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o Europees beschermde soorten (21) bevat dan Oude Landen (1) en dus kan aanzien 
worden als ecologisch waardevoller (elke indicatorsoort die in bijlage I, II of IV 
zit is een Europees beschermde soort); 

o Het Bovenlokaal Groenplan Antwerpen vermeldt dat het “complex” Blokkersdijk 
al zeer onderhevig is aan externe invloeden. Dit is reden om bijkomende externe 
invloeden bv. op vlak van geluidsvervuiling (zie volgend punt), met name bij 
Oosterweel- en Oosterweel-Noord, zwaarder te laten doorwegen en dus niet gelijk 
te quoteren met bijkomende invloeden in minder kwetsbaar of waardevol gebied. 
Het Bovenlokaal Groenplan vermeldt daarentegen dat de huidige externe 
invloeden op Oude Landen niet problematisch zijn; 

o In bijlage fauna en flora (1.1.2.3. p.52) wordt aangegeven dat impact van geluid 
op fauna en flora bij Oosterweel en Oosterweel-Noord heel groot is op 
Blokkersdijk (+1 tot +7dB(A)) en nergens onder 55 dB(A) zal blijven overdag. 
Daartegenover staat dat bij Meccano er geen verandering in geluid optreedt in 
Oude Landen;  

 
De stad raakt hier een van de meer in het oog springende onevenwichten aan in het rapport, 
waarover we het zelf op 18 november 2013 reeds hadden in een mail aan de cel-MER (zie 
hoger). Om onduidelijke redenen weegt 0,25 hectare (in het uiteindelijke plan-MER wordt dat 
verviervoudigd naar 1 hectare) inname van het natuurreservaat Oude Landen door het 
Meccanotracé even zwaar door als 12 hectare (wat in het uiteindelijke plan-MER dan weer 
gehalveerd wordt naar 6 hectare) inname van het natuurreservaat Blokkersdijk-Vlietbos door 
de Oosterweelverbinding (zie deelrapport 7 Fauna en flora p.37 voor de tabel ‘inname 
natuurreservaat’).  
   Een gelijkaardige disproportie zien we bij de beoordeling van de impact van de 
Oosterweelverbinding op het Noordkasteel (fysieke halvering van het groengebied van 15 
hectare) en de impact van de Meccano op de Oude Landen (max. inname 1 hectare). Of bij de 
vergelijking van de parameter ‘ecotoop-/habitatwijziging’ voor beide tracés. Voor haar 
‘tunnel tussen knooppunt E17 en knooppunt E34’ (met beschrijving ‘inname biologisch 
minder waardevolle ecotopen + geen inname faunistisch belangrijk gebied’) krijgt de 
Meccano een score ‘matig negatief’. Voor het ‘Oosterweelknooppunt en traject tussen 
Scheldelaan en de R1’ (met beschrijving ‘deels inname natuurkerngebied Noordkasteel, 
inname van 15 ha biologisch waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen + inname van 
pleistergebied voor avifauna’) krijgt de Oosterweel een score ‘matig tot significant negatief’. 
Gelet op de uiteenlopende innames zijn de beoordelingen van de alternatieven niet in 
verhouding. 
   In haar advies wijst de gemeente Zwijndrecht ook op de onverklaarbaar milde beoordeling 
van de Oosterweelverbinding voor wat betreft het criterium ‘wijziging ruimtelijke structuur en 
samenhang’ ter hoogte van het groengebied Noordkasteel. Omdat de lokale Scheldelaan 
‘reeds een barrière’ vormt, oordeelt de MER-deskundige dat het toevoegen van de 80 meter 
brede snelwegsleuf er geen bijkomende impact heeft, wat tot een score ‘te verwaarlozen (0)’ 
leidt, zo ook overgenomen in het uiteindelijke plan-MER (deelrapport 9). Ons inziens terecht 
noteerde de gemeente Zwijndrecht hierover dit: ‘De ruimtelijke structuur en samenhang wordt 
ontegensprekelijk verstoord omdat het gebied van het Noordkasteel als duidelijk herkenbare 
structuur van betekenis ernstig wordt ingeperkt en slechts het karakter krijgt van een groene 
restruimte.’ Eenzelfde bemerking plaatst de gemeente bij de score ‘matig negatief tot te 
verwaarlozen’ voor de effecten van de Oosterweelverbinding op de ‘ruimtelijke kwaliteit’ van 
het Noordkasteel, eveneens uiteindelijk zo overgenomen in het plan-MER (deelrapport 9). 
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Terecht stelde de gemeente in dat verband: ‘Deze beoordeling is al te mild indien de plannen 
ernaast gelegd worden. Aan het Noordkasteel komt een van de grootste verkeerswisselaars uit 
de Antwerpse agglomeratie, met rotondes etc., maar de impact op de kwaliteit van het 
aanpalende recreatiegebied (belevingswaarde) zou matig negatief tot te verwaarlozen zijn.’ 
   In december 2005 durfde ook de stad Antwerpen in haar advies uitgebracht bij het 
toenmalige GRUP Oosterweelverbinding nog klare taal spreken over de waarde van het 
Noordkasteel: 
 
