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Aan het Bestuur van de Stad Antwerpen, organisator van het openbaar onderzoek omgevingsvergunning 
Oosterweelverbinding (OMV referentie 2020034861). 

Bezwaarschrift tegen het toekennen van een omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding. 
Motivering: zie de stappen beschrijving hierna (zie ook de links als bijlagen op blz 3): 

1. In 1995 werd het Vlaams Gewest door de rechtbank veroordeeld en moest de NV 
Liefkenshoektunnel (pps constructie) overnemen. Dit gebeurde na een  klacht van de privé partner 
omdat de Liefkenshoektunnel (LHT) (bouwjaar 1991), gelegen op de R2, te weinig inkomsten 
genereerde. De LHT werd veel te weinig gebruikt. 
Hoofdredenen: 1) slechte aansluiting in combinatie met 2) tolheffing, in tegenstelling tot het enige 
alternatief, de Kennedytunnel (KT), die gratis is en veel beter aangesloten. 

2. Het Vlaams Gewest had verzuimd een sterke verbinding te maken volgens afspraak van de R2 met 
het autosnelweg net , in de praktijk een verbinding R2-E17. Zie plan van de hoofdwegen rond 
Antwerpen (bijlage 1). 

3. De LHT is de enige belangrijke ontsnappingsweg in de buurt voor het doorgaand (vracht)verkeer, om 
de verkeerschaos op de R1 te ontwijken en te helpen verminderen. Hij is niet alleen slecht 
aangesloten op de rest van het hoofdwegennet, hij is de enige toltunnel/tolweg in België! 
Die weg zou bij uitstek moeten bevoordeeld worden, maar het tegendeel gebeurt sinds jaren en 
volgens de huidige plannen gaat deze toestand nog een aantal jaren door…. 

4. Er werd meermaals gewezen (Arup/SUM, Havenbedrijf, nota Ivan Sabbe, resoluties in het Vlaams 
Parlement…) op de mogelijkheden van de R2 met de LHT om de toestand te verbeteren, maar deze 
werden grotendeels genegeerd. Zie de bijlagen 7, 8 en 9. 

5. Geen enkele keer in nu reeds 29 jaar is de LHT in “normale” omstandigheden gebruikt. Geregeld 
wordt bij incidenten de LHT tolvrij gemaakt om de chaos te beperken. Zelfs zonder incident gaat 
gedurende een belangrijk deel van elke werkdag het verkeer op de Ring R1 gepaard met file en 
overlast (lawaai, luchtverontreiniging) midden de agglomeratie. Zie ook in bijlage 2 een opmerking 
over de LEZ in Antwerpen. 

6. 2017: Deze twee genoemde hoofdredenen waren 26 jaar na de in gebruik neming van de tunnel nog 
altijd van kracht. Ondertussen was er sinds ca 15 jaar elke werkdag file rond Antwerpen doch reeds 
in 2000 werd beslist een nieuwe Schelde kruising te bouwen: de Oosterweelverbinding (OWV). 

7. In 2017 werd de OWV deel van het Toekomstverbond (TKV). De toestand van de LHT en de R2 is 
sindsdien nauwelijks veranderd. 

8. De Vlaamse Regering heeft een Project MER Oosterweelverbinding laten opstellen (eind 2019) dat 
ten gronde niet gepeild heeft naar de mogelijkheid om beide grote bestaande tunnels (Kennedy en 
Liefkenshoek) gecombineerd beter te benutten door actieve sturing van het verkeer. 
Er wordt vastgesteld dat de het huidig verkeerssysteem niet voldoet, zelfs met een tolvrije LHT. Zie 
scenario’s OW 0-0-1 en OW 0-0-0 (tabellen 7.69-…..7.80). 
Het ontbreken van actieve sturing bovenop de slechte aansluiting betekent echter dat het systeem 
R1-R2 (= KT-LHT) nooit goed kán functioneren. Zie verder in bijlage 6 hoe het wel kan. 

9. Te lezen in het Project MER rapport zal een vorm (nog te bepalen) van actieve sturing wél gebeuren 
nadat een derde tunnel is gebouwd (scenario OW 5-6-6).  
Wij beweren dat de eindconclusie van het onderzoek dus  voorbij gaat aan de mogelijkheden van 
het bestaand systeem en dus ten onrechte alleen verwijst naar de door de overheid gewenste en 
besliste Oosterweelverbinding (OWV). Bovendien zijn de cijfers in het Project MER rapport zeer 
betwistbaar wanneer men ze vergelijkt met de recente cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum 
(VVC). 

10. Er komt  een miljarden investering (de grootste ooit in Vlaanderen) bij voorrang in bijkomende 
capaciteit (= belangrijke overcapaciteit) voor het wegverkeer, terwijl: 
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a. de bestaande infrastructuur bewust onderbenut blijft. Zie ook de bijlage 10 die dit 
illustreert. 

b. ook andere mogelijkheden (modal shift, zowel voor personen vervoer als voor goederen) te 
weinig aan bod komen. Hier liggen nog grote mogelijkheden. Zie een paar bijlagen 3 en 4. 

11. Sinds 15 jaar en nog verder gedurende de bouwperiode van de OWV verandert er fundamenteel 
niets, zoals sinds het sluiten van het Toekomstverbond elke werkdag wordt aangetoond. Deze 
compleet verziekte toestand blijft nog jaren duren, terwijl het veel beter kan (bijlage 6). 

