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1.1. Een Vlaams compromis

Op dit ogenblik is het windstil rond het Mas-
terplan 2020, het compromis dat de Vlaamse 
regering afsloot na het referendum over de 
Oosterweelverbinding. Officieel is het wachten 
op de resultaten van de MER-studie, voorzien 
midden 2013, maar intussen wordt er hier en 
daar al openlijk aan getwijfeld of dat rapport 
ook effectief dé oplossing zal bieden.  

Ook de maatschappelijke discussie houdt aan. 
Opvallend is wel dat in de hele polemiek over 

1. HET OPZET

Het ‘Masterplan Antwerpen 2020’ schiet niet op. De indruk leeft bij velen, dat er na bij-
na 15 jaar studie ‘nog geen schup in de grond steekt’, ook al zijn enkele tramprojecten 
bijvoorbeeld reeds klaar of goed opgeschoten. Maar wat verontrustender is, niet alleen 
langlopende procedures zorgen ervoor dat het zo traag vooruit gaat. 

Intussen is namelijk ook overduidelijk dat de eensgezindheid over de oplossing voor de 
mobiliteitsproblemen in en om Antwerpen verder weg lijkt dan ooit. Formele politieke 
verklaringen blijven dezelfde, maar overtuiging en enthousiasme zijn vrijwel nergens te 
bespeuren.

bruggen of tunnels, tracés en hun varianten, 
verkeersstromen en capaciteiten, kostprijs en 
prioriteiten, ‘de overkapping van de Antwerp-
se Ring’ als extra thema hoe langer hoe sterker 
naar voor komt.

Steeds groeiende inzichten vanuit medische 
hoek, over de erg negatieve impact op de 
volksgezondheid in de omgeving van drukke 
wegen, veroorzaakt door slechte luchtkwaliteit 
en geluidsoverlast, dragen daar zeker toe bij.
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1.2. Een Antwerps akkoord

Het Masterplan 2020 en de overkapping van de 
Ring, kwamen regelmatig ter sprake in de aan-
loop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Nu 
die achter de rug zijn, is het noodzakelijk stand-
punten en visies op te nemen in het nieuwe 
bestuursakkoord voor de stad. Een doorslag 
van het politiek compromis uit 2010 van de 
Vlaamse regering kan daarbij niet volstaan, het 
stadsbestuur kan zich ook niet verschuilen ach-
ter dat Vlaamse niveau. 

Het gaat namelijk om veel meer. De centrale 
vraag is hoe de stad zich de komende decen-
nia zal ontwikkelen. Het perspectief van de 
bevolkingsaangroei met meer dan 100.000 
inwoners is daarbij cruciaal en beide thema’s 
zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Vandaag ondervindt de ontwikkeling van 
Nieuw Zurenborg al tegenkanting omwille van 
de vragen rond de Ring en de overlast die het 
verkeer daar voor de hele omgeving met zich 
mee brengt. 

Pas als vanuit Antwerpen zelf en in overleg met 
de omgeving, een eensgezind standpunt naar 
voor komt over mobiliteit én stadsontwikke-
ling, is er kans dat Vlaanderen de nodige mid-
delen zal vrijmaken om daadwerkelijk aan de 
slag te gaan en te starten met de noodzakelijke 
infrastructuurwerken in en om Antwerpen.

1.3. Een wervend voorstel

De cruciale vraag in het overkappingsdossier 
draait in feite rond de huidige complexiteit van 
het systeem Ring-Singel. Te talrijke op- en afrit-
ten levert veelvuldige weefbewegingen op en 
werkt filevorming, ongevallen en nog meer files 
in de hand. Tegelijk maken ze het onmogelijk de 
Europese tunnelnormen te halen. 

Dit eerder ‘technische’ vraagstuk is hier 
opgevat als een boeiende uitdaging. 
Ontwerpend onderzoek is ingezet op 
zoek naar een interessante oplossing voor 
deze complexiteit, die de overkapping 
van de Ring wél mogelijk maakt, rekening 
houdend met de geldende normen. Deze 
nota geeft de resultaten weer van deze 
zoektocht, een helder concept voor 
het hele Ring-Singel-complex, als een 
constructieve bijdrage in de discussie, 
in de hoop het dossier zo een nieuwe 
wending te kunnen geven. 

Het hier voorgestelde concept bouwt verder op 
alle studies en inzichten van de laatste vijftien 
jaar, die zeker niet verloren zijn, maar alleen 
vragen om actualisatie. Het bijkomende vraag-
stuk van de overkapping biedt daartoe de ge-
knipte aanleiding. Het doel blijft hetzelfde: een 
duurzame en toekomstgerichte aanpak van de 
mobiliteitsproblemen rond Antwerpen. 