‘Voor de stad Antwerpen is de zone van het Noordkasteel en zijn omgeving een zeer 
waardevol en betekenisvol gebied. De zone markeert als historisch relict een landschappelijk 
eindpunt van de stad, en een overgangszone naar de meer noordelijk gelegen, groene 
Scheldeboorden en Haven. Door de aanwezigheid van de open ruimte, natuur en groen is het 
een gebied met uitzonderlijke potenties voor de toekomstige ontwikkeling van de stad, onder 
meer op (zacht) recreatief vlak.’ 
 
Omdat beelden in deze meer zeggen dan woorden, plaatsen we hieronder luchtfoto’s van het 
huidige Noordkasteel en van hetzelfde gebied na aanleg van de Oosterweelverbinding: 
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Impact te verwaarlozen? We dachten het niet. Het vooringenomen, minstens subjectieve of 
slordige karakter van het MER-onderzoek is hier evident. 
   Voor de beoordeling van het Meccanotracé voor wat betreft dezelfde criteria hanteert de 
MER-deskundige een andere meetlat, zo blijkt verder nog. Voor het aspect ‘wijziging 
ruimtelijke structuur en samenhang’ ter hoogte van de E17 duiken scores ‘significant 
negatief’ op, o.a. op basis van ‘de versnippering van de aaneengesloten agrarische structuur’ 
en ‘de bereikbaarheid van de landbouwpercelen’. De gemeente Zwijndrecht, 
ervaringsdeskundige in deze gelet op de situering van de site in kwestie, ziet dat terecht 
helemaal anders, lezen we in haar advies bij het ontwerp-MER: 
 
‘Gezien er zich tussen het basistracé en de KMO-zone amper landbouwgronden bevinden is 
de omrijfactor voor de bereikbaarheid van landbouwpercelen verwaarloosbaar. Doch gezien 
er sprake is van een omrijfactor blijven de landbouwgronden wel bereikbaarbaar en kan 
enkel besloten worden dat de bereikbaarheid beperkt verstoord is, wat volgens de tabel op 
blz. 19 dient beschouwd als matig negatief ( - ). De beoordeling is dus niet overeenkomstig 
het vooraf vastgelegde kader 
Weliswaar wordt de verbinding tussen Es en de bedrijventerreinen plaatselijk onderbroken, 
doch ook hier is een verbinding mogelijk, zij het met een omrijfactor. Veel belangrijker is dat 
die verbinding eigenlijk geen betekenis heeft: al de bedrijventerreinen zijn volledig geënt op 
de Krijgsbaan. Ook hier dient volgens de tabel op blz. 19 dan ook de beoordeling matig 
negatief ( - )  gehanteerd. De beoordeling is dus niet overeenkomstig het vooraf vastgelegde 
beoordelingskader.’ 
 
Slotsom: volgens de MER-deskundige is het beperkte verstoren van een weinig betekenisvolle 
lokale verbindingsweg veel erger (‘significant negatief’) dan het halveren van een 
groengebied van 15 hectare (‘te verwaarlozen’). Als dit het ambitieniveau is van een 
milieueffectenonderzoek, waarom dan nog een MER maken?  
   Ook andere adviesinstanties wijzen op het onevenwicht bij de beoordeling van tracés in het 
ontwerp-MER. Bijvoorbeeld de cel-MER zelf: 
 
‘“De restanten van de polder van Zwijndrecht, aangeduid als relictzone, worden ernstig 
aangetast door de aanleg van het Meccano-trace.” Op basis van wat is dit een ernstig effect 
gezien er al een aantasting bestaat? Cfr. een gelijkaardig iets (reeds verstoorde zone) bij 
dezelfde effectgroep voor Oosterweel.’ 
 