12. Dat alles werd veel te weinig publiek belicht in de rest van Vlaanderen en in recordtempo beslist 
met een TKV dat veel open laat voor interpretatie, terwijl het gaat over een globale investering die 
zal uitlopen tot ca 10 miljard euro. 

13. Dat weerhoudt de Antwerpse actiegroepen en Greenpeace echter niet het Vlaams Gewest aan te 
klagen voor te weinig inspanningen tegen de luchtvervuiling (2018), en de Oproep voor een 
Mobiliteitspact (2019) wijst het STOP principe aan voor investeringen in mobiliteit. De inzet van het 
systeem R1-R2 biedt een uitgelezen kans om hier punten te scoren. 

14. Zo mogelijk nog belangrijker dan de investeringskost is de zeer grote weerslag op de mobiliteit in 
heel Vlaanderen, gezien Antwerpen naast een grote haven ook een echt scharnierpunt (samen met 
Brussel) voor de mobiliteit is in het Vlaams Gewest (zie in bijlage 11 hoe sterk het wegennet al 
belast wordt), en de poort voor het verkeer uit Nederland. Zie ook vrachtroutes uit Nederland en 
Duitsland in bijlage 5. 

15. Op basis van recente telgegevens (2019) van het VVC, die opmerkelijk sterk afwijken van de 
(prognose/doorrekening 2020) gegevens gehanteerd in het project MER, kan de toestand sterk 

verbeterd worden met de bestaande infrastructuur. Zie bijlage 6. Vandaar ook de uitdrukkelijke 
vraag om nu direct een test te voorzien en nu de omgevingsvergunning voor de 
Oosterweelverbinding niet toe te kennen. 

Op basis van de punten 8 tot 15 is het logisch en rechtvaardig om een bezwaarschrift in te dienen. 

Wij tekenen dan ook bezwaar aan en vragen een test aan waarbij voor een periode van ca 4 maand 
de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt. Het is de bedoeling dit daarna te veranderen zodat zowel 
de KT als de LHT voor het vrachtverkeer betalend worden. Tegelijk moet het wegverkeer rond 
Antwerpen actief en dynamisch gestuurd worden, met de duidelijke bedoeling het bestaande systeem 
R1-R2 optimaal (doorstroming, veiligheid) te doen renderen. 
Pas daarna kan beslist worden of deze OWV de noodzakelijke eerste stap is (ook de fasering kan anders) 
om de toestand definitief te verbeteren. Dat was destijds ook de aanbeveling van Arup/SUM in 2009. 
De beslissing voor de bouw van de Oosterweelverbinding gaat voorbij  aan de mogelijkheden vandaag 
van de bestaande infrastructuur, op basis van officiële cijfers, en de gevolgen voor mobiliteit, economie, 
milieu, leefkwaliteit…niet alleen rond Antwerpen maar in heel Vlaanderen.  

Wij zijn vragende partij om dit standpunt toe te lichten. In de ontwerptekst voor een Mobiliteitsplan van 
de Vlaamse regering (eind 2013/begin 2014) stond te lezen: “Ons mobiliteitssysteem moet er in 2050 
radicaal anders uitzien”. Met een nieuwe (grote) capaciteitsuitbreiding voor het wegverkeer slaan we de 
verkeerde richting in. 
 

Voor meer over ons standpunt voor de OWV en het TKV: raadpleeg de website www.onzemobiliteit.com 

Bezwaarschrift opgesteld door: 

Paul Van den Bossche, ingenieur KU Leuven 

Michel Maes, professionele bachelor sociaal werk, UCLL Heverlee 

www.onzemobiliteit.com 

http://www.onzemobiliteit.com/
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Bijlagen in de vorm van links:  

1. Plan hoofdwegen rond Antwerpen: 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/antwerpen-haventracc3a9-1.jpg 

2. De tolheffing en de LEZ (2017-2019) 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/05/de-tol-en-de-lez-d.pdf 

3. Investeringen in goederenspoor in de haven van Antwerpen (2020) 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/06/200530-infrabel-investeert-in-havenantw.pdf 

4. Uitbreiding capaciteit Albertkanaal (2020) 

https://www.gva.be/cnt/dmf20200115_04806429/acht-kempense-bruggen-al-verhoogd-nog-drie-te-
gaan 

5. Vrachtroutes vanuit de buurlanden 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/vrachtroutes-langs-antwerpen-en-alternatief-1.jpg 

6. Test simulatie KT-LHT-cijfers maart 2019 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/06/test-simulatie-kt-lht-cijfers-maart-2019-b.pdf 

7. Aanbeveling Arup/SUM (2009) 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2019/05/arup-uk-sum-research-gebruik-
liefkenshoektunnel_inleiding.pdf 

8. Tekst Havenbedrijf (2012) 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/verkeerstelling-haven-1.pdf 

9. Nota Ivan Sabbe (2011) 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/04/ivan-sabbe_nota-liefkenshoektunnel-b.pdf 

10. Proefproject Liefkenshoektunnel 

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

11. Verzadiging hoofdwegen regio Antwerpen (juni 2019) 

https://onzemobiliteit.files.wordpress.com/2020/06/kleurbeeld-verzadiging-regio-antwerpen-juni-2019-
2.pdf 
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