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Ringland, waar staan we? Of: waar staan we nog maar? Die vraag 
staat centraal tijdens de infoavond van de Antwerpse 
burgerbeweging op maandag 20 mei. Samen met zijn achterban 
maakt Ringland de balans op van de voorbije vijf jaar. Het glas is 
half vol, maar het moet in de volgende regeerperiode dringend 
bijgevuld worden. De langetermijnvisie voor de volledige 
overkapping en de uitbouw van Antwerpen tot een van de meest 
leefbare steden van Europa moet omgezet worden in een 
kortetermijnbeleid. Boven op de 1,25 miljard euro, bij het 
Toekomstverbond toegewezen door de ontslagnemende regering, 
moet de volgende Vlaamse regering werk maken van het 
vervolgtraject, op naar de volledige overkapping. Dat zal extra 
investeringen vergen, ook voor de noodzakelijk modal shift.

Maak Ringland Waar
Introductie
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De aflopende regeerperiode valt toevallig of niet samen met de 
eerste vijf jaar van het bestaan van Ringland. Het waren vijf intense 
jaren, waarbij het Toekomstverbond uit 2017 een van de mijlpalen 
was. Met dat akkoord werd een doorbraak bereikt in de jarenlang 
aanslepende strijd rond Oosterweel en kregen de 
burgerbewegingen eindelijk een plaats aan de 
onderhandelingstafel.

Ringland 2014-2019
Intense jaren



2014
Startcolloquium en vlagplanting



2014
De Roma, de Wave en het begin van de rollercoaster



2015
4 studies onderbouwen het Ringland-verhaal

vlot en veilig verkeer 350 hectare extra ruimte en groen

Stadsontwikkeling 
voor 15.000 personen

betere leefbaarheid 
voor 300.000 Antwerpenaren



2015
Vier studies: 1. Ringland, het land op het dak van de Ring



2015
Vier studies: 2. Ringland pakt het hart van de files aan



2015
Vier studies: 3. Ringland haalbaar en betaalbaar



2015
Vier studies: 4. Ringland redt levens



2015
Het draagvlak groeit



2016
Het draagvlak blijft groeien



2016
Resultaten CurieuzeNeuzen



2017
75.000 handtekeningen



2017
Toekomstverbond



2017
Actievoeren, informeren, onderhandelen en co-creëren 



2018
Straatvinken

24



2018
Participatietraject Over de Ring



2018
Aanpassing van de Oosterweelknoop



2018
Evenementen organiseren en informatie verspreiden



2019
Het Ringland Boek, onderhandelingen en evenementen



Toekomstverbond

Ringland, waar staan we (nog maar)?
Maak Ringland Waar



Uitgangspunten
Ringland: totaaloplossing 
voor mobiliteit en leefbaarheid
• Volledige overkapping
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Uitgangspunten
Ringland: totaaloplossing 
voor mobiliteit en leefbaarheid
• Volledige overkapping
• Groene verbindingen tussen 
stad en rand

• Ambitieuze Modal shift
• Scheiding doorgaand en 
stedelijk verkeer

• Doorgaand verkeer naar het 
noorden en via A102

• Een 3e Scheldekruising als 
sluitstuk voor lokaal verkeer



✔Volledige overkapping
1e fase: 1,25 miljard

✔Haventracé voor zwaar, 
doorgaand en havenverkeer

✔Oosterweel-light als 3e 
Scheldekruising voor 
stadsregionaal verkeer

Waar staan we?
Toekomstverbond (2017)
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Waar staan we?
Toekomstverbond (2017)

✔Volledige overkapping
1e fase: 1,25 miljard

✔Haventracé voor zwaar, 
doorgaand en havenverkeer

✔Oosterweel-light als 3e 
Scheldekruising voor 
stadsregionaal verkeer

✔Modal split 50/50 tegen 
2030 

✔Gescheiden verkeer R1 zuid



✔1,25 miljard 
voor 18+3 
leefbaarheid
sprojecten

Waar staan we?
Besluit 
Vlaamse 
Overheid (‘18)



✔Modal split 2025: 60/40
Modal split 2030: 50/50

Waar staan we?
Kerstakkoord (2018)

2018 20302025



✔Modal split 2025: 60/40
Modal split 2030: 50/50

✔Ontwerp Oosterweel: 
Historische silo’s gered
Maximaal behoud zone 
Oosterweel

Waar staan we?
Kerstakkoord (2018)



✔Modal split 2025: 60/40
Modal split 2030: 50/50

✔Ontwerp Oosterweel: 
Historische silo’s gered
Maximaal behoud zone 
Oosterweel

✔Gescheiden verkeer 
R1 noord

Waar staan we?
Kerstakkoord (2018)

2030



✔Werkgemeenschap met 
werkbanken

Waar staan we?
Samenwerking

1. 
Over-kap

ping

Werkgemeenschap
2. 

Haven-tr
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3. 
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4. 
Route-pl

an 
(modal 
split)
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Balans vijf jaar 
werken en 
onderhandelen

Ringland, waar staan we (nog maar)?
Maak Ringland Waar
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• Prof. em. Jef Van den Broeck en stedenbouwkundige Luk 
Vanmaele, beiden leden van de Ringland Academie en namens de 
burgerbewegingen betrokken bij de werkbanken van de intendant, 
blikken tijdens de Roma-avond terug op het afgelegde parcours 
sinds het Toekomstverbond.

Balans
Nieuw samenwerkingsmodel nog voor verbetering vatbaar



• Jef van den Broeck juicht toe dat de burgerbewegingen eindelijk 
geaccepteerd worden als volwaardige partners, maar ‘er is nog 
heel wat werk aan de winkel vooraleer we van een echte 
deliberatieve aanpak kunnen spreken’. ‘Er bestaat nog geen 
georganiseerde samenwerkings- en besluitvormingsstructuur. Er 
is ook geen echte regisseur van het hele proces. Bovendien moet 
een permanente band gecreëerd worden met de hele bevolking, 
een werk- en leerproces voor iedereen.’

Nieuw samenwerkingsmodel nog voor verbetering vatbaar



• Het systeem met werkbanken, waarin administraties, ontwerpers 
en burgers met elkaar geconfronteerd worden, bewijst volgens 
prof. van den Broeck dat samenwerken tot meer ontwerp- en 
projectkwaliteit leidt. ‘Een voorwaarde is wel dat de werkbanken 
goed begeleid worden. In de huidige fase vlot dat nog niet 
optimaal omdat een duidelijke regie ontbreekt en de rollen van de 
actoren niet altijd duidelijk zijn.’ Hij pleit ervoor dat de stad de rol 
van regisseur zou opnemen omdat ze direct betrokken is op alle 
vlakken.

