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Vordering tot schorsing 

Verzoekschrift tot schorsing van de beslissing van de omgevingsvergunning voor de 
Oosterweelverbinding (Project Nr 2020034861) 

(zie bezwaarschrift nr 23 en de bespreking door de administratie). 

 

Gebruikte afkortingen (zie ook plan op blz 4):  

OWV = Oosterweelverbinding 

KT = Kennedytunnel: KTz = zuiderkoker Kennedytunnel enz.. ook voor de LHT 

LHT = Liefkenshoektunnel 

WT = Waaslandtunnel 

SX = Scheldekruising 

VVC = Vlaams Verkeerscentrum 

R1 = het wegsegment uitgemaakt door de huidige Ring rond de binnenstad Antwerpen 

R2 = wegsegment bestaand uit het stukje grote ring rond Antwerpen 

Systeem R1-R2: de infrastructuur met de twee wegsegmenten waarop de twee grote Schelde tunnels KT en 
LHT gelegen zijn. 

Pae = personen auto equivalent; capaciteit van 1 rijbaan op de snelweg (R1 en R2) = 2100 pae/uur 

Pae-n = pae netto = 80% van pae-b (bruto). Verder wordt met pae de netto waarde (pae-n) bedoeld. De 
theoretische capaciteit van de tunnels is dus groter dan de hier vermelde. Er is dus al een belangrijke ‘marge’ 
ingecalculeerd. 

 

 

Bezwaar 23 

In tegenstelling met de bewering van de administratie , zegt het bezwaarschrift niet dat er geen nieuwe 
Schelde kruising (SX) moet komen. Wij zeggen wel dat er nu geen nieuwe (grootschalige) OWV moet komen, 
vooraleer een test te voorzien. Die zal aantonen dat het verkeer beter kan verlopen dan vandaag. Een 
nieuwe SX kan dan kleiner zijn. 

Verder draait de kwestie rond de cijfers van het verkeersvolume: 

1. Het Plan-MER (februari 2014) legt een minimum capaciteit op van 25000 pae-n (netto) en besluit dus dat 
een nieuwe SX noodzakelijk is. Die waarde ligt een flink stuk hoger dan de huidige verkeerscijfers. Men 
kan zeggen dat een marge noodzakelijk is, maar op grond van de huidige cijfers is de marge (te) groot. 

2. Het Project-MER (december 2019) komt op basis van een bekend verkeersmodel (doorrekeningen) tot 
verkeerscijfers die groter zijn dan op het terrein (tellingen VVC), en dit met weinig verklaarbare en 
aanvaardbare verschillen. Dit leidt tot het uiteindelijk gekozen ontwerp met nog een extra capaciteit 
t.o.v. het Plan-MER. 

3. In de bezwaartekst wordt opgemerkt dat de cijfers in het Project-MER sterk afwijken van de tellingen. De 
tellingen (van het Vlaams Verkeerscentrum - VVC) geven een ander beeld (een juist beeld!) van het 
verkeer. 

Zie de grafiek met de vier cijfers voor het verkeersvolume pae-n (= pae netto), zoals hierboven bedoeld. We 
krijgen een beeld van te ruim bemeten dimensie. De cijfers achter de getoonde grafiek zijn gevoegd in 
bijlage. 
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De administratie beroept zich op de cijfers van het Plan-MER om te besluiten dat de bestaande capaciteit 
(19680 pae) onvoldoende is. Met de bewering dat we een bijkomende SX afwijzen (wat niet klopt!) verwerpt 
ze direct het bezwaar en het voorstel voor een test, terwijl deze test een eerste stap is om de toestand 
onmiddellijk te saneren. Verder blijven alle opties open. 

In de bezwaartekst wordt sterk benadrukt dat het verkeer reeds zeer lang (van in 1991!) verloopt met een 
slecht benut systeem R1-R2. Het Vlaams Gewest werd destijds om die reden veroordeeld voor de rechtbank 
na klacht door de pps partner. 

Daardoor wordt sinds ca 20 jaar de indruk gewekt dat de capaciteit zwaar onvoldoende is/was. In die geest 
werden te snel en te gemakkelijk te grote ontwerpcijfers (zie in de grafiek) bepaald. 
Wij beweren dat de echte verkeerscijfers en de mogelijkheden van de bestaande infrastructuur het 
vertrekpunt zijn voor het vaststellen van de benodigde extra capaciteit. Daarna kan worden uitgemaakt 
of/welke bijkomende infrastructuur nodig is. 

