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Oosterweelverbinding bij Antwerpen niet nodig 
(een miljarden project van hoofdzakelijk wegenbouw) 

Inleiding: 

Het Burgerplatform OnzeMobiliteit (BPOM) spreekt zich uit tegen de bouw nu van de Oosterweelverbinding 
(OWV) en dus tegen het toekennen van een bouwvergunning na indienen van het Project-MER rapport. 

Heel de evolutie van het mobiliteitsprobleem bij Antwerpen kan men als volgt samenvatten: 

 

1. Er bestaat sinds de jaren ’60 vorige eeuw de Kennedytunnel (KT), een eerste grote 
Schelde kruising (SX) voor het wegverkeer, gelegen op de Ring R1. In 1991 werd een 
tweede tunnel in gebruik genomen: de Liefkenshoektunnel (LHT), gelegen op de R2. 
Zie de kaarten op blz 3 en 5. 

2. De overheid heeft de goede werking van de LHT van meet af aan gesaboteerd: de 
tolheffing werd behouden en er kwam geen verbinding met de E17(1), terwijl de 
Kennedytunnel op de R1 gratis bleef met veel betere aansluitingen. De LHT blijft tot 
op vandaag onderbenut, in tegenstelling tot de zwaar belaste KT op de R1. 

3. Daaruit ontstaat een chaos die zeer veel aandacht krijgt, en dan komt de overheid 
aandraven met een “oplossing”: een derde Schelde kruising, de 
Oosterweelverbinding (OWV) 

 

Wij van het BPOM beweren dat die derde SX nu niet nodig is! 

Wij tonen hierna aan dat de huidige infrastructuur voldoet, maar dan moeten we eerst 
de ongelijke behandeling van de R2 (tolheffing aan de LHT) ongedaan maken. 

Wij eisen een test op het terrein waarbij de tolheffing opgeheven wordt aan de LHT 

Lees hierna (blz 4) onze analyse “Burgerplatform OnzeMobiliteit: Oosterweelverbinding niet nodig!” 

Er is onlangs een MER (Milieu effecten rapport = een uitgebreide studie, in dit geval van duizenden bladzijden) 
gepubliceerd dat volgens de wet moet opgemaakt en goedgekeurd worden door een officieel “Team MER”, 
alvorens een bouwvergunning voor een groot project kan aangevraagd worden. 

Het eerste (de goedkeuring van het MER) is nu gebeurd voor het project Oosterweelverbinding (OWV). Dit 
project maakt deel uit van een groter project Toekomstverbond (TKV), dat naast de OWV nog andere concrete 
projecten omvat. Heel beknopt: 

Het “Toekomstverbond (TKV) voor de bereikbaarheid en leefbaarheid rond Antwerpen” omvat: 

1. De Oosterweelverbinding (OWV): een nieuwe tunnel onder de Schelde + aanvoertunnels ten noorden 
van de stad, in zijn totaliteit een zeer complexe dure constructie. 

2. De overkapping van de ring R1 in Antwerpen (=betere lucht, minder lawaai, een groen lint rond de 
binnenstad). 

3. Het Haventracé (zie kaart blz 5) om het doorgaand verkeer rond de agglomeratie te leiden (cfr de ring 
rond Brussel). De A102 moet nog aangelegd worden en er komt een tweede Tijsmanstunnel, de rest 
(A12n en R2) bestaat. 

____________________________________________________________________________________ 
(1) 

Daarvoor is het Vlaams Gewest in 1995 door de rechtbank veroordeeld en moest de Liefkenshoektunnel (LHT) 100% overnemen. 
Verder is daar niets aan gedaan.

. 
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4. Bijkomende maatregelen  voor minder autoverkeer: men noemt dat een Modal Shift (MS) = een 
verschuiving van het gebruik van de auto naar andere vervoerswijzen zoals fiets en openbaar vervoer 
(tram, trein, bus…), zodat er een Modal Split 50/50 (auto/alternatief) verhouding ontstaat. Vandaag is 
die ca 70/30. 

Wij argumenteren verder dat de OWV nu niet nodig is en vragen dus aan de politici en de administratie om de 
aanvraag voor de bouwvergunning nu niet goed te keuren. We vragen aan de deskundigen, het middenveld en 
de bevolking dus ook in die zin druk uit te oefenen. 

Lees in dit verband ook de opinie van Prof. Van Dooren (UAntwerpen), die de moed heeft zich als zijdelings 
ingewijde (hij is prof. bestuurskunde en ook mede-auteur van een boek over de besluitvorming van de OWV) in 
het dossier uit te spreken tegen de bouw van de OWV. Zie de link (nr 13 op blz 19) in onze analyse. 
 

Als na deze test blijkt dat wij te optimistisch zijn in onze stelling, moeten er ook stappen gezet worden om de 
toestand nog te verbeteren, eventueel met een nieuwe minder grootschalige (lokaal en stadsregionaal verkeer 
zoals nu wordt gezegd) Schelde kruising. Maar dat is nu niet aan de orde… 

Het gaat hier over: 

 Een project dat nu niet nodig is komt eerst aan de beurt zodat we een gegarandeerde overcapaciteit 
krijgen voor het wegverkeer, terwijl al de rest jaren (10? 20??) moet wachten met hoop ooit op 
uitvoering. Dit betekent nu een kost van miljarden euro waar de man en vrouw in de straat nauwelijks 
van af weten. Nochtans gaat het om een uitgave van ca 1500,00 € per inwoner, die men op zeer lange 
termijn wil terugwinnen (?) via tolheffingen. Dat is zeer veel geld terwijl er elders veel geld te kort is. 

 Een project dat zelfs afgeraden wordt omwille van de gevolgen voor de mobiliteit, de ruimtelijke 
ordening, het klimaat, de leefbaarheid elders in Vlaanderen. Zie op blz 7 de sterke verzadiging van de 
snelwegen zowat overal in Vlaanderen. Op de gewestwegen en belangrijke lokale wegen is het beeld 
niet beter. Lees in dat verband het Manifest Mobiliteit van de VRP (zie link op blz 19). 