Nieuw samenwerkingsmodel nog voor verbetering vatbaar



• Het viel de jongste weken op dat nog steeds niet iedereen er 
gerust op is dat de volledige overkapping er komt. Er rezen zelfs 
twijfels over het Toekomstverbond (cf. blog van politicoloog 
Wouter Van Dooren). Ook bij ’t Schijnverbond, een koepel van 
buurtorganisaties in de ruime omgeving van het Sportpaleis, 
heerst nog steeds veel onrust en wrevel over de Hollandse knoop, 
die volgens de jongste plannen nog steeds 26 rijstroken zou 
tellen.

Balans
Nog niet alle twijfels weggenomen

https://ringland.us3.list-manage.com/track/click?u=5aba03b865531f2f75a32233d&id=9ee0451f25&e=4862108c97
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‘Oosterweel dreigt zo 
GROOT te worden dat het 

niet te overkappen is’
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Balans

‘Er zijn op een nooit 
geziene schaal mensen en 
organisaties betrokken bij 

de concrete uitwerking’ 
(Ben Weyts)
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• 18 + 4 projecten
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Balans

‘Ook de Hollandse knoop 
kan volledig overkapt worden’ 

(Lantis)
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• Bierkaartje
• Toekomstverbond
• Werkgemeenschap
• 18 + 4 projecten
• Hollandse knoop
• Modal shift
• Haventracé
• Financiering
• Glas half vol of half leeg?

Balans
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Radio Ringland
Festival op Conscienceplein én live radio-uitzending
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@ De Roma

maandag 
20 mei



• Voorafgaand aan de infoavond in De Roma voelden studenten 
radiojournalistiek van AP Hogeschool, in het kader van het 
recente festival Radio Ringland, kopstukken van zes partijen aan 
de tand over hun beleidsintenties ten aanzien van de volledige 
overkapping, de modal shift en rekeningrijden.

• Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen), 
Yasmine Kherbache (sp.a), Jos D'Haese (PVDA), Annick De Ridder 
(N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V) gaven antwoorden op 
enkele ja/nee-vragen. Vlaams Belang ging niet in op de 
uitnodiging. Lees en bekijk de opname van de vragen en 
antwoorden hier.

Politici eensgezind over Ringland

Politici bij Radio Ringland

https://ringland.us3.list-manage.com/track/click?u=5aba03b865531f2f75a32233d&id=0afc6039a7&e=4862108c97


• Opvallend was de grote eensgezindheid over volgende thema’s:
• Oosterweelverbinding: er moet in voldoende middelen voorzien worden 

om bij de bouw van de Oosterweelverbinding daar meteen ook een 
maximale overkapping te realiseren.

• Zuidelijke Ring: de plannen voor de overkapping moeten tegen 2025 
volledig op punt staan zodat ze tussen 2025 en 2030 uitgevoerd kunnen 
worden.

• Het STOP-principe: voorrang - in die volgorde - voor voetgangers, fietsers, 
openbaar vervoer en auto.

• De noodzaak van een modal shift: via investeringen in openbaar vervoer, 
fiets en deelsystemen moet het autogebruik in de regio Antwerpen tegen 
2025 met 10% verminderen.

Politici eensgezind over Ringland

Politici bij Radio Ringland



• Ringland is uiteraard verheugd over deze reacties. Maar in de 
volgende regeerperiode komt het erop aan de daad bij het woord 
te voegen.

Politici eensgezind over Ringland

Politici bij Radio Ringland



Politici bij Radio Ringland
Politici eensgezind over Ringland











Ringland en de 
volledige 
overkapping

Waar staan we (nog maar)?
Maak Ringland Waar
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1. Werkbank Oosterweelverbinding
2. Werkbank Haventracé
3. Werkbank Overkapping



1. Werkbank Oosterweelverbinding
2. Werkbank Haventracé
3. Werkbank Overkapping



• Peter Vermeulen evalueert de stand van zaken aangaande de 
Oosterweelverbinding (OWV) op basis van drie krachtlijnen uit het 
Toekomstverbond:

• OWV enkel voor stadsregionaal verkeer
• OWV ontwerpen voor gereduceerde capaciteit
• Noodzakelijke modal split 50/50 tegen 2030

De Oosterweelverbinding
Ontwerp Oosterweel nog steeds voor doorgaand verkeer



• In de jongste ontwerpen van Lantis (het vroegere BAM) is ter 
hoogte van de noordelijke kanaaltunnel geen op- en afrit voorzien 
ter hoogte van de Groenendaallaan. Dat betekent dat die tunnel 
louter gebruikt kan worden door doorgaand verkeer, wat in strijd is 
met het Toekomstverbond. Ook het gebrek aan een aansluiting 
van de E17/E34 op de parallelweg naar Oosterweel op 
Linkeroever illustreert dat. Voorts blijft het ontwerp in te veel 
capaciteit voorzien.

• Positief is dat de fietstunnel in de Oosterweelverbinding op 
verzoek van de burgerbewegingen verbreed is van 4 naar 6 meter. 
Om in te spelen op het steeds grotere volume fietsverkeer stelt 
Ringland bovendien voor met twee boven elkaar liggende kokers 
te werken. Dat zou de capaciteit nog verdubbelen.

De Oosterweelverbinding
Ontwerp Oosterweel nog steeds voor doorgaand verkeer



• De onderhandeling over de Oosterweelknoop hebben met het 
kerstakkoord een bevredigend resultaat opgeleverd: in co-creatie 
is een eenvoudigere paperclip ontworpen, met minder 
ruimtebeslag. Daardoor zijn het Noordkasteel en de historische 
SAMGA-silo’s definitief gevrijwaard.

De Oosterweelverbinding
Bevredigend akkoord over Oosterweelknoop



• Ronduit ontgoocheld is Ringland over de beslissing om het 
systeem van gescheiden verkeer, waarover voor de zuidelijke Ring 
al een akkoord bestond, niet door te trekken naar de noordelijke 
Ring. Ondanks het unaniem positieve advies van 
mobiliteitsdeskundigen stond Ringland binnen de ‘stuurgroep 
Oosterweel’ alleen met zijn pleidooi. De co-creatie-sessies 
moeten de volgende weken uitwijzen hoe het ontwerp ter hoogte 
van het Sportpaleis zo veilig mogelijk kan, met garanties voor een 
maximale overkapping.