Of de dienst Onroerend Erfgoed over dezelfde kwestie: 
 
‘Bij de beoordeling van de effecten op de landschappelijke waarde is niet helemaal duidelijk 
welke maatstaven worden gebruikt. Alle tracés krijgen gelijkaardige scores ondanks de 
duidelijke verschillen in de erfgoedwaarden die worden aangetast. Verscheidene tracés 
snijden beschermd landschappelijk erfgoed aan  - waar omwille van het algemeen belang ter 
bescherming van de waarden en de kenmerken van het landschap een instandhoudingsplicht 
en het verbod op het aanbrengen van schade geldt -  maar krijgen desondanks geen slechtere 
score dan bv. een tracé dat een relictzone in de Polder van Zwijndrecht doorkruist. De 
aanduiding van de polder als relictzone geeft weliswaar een beeld van de waarde van het 
gebied, doch het feit dat dit gebied niet werd aangeduid als ankerplaats geeft al aan dat de 
waarde van het geheel is aangetast.’  
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Ook bij de beoordeling van de ecotoopinname van de Scheldeboorden stellen we in het 
ontwerp-MER scheeftrekkingen vast. Dat doet eveneens de gemeente Zwijndrecht, blijkens 
haar advies bij het ontwerp-MER (p.34): 
 
‘Tabel 1° kolom– 
Tunneltracé tussen knooppunt E34 en Scheldelaalaan 
Voor dezelfde beschrijving en dezelfde oppervlakte aan inname van ecotoop wordt de tunnel 
bij de Ooosterweeltracés gewaardeerd als verwaarloosbaar tot matig negatief ( 0/- ) terwijl 
de tunnel in het Meccanotracé op significant negatief ( -- ) wordt gewaardeerd. Dit verschil is 
totaal niet te verklaren, tenzij door de bij de Oosterweeltracés vermelde tekst: Reeds 
mitigerende maatregelen via inrichting Middenvijver en Burchts Weel als mitigerende 
maatregel in het kader van het oorspronkelijk Oosterweel-project. Wanneer reeds 
gerealiseerde maatregelen ( die dus in se niets meer met de voorliggende plannen te maken 
hebben ) voor het ene tracé dan toch als mitigerende maatregel aanvaard worden, dan 
moeten die ook voor de andere tracés aanvaard worden. De inrichting Burchtse Weel en de 
inrichting Middenvijver zijn niet alleen mitigerend voor de Oosterweeltracés, maar eveneens 
voor alle andere tracés die nog maar in de buurt komen. Hier wordt duidelijk gemeten met 
twee maten en twee gewichten. Dergelijke "toevallige" vergetelheden ondermijnen de 
geloofwaardigheid van de studie in belangrijke mate. Gezien bij aanvaarding van het principe 
dat een reeds gerealiseerde maatregel niet voor één tracé kan gelden, maar voor alle tracés, 
de situatie dan voor het Meccano-tracé bijzonder gelijkt op die van de Oosterweeltracés, 
moet de waardering dan ook gelijk zijn en dus aangepast worden. Ook voor de andere tracés 
dient de waardering overeenkomstig aangepast.’ 
 
Het gaat inderdaad niet op, zoals de gemeente Zwijndrecht in haar advies stelt, ‘om de reeds 
gerealiseerde mitigerende maatregelen wel reeds in rekening te brengen bij de beoordeling 
voor de Oosterweelverbinding en niet voor het Meccanotracé’: 
 
‘Dit vertekent de beoordeling ernstig. Eenzelfde impact voor Oosterweelverbinding en 
Meccanotracé ter hoogte van de Schelde, op identieke wijze geformuleerd, wordt sterk 
verschillend beoordeeld. Het onterechte verschil in beoordeling lijkt te leiden tot een 
scheeftrekking van de beoordelingstabellen voor de discipline fauna en flora.’ 
 
In het finale plan-MER is deze scheeftrekking rechtgezet, maar dit op een bijzondere manier. 
Beide tracés kregen nu ‘significant tot zeer significant negatief ( --/---)’ toebedeeld als score, 
maar na verrekening van de milderende maatregelen blijkt de Oosterweelverbinding er 
opnieuw als betere uit te komen. Wanneer we natrekken waarom dat zo is, stellen we vast dat 
een andere milderende maatregel (ontwikkeling van bijkomend buitendijks gebied, p.50 
deelrapport 7) verrekend wordt om tot dat verschil in score te komen. De maatregel wordt 
voorgesteld en verrekend als een positief effect van de Oosterweelverbinding, maar dat is ze 
niet. Ook deze maatregel kan immers evengoed toegevoegd worden aan het Meccanotracé, 
maar dat gebeurt niet.  
 