 

Wij van het BPOM argumenteren dat wij onze stelling kunnen uittesten op het terrein 

en doen dat sinds 10 jaar (!). 

Geen enkel rapport van duizenden bladzijden kan de test op het terrein overtreffen in bewijskracht. 

Steun ons in onze strijd voor een uitgebreide test. Het is nu of nooit! 

Lees de analyse Burgerplatform OnzeMobiliteit: Oosterweelverbinding niet nodig! 

 

Zie op blz 19 een lijst van documenten die zeer duidelijk pleiten voor een andere aanpak. 

 

Paul Van den Bossche 

ir KULeuven 

Lid van het Burgerplatform OnzeMobiliteit 

www.onzemobiliteit.com 

Zie ook de Facebook groep Liefkenshoek tolvrij en Burgerplatform Liefkenshoek 

6/5/2020 

 

 

 

http://www.onzemobiliteit.com/
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Analyse Burgerplatform OnzeMobiliteit: Oosterweelverbinding niet nodig! 

Na de publicatie van het rapport Project-MER Oosterweelverbinding heeft Prof. Wouter Van Dooren (UA) een 
opiniestuk gepubliceerd (zie link nr 13 op blz 19). Daarin beweert hij dat de Oosterweelverbinding (OWV) niet nodig 
is, wanneer later de overkapping (zelfs gedeeltelijk) en de Modal Shift (MS) uitgevoerd worden zoals voorzien in het  
Toekomstverbond (TKV) (Zie op https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2019/01/170315-toekomstverbond.pdf 
op onze website). 

Wij van het Burgerplatform OnzeMobiliteit (kortweg BPOM, voorheen actiegroep Liefkenshoektolvrij) hebben dit 
opiniestuk aangegrepen om ook een analyse te maken van de MER resultaten, en roepen nu op om de aanvraag voor 

de bouwvergunning van de Oosterweelverbinding (OWV) niet goed te keuren, en wel om de redenen hierna 
uiteengezet. 

1. We kunnen nu reeds volstaan met de bestaande Schelde kruisingen (blz 313): Het project-MER gaat 

uit van een aantal cijfers (= tellingen, voorspellingen, doorrekeningen…) die we goed moeten “plaatsen in het 
totaalbeeld”. Het gaat in de tabellen om verkeersvolume in de spitsuren (OSP en ASP). We kunnen die cijfers 
“afvlakken” mits redelijk eenvoudige maatregelen. 

Mede hierdoor  gaan we de files en de overlast op de ring flink reduceren of zelfs opheffen. 
Zie de grafiek hieronder van de verzadiging (dagdeel 12-24u)  in de tunnels Kennedy (KT), Liefkenshoek (LHT) en 
Tijsmans (TT) tot begin 2020 (gegevens Vlaams Verkeerscentrum - VVC) : de bovenste lijnen zijn die van de 
Kennedytunnel; er is plaats genoeg buiten de spitsuren in de LHT en de TT. 

 

Betekenis van de letters: KTn = Kennedy noorderkoker (oost-west richting) – LHTn = Liefkenshoek noord-zuid 
richting– TTn = Tijsmans noord-zuid richting enz… 

De volledige verzadiging is 12 uur per halve dag, d.w.z. een waarde 9 (uur) duidt op een belasting van 75%. Dat is 
veel maar niet onhoudbaar indien gelijk gespreid. Het spitsuur geeft vandaag in de KTn een piekbelasting van 117% 
(zie tabel MER rapport op blz 10, scenario OW 0-0-1, waarbij het eerste cijfer 0 duidt op “geen OWV”). 
De congestie die daaruit volgt is vooral te wijten aan de weefbewegingen na de oprit vlakbij de tunnels, want de 
tunnel zelf kan die hoeveelheid nog ± aan bij gestroomlijnd verkeer. De R1 kent zeer veel weefbewegingen met een 
pak vrachtwagens tussen de personenwagens. 
Dat is de ideale cocktail voor een “verstoord” verkeer en voor incidenten die soms elkaar opvolgen. 
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https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2019/01/170315-toekomstverbond.pdf
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De tunnels LHT en TT zitten tussen 3 en 5 uur en zijn dus niet zeer zwaar belast. Dat wil zeggen dat er nog veel ruimte 
(letterlijk) is in de daluren, en de oplossing ligt dus voor de hand. 

Lees de aanbeveling van Arup/SUM (onafhankelijk studiebureau) in 2009: “De meest duurzame oplossing is het 
doorgaand verkeer – tachtig procent van alle vrachtverkeer – niet langer over de huidige ringweg door de stad te 
laten rijden. Dat verkeer moet worden omgeleid en moet de bestaande infrastructuur maximaal worden gebruikt. 
Dat kan met de onderbenutte Liefkenshoektunnel snel gaan. De Liefkenshoektunnel beter gebruiken heeft voordelen 
voor de mobiliteit, het leefmilieu, de stadsontwikkeling en de leefkwaliteit” (zie link blz 19.) 

Kan het duidelijker? Dat was voor de Vlaamse Regering geen aanleiding om de LHT beter te benutten en 

daardoor de congestie drastisch te doen dalen. Daarvoor bestaat geen enkele aanvaardbare reden. 

 

 

 

Het kaartje hierboven toont de ligging van de KT en de LHT, met zeer zichtbaar het ontbreken van een goede 
verbinding (zie bolletjes lijn) van de R2 met de E17 die oorspronkelijk contractueel was voorzien, maar die door het 
Vlaams Gewest (VG) niet werd uitgevoerd. De rechtbank heeft het VG daarvoor veroordeeld (1995). Toen moest het 
Vlaams Gewest de Liefkenshoektunnel (pps constructie) mits schadeloosstelling 100% overnemen. 