De Oosterweelverbinding
Grote ontgoocheling: geen gescheiden verkeer aan Sportpaleis



De Oosterweelverbinding
Toekomstverbond: Oosterweel-light

Situering

Linkeroever

Oosterweel

Merksem

Dam
Linkeroever

Noordkasteel

Merksem

Dam



De Oosterweelverbinding
Toekomstverbond: Oosterweel-light

Situering knooppunten
      Linkeroever
      Oosterweelknoop
      Groenendaallaan
      Schijnpoort 

A

B

C

D

A

B C

D



De Oosterweelverbinding
Toekomstverbond: Oosterweel-light

Situering tunnels
       Scheldetunnel
       Noordelijke kanaaltunnel
       Zuidelijke kanaaltunnel
       OKA 
       (ondergrondse kruising Albertkanaal 
           = huidig viaduct van Merksem)

a

b

c

d

a
b

c
d



De Oosterweelverbinding
Toekomstverbond: Oosterweel-light

Krachtlijnen:
1. stadsregionaal verkeer
2. gereduceerde capaciteit
3. modal split 50/50

Beantwoordt het ontwerp 
aan de krachtlijnen?



De Oosterweelverbinding
Toekomstverbond: Oosterweel-light

Krachtlijnen:
1. stadsregionaal verkeer
2. gereduceerde capaciteit
3. modal split 50/50

Beantwoordt het ontwerp 
aan krachtlijn 1?



Ontwerp Linkeroever
• géén aansluiting van 
parallelweg Linkeroever 
naar Oosterweeltunnels
= 5 km omrijden via Kallo

De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor stadsregionaal verkeer?



Ontwerp Linkeroever
• géén aansluiting van 
parallelweg Linkeroever 
naar Oosterweeltunnels
= 5 km omrijden via Kallo

Ontwerp Merksem
• géén op- en afrit van 
Groenendaallaan  richting 
Linkeroever

 

De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor stadsregionaal verkeer?



Ontwerp Linkeroever
• géén aansluiting van 
parallelweg Linkeroever 
naar Oosterweeltunnels
= 5 km omrijden via Kallo

Ontwerp Merksem
• géén op- en afrit van 
Groenendaallaan  richting 
Linkeroever

   => kanaaltunnel noord =
  enkel doorgaand verkeer

De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor stadsregionaal verkeer?



De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor stadsregionaal verkeer?

Conclusie: 

noordelijke 
kanaal-tunnels enkel 
voor doorgaand verkeer
+ 
negatieve impact op 
onderliggend wegennet, 
wegens ontbrekende 
aansluiting in Merksem



De Oosterweelverbinding
Toekomstverbond: Oosterweel-light

Krachtlijnen:
1. stadsregionaal verkeer
2. gereduceerde capaciteit
3. modal split 50/50

Beantwoordt het ontwerp 
aan krachtlijn 2?



Capaciteit Oosterweel-heavy:
• 4x (2+P) = 4 kokers met
2 rijstroken + pechstrook

De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor gereduceerde capaciteit?



Capaciteit Oosterweel-light:
• zuidelijke kanaaltunnels: 
2x (2+P) 
= 2 kokers met 2 rijstroken 
+ pechstrook = oké

De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor gereduceerde capaciteit?

zuidelijke 
kanaaltunnel



Capaciteit Oosterweel-light:
• zuidelijke kanaaltunnels: 
2x (2+P) 
= 2 kokers met 2 rijstroken 
+ pechstrook = oké

• noordelijke kanaaltunnels: 
2x (1+1+1) 
= 2 kokers met 1 rijstrook 
+ calamiteitenstrook
+ veiligheidsstrook = … oké?

De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor gereduceerde capaciteit?

noordelijke 
kanaaltunnel



De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor gereduceerde capaciteit?

Conclusie kanaaltunnels: 

4x (2+P) 
= 4 tunnels met elk 2 
rijstroken + pechstrook

= vergelijkbaar met 
2x Kennedytunnel

… blijft te veel capaciteit

kanaaltunnels



Capaciteit Scheldetunnel:
• 2x3 rijstroken voorzien = oké

(ook al volstaat 2x (2+P) 
bij ambitieuze modal split)

De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor gereduceerde capaciteit?

Scheldetunnel



De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor gereduceerde capaciteit?

Capaciteit Scheldetunnel:
• 2x3 rijstroken voorzien = oké

(ook al volstaat 2x (2+P) 
bij ambitieuze modal split)

• evenwichtige verkeerssturing 
nodig bij 3 Scheldekruisingen:

Liefkenshoektunnel, 
Scheldetunnel én 

Kennedytunnel

Liefkenshoektunnel

Scheldetunnel

Kennedytunnel



De Oosterweelverbinding
Is Oosterweel-light ontworpen voor gereduceerde capaciteit?

Conclusie Scheldetunnel: 

oké … cf. het belang van een 
gelijkmatige verkeerssturing

Scheldetunnel



De Oosterweelverbinding
Toekomstverbond: Oosterweel-light

Krachtlijnen:
1. stadsregionaal verkeer
2. gereduceerde capaciteit
3. modal split 50/50

Beantwoordt het ontwerp 
aan krachtlijn 3?



Extra fietstunnel in de Oosterweelverbinding
• aanvankelijk ontwerp: fietstunnel 4 m (tegelijk vluchtkoker)

De Oosterweelverbinding
Draagt de Oosterweelverbinding bij tot de ambitieuze modal split?

Oorspronkelijk ontwerp BAM



De Oosterweelverbinding
Draagt de Oosterweelverbinding bij tot de ambitieuze modal split?

Extra fietstunnel in de Oosterweelverbinding
• aanvankelijk ontwerp: fietstunnel 4 m
• aangepast ontwerp: fietstunnel van 4 m naar 6 m

Voorstel Ringland



Extra fietstunnel in de Oosterweelverbinding
• aanvankelijk ontwerp: fietstunnel 4 m
• aangepast ontwerp: fietstunnel van 4 m naar 6 m 
(+ aparte vluchtkoker)

De Oosterweelverbinding
Draagt de Oosterweelverbinding bij tot de ambitieuze modal split?

Uitwerking Lantis



Extra fietstunnel in de Oosterweelverbinding
• aanvankelijk ontwerp: fietstunnel 4 m
• aangepast ontwerp: fietstunnel van 4 m naar 6 m breed
• extra denkspoor Ringland: 2 kokers van 4 m of 6 m boven elkaar

De Oosterweelverbinding
Draagt de Oosterweelverbinding bij tot de ambitieuze modal split?

Ringland: extra denkspoor



De Oosterweelverbinding
Draagt de Oosterweelverbinding bij tot de ambitieuze modal split?