Vandaar de in de bezwaartekst opnieuw herhaalde vraag voor een voldoende lange grondige testperiode 
tijdens dewelke de benadeling van de R2 voor een stuk wordt verminderd (tolvrij) en het verkeer wordt 
gestuurd tot optimaal gebruik (minder files, overlast, veiligheid) van de bestaande segmenten R1 (midden de 
agglomeratie en rakelings langs de LEZ zone) en R2. 

Daarna kan (eventueel) een nieuwe SX ontworpen worden met de extra opgedane kennis op het terrein. Zie 
ook de conclusie van Arup/SUM in 2009 (bijlage van het bezwaarschrift). 

Zie de concrete punten hierna waarbij het uitvoeren van de OWV nu nefast is of voor schade zorgt, en dus 
het schorsen nu aangewezen is. 
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Concreet: wat is de schade of waarom is het nu uitvoeren van de Oosterweelverbinding nefast? 

1. De OWV komt eerst aan de beurt en de werken gaan gepaard met een achterstelling van de start van de 
aanleg van de A102 en het haventracé. Dat is dus nu al een feit. Dat was het middel bij uitstek om het 
doorgaand verkeer buiten de stad te houden. Dat is een van de bedoelingen van een goed 
mobiliteitsplan. 

2. Aan de huidige verkeerscijfers ziet men dat de dimensie van de OWV te groot is (Bijlage 1:tabel 1). In het 
Plan-MER gaat men uit van een totaal ΣSX verkeer (in de twee richtingen) van minstens 25000 pae in 
2020, terwijl dat in 2019 (2020 is geen normaal jaar) nog beneden de 20000 ligt, komend in 2013 van ca 
18545 pae. De evolutie toont dus een trage verandering (zie op de grafiek de VVC telling). Men verwacht 
dus nog zeer veel extra verkeer na 2030. 
De cijfers van het project-MER zijn doorrekeningen van een Provinciaal verkeersmodel en zijn ook 
belangrijk groter dan die geteld door het VVC. Zie bijlage 2: tabel 2 . Dat is fundamenteel. De bestaande 
toestand OW 0-0-1 moet vertrekken van de echt getelde verkeerscijfers. 
Dat is de enige echt betrouwbare startpositie voor een blik in de toekomst. Die startpositie was gekend 
bij het indienen van het project-MER eind 2019, met dan de verwachte veranderingen in het 
verkeersverloop, die normaal niet zeer groot kunnen zijn, gezien verschillende projecten er aan komen 
(spoor, binnenvaart, openbaar vervoer, opgelegde modal split volgens het TKV) voor andere 
vervoersmodi. In de evolutie getoond in Tabel 1 is ook de in gebruik neming van het Deurganckdok 
volledig begrepen. Zie verder ook de bijlagen bij de bezwaartekst. 

3. Deze over dimensie heeft als gevolg een te grote totaal investering. Daarbij is er te weinig aandacht en 
zijn er te weinig middelen voor de andere verkeersmodi en andere dringende investeringsnoden, en dat 
in heel Vlaanderen (zie ook in bijlage 3 een bijdrage van de SERV). Zie ook de bijlagen bij de 
bezwaartekst. 

4. Een extra druk (met de daaraan gekoppelde overlast) wordt in Antwerpen gelegd op het stadsdeel Oost-
Noord-Oost tussen Wommelgem, de knoop AO (Antwerpen-Oost) en de Kanaaltunnels (onder het 
Albertkanaal), daar waar het eerst aanleggen van de A102 dit probleem gevoelig zal verlichten. 
De verkeersknoop (Hollandse knoop) is een (te) zware ingreep in het stadsweefsel. 
De regelgeving laat geen totale overkapping toe aan de in – en uitritten van de kanaaltunnels, terwijl dat 
een groot ‘breekpunt’ was in de aanvaarding (Toekomstverbond). Er blijft een grote stroom 
(vracht)verkeer die men niet in de stad wil. 

5. Verder betekent de overcapaciteit normaal het induceren van meer wegverkeer in de hele regio 
Vlaanderen (denk aan een traject Hasselt-Brugge en de instroom en doorstroom uit Nederland en zelfs 
Duitsland). Antwerpen fungeert te veel als ‘trechter’ voor het doorgaand wegverkeer. Daar wordt in de 
vooruitzichten van de OWV ruim rekening mee gehouden, terwijl de bestaande autosnelwegen (E19, 
E313, E17, E34) reeds zwaar belast zijn. 
Zie het Manifest Mobiliteit van de VRP (uittreksel in bijlage 4). 
Zie ook het uittreksel van het Rapport voor het klimaat opgesteld door deskundigen in bijlage 5. 