De vervalsing = het ontbreken van de verbinding E17-R2 gepaard aan de tolheffing aan de LHT (enig in België) en de 
gratis doorgang aan de KT, ligt mee aan de basis van de hele verkeerschaos vandaag. De R2 met de LHT is de (enige) 
uitweg die bewust werd verwaarloosd tot op vandaag en ook de komende jaren indien we deze toestand blijven 
dulden. 

Zie hierna de kaartschema’s met het 1) verkeersvolume en 2) de verzadiging op de wegen rond Antwerpen tijdens 
de maand juni 2019 (dagdeel 12-24u). Dit is de drukste maand ooit voor de R2. 
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Wegverkeer in de grote omgeving van Antwerpen. We zien het te groot verkeersvolume op de Ring R1, in groot contrast met het beperkt volume op de R2. Dat is een rechtsreeks 
gevolg van de sturing die nu reeds meer dan 20 jaar duurt. Wij willen die tolheffing (=sturing) tijdens een testperiode openbreken, door de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken zolang de 
Kennedytunnel (op de R1) gratis is. In een volgende fase moeten beide tunnels toltunnels worden, zodat we het verkeer kunnen sturen. 

Verkeersvolume in de grote omgeving van Antwerpen (A) 
Bemerk het effect van de vervalsing van de verkeersafwikkeling 

De snelweg R2 met de 

Liefkenshoek toltunnel is 
onderbenut, in contrast 
met de R1 (BPOM) 

De Ring R1 met de gratis Kennedytunnel is 

overbelast. Wij willen een deel van het 
verkeer verplaatsen naar de R2. Dit wordt al 
meer dan 15 jaar tegengewerkt (BPOM) 
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Wegverkeer in de grote omgeving van Antwerpen. We zien de te grote verzadiging op de Ring R1, in groot contrast met de vrije capaciteit op de R2. Dat is een rechtsreeks gevolg van 
de sturing die nu reeds meer dan 20 jaar duurt. Wij willen die tolheffing (=sturing) tijdens een testperiode openbreken, door de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken zolang de 

Kennedytunnel (op de R1) gratis is. In een volgende fase moeten beide tunnels toltunnels worden, zodat we het verkeer kunnen sturen. Bemerk de drukte op vele snelwegen. 

Verzadiging wegen in de grote omgeving van Antwerpen (A) 
Bemerk het effect van de vervalsing van de verkeersafwikkeling 

De snelweg R2 met de 

Liefkenshoek toltunnel is 
onderbenut, in contrast 
met de R1 (BPOM) 

De Ring R1 met de gratis 

Kennedytunnel is overbelast. Wij willen 
een deel van het verkeer verplaatsen 
naar de R2. Dit wordt al meer dan 15 
jaar tegengewerkt (BPOM) 
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In de tabellen (blz 9, 10 en 11) van het MER-rapport verder getoond zijn de cijfers van de intensiteit (= 
verkeersvolume) herleid naar de personenwagen equivalenten pae (1 personenwagen = 1 pae; 1 vrachtwagen 
= 2 pae) tijdens de ochtendspits (OSP) en de avondspits (ASP) (pae/uur). 

In dit MER rapport is er gerekend met de capaciteit van een rijvak = 2100 pae/uur. Het Vlaams 
Verkeerscentrum rekent met 2200 pae/uur. Dat geeft een verschil van 4,7%. De waarden in het MER rapport 
stellen de toestand dus minder goed voor dan het VVC. Blijkbaar is capaciteit een rekbaar begrip. 
Zoals reeds opgemerkt: als het verkeer gestroomlijnd verloopt is de capaciteit merkelijk groter. Vergelijk met 
“blokrijden” bij druk verkeer, zodat het verkeer verplicht gestroomlijnd verloopt. 

We vergelijken enkele (er zijn kleine varianten) belangrijke scenario’s. Let vooral op de eerste 4 rijen in de 
tabellen, waar de Schelde tunnels zijn opgenomen: 

De code van de scenario’s (x-x-x) kort uitgelegd: 

1
e
  cijfer 

0 = er is/komt 

geen OWV 

1= OWV origineel ontwerp 

(=grootschalig) + grote OW-knoop  

5 = OWV = 2x3 tunnel + OW-knoop + 4 kanaal 

tunnels van 2 rijbanen = voorkeursuitvoering 

2
e
 cijfer 

0 = geen  extra 
infrastructuur 

5=+ A102 +overkapping R1 

zuid+oost 

6 = alleen + 2
e
 Tijsmanstunnel; geen A102 en 

overkapping R1 zuid+oost 

3
e
 cijfer 0 = nergens tol 5 = harde sturing naar A102 6 = tol met optimale verdeling tussen KT/LHT/OWV 

a) Scenario OW 0-0-1: dat is de huidige toestand (zonder OWV) met tolheffing aan de LHT. 

b) Scenario OW 0-5-5_ams (zie op blz 11): hier wordt de OWV niet gebouwd maar wel alle extra delen van 
het Toekomstverbond (TKV) (zie op blz 1), zonder tolheffingen, en met sturing van het doorgaand O-W 
verkeer langs het haventracé (kaart op blz 5).  

c) Scenario’s OW 5-0-0, OW 5-0-6, OW 5-5-6_ams100 en Scenario OW 5-6-6_ams 50%: dit zijn alle scenario’s 
waarbij de OWV wel gebouwd wordt. Ze leiden alle tot een overcapaciteit t.o.v. de piekmomenten. We 
zetten de deur open voor nog veel meer wegverkeer. Al deze scenario’s wijken af van het 
Toekomstverbond. Dit TKV zal niet als dusdanig worden uitgevoerd; die evolutie is nu al volop bezig. 

Zie hieronder de cijfers (pae/u) van het SX-verkeer (=de som van het Schelde kruisend verkeer van alle 
tunnels), in het meest ongunstige geval, te weten de avondspits in de ROLO (van Rechter Oever naar Linker 
Oever) richting: 

ams100 = ambitieuze modal shift: de 70/30 verhouding auto/alternatief (fiets of openb. vervoer) moet 
evolueren naar 50/50. 
ams50 = van 70/30 naar 60/40: de ambitie wordt (voorlopig?) afgezwakt. Dat werd blijkbaar zo (in besloten 
kring) overeengekomen in een nieuw ”Kerstakkoord” van 21 december 2018. 