Conclusie modal split: 

oké … met extra     
fietscapaciteit

oké … met gelijkmatige
            verkeerssturing



• Oorspronkelijk plan met rondweg = zeer groot ruimtebeslag      ten 
nadele van het Noordkasteel en Sint-Anneke (geluid)

De Oosterweelverbinding
De Oosterweelknoop en het Noordkasteel



• Co-creatie: paperclip + extra verbinding via haventerrein = extra 
overkapping Noordkasteel, groene link kerk, behoud SAMGA-silo’s

De Oosterweelverbinding
De Oosterweelknoop en het Noordkasteel

Kerk

SAMGA



Planning
•2019
oktober: goedkeuring MER + milderende maatregelen
december: bouwaanvraag = aanvraag ‘omgevingsvergunning’
•2020 
contractsluiting aannemersconsortium
engineering en uitvoeringsplanning totaalproject
•2021 
effectieve start werken lot 1: Scheldetunnel en Oosterweelknoop
effectieve start werken lot 2: kanaaltunnels en aansluitingen R1

Conclusies Oosterweelverbinding: er blijft veel werk aan de winkel

De Oosterweelverbinding



1. Werkbank Oosterweelverbinding
2. Werkbank Haventracé
3. Werkbank Overkapping



• In de werkbank Haventracé is het afgelopen jaar nauwelijks 
vooruitgang geboekt. Een versterkte A12 (met 
leefbaarheidsmaatregelen voor de noordrand) en de nieuwe A102 
(tussen Wommelgem en Ekeren) zijn nochtans prioritair om de 
noordelijke ring op termijn echt te ontlasten van doorgaand 
verkeer. Het studiewerk voor de A102 opstarten is een van de 
dringendste opdrachten voor de nieuwe Vlaamse regering.

Het Haventracé
Haventracé en A102 prioriteit voor nieuwe Vlaamse regering



• bevraging stakeholders oké
• concrete uitwerking niet oké

Het Haventracé
Werkbank Haventracé



• optimalisatie R2 + nieuwe 
Tijsmanstunnel

• aanpassing A12 + 
leefbaarheidsmaatregelen

• aanpassing E34-west en 
knooppunt met R2

Het Haventracé
Fase 1: 2020-2025

Liefkenshoek-
tunnel

Tijsmanstunnel

E34



• A102: dringende opstart 
dossier noodzakelijk
cf. 2de spoorontsluiting 
haven
cf. onthardingsdossier 
GruunRant

• prioritaire opdracht voor 
Vlaamse regering

Het Haventracé
Fase 2: 2025-2030

A102



1. Werkbank Oosterweelverbinding
2. Werkbank Haventracé
3. Werkbank Overkapping



• In de werkbank Overkapping is het duidelijk dat er dringend meer 
samenhang vereist is tussen de Ring-zuid, de knoop zuid, de 
knoop met de E34/E313 en de R1-noord. Daarvoor is een integrale 
studie voor het geheel van de R1 nodig.

• De keuze die in juni 2018 gemaakt is voor de eerste projecten 
voor de ‘eerste fase van de overkapping’ omhelst - nog maar - 3,7 
km overkapping. Dat is dan nog een optimistische inschatting, 
aangezien hierbij ook de reserveprojecten en het Noordkasteel 
meegerekend zijn).

• Pas met de beloofde integrale studie voor de R1 kan verder 
nagedacht worden over verdere overkappingen voor de zuidelijke 
Ring.

De ‘volledige’ overkapping
Dringend integrale studie nodig voor R1



• Zonder uitzicht op voldoende financiële middelen, geen 
overkapping. Tot nog toe is 1,25 miljard euro toegezegd voor de 
projecten van de eerste fase. Het blijft onduidelijk hoe de overheid 
de verdere werken zal financieren. Ringland reikte met zijn recente 
colloquium (3 april) denksporen aan. Rekeningrijden blijft volgens 
de burgerbewegingen alvast aangewezen, ook als 
verkeerssturende maatregel met het oog op de modal shift en als 
inspanning voor het klimaat. Prof. Cathy Macharis (VUB) zal 
daarop ingaan in haar uiteenzetting in De Roma.   

• Op de ja/nee-vraag van Radio Ringland over rekeningrijden 
antwoordden Groen en sp.a volmondig ‘ja’, CD&V ‘ja, mits 
voldoende alternatieve vervoerwijzen’, Open VLD ‘ja voor 
Antwerpen’, PVDA en N-VA ‘ja voor vrachtverkeer’.

De ‘volledige’ overkapping
Financiering: de gebruiker betaalt 



De ‘volledige’ overkapping?
Ambitie Ringland



De ‘volledige’ overkapping?
Over de Ring: 18+4 leefbaarheidsprojecten …



De ‘volledige’ overkapping?
Over de Ring: 18+4 … waarvan enkele overkappingsprojecten



     Leefbaarheidsmaatregel
     Overkapping
     Reserveproject
x

x

x Traject ‘Over de Ring’ 
o.l.v. intendant 
Alexander D’Hooghe
juli 2018: 18+4 goedgekeurde 
leefbaarheidsprojecten 



Linkeroever

R1-noord

R1-zuid

18+4 goedgekeurde 
leefbaarheidsprojecten,
verdeeld over 3 clusters



• Leefbaarheidsprojecten
fietsnetwerk
stille bermen Linkeroever
stille bermen Zwijndrecht

uitgevoerd binnen lopende aanneming …

De ‘volledige’ overkapping?
Linkeroever: wat wordt uitgevoerd?

16
17
18



De ‘volledige’ overkapping?
Linkeroever: extra ambitie Ringland

• Leefbaarheidsprojecten
fietsnetwerk
stille bermen Linkeroever
stille bermen Zwijndrecht

uitgevoerd binnen lopende aanneming …

reserveproject R3 ecoduct 
meteen mee uit te voeren
aansluiting van parallelweg naar 
Oosterweeltunnels?

uit te voeren in aanvullende opdracht …

16
17
18

R
1



Linkeroever

R1-noord

R1-zuid



• Overkappingsprojecten: 
station Luchtbal + stadsserres
kap Dam 

 kap Sportpaleis
klein deel Waterpark
kap Hof ter Lo

De ‘volledige’ overkapping?
R1-noord: wat wordt uitgewerkt?

3

4

6

7

9



• niet-geselecteerde projecten meteen mee
integreren in de totaaluitvoering van de 
‘volledige overkapping R1-noord’ …

kap Luchtbal – Merksem

kap Kalverwei – Dam (reserveproject)

kap Deurne – Borgerhout

De ‘volledige’ overkapping?
R1-noord: extra ambitie Ringland

R
2



• niet-geselecteerde projecten meteen mee 
integreren in de totaaluitvoering van de 
’volledige overkapping R1-noord’ …

kap Luchtbal – Merksem

kap Kalverwei – Dam (reserveproject)

kap Deurne – Borgerhout

… want er komt nooit meer een ‘herkansing’

De ‘volledige’ overkapping?
R1-noord: extra ambitie Ringland

R
2



• niet-geselecteerde projecten meteen mee integreren in de 
totaaluitvoering van de ’volledige overkapping R1-noord’ …

Voortgangsrapportage Vlaams Parlement 4 april 2019

David Van Herreweghe, voorzitter RvB Lantis:

‘reservemiddelen AWV (110 miljoen) + middelen stad (250 miljoen) 
= al beschikbare afbetalingscapaciteit
overkappingen en leefbaarheidsprojecten al voor 960 à 970 miljoen 
voorzien in lopende aanbesteding OWV = robuust financieel model’

De ‘volledige’ overkapping?
R1-noord: de financiering



Reductie capaciteit op basis 
van modal shift 

• half gerealiseerd in 2025 
(van 70/30 naar 60/40) 

• met doorkijk naar volledige
realisatie tegen 2030 
(van 60/40 naar 50/50)

Kerstakkoord: afstemming ontwerp op ambitieuze modal split

2018 20302025

70/30 60/40 50/50

De ‘volledige’ overkapping?