Aperter nog wordt dezelfde wiskunde gehanteerd bij het toekennen van een score ‘significant 
positief’ aan de Oosterweelverbinding voor de wijziging van ruimtegebruik, ruimtelijke 
samenhang en ruimtelijke kwaliteit als gevolg van het verwijderen van het viaduct van 
Merksem en het ter plekke insleuven van de Antwerpse ring (deelrapport 9, p.34). Opnieuw 
kan deze ingreep natuurlijk evengoed gekoppeld worden – en dit nog beter uitgevoerd – aan 
de aanleg van het Meccanotracé. We staan hier uitvoerig bij stil in 2. Kennislacunes. 
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   Desalniettemin wordt in het plan-MER deze ingreep exclusief verbonden aan het project 
van de Oosterweelverbinding, wat in het deelrapport 13 (Synthese en Conclusies, p.70) zelfs 
tot een sterk onderscheidende conclusie leidt, die overgenomen wordt in het voorliggende 
regeringsbesluit ‘ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding’: 
 
‘De beoordeling van het Oosterweeltracé is voor vier van de vijf disciplines matig 
(oppervlaktewater is niet onderscheidend), waarbij het voor fauna en flora het meest negatief 
wordt beoordeeld. Dit is te wijten aan de aanzienlijke impact op de natuurkern Blokkersdijk 
(SBZ/VEN) – Sint-Annabos – Middenvijver – Het Rot op Linkeroever en op de 
Noordkasteelsite op Rechteroever. Daar staat tegenover dat dit het enige alternatief is dat – 
via de aan het alternatief gekoppelde vervanging van het viaduct van Merksem door een sleuf 
– een meerwaarde kan bieden voor de ruimtelijke kwaliteit langs de noordelijke R1.’ 
 
Indirect legt de stad Antwerpen in haar advies bij het ontwerp-MER (pp.9-10) de vinger op 
deze wonde door zich luidop af te vragen wat nu eigenlijk het statuut was van de 
aanpassingen – intrinsiek onderdeel, uitvoeringsvariant of flankerende maatregel?: 
 
‘De noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande infrastructuur van de R1 zijn niet 
consequent beschreven, nu eens als flankerende infrastructurele maatregel dan weer als 
uitvoeringsvariant of zelfs als deel van het basisalternatief. Deelrapport 2 (p.36) geeft aan dat 
het onderscheid tussen uitvoeringsvarianten en flankerende infrastructurele maatregelen 
gemaakt wordt op basis van verkeerskundige impact.  
De stad Antwerpen stelt zich vragen bij dit onderscheid en stelt vast dat het in de 
verschillende deelrapporten tot verwarring leidt en niet voor alle disciplines gelijk(w)aardig 
mee beoordeeld wordt. Enkele voorbeelden: 
o In 1.2.2.2 worden de aanpassingen aan de R1 beschreven als deel van het basisalternatief. 
o In 2.1.2.3 worden de aanpassingen aan de R1 beschreven als flankerende infrastructurele 

maatregelen (deelrapport 2, p.8): 
1. “Vervanging van het viaduct van Merksem door een sleuf/tunnel 
2. Herinrichting van knooppunt Schijnpoort op de R1 – variant “paperclip”, 

basisvariant  
3. Herinrichting van knooppunt Schijnpoort op de R1 – variant hollands complex 

t.h.v. zuiveringsstation (ontwerp RoTS) 
4. Herinrichting knooppunt Antwerpen-West – variant voorzien in het 

Oosterweelproject 
5. Herinrichting knooppunt Antwerpen-West – variant gekoppeld aan het 

Meccanotracé 
6. Herinrichting knooppunt Antwerpen-Centrum (“Spaghettiknoop”) 
7. Vervanging van de brug van de R1 over het Albertkanaal door een tunnel 