 

Nu nodig (alleen op 
het spitsmoment) 

Nodig met 
ams100  

Nodig met 
ams50  

Huidige 
capaciteit 

TKV 
capaciteit 

12960 (ROLO) 
(cijfer MER) 

10960 (cijfer MER) 
12270 (cijfer 

MER) 
12000 (VVC: 

12500) 
19700 

Met de huidige capaciteit (12000 Pae/u) blijven we boven het volume in het spitsuur, rekening houdend met 
een ams100. 

Mits het afvlakken van de spits op de R2 (zie op blz 12) en mits sturing (“verplaatsing”) van een flink deel 
vrachtverkeer van de KT naar de LHT kunnen we die toestand aan ook zonder modal shift, want er is nog 
“ruimte” op de R2. Zie de grafiek op blz 4 en lees ook op blz 12. 

Ten bewijze: er is sinds de laatste maanden van 2019 een app voor gratis doorgang voor personenwagens (pw) 
aan de LHT tijdens de daluren, wanneer de congestie elders groot wordt of blijft. Zie bij volgende link: 

https://www.gva.be/cnt/dmf20191024_04682332/nieuw-proefproject-van-start-om-verkeer-beter-te-
spreiden-tussen-liefkenshoek-en-kennedytunnel  

https://www.gva.be/cnt/dmf20191024_04682332/nieuw-proefproject-van-start-om-verkeer-beter-te-spreiden-tussen-liefkenshoek-en-kennedytunnel
https://www.gva.be/cnt/dmf20191024_04682332/nieuw-proefproject-van-start-om-verkeer-beter-te-spreiden-tussen-liefkenshoek-en-kennedytunnel
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Som spits SX-verkeer: 

L(inker)O(ever) -- RO 

RO-- LO 

10860 

12960 

12870 

15750 

9030 

10960 

Capaciteit SX (idem voor 
elke richting) 

12000 
12500 
(VVC) 

17600 19700 
20700 
(VVC) 

Bijna TKV 
scenario 

Bestaande 
toestand 

Alleen de nu 
voorziene OWV 
tunnels 

17600 
18200 
(VVC) 

Kerstakkoord 
scenario 

9810 

12270 



10 
Burgerplatform OnzeMobiliteit  – 2020 – Oosterweel niet nodig 

 

Wat nu zal gebouwd worden is het scenario OW 5-0-0 met volgende hoofddelen: 

De OWV = een 2 x 3 tunnel onder de Schelde, overgaand in 4 Kanaaltunnels van elk 2 rijvakken. Tussen de OWV en de 
kanaaltunnels bevindt zich de Oosterweelknoop voor de bereikbaarheid van de Haven dichter bij de stad. 

Later kunnen/zullen er nog extra’s komen; de varianten worden in de tabellen hierbij reeds “afgewogen”.  

Bestaande 
toestand 

 

Alleen de nu 
voorziene OWV  

 

Bijna TKV 
scenario 

 

Kerstakkoord 
scenario 
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Bekijken we het “scenario” OW 0-5-5_ams: dat is de huidige toestand (= zonder OWV), aangevuld met de 
overige infrastructuur van het TKV (de volledige MS, het Haventracé  en sturing van het doorgaand verkeer, de 
overkapping). Dit zijn de extra’s die OWV krijgt in het TKV, toegepast op de huidige toestand zonder OWV. 

Zie de tabellen met de intensiteiten en de verzadiging voor scenario OW 0-5-5_ams in de ASP. Onverklaarbaar) 
blijkt hier de vermindering door de ams kleiner dan in de scenario’s met OWV. 

  

 

 

 

SOM SX-verkeer (pae/u) 
LORO 
ROLO 

 
10000 pae 
11640 pae 
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Wat valt (niet) op? 

Het scenario OW 0-0-0 ontbreekt. Dat is de huidige toestand (zonder OWV), en zonder tolheffing (laatste cijfer 
is 0) aan de LHT. 

Dat is het enige scenario dat we op het terrein kunnen uittesten (naast de huidige regeling 0-0-1). Het volstaat 
de tol weg te nemen aan de LHT en het doorgaand (vracht)verkeer zo veel mogelijk naar de R2 te sturen.  
Het huidig MER onderzoek gaat er van uit dat de OWV beslist is en het scenario 0-0-0 komt dus niet meer aan 
bod (= nooit gebeurd). 

Het uitblijven van een grondige test met een andere tolpolitiek en bijhorende sturing is een zeer grote 
vergissing die we vandaag nog altijd kunnen rechtzetten maar het is “vijf voor twaalf”.Wij van het BPOM 
blijven daarop hameren. 

De bouwvergunning van de OWV mag er niet komen 
zolang deze test niet is gebeurd! 

Bovenop de bevindingen van deze test tonen de cijfers van het MER rapport aan dat we dank zij een 
doorgedreven Modal Shift (MS) de toestand nog zullen kunnen verbeteren/versterken (zie in de tabel blz 11 
het scenario OW 0-5-5_ams).  Maar dan moet deze MS er wel eerst komen, en dat is alles behalve 
vanzelfsprekend met de huidige mobiliteitspolitiek van de Vlaamse Regering (VR). 

Onderaan de tabellen staan de cijfers van het totaal Scheldekruisend (SX)-verkeer. 
Met de ams100 (10960 pae/u in de spits) is de capaciteit van de bestaande infrastructuur voldoende.  

Maar zelfs zonder Modal Shift (MS) kan de huidige infrastructuur voldoen. Werkwijze: 

a) Gebruik maken van de resterende ongebruikte capaciteit van de R2 (zie grafiek blz 4 en de kaarten op blzn 6 
en 7) en b) het verkeer herschikken (herverdelen) tussen de twee wegsecties R1 en R2. 