Kerstakkoord: afstemming ontwerp op ambitieuze modal split

2018 20302025

70/30 60/40 50/50

Conclusie kerstakkoord: 

eindelijk ontwerp op basis 
van de gewenste situatie 
(‘sturend ontwerpen’) 

i.p.v. 

op basis van de verwachting 
bij ongewijzigd beleid 
(‘volgend ontwerpen’)

De ‘volledige’ overkapping?



• Rietschoorvelden: géén tijdelijke op- en afrit Masurebrug … oké
• capaciteit 2x4 of 2x3 rijstroken? => extra verhoging leefbaarheid

R1-noord: leefbaarheidsproject bermen en schermen

Masurebrug

Rietschoor-v
elden

De ‘volledige’ overkapping?



• snelweg wordt verdiept aangelegd
🡪 noodzakelijk voor toekomstige overkapping Groen Hart

R1-noord: leefbaarheidsproject groen hart Merksem-Luchtbal

De ‘volledige’ overkapping?



• interessante concepten met oog op:
modal shift: busstation, stadsdistributie, fietsbrug …
leefbaarheid: stadsserres = wegwerken ‘gaten’ …

R1-noord: leefbaarheidsproject stationsomgeving Luchtbal

De ‘volledige’ overkapping?



R1-noord: leefbaarheidsproject stationsomgeving Luchtbal

De ‘volledige’ overkapping?

• interessante concepten 
met oog op 
modal shift: 

busstation, 
stadsdistributie, fietsbrug 
…
leefbaarheid: 

stadsserres = wegwerken 
‘gaten’…



• discussie: knooppunt op -1?
• voordeel:  stationsomgeving op maat van voetgangers en fietsers

 én met vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer

R1-noord: knooppunt Groenendaallaan

kruispunt Noorderlaan

Groenendaallaan

Station Luchtbal

Groenendaallaan

De ‘volledige’ overkapping?



• Lantis heeft concept OKA met gestapelde tunnels verlaten
=> grondige aanpassing ontwerp noodzakelijk
2x4 rijstroken naast elkaar i.p.v. 2x5 boven elkaar (cf. fasering)

R1-noord: aanpassing OKA (tunnel ter hoogte van viaduct Merksem)

Gestapeld Plat

De ‘volledige’ overkapping?



• aanpassing concept OKA = kans oplossing gaten 
 (cf. Ringland-concept ‘luchtcentrale’)

R1-noord: aanpassing OKA (tunnel ter hoogte van viaduct Merksem)

De ‘volledige’ overkapping?



• stuurgroep Oosterweel: toch géén gescheiden verkeer R1-noord
… ondanks ontwerpvoorstellen Ringland
én unaniem advies mobiliteitsdeskundigen

R1-noord: aanpassing gemengd verkeer i.p.v. gescheiden verkeer

De ‘volledige’ overkapping?



• stuurgroep Oosterweel: toch géén gescheiden verkeer R1-noord
… ondanks ontwerpvoorstellen Ringland
én unaniem advies mobiliteitsdeskundigen

•discussies blijven lopen:
- capaciteit: 2x6 / 2x5 / of 2x4 rijstroken? 
  basis voor het ontwerp: modal split 60/40 
  mét doorkijk naar modal split 50/50!

- uitwerking plannen: 
  garanties overkapbaarheid én studie
  verkeers- / tunnelveiligheidsanalyse?

R1-noord: aanpassing gemengd verkeer i.p.v. gescheiden verkeer

De ‘volledige’ overkapping?



• Hollandse knoop + overkapping verbindingsweg … + optimalisatie

R1-noord: leefbaarheidsproject Schijnpoort

De ‘volledige’ overkapping?



• ‘t Schijnverbond: 
minimale breedte, 
garantie overkapping?

cf. onderzoek 
alternatieven (MER)?

R1-noord: aansluiting Oosterweelverbinding aan Schijnpoort

De ‘volledige’ overkapping?



• Voorstel Ringland: 
compacte knoop 
aan Schijnpoort zelf?

R1-noord: aansluiting Oosterweelverbinding aan Schijnpoort

De ‘volledige’ overkapping?



• Voorstel Ringland:
verbindingsweg, van
de Hollandse knoop 
tot het Sportpaleis … 
i.p.v. naast de kap …
meteen op de kap! 

cf. budget 1e fase 
garanties Lantis … 
of verhoging budget 
door de volgende 
Vlaamse regering?

R1-noord: aansluiting Oosterweelverbinding aan Schijnpoort

verbindingsweg

De ‘volledige’ overkapping?



Stuurgroep 17 mei: verdere co-creatie! 🡪 tegen einde 2019?
• gemengde teams: stad - intendant - AWV/MOW - burgerbeweging 
(met ondersteuning door Lantis en Tractebel)

• afwerking lopende projecten Oosterweelknoop / Groenendaallaan
• gelijkaardig traject voor knooppunt Schijnpoort
• verder zoeken naar antwoorden op blijvende bekommernissen: 
verkeers- en tunnelveiligheid bij gemengd verkeer …
ADR-verkeer en maximale beperking van de gaten …
… vanuit de doorkijk ‘capaciteit AMS 100’ 
   (ambitieuze modal split 50/50 voor 100% gerealiseerd) 

Conclusies Oosterweelverbinding: er blijft veel werk aan de winkel

De ‘volledige’ overkapping?



Linkeroever

R1-noord

R1-zuid



De ‘volledige’ overkapping?
R1-zuid: wat is geselecteerd?

     overkapping Jan De Voslei
     fietsbrug Schelde
     Scheldebalkon

12

15

14



De ‘volledige’ overkapping?
R1-zuid: extra ambitie Ringland

• knoop zuid: compacter & overkappen bij heraanleg
• stationsomgeving Antwerpen-Zuid: deel mee te overkappen

knoop zuid

station 
Zuid



•     longitudinaal Ringpark

De ‘volledige’ overkapping?
R1-zuid: wat is geselecteerd?

