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DEEL 3. Een autosnelweg dwars door woongebieden is geen 

duurzame oplossing 

 

25. Een realistische oplossing voor het Antwerps 

mobiliteitsprobleem .  

Groen! vindt het huidige Masterplan niet duurzaam en toekomstgericht: het legt de nadruk 

op bijkomende infrastructuur voor auto- en vrachtwagenverkeer. Een realistisch, 

toekomstgericht en dus slim mobiliteitsbeleid maakt prioriteit werk van : 

-het  maximaal gebruiken van de huidige weginfrastructuur (cf. Liefkenshoektunnel) 

-het versnelt investeren in duurzame verkeersmodi (openbaar vervoer, fiets, en zachte 

transportmodi over spoor en water) 

-een slimme sturing van de verkeersstromen via slimme kilometerheffing op hoofd- en 

secundaire wegen, waarin zowel bestaande als geplande tolheffingen voor oude en nieuwe 

infrastructuur geïntegreerd worden. 

 

Deze maatregelen moeten op korte termijn een verkeersinfarct vermijden. Op lange 

termijn kan nieuwe infrastructuur, zoals een derde Scheldekruising, bespreekbaar zijn, als: 

-uit een onafhankelijke studie blijkt dat alternatieven zoals de versnelde uitvoering van 

zachte vervoersmodi en een slimme sturing van verkeersstromen (bijv. via een slimme 

kilometerheffing) onvoldoende resultaat hebben, 

-het gaat om infrastructuur die bestaande verkeersstromen verlegt, en geen nieuwe 

verkeersstromen genereert – dit moet bewezen worden via een objectief 

mobiliteitseffectenrapport. 

-als de nieuwe infrastructuur niet ten koste gaat van de groene gordel rond de stad. In 

waardevolle groengebieden en woonzones kiezen we resoluut voor geboorde 

tunneloplossingen. Op andere plaatsen kan een cut en covertunnel een goedkoper 

alternatief zijn. 

 

26. Groen! blijft tegen het BAM-tracé 
 
 

26.1  Voor Groen! is het een goede zaak dat de Vlaamse regering gekozen heeft voor de 

tunnels en niet voor het Lange Wapper-viaduct. De argumenten rond fijn stof en 

gezondheid, en rond de leefbaarheid van Deurne, Merksem en Luchtbal hebben dan 

toch gehoor gevonden. 
 

26.2 Maar tegelijk betreuren we dat de Vlaamse regering uiteindelijk toch koos voor het 

BAM- tracé en daarmee ingaat tegen de uitslag van de volksraadpleging. De Vlaamse 

regering blijft kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt, die leidt tot 18 

rijvakken ter hoogte van het Sportpaleis (de paperclip) en veel groengebieden zal 

vernietigen, zoals het St Anna-bos en het Noordkasteel. En dat blijft voor de Groenen 
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onaanvaardbaar. 

 

26.3 Als voldaan is aan de voorwaarden gesteld in resolutie 25, dan steunt Groen! het 

Meccano-project als alternatief voor het BAM tracé. 

 

27. Ondertunneling Krijgsbaan : veel kunst- en vooral vliegwerk 

 

27.1 Groen! blijft voorstaander van een afbouw van de luchthaven van Deurne. Zeker nu de 

snelle treinverbinding met Zaventem binnen kort een feit is. 

 

27.2 De keuze voor de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11) die de Vlaamse regering 

voorstelt, is voor Groen! onvoldoende onderbouwd. Groen! begrijpt bovendien niet dat 

een ondertunneling van de Krijgsbaan gelijktijdig een oplossing kan bieden voor het 

ontsluiten van de zuidoostrand én kan dienen als een verbindingsweg voor doorgaand 

verkeer tussen E19 en E313. 

Groen! dringt aan op snel overleg met alle betrokken gemeentebesturen en bewoners. 

Als blijkt dat de zuidelijke ringweg tot onoverkomelijke problemen leidt, kan voor Groen! 

in geen geval opnieuw gekozen worden voor de oorspronkelijk geplande verbreding van 

de ring rond Antwerpen. 

 

28. Verkeersstromen intelligent sturen 
 
28.1  Groen! wil op verschillende hoofdwegen de toepassing van het LARGAS-principe (LARGAS = 

LAngzaam Rijden GAat Sneller) onderzoeken voor wegen als de Prins Boudewijnlaan of N1 tussen 

Mortsel en Kontich. Door de weg op één rijstrook terug te brengen, maar wel overal afslagstroken 

toe te voegen, verhoogt men de doorstroming en de oversteekbaarheid van de weg. Ten tweede wil 

Groen! de doorstroming op een aantal kritische kruispunten verbeteren door middel van 

toeritdosering. Het opgestarte project door MOZO moet onverkort worden uitgevoerd  

28.2 Het invoeren van een wegenvignet is geen oplossing en kan dus beter niet ingevoerd worden. 

Wel pleiten wij voor een slimme kilometerheffing.  De sociale effecten van de invoering van een 

kilometerheffing dienen grondig berekend en indien nodig gecompenseerd te worden. 

29. Geen Noord-Zuidverbinding door de Kempen 
 
 

29.1  De aanleg van de Noord-Zuidverbinding zoals nu voorzien is geen goed idee: ze 

neemt kostbare open ruimte in beslag en zal lokaal nauwelijks positieve effecten hebben. 

In Turnhout wordt het Vennengebied bedreigd, de parellelweg die in Geel Ten Aard naast 

een bestaande weg voorzien is, biedt nauwelijks voordelen, maar palmt wel open ruimte 

in, vernietigt het geklasseerd landschap Gooreind en brengt schade toe aan Europese 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. 

 

29.2 Er moet ook een oplossing komen voor het vrachtverkeer dat van de E19 naar 