Op de R2 zal een georganiseerde carpooling, aangevuld met  goed georganiseerde bedrijfsvervoerplannen 
zorgen voor minder verkeer van personenwagens (pw). 

Volgens De Lijn (zie https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/05/170824-ds-haven-werknemers-
komen-per-auto.pdf) is het  onmogelijk efficiënt openbaar vervoer te organiseren in de haven, wegens geen 
bewoning. Hier is carpooling (en fiets, met o.a. de fietsbus) zeer aangewezen. 
Dit zal de druk op de R2 en in de LHT sterk verlichten, want de personenwagens (pw) zijn nog altijd 
verkeerdelijk sterk in de meerderheid (ca 63% pw tegenover 37% vw in 2019) op de R2, die zoveel mogelijk 
moet dienen voor de vrachtwagens (vw). Ook hier zorgt de mix van pw en vw voor verstoord verkeer. 

De LHT kan dan gebruikt worden waarvoor hij vooral is gebouwd: om het lokaal vrachtverkeer in de haven te 
verwerken en het doorgaand (vracht)verkeer  rond de agglomeratie te sturen (zie ook de opinie van het 
Havenbedrijf in 2012 https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/verkeerstelling-haven-1.pdf), maar 
dan moet de tolheffing eerst weg. Het resultaat is dat een belangrijk deel  vrachtverkeer (vw) kan “verplaatst” 
wordt van de R1 naar de R2. Zie een simulatie waarbij delen van de trafieken worden “verplaatst” op 
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/05/simulatie_sturing_kt-lht.pdf 

Hieruit blijkt ook het zeer groot nut van de A102 en de verbinding E17-R2 (zie de kaart blz 4). 

Zo wordt het verkeer zowel op de R1 als op de R2 veel beter gestroomlijnd. Dat ontbreekt vandaag. 

De gevolgen zullen groot zijn: de zeer storende grote vrachtwagens in het verkeer op de R1 worden 

grotendeels verplaatst naar de R2. Ze veroorzaken veel weefbewegingen, vertragingen, chaotisch 
verkeersverloop op de R1, dat wil zeggen alles behalve een gestroomlijnd verkeer, met frequent (kleine) 
ongelukken met ellenlange files… 

Vandaar nogmaals de eis die het Burgerplatform OnzeMobiliteit sinds 2010 onophoudelijk herhaalt: er moet 
een omvangrijke test komen waarbij de LHT tolvrij wordt gemaakt zolang de doortocht aan de KT gratis is. 

Men kan deze toestand saneren binnen de enkele weken zonder modal shift! 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/05/170824-ds-haven-werknemers-komen-per-auto.pdf
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/05/170824-ds-haven-werknemers-komen-per-auto.pdf
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/verkeerstelling-haven-1.pdf
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/05/simulatie_sturing_kt-lht.pdf


13 
Burgerplatform OnzeMobiliteit  – 2020 – Oosterweel niet nodig 

Dat wordt reeds 20 jaar verhinderd door de verkeerspolitiek van de  beleidsvoerders. Bekijk de kaarten met 
intensiteiten en verzadiging van de hoofdwegen in de buurt van Antwerpen (blz 6 en 7). 

2. Zonder tolpolitiek werkt zelfs de OWV niet goed. Zie in tabel blz 10 scenario OW-5-0-0: er blijven in de 
spitsuren overbelaste wegsecties. Anderzijds, met selectieve tolheffing, zonder modal shift (OW 5-0-6) en 
zonder A102, is er zelfs in het spitsuur voldoende capaciteit. Met modal shift en haventracé (OW 5-5-
6_ams100) is er een grote overcapaciteit. De OWV en de KT zijn half leeg! 
Wat gaat er gebeuren als de OWV wordt gebouwd en er een selectieve tolheffing komt (Kerstakkoord 
2018)?… Op dat ogenblik is er reeds een overcapaciteit (= geen files), en dus geen grote motivatie meer 
voor het haventracé of een sterke modal shift. Ook de overkapping kan op de lange baan geschoven 
worden want er is minder (vervuilend) verkeer op de Ring R1 en er zijn andere prioriteiten… 

3. Met de bouw van de OWV handhaaft men de huidige tolpolitiek (= inkomsten) nog ca 10 jaar. Betere 
lucht? Dat is voor later. Een van de hoekstenen van het TKV wordt hier (sinds meer dan 20 jaar) 
ondergraven. Zie  https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/05/de-tol-en-de-lez-d.pdf. 

4. Het nu niet bouwen van de OWV laat toe in te zetten op de Modal Shift (MS) (fietslanen, tram en 
voorstadstrein op grote schaal), de aanleg van de A102 en een overkapping light want er is minder auto 
overlast. Vandaag is er geen enkele garantie dat die er zullen komen. 
Lees ook eens de oproep voor een mobiliteitspact (in tegenspraak met de huidige fasering), 
 https://storage.googleapis.com/planet4-belgium-stateless/2019/05/62372210-nl-
oproeptoteennationaalmobiliteitspactin2019.pdf 
mee ondertekend door de actiegroepen. Hier wordt het STOP principe gevraagd, ook voor investeringen. 
Waarop wacht men om de OWV uit te stellen? 

5. Zie het plan-schema op blz 7: vele snelwegen kleuren rood. Vlaanderen voelt overal de pletwals van het 
wegverkeer. STOP deze pletwals! Lees het Manifest Mobiliteit van de VRP (zie link nr 9 op blz 19). 

6. Aandacht voor de klimaatproblematiek. Lees op blz 68 van het “Panel voor Klimaat en Duurzaamheid” 
(https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/uittreksel-panel-voor-klimaat-en-duurzaamheid-
1.pdf) waar expliciet de OWV als te vermijden investering wordt vernoemd. De pletwals van het 
autoverkeer is een fetisj uit het verleden. En het klimaat wordt dé uitdaging van de toekomst… Investeer in 
alternatieven: openbaar vervoer en fiets, en kernversterking in de ruimtelijke ordening!!! 