11

Longitudinaal Ringpark



De ‘volledige’ overkapping?
R1-zuid: extra ambitie Ringland

•    longitudinaal Ringpark oké … indien geen ‘voorlopige aanleg’, 
   maar ‘hefboom voor volledige overkapping’

11



23.05: start studie R1 o.l.v. intendant Alexander D’Hooghe
•ondergrond: 

rijstrookschema’s, ambitieuze modal split 50/50 als basis,
gescheiden verkeer en overgangen, op- en afritten 

•continuïteiten: water, ecologie, energie …
• technieken: verkeers- en tunnelveiligheid

i.f.v. maximale/volledige overkapping … binnen redelijke termijn

De ‘volledige’ overkapping?
Vervolg R1-zuid: geïntegreerde studie



Ringland-aandachtspunten: 
studie R1-zuid = brede scope

• gescheiden verkeer R1-zuid, 
aansluiting Spaghettiknoop …

• aansluiting R1-noord-Schijnpoort 
en knoop Borgerhout 
+ overkapping E34/E313

• aansluiting R1-noord-Ekeren, 
i.f.v. Haventracé én A102

De ‘volledige’ overkapping?
Vervolg R1-zuid: geïntegreerde studie



R1-zuid: timing studie en realisatie

• 2019-2020: schetsontwerp co-creatie 
(intendant, stad Antwerpen, AWV/MOW, burgerbewegingen …)

• 2020: besluit Vlaamse regering planning/financiering totaalproject
• 2020: aanbesteding technisch ontwerp
• 2024: aanbesteding uitvoering
• 2025: … start werken overkapping R1-zuid?

De ‘volledige’ overkapping?
Vervolg R1-zuid: opstart geïntegreerde studie



• De volledige overkapping van 
de Ring:
dringend ontwerp 
voor hele R1 vereist

• Haventracé en A102: 
prioritaire werven

• De Werkgemeenschap: echt 
werkzaam en co-creatief

Memorandum over volledige overkapping

De ‘volledige’ overkapping?



Stevige oproep

Maak Ringland Waar
… ook met jou



christophe
coördinator ringland

lambrechts



• De vraag ‘Ringland, waar staan we (nog maar)?’ kan volgens de 
burgerbeweging beantwoord worden met de vaststelling dat het 
glas half vol is. Maar: het is aan de volgende regering om het glas 
dringend bij te vullen. Of: ‘Maak Ringland waar!’

• Dat is de slogan van de nieuwe affiche van Ringland, die sinds 
Radio Ringland massaal verspreid wordt. 

• Op zaterdag 25 mei, de dag voor de verkiezingen, wordt de oproep 
herhaald tijdens de Critical Mass Bike Ride, waarvoor Ringland 
mee mobiliseert.

Maak Ringland Waar
Oproep aan politici: Maak Ringland waar! 



Maak Ringland Waar
… met de aankoop van Het Ringland Boek



Maak Ringland Waar
… met een affiche aan je raam



• Speelvogel
• Postbode
• Communicatie-deskundige
• Keynote-speaker
• Telefoon-operator
• Fietspad-opvrolijker
• Trekker Warmste Week
• Fondsen-event-organisator

Maak Ringland Waar
… met jouw enthousiaste handen of hersenen



Vacatures via deze link

Infoavond: 
Start to Ringland

donderdag 23 mei om 20 uur
Haringrokerij, Kronenburgstraat 34

Maak Ringland Waar
… met jouw enthousiaste handen of hersenen

https://ringland.be/over-ringland/werk-mee-als-vrijwilliger-of-expert/


Maak Ringland Waar
… met een gift of permanente opdracht via deze link

https://ringland.be/fiscale-attesten/


Maak Ringland Waar
… door het duidelijk aan politici te laten weten



Maak Ringland Waar
Kom naar de Critical Mass Bike Ride



Ringland als 
hefboom voor een 
leefbare stad

Ringland, waar staan we (nog maar)?
Maak Ringland Waar



1. Straatvinken
2. Werkbank Routeplan 2030
3. Klimaat en financiering

Leefbare stad



1. Straatvinken
2. Werkbank Routeplan 2030
3. Klimaat en financiering

Leefbare stad



katelijne
straatvink

de vis



• nulmeting
• 1704 deelnemers

Straatvinken
2018: 1e editie: Ringland Academie ism UA, KUL, Argenta



Straatvinken
2de editie: regio’s Antwerpen, Kempen en Waasland (+ Leuven)



Straatvinken
Straatvinknesten (telraam.net)



Straatvinken
Extra bevraging naar leefkwaliteit van je straat



• Mobiliteitscongres Ringland op 6 november: 
Antwerpen in de top 3 van meest leefbare steden in Europa?

Straatvinken
Resultaten op de Boekenbeurs



1. Straatvinken
2. Werkbank Routeplan 2030
3. Klimaat en financiering

Leefbare stad



luk
stedenbouwkundige

ringland academie

vanmaele



• Luk Vanmaele zoomt in op de noodzakelijke modal shift en het 
Routeplan 2030 dat daarvoor opgemaakt werd. Ringland, 
Ademloos en stRtaten-generaal stelden in december 2018 een 
adviesnota met concrete maatregelen op, ter aanscherping van de 
te vage en vrijblijvende Visienota. Die adviesnota werd zeer 
positief onthaald, maar verder is er nog niets mee gebeurd. Het 
blijft wachten op een actieplan.

Routeplan 2030
Ambitie modal shift moet hoger



• De burgerbewegingen dringen aan op meer ambitie dan een 
modal split 50/50. Buitenlandse stadsregio’s tonen aan dat 50/50 
niet zal volstaan. Vooral de districten en de randgemeenten zijn 
nog te sterk autogericht. Er zal een stevige tand bij moeten 
worden gestoken om ook daar het maatschappelijk draagvlak te 
vergroten, oordeelt Luc Vanmaele. ‘Bovendien stellen we vast dat 
heel wat politici en ambtenaren wel de mond vol hebben van de 
modal shift, maar niet echt de beleidsconsequenties ervan zien.’

Routeplan 2030
Ambitie modal shift moet hoger



1. Omwenteling nodig voor openbaar vervoer
• Wat het openbaar vervoer betreft, valt het op dat de Visienota 
mogelijke conflictpunten angstvallig ontwijkt. Geplande 
tramverlengingen gaan niet naar Schilde, Brasschaat en Ekeren. 
De Ringland Academie betwijfelt of een ‘HOV-bus’ naar die 
gemeenten qua doorstroming en capaciteit even hoogwaardig 
kan zijn als een sneltram.

Routeplan 2030
Ambitie modal shift moet hoger



1. Omwenteling nodig voor openbaar vervoer
• Het grootste knelpunt is het gebrek aan investeringsbudget. ‘Het 
heeft het geen enkele zin om ambitieuze netwerken uit te tekenen 
wanneer De Lijn en de NMBS enkel geconfronteerd worden met 
besparingen en afbouw. Hier is een omwenteling nodig en die zal 
en mag geld kosten’, aldus Luc Vanmaele.