De eerste vier ingrepen maken intrinsiek deel uit van het Oosterweelproject, maar ze 
maken strikt genomen geen deel uit van het Oosterweeltracé, en kunnen desgewenst ook 
uitgevoerd worden bij realisatie van elk van de alternatieve nieuwe Scheldekruisingen (bij 
Meccano in de aangepaste variant voor wat knooppunt Antwerpen-West betreft).” Uit 
2.5.3 blijkt dat de eerste drie maatregelen enkel worden gecombineerd met het 
basisalternatief, de vierde maatregel wordt ook gecombineerd met de tracéalternatieven 
Oosterweel-Noord, Centrale tunnel en 2de Kennedytunnel. 
In deelrapport 4 discipline mens – mobiliteit zijn de aanpassingen aan de R1, namelijk 
vervanging van het viaduct van Merksem door een sleuf/tunnel en een volwaardig 
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knooppunt Schijnpoort op de R1, intrinsiek onderdeel van de Oosterweel, wat het 
basisalternatief bevoordeelt t.o.v. andere alternatieven (p.84): “… en de capaciteit van de 
sectie R1 Oost-Noord groter is bij het Basisalternatief ‘Oosterweelverbinding’.” De 
variant hollands complex voor knooppunt Schijnpoort op de R1 wordt als 
uitvoeringsvariant meegenomen in de beoordeling van het basisalternatief. 
(…) 
In deelrapport 8 discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen het basisalternatief en de flankerende infrastructurele 
maatregelen die intrinsiek deel uitmaken van de Oosterweel. De aanpassingen aan de 
bestaande R1, vooral de vervanging van het viaduct van Merksem door een sleuf/tunnel, 
worden beschreven in 8.6.1 dat het tracé op de rechteroever als een derde ‘ruimtelijk 
duidelijk te onderscheiden deel’ benoemt. 

(…) 
Door deze inconsequente beschrijving is het niet duidelijk of het stedelijk platform t.h.v. 
Schijnpoortweg wordt beschouwd als intrinsiek deel van de Oosterweel of als overkapping en 
dus als milderende maatregel. Bovendien is het stedelijk platform t.h.v. Schijnpoortweg 
gesitueerd t.h.v. de aanpassingen aan de bestaande R1, en kan dus beschouwd worden als 
flankerende infrastructurele maatregel die ook met alle tracéalternatieven kan gecombineerd 
worden.  
 
De lijst van tendentieuze ongerijmdheden in het ontwerp-MER én plan-MER is lang, en soms 
blijkt de vooringenomenheid – sta ons toe dit te zeggen – heel weinig subtiel. We geven drie 
voorbeelden. 
   Volgens de tabel op p.59 van deelrapport 7 (Fauna en flora) van het ontwerp-MER krijgt het 
Meccanotracé een score van - 3,5, waarmee het voor deze discipline een tweede plaats haalt 
en net iets minder goed scoort dan het best scorende alternatief ‘centrale tunnel’ (-3). De 
Oosterweelverbinding krijgt een score van -5,5. In de overzichtstabel op p.45 van het 
deelrapport 13 (Synthese en conclusies) krijgt het Meccanotracé voor de discipline fauna en 
flora echter als gevolg van een verkeerde optelling een eindscore van -6 toebedeeld, wat op 
p.55 van dit deelrapport leidt tot de conclusie dat voor deze belangrijke discipline enkel het 
scenario met een tweede Kennedytunnel ‘nog iets slechter’ scoort dan de Meccano. Bij 
overname van de correcte cijferreeks uit het deelrapport scoort het Meccanotracé merkelijk 
beter dan de Oosterweelverbinding, maar in het eindrapport wordt verkeerdelijk het 
tegenovergestelde beweerd. Dit wordt gemeld tijdens de adviesronde, o.a. door de gemeente 
Zwijndrecht. 
   Hoe reageert de betrokken MER-deskundige hierop? We lezen het in de excell waarin 
opmerkingen van adviesorganen staan beantwoord: 
 
‘De herziening van de scores heeft dus geleid tot een lichte verbetering van de totaalscore van 
Meccano: van -6 naar -5,5, met een verbetering op vlak van versnippering en verdroging/ 
vernatting maar een verslechtering op vlak van verstoring (t.g.v. de aanvankelijke onder-
schatting van het effect van Meccano op de Oude Landen).’ 
 
