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Petitie (Verzoekschrift) voor een test met de twee grote wegtunnels bij Antwerpen: 
Verantwoording 

Geachte mobiliteitsdeskundigen, politici en betrokken burgers, 

Wij zijn stichtend lid en bezieler van het Burgerplatform OnzeMobiliteit, een actiegroep met als doel 
een betere mobiliteit in Vlaanderen. Zie onze website www.onzemobiliteit.com  

Het BPOM is actief sinds 2010, eerst onder de toenmalige naam “Actiegroep Liefkenshoektolvrij”, 
later (2016) onder de naam “Burgerplatform Liefkenshoek” en sinds 2018 als “Burgerplatform 
OnzeMobiliteit”, afgekort BPOM. 

Er zijn vandaag twee grote tunnels voor het wegverkeer bij Antwerpen: de gratis Kennedytunnel (KT) 
en de met tol belaste Liefkenshoektunnel (LHT). 
Wij hebben in het verleden actie gevoerd (2011, 2012) gevolgd door veel gesprekken met 
gezaghebbende personen en organisaties. Bedoeling was hier steun te bekomen voor een test met 
een tolvrije Liefkenshoektunnel (LHT). We denken immers dat dit de aanzet kan betekenen om de 
algemeen bekende en beruchte knoop in het wegverkeer rond Antwerpen te ontwarren: eerst 
gebruik maken van de bestaande infrastructuur. 

De overheid daarentegen heeft sinds ca 2000 concrete plannen om een nieuwe (= derde) Schelde 
kruising te bouwen: de Oosterweelverbinding (OWV). Tegelijk heft ze sinds 29 jaar tol (enig in België) 
aan de bestaande LHT, wat deze extra benadeelt, bovenop zijn slechte aansluiting op het 
hoofdwegennet. Daardoor blijft de LHT onderbenut. 
De LHT moet eerst tolvrij gemaakt worden, want het verkeer kiest bij voorkeur de weg naar de gratis 
Kennedytunnel (KT). Deze KT is gelegen op de Ring R1 die dan overbelast wordt 
(files…luchtvervuiling). De R1 is veel beter aangesloten op het autosnelweg net, maar loopt wel op de 
grens van de LEZ, dwars door de agglomeratie, een absurde toestand. 
Onder meer met de geïnde tolgelden wil ze de OWV bouwen. 

Deze OWV is niet prioritair en momenteel en op middellange termijn niet nodig om de 
verkeerstoestand rond Antwerpen flink te verbeteren. Dat kunnen we snel bewijzen, mits een tolvrije 
Liefkenshoektunnel-test. Al 29 jaar lang had de overheid zo’n test kunnen uitvoeren, maar heeft 
ondanks het evidente nut ervan en de talrijke aanbevelingen en oproepen terzake, nooit iets ernstig 
ondernomen. 

Na het sluiten van het Toekomstverbond (TKV) tussen de Vlaamse overheid en de grote Antwerpse 
actiegroepen in 2017 wordt deze weken (mei-juni 2020) een aanvraag ingediend voor de 
omgevingsvergunning voor de bouw van de Oosterweelverbinding. De OWV is het eerste van een 
reeks projecten van miljarden euro, met grote weerslag op de mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
begroting… in heel Vlaanderen. Wij betwisten deze bouw dus sinds 2010. 
Wij willen zo snel mogelijk bovengenoemde test doen uitvoeren en de start van de werken doen 
uitstellen. We vragen hierbij de steun van deskundigen, politici, het middenveld, betrokken 
verenigingen en burgers. Dit alles staat te lezen op de welkom pagina vooraan op onze website 
www.onzemobiliteit.com 

Tijd dus voor nieuwe actie: een petitie gericht aan het Vlaams Gewest (Vlaams Parlement). Zie de 
volgende bladzijde. 
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Oproep aan de Vlaamse Regering: 

 
Test met de twee grote wegtunnels bij Antwerpen 

 

Voorwerp van de petitie: 

Het Burgerplatform OnzeMobiliteit wil de test met verantwoording op vorige pagina mee 
organiseren alvorens de omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding (OWV) toegekend 
wordt, en in elk geval alvorens definitieve stappen gezet kunnen worden (aanbesteding…) die de 
bouw van de OWV mogelijk maken. 

De bedoeling is de LHT naast de KT maximaal en optimaal in te zetten om een zo vlot mogelijke 
doorstroming van het verkeer te bekomen. Daardoor zullen tijdens de test verschillende scenario’s 
aan bod kunnen komen, inbegrepen het opheffen of aanpassen van tolheffing aan beide tunnels, het 
sturen, beperken en/of herverdelen van het verkeer op de R2 en de R1. 

De test van minimum 4 maanden houdt in dat eerst de LHT tolvrij zal gemaakt worden, zolang de KT 
gratis is. Ruimer gezien komt het er op aan dat de LHT niet benadeeld wordt door tolheffing t.o.v. de 
KT. Het verkeer zal naar de LHT gestuurd worden en op- en afritten en huidige tolhuisjes  zullen 
eventueel verwijderd of aangepast worden zodat een optimale, maximale, vlotte en veilige 
doorstroming volgt. 
De initiatiefnemers en onafhankelijke deskundigen zullen een volledige medewerking vragen aan de 
bevoegde administraties, hun personeel en eventuele onderaannemers. Er zullen geen kosten van 
welke aard ook zijn verbonden aan deze test. 

Zolang de test duurt zullen geen werken of belangrijke beslissingen (aanbesteding…) voor de bouw 
van de OWV kunnen doorgaan. 

Er komt een eindverslag van de test opgemaakt en ondertekend door de 3 partijen (initiatiefnemers, 
onafhankelijke deskundigen en administraties). De test kan vervroegd stopgezet worden door de 
initiatiefnemers na samenspraak met de andere partijen. Anders wordt de test stopgezet door de 
onafhankelijke deskundigen. De acties en beslissingen ten gevolge van de test worden beslist in het 
Vlaams Parlement na voorstel door de deskundigen. Ook de initiatiefnemers zullen eerst gehoord 
worden. 

Ik als ondertekenaar verklaar door de ondertekening solidair te zijn om de test volgens bovenstaande 
verantwoording en scenario zo vlug mogelijk te laten uitvoeren en teken de oproep van de petitie 
“Test met de twee grote wegtunnels bij Antwerpen” voor publicatie in de media. 

 

 