• Het Routeplan vergt ook een geïntegreerd beleid met alle actoren 
op alle beleidsniveaus. ‘Het hokjesdenken van stad, rand, gewest, 
De Lijn en de NMBS blijft nog steeds de kop opsteken. Het 
Ringspoor bv., een idee uitgewerkt in de Ringland Academie, is 
nog steeds geen prioriteit voor de NMBS.’

Routeplan 2030
Ambitie modal shift moet hoger



2. Fietsbeleid volgt evoluties niet
• Ondanks de forse inspanningen voor fietsostrades en het 
wegwerken van missing links, blijven er nog veel gevaarlijke 
knelpunten op drukke steenwegen en verbindingswegen, waar de 
autodoorstroming nog steeds prioritair is. Er wordt nog te weinig 
rekening gehouden met recente evoluties in het fietsgebruik (meer 
en andere fietsen). Het fietsgebruik groeit sneller dan de 
investeringen in infrastructuur. 

Routeplan 2030
Ambitie modal shift moet hoger



3. Auto: te veel en/en-verhaal
• ‘Het volstaat niet te focussen op openbaar vervoer en fiets, als de 
auto niet tegelijk op de juiste plaats gezet wordt’, oordeelt Luk 
Vanmaele. Volgens Ringland moeten P&R’s bv. ver genoeg van de 
stadsrand gesitueerd worden, net voor de files beginnen, met 
overstap op een snelle en frequente verbinding met het openbaar 
vervoer.

Routeplan 2030
Ambitie modal shift moet hoger



3. Auto: te veel en/en-verhaal
• P&R binnen de urbane zones (bv. Antwerp Expo, Sportpaleis) zijn 
in strijd met de doelstellingen van de modal shift. Ringland vraagt 
dat de bouw van geplande parkeergarages in de centra on hold 
gezet wordt. Er is een verschuiving nodig van bezoekersparkeren 
naar bewonersparkeren. Daarnaast moeten 
bewonersparkeerkaarten beperkt worden tot maximaal één per 
huisadres.

• Luk Vanmaele: ‘Het is nog te veel een en/en-verhaal. Voor een 
echte modal shift moeten scherpe keuzes gemaakt worden. De 
auto moet niet compleet geweerd worden uit de stad, maar op zijn 
juiste plaats gezet.’

Routeplan 2030
Ambitie modal shift moet hoger



Routeplan 2030
Modal split 50/50

• hele Vervoerregio
(33 gemeenten)

• complexe zaak: 
komt er niet vanzelf!



Routeplan 2030
Modal split 50/50

• hele Vervoerregio
(33 gemeenten)

• complexe zaak: 
komt er niet vanzelf!

• 2 processen:
• Opmaak Routeplan 2030
• Oprichting Vervoerregio

• Werkbank Routeplan 2030
• Visienota          (juni 2018)
• Nota Ringland (dec. 2018)



Routeplan 2030
Ambitie: mag het iets meer zijn?

• 50/50 op termijn onvoldoende  🡪  40/60  🡪  30/70

ANTWERPE
N

Referentievoorbeelden buitenland         Antwerpen loopt achter!



Routeplan 2030
Ambitie: mag het iets meer zijn?

Hoe deden ze dat?

ANTWERPE
N

- Forse investeringen in openbaar vervoer
- Public Transport Oriented Development
- Push & pull: ontmoediging autoverkeer in steden



• Veel politici en ambtenaren zien consequenties (nog) niet 
van wat ze beloven

• Cf. Masterplan 2020 (2000)
      Masterplan 2030 (2010)

• Ronkende intenties                    🡪  op zich niet fout
Soms wel vaag en vrijblijvend      🡪  nood aan bindend   
                                                                 actieprogramma!

Routeplan 2030
Ambitie: mag het iets meer zijn?

ANTWERPE
NToen al ‘modal split 50/50’

Bleef dode letter…



Routeplan 2030
Ambitie: mag het iets meer zijn?

ANTWERPE
N

• In kernstad: draagvlak      
50/50 reeds bereikt
🡪 ambitie versneld naar
    30/70 … of zelfs 20/80

• Probleem: districten en
vooral randgemeenten
🡪 autogericht
🡪 extra aandacht nodig



• Bouwt grotendeels verder op bestaande intenties en plannen 
• Ontwijkt conflictpunten

bv. tramverlenging (Pegasusplan)
      vooral richting zuiden en oosten,
      maar voor Schilde, Brasschaat, 

Ekeren een HOV-bus
• Verschil tussen droom en daad:  

scherp contrast met besparingen 
en afbouw De Lijn en NMBS

• Nood aan geïntegreerd beleid 
🡪 doorbreken hokjesdenken

Routeplan 2030
Versterking openbaar vervoernetwerken



• Openbaar vervoer als hefboom voor ruimtelijke ontwikkeling

Bordeaux Métropole
Tram niet als ‘probleem’,

maar als potentie!

Routeplan 2030
Versterking openbaar vervoernetwerken: referentievoorbeelden



• Openbaar vervoer als hefboom voor ruimtelijke ontwikkeling

Routeplan 2030
Versterking openbaar vervoernetwerken: referentievoorbeelden

Masterplan S-Bahnlijn CEVA Genève:
- 5 nieuwe stations
- 5 nieuwe OV-knooppunten
- 5 nieuwe stadscentra
(Bron: Van de Wetering Atelier für Städtebau)



Routeplan 2030
Rol fiets wordt sterk onderschat

• Voorbije jaren meer inspanningen voor fiets
- fietsostrades
- oplossing missing links
- kwaliteitsverbetering nieuwe fietspaden

• Maar nog veel gevaarlijke knelpunten



Routeplan 2030
Rol fiets wordt sterk onderschat

• meer rekening houden met evoluties in fietsgebruik:
- sterke groei fietsgebruik 🡪🡪 fietsinfrastructuur volgt niet
- nieuwe fietssoorten: e-bikes, bakfietsen en fietscargo’s…

• succes deelfietsen: nood aan sturing en reglementering
• meer aandacht voor fietsenstallingen! bv. buurtstallingen



Routeplan 2030
Wat met de auto?

• meer openbaar vervoer en fietsvoorzieningen halen weinig uit 
als de auto niet tegelijk op de juiste plaats gezet wordt
🡪 komt te weinig aan bod in Visienota Routeplan



Routeplan 2030
Wat met de auto?

• meer openbaar vervoer en fietsvoorzieningen halen weinig uit 
als de auto niet tegelijk op de juiste plaats gezet wordt 
🡪 komt te weinig aan bod in Visienota Routeplan

Ringland: P&R ver genoeg in stadsrand



Routeplan 2030
Wat met de auto? 