7. De beslissingen van het TKV zijn in besloten kring vastgelegd en in de praktijk alles behalve democratisch 
genomen, maar heel Vlaanderen moet mee opdraaien voor deze miljarden uitgave (ca 1500,00 € per 
inwoner) . Ook wordt het doorgaand verkeer doorgestuurd naar de R4 en de Gentse agglomeratie zonder 
inspraak van de plaatselijke politici en bevolking. 

Besluit: we gaan grote putten (echte en financiële) graven voor nog meer wegverkeer dat we 
beweren te bestrijden, terwijl naast mobiliteit in veel andere sectoren nood is aan grote investeringen. Lees 
in bijlage de waarschuwing van de SERV (https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaams-klimaatdoel-eist-
durf-kapitaal-en-extra-mensen. 

Men wil met de bouw nu van de OWV de (hele Vlaamse) bevolking voor voldongen feiten plaatsen. 
Luister naar Peter Vermeulen van Ringland (= onverdachte bron) op ATV: 

https://atv.be/nieuws/kritiek-op-oosterweel-mag-geen-reden-zijn-om-nu-te-stoppen-93101. 

Uiteindelijk komen we op het punt waar we in 2000 begonnen zijn: we bouwen de OWV als rode loper voor 
meer wegverkeer. De rest is onzeker (begroting, milieu…) want het is niet meer echt nodig. Zie verder. 

In alle scenario’s waarbij de OWV wordt gebouwd, komen we uit op een overcapaciteit 
t.o.v. de piekverzadigingen terwijl de bestaande infrastructuur nu voldoet (test 
mogelijk). Dat zet de deur wijd open voor bijkomend wegverkeer. Wie heeft de moed 
hier tegen op te komen? Waar zijn de prioriteiten??? 

8. Bekijken we vervolgens de aspecten Lucht en Geluid voor de scenario’s 0-5-5 (zonder Oosterweel maar 
met haventracé) en 2-5-6 (met Oosterweel en haventracé en aangepaste tolheffing). 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/05/de-tol-en-de-lez-d.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-belgium-stateless/2019/05/62372210-nl-oproeptoteennationaalmobiliteitspactin2019.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-belgium-stateless/2019/05/62372210-nl-oproeptoteennationaalmobiliteitspactin2019.pdf
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/uittreksel-panel-voor-klimaat-en-duurzaamheid-1.pdf
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/uittreksel-panel-voor-klimaat-en-duurzaamheid-1.pdf
https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaams-klimaatdoel-eist-durf-kapitaal-en-extra-mensen
https://www.serv.be/serv/persberichten/vlaams-klimaatdoel-eist-durf-kapitaal-en-extra-mensen
https://atv.be/nieuws/kritiek-op-oosterweel-mag-geen-reden-zijn-om-nu-te-stoppen-93101
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Luchtkwaliteit: de beelden zijn een voorafspiegeling van een toestand binnen 10…20…??? jaar 

 

We bekijken de gemiddelde waarde van de NO2 immissie tijdens het jaar. 

Hierboven het beeld van de luchtkwaliteit voor NO2 bij  OW 0-5-5 ams (zonder Oosterweelverbinding, met 
modal shift, met haventracé en harde sturing). De EU drempel bedraagt 40 mcg/m³ grenswaarde door het jaar. 

 

Hierboven het beeld van de luchtkwaliteitvoor NO2 bij  OW 2-5-6 (met Oosterweelverbinding, met Modal Shift, 
met haventracé  en  tol voor beste spreiding over de verschillende tunnels: realisatie binnen 10? 20? 30 jaar?). 
Er is bijna geen verschil tussen het OW 0-5-5 en het OW 2-5-6 scenario. Hier is geen OWV nodig! 

De effecten van de andere luchtvervuilers (fijn stof PM10 en PM2,5) volgen in ruime mate het hierboven 
getoond beeld. 

< 20 mcg/m³ 

 
< 32-35 mcg/m³ 

 

< 40-42 mcg/m³ 

 
> 50 mcg/m³ 

 

OW 0-5-5_ams NO2 jaar 
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Ook de CO2 immissies geven weinig of geen verschil. Verkeer buiten het studiegebied (bewoonde zones) 
draagt niet bij tot een verslechtering. Een voluit gebruik van de R2 midden de haven is gunstig om de overlast 
te reduceren.  

Invloed van de dieselmotoren 

Er is bovendien nog een ander belangrijk gegeven. De NO2 en fijn stof immissies zijn voor een belangrijk deel 
te wijten aan de dieselvoertuigen, vooral die van de vorige generatie. Die generatie (pw) sterft uit tegen ca 
2030. 
Bovendien stellen wij nu voor de vrachtwagens, bij uitstek de grote vervuilers, te “verplaatsen” naar de R2. 

Bekijken we de invloed van die verdwijning (de “ontdieseling”) op de imissiekaart hierna. 

 

Wat wordt dan nog het belang van de overkapping? 

Daar is vroeger al op gewezen en wordt dus bevestigd. 
Technologisch kunnen we verwachten dat ook andere bronnen van luchtvervuiling (benzine motoren, 
bandenslijtage) zullen verminderen. 

Dat kan dan in de toekomst een reden worden voor de Vlaamse Regering  (VR) om de overkapping terug te 
schroeven. Het voorstel voor onderzoek van een groen-overkapping blijft geldig voor geluidsreductie en voor 
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een opgewaardeerde Ring: een mooi groen lint of een groene rups langs de binnenstad met tussenin enkele 
echte vaste zones (voluit “harde” overkappingen) die de stad een bijzondere meerwaarde geven, terwijl het 
afgeslankt verkeer bijna onzichtbaar en met verminderde emissies en geluidshinder voorbijtrekt. 

En dan de geluidshinder: hierbij zijn twee beelden van de binnenstad met de gordel randgemeenten nadat 

de overkapping ca volledig is uitgevoerd, dat wil zeggen binnen 10?…20…jaar? 

