Weg met de files rond Antwerpen.
Op korte termijn!
Grafiek 1: verzadiging maart 2019 (gegevens VVc)
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Grafiek 1: de verzadiging, met als dagelijkse gevolgen: files en chaos.
Men kan het verkeer niet verplicht naar de R2 (met de Liefkenshoektunnel met tol) sturen, zolang het
alternatief nl. de Kennedytunnel gratis is. De beide tunnels KT en LT worden dus volkomen ongelijk belast.
Cijfers: gegevens Vlaams Verkeerscentrum (VVc).

Grafiek 2: SIMULATIE STURING R1 < > R2:
verzadiging maart 2019 (gegevens VVc)
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Grafiek 2: u ziet wat er bereikt kan worden met een sturing naar de tolvrije LT/R2.
Met een tolvrije Liefkenshoektunnel kan het verkeer probleemloos naar de R2 snelweg gestuurd worden,
vermits er capaciteit genoeg is. Bekijk vooral het verschil in verzadiging in de Kennedytunnel. Dit gesimuleerd
verloop is baseerd op de werkelijke verkeerscijfers, op een gemiddelde werkdag in maart 2019 (gegevens
VVc). Uitleg aan de hand van de tabellen met de verkeersintensiteiten (Excel) vindt u verder.
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Beste verkeersdeskundige,
Beste betrokkene,

eerder stuurden we u een mail met de vraag om onze petitie

Test Liefkenshoektunnel zonder tol: JA!
Bouwvergunning Oosterweeltunnel: NEE!
te ondertekenen:
https://petitie.be/petitie/test-liefkenshoektunnel-zonder-tol-ja---bouwvergunning-oosterweeltunnel-nee
Het petitiebericht op onze facebook pagina (Onze Mobiliteit burgerplatform): https://tinyurl.com/ya2fqzru

Wellicht heeft u al ondertekend ;) ?

In dit document willen we u gedetailleerd uitleggen waarom we overtuigd zijn dat de verkeersafwikkeling
rond Antwerpen sterk kan verbeterd worden mits een optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur.

Bekijk de beide Excel sheets die het maandgemiddeld (maart 2019) verkeersvolume en
verzadiging per daguur weergeven (pagina 6 en 7):
de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum (voor maart 2019, ongeveer de drukste verkeersmaand ooit)
handelen over de verkeersintensiteit in de Kennedytunnel noord (KTn, R1) en de Liefkenshoektunnel noord
(LHTn, R2). Zie ook het plan (pagina 6).
Excel sheet 1 (pagina 6): verzadiging in de KTn = 1,061 (Rij: 16u, Kolom: KTn-MER-verzadiging). De tunnel

zit dus meer dan ‘eivol’.
De tolheffing aan de LHT is een ‘starre’ sturing. De overheid kan geen bijkomende sturing opleggen want
chauffeurs kunnen niet verplicht worden om een weg (de R2) te kiezen waarvoor tol moet betaald worden,
terwijl er een gratis alternatief (de KT) is.
Daarom wil het Burgerplatform OnzeMobiliteit een test doen uitvoeren met een tolvrije
Liefkenshoektunnel. Dan kan het verkeer ‘naar believen’ gestuurd worden.
Grafiek 2 is een voorbeeld van zo’n dynamische sturing. Deze kan van uur tot uur verschillen, maar dat is
zelden nodig. Bovendien kan men ook een Modal Shift doorvoeren, waarbij het autoverkeer vervangen
wordt door het openbaar vervoer of de fiets.

In Excel sheet 2 (pagina 7) zijn de volgende ‘sturingen’ doorgevoerd:
1. Een vermindering van het personenwagenverkeer in de LHT van 30% (carpooling, bedrijfsplannen…)
2. Een sturing met dynamische verkeersborden van een groot deel (0,6) van het vrachtwagenverkeer dat
(zoals in maart 2019) langs de R1 naar de R2 rijdt.
3. Een sturing in de omgekeerde zin voor het personenverkeer: hier gaat een deel (0,2) naar de R1 in plaats
van naar de R2.
4. Een modal shift (0,1) van het personenverkeer in de stad. Dit autoverkeer verdwijnt dus.
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Wat zijn nu de positieve gevolgen?
De verzadiging in de KTn (noorderkoker in de KT) zakt van 1,061 naar 0,845 (of zelfs 0,807 wanneer men
rekent met 2200 pae/uur per rijstrook). Tegelijk stijgt de verzadiging in de LHT van 0,526 naar 0,651. De LHT
blijft dus perfect onder controle. (Zie de Excel sheet op pagina 6 en de Excel sheet op pagina 7.)