• meer openbaar vervoer en fietsvoorzieningen halen weinig uit 
als de auto niet tegelijk op de juiste plaats gezet wordt 
🡪 komt te weinig aan bod in Visienota Routeplan

Visienota: P&R op verschillende niveaus:
• ook ‘binnen centrum P&R met uitgebreide 

parkeervoorzieningen’ (bv. Expo, Sportpaleis) 
     🡪 te laat om hier nog over te stappen!
• concept ‘Park & Walk’ = rondom binnenstad, 

bereikbaar via parkeerlus Leien / kaaien 
🡪 strijdig met doelstelling modal shift

     🡪 Stop bouw nieuwe garages in centrum!



Routeplan 2030
Wat met de auto? 

• meer openbaar vervoer en fietsvoorzieningen halen weinig uit 
als de auto niet tegelijk op de juiste plaats gezet wordt 
🡪 komt te weinig aan bod in Visienota Routeplan

Visienota: niets over P-normen:
 🡪 Ringland: max. i.p.v. min. P-normen 
      en lagere normen! 
Visienota: niets over P-bewonerskaarten:
🡪 Ringland: max. 1 bewonerskaart 
     per huisadres



Routeplan 2030
Conclusie

• visienota mist scherpte, ambitieniveau mag stuk hoger
• nog te veel en/en-verhaal 🡪 voor echte modal shift moeten

duidelijke keuzes gemaakt worden
• bindend actieplan met concrete maatregelen = cruciale stap
• fasering, financieringsplan en investeringsplan 

voor alle actoren
• extra aandacht nodig voor randgemeenten
• proces loopt te traag



• Modal shift: 
halfweg tegen 2025

Memorandum over Routeplan 2030

Routeplan 2030



Routeplan 2030



1. Straatvinken
2. Werkbank Routeplan 2030
3. Klimaat en financiering

Leefbare stad



cathy
professor VUB 

macharis



1. Klimaat en transport
2. Naar een systeemtransitie
3. Kilometerheffing
4. Conclusie



1. Klimaat en transport
2. Naar een systeemtransitie
3. Kilometerheffing
4. Conclusie



Wereldwijde uitstoot



De weg naar 2050 is lang

non-ETS
- 75-87%

efficiëntie
- 30-47%

hernieuwbaar
67-84%

Bindende
doelstellingen

not on track!

Belgische
doelstellingen

voldoende ambitie?

progress
plans
path 2050

Eurofound, BE’30:
GDP +2.3% (#3 EU)
Jobs +0.9% (#1 EU)

TREND
BREUK
NODIG



Klimaat
Problematiek



CO2-emissies van transport (EU-28))



En het daalt niet!



Verwachte groei







Vlaamse klimaatdoelstellingen
Voor de transportsector

-51%

+3%

Vlaanderen transport
-27% tov 2005



1. Klimaat en transport
2. Naar een systeemtransitie
3. Kilometerheffing
4. Conclusie



De 3V’s van duurzame mobiliteit

• Ruimtelijke ordening: verdichten en gemengde functies
• Telewerk, satelietkantoren en co-workingVermijden

• Openbaar vervoer, fietsen en stappen aanmoedigen
• MAAS en minder wagenbezitVerschuiven

• Zero-emissievoertuigen: elektrische wagensVerschonen



3V’s van duurzame logistiek

• Bundelen: horizontale samenwerking
• Verpakking, compactere producten
• Korte ketens, circulaire economie

Vermijden

• Binnenvaart, spoor en cargofietsen
• Rol van de haven, intermodale knooppunten en stadsdistributiecentra
• Synchromodaal vervoer

Verschuiven

• Vrachtwagens: EV, synthetische fuels, bio-methaan
• Schepen: elektrisch, methanol, waterstof
• EV voor distributie: emissievrije stadsdistributie

Verschonen



• Fiscaliteit en reglementering: 
• Internaliseren externe kosten 

(slimme km-heffing of tolsysteem)
• Parkeerbeleid
• Verkoop enkel emissieloze wagens
• Bedrijfswagens: enkel nog EVs en vervolgens afschaffen
• Geen extra belastingen op electricteit

• Infrastructuur en suprastructuur
• Investeren in OV
• Overstap parkings
• Fietsinfrastructuur
• Slimme laadinfrastructuur

• Vliegtuigen: belasting op kerosine, btw op tickets,  
   strengere emissienormen vliegtuigen



1. Klimaat en transport
2. Naar een systeemtransitie
3. Kilometerheffing
4. Conclusie



Voorbeelden



Externe kosten



-22
%

Bron: Studie TML, 2019



Resultaten modelberekeningen

Scenario Klimaatkost 
(CO2)

Km-heffin
g 

personen

Spoor en 
binnenvaar

t

Gebied Internalisatie 
accijzen / 
heffingen

Effect 

1 -11,7

2 -11,9

3 -0,1

4 +2

5 +1,3

6 -3,2

omrijden

Naar lager 
wegennet

Langere routes
-20% 
snelwe
gen, 
+25% 
lokale 
wegen

Bron: studie VUB-MOBI, 2019





Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

Sociaal kader:
• Groene taxshift
• Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer
• MAAS inclusief voor iedereen
• Participatie in (job)transitie
• Differentiatie in tarieven voor lage lonen en 

sociale groepen

https://wellcomecollection.org/works/p9q7v3y7
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


1. Klimaat en transport
2. Naar een systeemtransitie
3. Kilometerheffing
4. Conclusie



• Vermijden, verschuiven en verschonen
• Slimme kilometerheffing is een belangrijk puzzelstuk maar is niet 

voldoende
• Effecten op onderliggend wegennetwerk en omliggende landen 

meenemen
• Belang van congestiekosten in de berekeningen
• Belang van sociale aspecten en keuze van allocatie middelen
• Draagvlak creëren: verbinden!

Conclusie
Uitdaging is enorm!



memorandum 
2019-2024

Ringland, waar staan we (nog maar)?
Maak Ringland Waar



1. Dringend ontwerp voor de hele R1 vereist

2. Het Haventracé en de A102: prioritaire werven

3. Het Routeplan 2030 en de modal shift: halfweg tegen 2025

4. Toekomstgerichte ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

5. Financiering: de gebruiker betaalt

6. De Werkgemeenschap: echt werkzaam en co-creatief

Memorandum
Volgende regering beslissend voor de volledige overkapping





PS: in de presentatie tijdens de Roma zaten 
Corneel en trawanten een aantal keer 
verstopt. 

Laat via info@ringland.be weten hoe vaak je 
ze herkent, en je kan een fietsplaatje winnen.

Corneel
Tijd voor een wedstrijd…

mailto:info@ringland.be