6. Pogingen om de reële toestand beter te beheren (optimale spreiding van het verkeer over het systeem 
R1-R2) botsen steeds op de tolinkomsten, want die zorgen rechtsreeks voor het chaotische onevenwicht 
sinds ca 30 jaar (de reden van de veroordeling door de rechtbank en het einde van de pps constructie). 
Deze dienen niet om de R2 te onderhouden en te upgraden, maar om een andere tunnel te bouwen 
omdat het systeem R1-R2 niet voldoet(!). Zie ons bezwaarschrift met een voorstel van test met tolvrije 
LHT. 
Zo blijft de bestaande verziekte toestand op de Ring R1 nog jaren duren, terwijl de grote stroom 
vrachtwagens tussen de personenwagens op de R1 leidt tot zeer frequente (soms kleine, maar soms 
ernstige) ongevallen en dus ook files. 
Bovendien is deze toestand in flagrante tegenspraak met het principe van de LEZ, want de hoofdstroom 
van het verkeer passeert (gestuurd door de huidige regeling van het systeem R1-R2 met gratis KT en 
betalende LHT) rakelings langs de LEZ, die juist is bedoeld om de luchtvervuiling tegen te gaan. Zie bij de 
bijlagen van ons bezwaarschrift. 
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7. De keuze om een groot deel van het doorgaand verkeer vlakbij de stad te houden hypothekeert sterk de 
vroeger voorziene en compleet logische verbinding E17-R2 (stuk grote Ring). Als alternatief wordt er dan 
(zie Toekomstverbond) voor gekozen het resterend doorgaand verkeer door te sturen naar de R4 (Gentse 
kanaalzone) via de E34 west. Die reisweg is totaal ongeschikt voor een grote stroom doorgaand 
vrachtverkeer, en hypothekeert een mogelijke spoorlijn Antwerpen-Knokke-Zeebrugge. 
Bovendien toont het sluipverkeer in het Waasland de zin/nood van een echte verbinding naar de haven 
en verder. Zo ontwijken we de doortocht door Zwijndrecht en de hele Antwerpse agglomeratie. Een 
gigantisch verschil! 
Dit zijn alle rechtstreekse gevolgen van de keuze nu voor de grootschalige OWV. 

8. De aanpassing van de op- en afritten op de R2 (inzonderheid nr 12 – Lillo, bij de Tijsmanstunnel) worden 
sinds jaren op de lange baan geschoven. Deze zijn samen met de tolhuisjes (!) grote stoorzenders op de 
R2. De start van de OWV betekent ook geen middelen en geen directe aanpak.  
Ook daarvoor is een uitgebreide test R2/LHT tolvrij met onderzoek van alle pijnpunten sinds jaren aan de 
orde, maar ingrepen bleven te beperkt, ondanks de tol inkomsten aan de LHT. 

Met de schorsing willen wij deze evolutie voorkomen. Wij zijn niet per se tegen een redelijke 
capaciteitsuitbreiding en dus bijkomende SX. Er is zeker nood aan een meer robuust systeem bij calamiteiten, 
maar nu zetten we de deur direct wijd open voor een pak extra wegverkeer. 
De modal shift (fiets, OV, binnenvaart, goederenspoor…) en het haventracé verdienen voorrang…Zie ook de 
bijlagen bij onze bezwaartekst. 

 

Wij vragen daarom de beslissing van de omgevingsvergunning te schorsen. 

We verwijzen verder naar de punt voor punt argumentatie (en de bijlagen) van de bezwaartekst nr 23. 

 

 
Hoofdwegen bij Antwerpen en omgeving met de ligging van de tunnels KT, LHT en WT 
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Opgemaakt 31/12/2020 

Wij ondertekenen hierbij deze vordering gezien het belang van een andere aanpak zowel voor Antwerpen als 
voor heel Vlaanderen…en verder. 
Paul Van den Bossche zal fungeren als aanspreekpersoon en correspondentie adres. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen (voor de tabellen zijn alle detail broncijfers op aanvraag beschikbaar met toelichting) 

 

1. Tabel 1: Globaal maximaal SX verkeer (2 richtingen) 

2. Tabel 2: Vergelijking Proj-MER – VVC cijfers voor OSP (ochtendspits) en ASP 

3. SERV nota investeringen in Vlaanderen (2019) 

4. Uittreksel Manifest Mobiliteit VRP (2015-2016) 

5. Uittreksel Panel voor Klimaat en duurzaamheid (2019) 

6. Bezwaarschrift (door de administratie genummerd nr 23) waarin wordt aangetoond dat dit gigantisch 
project (miljarden euro) niet beperkt is tot een lokaal/regionaal project, maar invloed heeft op heel het 
Vlaams Gewest, niet enkel nu maar de komende decennia. 

7. Bespreking bezwaarschrift nr 23 

 