We bekijken de beelden van de lawaaihinder voor de scenario’s OW 0-5-5 (zonder OWV maar met alle 
infrastructuur aanvullingen – overkapping… en dat alles aangevuld met de Modal Shift- zoals voorzien in het 
TKV) en OW 2-5-5 (met OWV en dezelfde extra’s zoals voorzien in het TKV scenario). Er is zo goed als geen 
verschil is in de bewoonde zones. Hiervoor moeten we dus de OWV niet bouwen. 

Wat wel opvalt is het lawaai in de binnenstad. Een pleidooi om de MS nog verder door te drijven, wat nog 
meer in het voordeel spreekt van het scenario zonder OWV. 

 

 

Figuur 9-33  Scenario OW 0-5-5_ams – Lden  
Lden  (den = day-evening-night)= lawaaibelasting op een bepaalde plaats, en daarvan het jaargemiddelde. 
 

 
Figuur 9-34 Scenario OW 2-5-5_ams – Lden 
Wat opvalt is veel geluidshinder in de binnenstad. Te verbeteren door een verdere Modal Shift. Ook hiervoor is 
de OWV dus niet nodig! 

  Lden 

40-45 dB 

45-50 dB 

50-55 dB 

55-60 dB 

60-65 dB 

65-70 dB 

70-99 dB 
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Dat alles zijn bijkomende argumenten om de OWV nu niet te bouwen, maar eerst de bestaande 
infrastructuur beter te benutten, tegelijk met het uitbouwen van alternatieven voor het wegverkeer. 

Pas daarna kan uitgemaakt worden of er meer nodig is. 

In de commentaar van Prof. Wouter Van Dooren (zie link nr 13 op blz 19) gaat hij er van uit dat een volledige 
overkapping er niet komt, alsook geen A102. 

Zoals nu voorzien wordt de OWV gebouwd terwijl al de rest voor de congestie bijkomstig is (zie punt 2 blz 13). 
Termijn??? De Modal Shift werd teruggeschroefd (zie kerstakkoord blz 8) en het ov deze tijd wordt eerder 
afgebouwd (De Lijn). De A102 staat nog nergens. Dat wil ook zeggen dat de huidige toestand van het verkeer 
voor jaren even slecht blijft, terwijl het al 29 jaar veel beter kan. 

Een bijkomend zeer negatief oordeel (over het TKV, waarvan deze OWV een onderdeel is) van het BPOM gaat 
over het doorsturen van het verkeer komend van de R2 naar de R4 in de Gentse kanaalzone. Blijkbaar wil men 
ook deze regio opzadelen met de “oplossingen” (rode loper voor meer wegverkeer!) van het TKV. De R4 en de 
wegen rond Gent staan echt niet te wachten op bijkomende grote verkeersstromen. 
Bovendien maakt zulke doorsturing (met wellicht een extra rijstrook zoals reeds geopperd werd) een mogelijke 
spoorlijn Antwerpen Zelzate-…zo goed als onmogelijk. Onaanvaardbaar! Zie de kaart op blz 3. 

Het is verfrissend Prof. Van Dooren (UAntwerpen) te horen zeggen: als die 3 miljard voor de OWV beter in 
Gent besteed worden, dan moet dat gebeuren. Dat geldt bij uitbreiding voor heel Vlaanderen. 

Bemerking: 

Het is hoogst opmerkelijk dat de kritiek op de OWV nog altijd steek houdt. De noodzaak van de 
Oosterweelverbinding (OWV) is reeds 20 jaar een prioriteit voor de Vlaamse Regering. 

Ondertussen is het verkeer nog sterk toegenomen, onder meer met de groeiende containertrafieken (zie 
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/trafiektaart-2019.pdf) niet alleen in Antwerpen, maar 
overal gezien de nood aan transport met de overal “boomende” consumptie en de invoer uit verre landen. 
Afstanden spelen dikwijls een mindere rol. Ook het vrije tijd wegverkeer is wellicht nog toegenomen. 

Zelfs nu (in 2020) geldt dat de OWV zoals nu voorgelegd niet nodig is. Dat wil niet zeggen dat er niets moet 
gebeuren (vb robuustheid van het verkeerssysteem in Antwerpen). Maar dat kan alleen op verantwoorde en 
duurzame wijze door eerst optimaal te gebruiken wat reeds bestaat. 

De hele regio zit reeds 20 jaar volkomen ten onrechte opgezadeld met een “verkeersinfarct” gevoel (denk aan 
de files bij de linker inrit aan de KT: zie https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/linker-inrit-
antwerpen-west-1.pdf). 

Wij van BPOM proberen al jaren deskundigen en politici te verenigen om onze eis te ondersteunen in een 
gezamenlijke oproep naar de overheid: 

Geen Oosterweelverbinding zonder eerst de mogelijkheden van de bestaande 
infrastructuur uit te testen in combinatie met andere minder ingrijpende maatregelen! 

We eisen een uitgebreide test met de R2/LHT voor tolvrij doorgaand (vracht)verkeer 
zolang de doorgang aan de Kennedytunnel gratis is. 

Terecht zijn er pleidooien dat de overheid nu zeker niet mag nalaten te investeren (lees hierover het VBO: 
https://trends.knack.be/economie/beleid/vbo-topman-pieter-timmermans-we-hebben-
investeringsregeringen-nodig/article-longread-1461587.html). 

Volledig akkoord voor het investeren, maar dan wel in de juiste projecten. Voorbeelden zonder verdere 
commentaar:  

 Openbaar vervoer (trein, tram) en fiets paden in heel Vlaanderen. Uitbouwen van knooppunten. 

 Railport Lanaken is per spoor bereikbaar vanuit…Nederland. Ingrijpen aub. 

 De sneltram Hasselt-Maastricht moet een trein worden met start in het station van Maastricht en 
aankomst in het station van Hasselt. Geen “politieke sneltram” aub zoals nu voorzien. 