A. Op deze manier wordt de congestie in de KT grotendeels opgelost. (Zie grafiek 2 op pagina 1.)
B. De verhouding van het aantal vrachtwagens tot het aantal personenwagens (v/p) op de R1 daalt
drastisch, wat zeer goed is voor de doorstroming. (Zie grafiek 4 op pagina 4.)
En nog een positief gevolg: minder weefbewegingen door het geringer aantal vrachtwagens. Dat is
veiliger, dus minder ongevallen = minder files.
C. Minder vrachtverkeer op de R1 ‘door’ Antwerpen = een betere luchtkwaliteit en leefbaarheid.
D. Het verkeer op de R2 zal meer gestroomlijnd verlopen. Ook daar verwachten we minder ongelukken.

Het Burgerplatform OnzeMobiliteit eist een test waarbij deze sturing kan uitgeprobeerd worden.
Dit is geen fictie! We vragen u om deze test - samen met ons - te eisen.
En dit alvorens de bouwvergunning voor de Oosterweeltunnel goedkeurd zal worden.
De financieel-maatschappelijke inzet is gigantisch. Het Toekomstverbond tussen de Vlaamse overheid en de
actiegroepen gaat over miljarden €’s, zal voor een jarenlange verkeerschaos zorgen en is dan ook nog eens
rode loper voor meer wegverkeer. Ook de OESO (OECD) bevestigt dat meer verkeerscapaciteit creëren =
meer verkeer (aanzuigeffect), met binnen de kortste keren opnieuw files.

Het veranderen van de verhoudingen v/p en p/v (vrachtverkeer/personenverkeer en vice versa):
het verschil tussen de beide curves moet zo klein mogelijk zijn om een goede verkeersdoorstroming te
bekomen:

Grafiek 3: verhouding v/p en p/v (met tolheffing LT)
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Met tolheffing LT: geen dynamische sturing mogelijk.
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Grafiek 4: verhouding v/p en p/v (met een tolvrije LT)
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SIMULATIE van test LT zonder tol: een dynamische sturing en modal shift.

Het aandeel vrachtwagens op de Ring (R1), vooral van doorgaand verkeer, is veel te groot. De afwikkeling van
het verkeer is chaotisch (mede door frequente ongelukken o.a. door de weefbewegingen) en is volkomen
scheef getrokken door de eenzijdige, starre sturing als gevolg van de tolheffing op de LHT. Hierdoor is een
dynamische sturing R1 < > R2 onmogelijk, en is het elke dag bumperen. Deze compleet verziekte situatie (al
ca.20 jaar lang) is een waar pleidooi voor een nieuwe, 3e Scheldekruising in Antwerpen (de
Oosterweelverbinding).
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Besluit:
een test met een tolvrije Liefkenshoektunnel en een slimme sturing is een must.
Met de voornoemde ingrepen wordt het Antwerpse verkeersprobleem grotendeels opgelost.
We hebben zeer realistische testwaarden voor sturing en modal shift gebruikt, gebaseerd op de cijfers van
het Vlaams Verkeerscentrum (VVc).

Denkt en handelt u met ons mee?

Uiteraard zijn we altijd bereid om ons standpunt persoonlijk toe te lichten:
0475 44 77 42 (Paul)

info@onzemobiliteit.com

Namens het Burgerplatform OnzeMobiliteit,

Paul Van den Bossche
(ingenieur, KU Leuven)

Michel Maes
(professionele bachelor sociaal werk, UCLL Heverlee)

Nog een interessante grafiek:

Verzadiging tunnelkokers in KT, LT en TT per
gemiddelde werkdag (van 12-24u)
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Legende: KTn = Kennedy noorderkoker (oost-west richting), LHTn = Liefkenshoek noord-zuid richting, TTn =
Tijsmans noord-zuid richting enz.
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De hoofdwegen en het haventracé rond Antwerpen, met de ligging van de tunnels.

Excel sheet 1:
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Excel sheet 2:
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