
lang - zelfs tot 25 stroken I nieuwe Óosterweelver-
breed: 20 rijstroken en binding niet te laten
5 pechstroken. dichtslibben..

zijn tegelijk aan de slag.
Daar komt nogongeveer Vijftigman
bij die in het werfdorp 't Zand bezig
zijn aan het ontwerp, de administra-
tie of de planning. Dat dorp - een
uitgestrekt, tijdelijk complex van
containergebouwen op de grens tus-
sen Zwijndrecht en Linkeroever - is
het zenuwcentrum vanwaaruit alles
aangestuurd wordt. Je komt er niet
zomaar in: je raakt niet voorbij het
onthaal zonder eerst een "examen"
in te vullen op de laptops die er
staan. Blijkt uitje antwoorden datje
de veiligheidaregels op de enorme
werf niet snapt of wil snappen, dan
kan je het schudden. Het examen is
al meer dan drieduizend keer afge-
legd. Oosterweel is een ongezien va-

et-vient van bouwvakkers.
Eenmaal binnen, kun je niet naast
de plannen en tekeningen kijken
waarmee de muren lijken te zijn be-
hangen. Het gaat dan ook. om de
grootste bouwwerf van Europa. Zo
wordt Oosterweel toch altijd al ge-
noemd. Maar klopt dat eigenlijk?
"Puur in omvang zijn de werken
voor de uitbreiding van Heathrow
Terminal in Londen groter. In Ne-
derland leggen ze voor het project
Schiphol-Amsterdam-Almere meer
dan 60 kilometer nieuwe snelweg
aan", zegt L\1cHellemans, de CEO
van Lantis. "Dit hier is dus niet de
grootste werf, wel de moeilijkste. In
deze stedelijke omgeving, met elke
week één miljoen mensen die passe-

ren op de ring, in deze grond en op
deze diepte? Dat vind je nergens an-
ders ter wereld. De.ring moet al die
tijd toegankelijk blijven. We doen
een openhartoperatie terwijl onze
patiënt moet blijven joggen."
Joggen is .. oot
woor oor het slakkengangêti

mee het verkeer zich al jaren
angs Antwerpen sleept. Aan de
Kennedytuimel richting Nederland
staat elke werkdag 10,5 (!) uur file,
blijkt uit cijfers van het VlaamsVer-
keerscentrum. Per dag passeren er .
160.000 voertuigen door de tunnel.
Van de tien drukste stukken sne g
. .Vlaanderen liggen er op de
Rl, s et zuiden van
Antwerpen loopt. De Oesterweel-
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Belgische normen
ongezien zijn"

verbinding moet die ring rond ma-
ken en het verkeer vlot trekken.
Kostprijs: tegen de 4,5 miljard euro.
Het deel op Linkeroever waar ze nu
al aan bezig zijn, kost zowat een half
miljard. "Hier hebben we werk tot
2025", zegt werfleider Jeroen Van
Droogenbroeek van het aannemers-
consortium Rinkoniên - spreek uit
s "ring aaneen", maar dan met een
twerps accent. "AanWaaslandha-

ven-Oost alleen al bouwen we twee
ecoduikers (een onderdoorgang voor
dieren onder de snelweg, nudr.), een
waterbekken, een viaduct over de
E34, een fietsbrug; en we zetten een
hoogspanningsgebouw, Daarna ~
schuiven we op richting Sint-
Anna, waar ook nog voor jaren

• 2023
De werken in de buurt van Deurne-Noord
en Borgerhout beginnen. Er komt een
nieuwaansluitingscomplex met de Noor-
dersingel, met op- en 'afritten in alle richtin-
gen. Ook het knooppunt Antwerpen-Oost
(met de E313/E34) wordt aangepast.

• Najaar 2024 .
De nieuwe snelweginfrastructuur op Linker-
oever kan definitief in gebruik worden ge-
nomen. De omgeving wordt afgewerkt (de
op- en afrit Linkeroever verhuist, de werven
worden opgeruimd). Geen hinder meer op
dit stuk snelweg.
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_ Zomer 2025
Op Linkeroever zijn
alle Oosterweelwerken
klaar, ook aan de om-
geving rondom de
snelweg.'

• 2027
De nieuwe Scheldetunnel
(in de rijrichting naar het
noorden) en het Oosterweel·
knooppunt worden in ge-
bruik genomen.

-.De Oosterweelwer-
ken zijn af: de
Antwerpse ring is .
nu helemaal rond.
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