 De gigantische opdracht in sociale huisvesting (zie artikel SERV met link nr 12 op blz 19)… 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/trafiektaart-2019.pdf
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/linker-inrit-antwerpen-west-1.pdf
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/linker-inrit-antwerpen-west-1.pdf
https://trends.knack.be/economie/beleid/vbo-topman-pieter-timmermans-we-hebben-investeringsregeringen-nodig/article-longread-1461587.html
https://trends.knack.be/economie/beleid/vbo-topman-pieter-timmermans-we-hebben-investeringsregeringen-nodig/article-longread-1461587.html
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Ons besluit en onze eis: 

Deze OWV moeten we op zijn minst uitstellen en volgende fasering afdwingen: 

1. Test met een voluit gebruikte R2, waarbij we “aan alle knoppen kunnen draaien” om een optimaal gebruik 
en dito verkeer te kunnen organiseren rond Antwerpen, inbegrepen het aanpassen van op- en afritten en 
het organiseren van carpooling. Daardoor zal de congestie overal direct dalen! 

2. Studie en uitvoering van volgende werken: 

a. Aanleg van de A102 en plaatselijke overkapping en groenscherm voor een leefbare noordrand. 

b. Uitbreidingen (investeringen) en verbeteringen (betere frequenties, snellere verbindingen) aan het ov-
net, en dat niet alleen in Antwerpen (De Lijn en NMBS één front samen met het departement MOW en 
de regionale besturen), om een grote modal shift te bekomen in heel Vlaanderen. 

c. Een overkapping-light op de R1: stukken vaste overkapping om de randgemeenten en de stad in elkaar 
te laten overvloeien (gevoel van een “grote open groene” stad). Te onderzoeken: groen-overkapping 
(zie voorbeeld te Zottegem: zie op https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/mini-groen-
overkapping.jpg). 
Een proefstuk hiervan kan men uitproberen  binnen de enkele maanden voor een minimum aan 
investering. 

d. Verbinding E17-R2 in het Waasland voor (eindelijk!) een goede bereikbaarheid van de LHT, veel 
minder vrachtverkeer op de E17 door Zwijndrecht, met groenscherm maar zonder de afschuwelijke 
mega geluidsschermen, en dat alles zonder veel ventwegen en sluipverkeer door het Waasland. 

De projecten a en d zijn niets anders dan de vervollediging van de grote Ring rond Antwerpen, een logisch 
concept uit de jaren ’50 vorige eeuw, dat systematisch werd en wordt onderuit gehaald, terwijl het de beste 
weg is voor het verkeer rond de stad. 

3. Nadat de impact van deze ingrepen bekend is (dat kan op vrij korte termijn): studie van een eventuele 
nieuwe “lichtere” SX (zie ook idee https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/tracc3a9-owv-
lokaal-bpom-1.pdf) en aanpassingen waar nodig zoals blijkt uit de evolutie van de mobiliteit met in het 
achterhoofd het STOP principe (denk aan leefkwaliteit, ruimtelijke ordening, economie, sociale 
voorzieningen, milieu, klimaat…). 

 

Wij roepen in ’t bijzonder de deskundigen op te reageren en deze megalomane 
plannen een halt toe te roepen nu het nog kan. Voorbeeld: de mening van Prof. 
Wouter Van Dooren. Waarop wachten de anderen? 

 

Paul Van den Bossche 

ir KULeuven 

Lid van het Burgerplatform OnzeMobiliteit 

www.onzemobiliteit.com 

6/5/2020 

 

Links naar documenten en websites, bijlagen: zie blz 19. 
  

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/mini-groen-overkapping.jpg
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/mini-groen-overkapping.jpg
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/tracc3a9-owv-lokaal-bpom-1.pdf
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/tracc3a9-owv-lokaal-bpom-1.pdf
http://www.onzemobiliteit.com/
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Links en bijlagen: 

Website Burgerplatform OnzeMobiliteit (BPOM): www.onzemobiliteit.com 

De MER-studie is te vinden op https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank en dossier nr PR2236. 
Zoek vooral naar de aspecten mobiliteit (deelrapport 7 mens-mobiliteit) . Lucht en geluid en verder… hangen 
trouwens samen met de mobiliteit. De mobiliteit is primordiaal: de mogelijkheden van de bestaande 
infrastructuur (die reeds 29 jaar gesaboteerd wordt) zijn direct te testen op het terrein. Steun ons in onze eis! 

Het Toekomstverbond (TKV) wordt kort uit de doeken gedaan in 
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2019/01/170315-toekomstverbond.pdf op onze website. 

Lees en kijk verder ook naar de commentaren en studies van deskundigen en betrokkenen over de 
Oosterweelverbinding en randvraagstukken door de jaren heen: 

1. Studiebureau Arup/SUM 2009: https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2019/05/arup-uk-sum-
research-gebruik-liefkenshoektunnel_inleiding.pdf 

2. Prof. Stef Proost en S. Van der Loo (2009 en 2010) in L.E.S.: zie uittreksel in 
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/proost-v.d.-loo-les-maart10-uittreksel.pdf 

3. Studiebureau TML (2010): zie https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/tml-commentaar-b.pdf 
4. Oproep actiegroep Liefkenshoektolvrij (= nu BPOM) sinds 2010 (zie artikel in “UIT-magazine“van de VAB 

van oktober 2010): link op https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/vab-uit-artikel-1b.jpg 
5. Partij Groen: Mobiliteitscongres 2010: zie uittreksel in 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/uittreksel-groen_mobiliteitscongres-2010.pdf 
6. Studie in opdracht van het Havenbedrijf in 2011/2012): zie commentaar 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/verkeerstelling-haven-1.pdf (PP presentatie 
beschikbaar) 

7. Nota Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe uit 2011: zie uittreksel in 
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/ivan-sabbe_nota-liefkenshoektunnel-b.pdf 

8. Plan MER-indiening van BPOM (ex-Liefkenshoektolvrij) in december 2011: link op 
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/mer-owv-voorstel-d.pdf 

9. Manifest Mobiliteit (2015-2016) van de VRP: link op 
https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2018/04/uit-het-manifest-mobiliteit-2-0-van-de-vrp.pdf 
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