De gevraagde correctie van de verkeerde optelling wordt dus doorgevoerd in het plan-MER, 
maar meteen weer tenietgedaan door het bijstellen van andere, eerder ‘onderschatte’scores. 
Tja. 
   Voorbeeld twee. Op pp. 26-27 van deelrapport 7 van het ontwerp-MER wordt in een tabel 
een overzicht gegeven van de 17 ‘belangrijkste aandachtsgebieden binnen het studiegebied’, 
met per aandachtsgebied ook telkens de relevante tracés. Bij niet minder dan 5 van die 
aandachtsgebieden wordt het Meccanotracé ten onrechte opgelijst, namelijk: Blokkersdijk, 
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Vlietbos, Complex Bospolder-Ekers Moeras, Groot Rietveld en Vlakte van Zwijndrecht. Met 
geen van deze gebieden vertoont het Meccanotracé een relatie, voor sommige van die 
gebieden hadden we dat ook expliciet gesteld tijdens de kennisgeving, waarbij we erop wezen 
dat de afstand tussen de gebieden en het tracé soms enkele kilometers bedraagt. Dit blijkt ook 
uit de kaart van de ecologische kerngebieden uit het plan-MER (deelrapport 7, p.26, fig.12, de 
Vlakte van Zwijndrecht wordt er verkeerdelijk de Vlakte van Zwijnaarde genoemd): 
 

 

 

De kaart ilustreert in één oogopslag dat het Meccanotracé slechts 1 aandachtsgebied kruist ter 
hoogte van de Scheldeboord en ligt tegen de rand van twee andere gebieden. De 
Oosterweelverbinding doorsnijdt 4 aandachtsgebieden en snijdt delen aan van minstens nog 
eens zoveel natuurkernen. Het blijkt helaas ook de enige kaart in het deelrapport waarop de 
tracés niet uitgetekend staan, en de vertaling van de oogopslagvaststellingen naar de 
uiteindelijke MER-doorlichting loopt vaak mank, in het nadeel van het Meccanotracé. 
   Wanneer je de tracés wél uittekent op een dergelijke kaart, zoals dat bv. gebeurt op p.6 in 
het deelrapport 9 (Mens – Ruimtelijke aspecten), zie je in één oogopslag op welke manier het 
Meccanotracé wegblijft van natuur- en recreatiegebieden en zich situeert in gebieden met 
‘economische functies’, lees: vooral de haven: 
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Ook op het ten onrechte associëren van het Meccanotracé met bepaalde ‘aandachtsgebieden’ 
komt reactie tijdens de adviesronde, waarna in het uiteindelijke plan-MER de lijst wordt 
aangepast, met weliswaar nog steeds verkeerdelijk vermelding van het Meccanotracé bij het 
Complex Bospolder-Ekers Moeras én een blijvende scheve doorvertaling naar tekstuele delen. 
   Voorbeeld drie. In deelrapport 13 (Synthese en conclusies) lezen we op p.70 deze passus 
over de ruimtelijke disciplines, die ook is overgenomen in het regeringsbesluit van 4 april 
2014 over het ontwerp-GRUP Oosterweelverbinding: 
 
‘Het Meccano-alternatief wordt voor drie van de vijf disciplines negatiever beoordeeld dan 
de andere alternatieven. Deze ongunstige beoordeling is volledig gekoppeld aan het feit dat 
dit alternatief als enige een aanzienlijke impact heeft op het landschappelijk en agrarisch 
waardevol open ruimtegebied ten westen van Zwijndrecht. De voordelen van het feit dat het 
Meccanotracé in deze zone grotendeels in C&C-tunnel voorzien wordt (met de mogelijkheid 
tot (gedeeltelijk) herstel van landgebruik of landschapsbeeld) weegt niet op tegen de 
permanente negatieve effecten op landbouw, grondwaterhuishouding, historisch ‘bolle 
akker’-landschap en archeologisch patrimonium. Anderzijds wordt het Meccanotracé vrij 
gunstig beoordeeld op het vlak van fauna en flora, hetgeen vooral te danken is aan het 
vermijden van impact op de natuurkern Blokkersdijk-Sint-Annabos-Middenvijver-Het Rot op 
Linkeroever.’ 
 
