R1, de 
kleine ring van Antwerpen. Aansluitend bij het concept waarbij snelwegen a.h.w. tot in het 
hart van de stad dienden te lopen, wordt op korte termijn de hele stad aangepast aan het 
moderne autoverkeer. Hierbij worden o.m. de Leien grondig aangepakt. De aanleg van de 
Singel moet zorgen voor de herverdeling van het bestemmingsverkeer en de R1 faciliteert het 
doorgaand verkeer. Onduidelijke beleidskeuzes maken echter dat een ingewikkeld kluwen van 
infrastructuren ontstaat dat een quasi onoverbrugbare barrière vormt tussen Antwerpen-
centrum en zijn buitenwijken en randgemeenten.’ 
 
Ons inziens vormt het Meccanotracé een efficiënt onderdeel van een plan om het tij van het 
‘faciliteren van het autoverkeer’ te keren en om niet langer de stad aan te passen aan dat 
verkeer door middel van steeds nieuwe capaciteitsuitbreiding binnen de stad. De 
Oosterweelverbinding bestendigt daarentegen de ‘onduidelijke beleidskeuzes’ en voegt er nog 
een nieuwe aan toe. 
 

1.1.4. 
Eenzijdigheid bij de interpretatie van verkeersresultaten kan ook blijken uit het omzetten van 
weinig betekenisvolle verschillen in onderscheidende scores. We geven ook hiervan een 
fundamenteel voorbeeld. 
   In het plan-MER haalt het Meccanotracé in een scenario REF 220 (met A102/R11bis, 
zonder sturing) een totale mobiliteitsscore van 11 punten, de Oosterweelverbinding haalt in 
eenzelfde scenario REF 120 een score van 14 punten. Dit leidt tot de volgende algemene 
mobiliteitsconclusies in deelrapport 13 (Synthese en conclusies, p.37): 
 
‘Alternatieven zonder Exploitatievarianten 
Op basis van voorgaande analyses en beoordelingen kunnen volgende algemene conclusies 
getrokken worden: 
• Het Basisalternatief ‘Oosterweelverbinding’ resulteert in een goed functionerend 
verkeersysteem met een significant positieve impact in alle effectgroepen t.o.v. een 
toekomstscenario waarin geen nieuwe Scheldekruising wordt gerealiseerd 
(Referentiescenario 2020). 
• De Alternatieven ‘Meccano’ en ‘Oosterweel-Noord’ resulteren in een onderling gelijkaardig 
maar minder goed functionerend verkeersysteem dan het Basisalternatief 
’Oosterweelverbinding’. Deze Alternatieven hebben een significant positieve impact in alle 
effectgroepen maar minder goed dan Oosterweelverbinding op vlak van het beperken van 
de knelpunten op het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van stad en haven.’ 
 
Vervang in de eerste conclusie ‘Basisalternatief Oosterweelverbinding’ door een van de beide 
‘Alternatieven’ en wat er staat blijft kloppen. Ook de alternatieven hebben immers een 
significant positieve impact in alle effectgroepen en bieden een valabele mobiliteitsoplossing. 