Deze passus staat centraal in de eindbeoordeling van het Meccanotracé voor alle ruimtelijke 
disciplines samen. Ze blijkt echter op heel wat vlakken niet te stroken met de inhoud van het 
plan-MER zelf en komt willekeurig over in de ‘volledige koppeling’ van de beoordeling aan 
de impact op één gebied. 
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   In het deelrapport 5 over bodem en grondwater blijkt nergens sprake van permanente of 
onherstelbare negatieve effecten bij aanleg van het Meccanotracé, wel van geringe of matig 
negatieve effecten (zelfs nooit sterk negatieve), waarvoor telkens milderende maatregelen 
worden gesuggereerd. Uit de watertoets blijkt eveneens dat het Meccanotracé geen 
‘permanente negatieve effecten’ heeft op de grondwaterhuishouding, aangezien ‘voor elk van 
de alternatieven alle genoemde negatieve effecten te milderen zijn’. 
   De ruimte-inname door het Meccanotracé in het historische ‘bolle akker’-landschap is 
relatief beperkt wanneer wordt geopteerd voor het tracé zoals ingesproken, d.w.z. ten oosten 
van de gevangenis. Bovendien plant de overheid inmiddels tuinbouwkassen in die zone, 
waardoor de uitspraak over de ‘permanente negatieve effecten’ van het tracé op die zone 
genuanceerd moet worden. De gemeente Zwijndrecht plaatste vraagtekens bij de vage focus 
op de bolle akkers in het ontwerp-MER, de gemeente voegde in haar advies foto’s bij om aan 
te tonen dat waar het Meccanotracé loopt geen bolle akkers gesitueerd zijn. De cel-MER 
plaatste zelf de volgende bedenkingen bij de prominente aandacht voor de bolle akkers in de 
eindconclusies: ‘Hoe groot is overigens de oppervlakte van de te verdwijnen bolle akkers?’ en 
‘In synthese en conclusie wordt er gesproken over de bolle akkers, hoewel in het MER hier 
niet bijster veel aandacht aan besteed wordt, en zelfs niet vermeld wordt in conclusie van 
deelrapport 8’. Daarop werd het deelrapport aangepast aan de conclusies: de MER-
deskundige voegde in deelrapport 8 van het plan-MER twee bladzijden algemene, historische 
uitleg toe over ‘bolle akkers in het Waasland’ (pp.22-24). Uit die bladzijden blijkt echter nog 
steeds niet waar die bolle akkers zoals vermeend verstoord door het Meccanotracé nu precies 
liggen. 
   Verder is zowel bij het Meccanotracé als bij de Oosterweelverbinding terecht sprake van 
archeologische verstoring, de exhaustieve oplijsting ervan is nuttig, maar de indruk ontstaat 
dat het beschadigen van historische greppels, paalkuilen en gedempte grachten bij Meccano 
zwaarder wordt aangerekend dan de verstoring van historische omwallingen (Brialmont, 
Noordkasteel) bij de Oosterweelverbinding. 
 
1.1.8 
En dan is er nog de in het plan-MER aangehaalde hoofdreden voor een ongunstiger 
beoordeling van het Meccanotracé dan de alternatieven op het vlak van ruimtelijke effecten: 
nl. de aanzienlijke impact op ‘het landschappelijk en agrarisch waardevol open ruimtegebied 
ten westen van Zwijndrecht’. 
   In deelrapport 9 (Mens – Ruimtelijke aspecten) van het ontwerp-MER stond op p.34 
nochtans dit te lezen: 
 
‘In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de effectbeoordeling per 
effectgroep en dit voor de verschillende basistracés en hun varianten. Hieruit blijkt dat er 
slechts beperkte verschillen zijn tussen de verschillende alternatieven. We beschouwen de 
discipline mens-ruimtelijke aspecten dan ook niet als onderscheidend.’ 
 
Die conclusie werd echter niet meegenomen naar het deelrapport 13 (Synthese en conclusies, 
p.55) van het ontwerp-MER, waarin de ‘beperkte verschillen’ opzij bleken geschoven en de 
discipline wel als onderscheidend werd bevonden, in het nadeel van het Meccanotracé. Het 
was een zoveelste voorbeeld van tegenspraak binnen het ontwerp-MER. 
   Op deze rapport-interne contradictie kwam reactie tijdens de adviesronde. Waarom werd de 
discipline als ‘niet onderscheidend’ beschouwd in het deelrapport van de MER-deskundige en 
als ‘wel onderscheidend’ in de eindconclusie? De opstellers van het rapport reageerden 
daarop als volgt in hun reactiebundel aan de adviesorganen:  
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‘Dit geldt misschien voor de discipline als geheel, maar niet voor één – niet onbelangrijk – 
deelaspect, nl. de impact op landbouw. Uit de door ADLO uitgevoerde landbouwimpactstudie 
(zie p25 en p28 van deelrapport 9) blijkt dat “voor ca 35 ha landbouwgrond de 
perceelsimpact zeer hoog wordt ingeschat”, terwijl de andere vier alternatieven geen of een 
verwaarloosbare impact op landbouw hebben. Enkel en alleen op grond van het deelaspect 
“impact op landbouw” wordt Meccano in deelrapport 13 t.a.v. mens – ruimtelijke aspecten 
o.i. terecht als meest negatief alternatief beoordeeld.’ 
 
Voor de discipline ‘als geheel’ kan dus geconcludeerd worden dat de alternatieven aan elkaar 
gewaagd zijn, maar voor een deelaspect blijkt dat niet zo te zijn en daarom is een van de 
alternatieven toch negatiever dan de andere, tenzij wanneer je de discipline ‘als geheel’ 
beschouwt. Die onduidelijke redenering werd uiteindelijk ook meegenomen in een al even 
vreemde hertaling van de hoger geciteerde passage uit deelrapport 9 van het ontwerp-MER 
naar het finale plan-MER (p.37): 
 
‘Globaal genomen zijn de effectverschillen tussen de alternatieven beperkt, behalve op het 
vlak van inname van open ruimte/landbouwgebied, dat (op relevante schaal) enkel van 
toepassing is op het Meccanotracé. We beschouwen de discipline mens-ruimtelijke aspecten 
dan ook niet als onderscheidend, behalve voor het deelaspect landbouw.’ 
 

Nog steeds niet onderscheidend dus, maar tegelijk ook weer wel en het is deze laatste 
suggestie die finaal meegenomen wordt in deelrapport 13 en in het regeringsbesluit van 4 
april 2014. 
   Het vermoeden ontstaat dat de discipline effectief niet onderscheidend is voor de globale 
impact van diverse alternatieven op de open ruimte, en dat de landbouwimpactstudie eruit 
gelicht wordt om – uniek verbonden aan één tracé – door te wegen op eindconclusies.  
   Het eerste deel van het vermoeden wordt bevestigd, wanneer we de oppervlakten aan 
permanente gebiedsinname voor bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding en het Meccanotracé 
naast mekaar plaatsen. 
   In de landbouwimpactstudie is sprake van 35 hectare landbouwgebied met zeer hoge 
waardering waarop de aanleg van het Meccanotracé, zelfs wanneer grotendeels ingetunneld, 
een impact heeft. Voor de beschrijving van de natuurgebieden verwijst deelrapport 9 op p.14 
door naar de discipline Fauna en Flora (deelrapport 7). In dat deelrapport staat de oplijsting 
van het aantal hectare permanent verdwenen natuurgebied bij aanleg van de diverse 
alternatieven. Bij de Oosterweelverbinding gaat het o.a. om 29 hectare waardevol grasland 
(Meccano: 16 hectare), 6 hectare natuurreservaat (Meccano: 1 hectare), 5 hectare dijkecotoop 
(Meccano: 0,3), 16 hectare ‘ruigte’ (Meccano: 6 hectare), 2 hectare waterrijk gebied met 
verbod op wijziging (Meccano: geen) en 31 hectare waardevolle bosvegetatie (Meccano: 16 
hectare bos op bermen bestaande wegenis). Alles bij elkaar neemt de Oosterweelverbinding 
hier 50 hectare meer in dan het Meccanotracé.  
   Op basis van deze cijfers kan moeilijk worden beweerd dat het Meccanotracé ‘negatiever’ 
zou scoren dan de Oosterweelverbinding wat betreft ruimtelijke impact. Tenzij de 
bovengrondse versnippering van natuurgebieden (= Oosterweelverbinding) positiever wordt 
bevonden dan de ondergrondse passage in landbouwgebied (= Meccanotracé), waarvan in 
deelrapport 9 op p.19 wordt gesteld dat ‘kan worden verwacht dat de impact tijdens de 
exploitatiefase ten aanzien van de ruimtelijke samenhang en structuur als beperkt kan worden 
ingeschat.’ Dat laatste wordt nog eens geëxpliciteerd op p.22 van het deelrapport: 
 
‘Op locaties waar het wegtracé wordt voorzien door middel van een ‘cut and cover’-tunnel 
zal de barrièrewerking en versnippering slechts beperkt in tijd voorkomen, namelijk tijdens de 