De bonus, letterlijk en figuurlijk, die de overkap-
ping ‘daar bovenop’ kan bieden inzake volksge-
zondheid, vertaalt zich ook in extra ruimte voor 
boeiende stadsontwikkeling, centraal in de 
stad, op de overgang tussen de negentiende-
eeuwse kernstad en de voorstad er omheen.
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2.1. De Oosterweelverbinding,   
een aanslepend dossier

Dat besluit van de Vlaamse regering heeft het 
project nog niet op het goede spoor kunnen 
zetten. Het is duidelijk dat er grote hiaten zijn 
en blijven, zowel in het concept zelf (de sluiting 
van de Ring, het weerhouden tracé), als in een 
aantal randvoorwaarden (Europese normen, 
rekeningrijden). 

Verkeersstudies, uitgevoerd door het Vlaams 
Verkeerscentrum, wijzen uit dat het voorge-
stelde tracé de noordelijke Ring niet echt zal 
ontlasten, terwijl alternatieve trajecten onmo-
gelijk gemaakt worden door deelbeslissingen 
(bouw gevangenis Melsele). Ook de verder 
uitgewerkte ontwerpen overtuigen niet. Bijna 
twintig rijvakken ter hoogte van het Sportpa-
leis, gebundeld in de zogenaamde ‘paperclip’, 

lijken echt teveel van het goede, ook rond de 
ontwerpen voor de R11bis houdt de discussie 
aan.

Het zo noodzakelijke maatschappelijk draag-
vlak is er dus nog lang niet, integendeel. Nog 
steeds zijn constructies erg ondoorzichtig, de 
openheid blijft onvoldoende, de inspanningen 
van gouverneur Berx rond de R11bis niet te na 
gesproken. Het hele project dreigt te verzanden 
in een welles-nietes-discussie. Actiegroepen 
versterken hun argumentatie en wijken niet af 
van hun standpunten, politici zetten zich daar 
in mindere of meerdere mate tegen af en zijn 
gebonden aan het gemaakte akkoord, maar 
twijfelen meer en meer (al dan niet hardop). 
Het dossier vlot niet.

2. DE VOORGESCHIEDENIS

Het referendum over de Oosterweelverbinding in oktober 2009 heeft er toe geleid dat 
het concept voor de brug over de Antwerpse haven en het Eilandje definitief tot het 
verleden behoort. Nadien volgde het politiek compromis. 

Dat voorziet de vervanging van het Oosterweelviaduct door een tunnel en biedt dus 
meer ruimte voor stadsontwikkeling, met behoud van het oorspronkelijk tracé en het 
concept ‘Stedelijke Ringweg’. Tegelijk is het hele plan geactualiseerd. Zowel de A102 
(Wommelgem-Merksem) als de R11bis, de ondertunneling van de hele Krijgsbaan 
(Wommelgem-Wilrijk), maken nu deel uit van het ‘Masterplan 2020’. 
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2.2. De overkapping van de Ring,   
een aantrekkelijk idee

Het idee om de Ring van Antwerpen geheel of 
gedeeltelijk te overkappen komt in die hele dis-
cussie hoe langer hoe meer op de voorgrond. 
‘Borgerhoudt van mensen’ opperde het plan 
voor het eerst in de aanloop naar de vorige ge-
meenteraadsverkiezingen in 2006. De voorbije 
jaren stoffeerde vooral stRaten-generaal het 
idee, met wetenschappelijke onderbouwing 
over de haalbaarheid van tunnels en inspire-
rende voorbeelden uit de hele wereld, met de 
Calle 30 in Madrid als meest spraakmakende 
(uiteraard nooit echt vergelijkbaar omwille van 
de verschillende context).

Het pleidooi voor overkapping van de Ring 
klinkt ook hoe langer hoe luider vanuit bezorgd-
heid inzake volksgezondheid. Meer en meer in-
ternationale wetenschappelijke studies, onder 
de aandacht gebracht door Ademloos, tonen 
de problemen inzake slechte luchtkwaliteit 
en geluidsoverlast duidelijk aan. Het komt er 
op neer dat de levensverwachting significant 
afneemt voor al wie woont of werkt op een 
afstand van minder dan 300 of 500 meter van 
drukke verkeerswegen. 

Kaarten en metingen tonen aan dat de omge-
ving van de Antwerpse Ring op dat vlak en op 
Europees niveau bijzonder slecht scoort, zeker 
in verhouding met het aantal mensen dat bin-
nen die korte afstand woont.  

Een fundamentele oplossing dringt zich op 
maar ligt niet voor de hand. Het verkeer is ui-
teraard niet zomaar weg te denken, wachten 
op ‘schone auto’s’ is onrealistisch op redelijke 
termijn, oplossingen zijn bovendien erg com-
plex en lang niet altijd complementair. 

Zo vergroten geluidsschermen de zone waar 
fijn stof een negatieve impact heeft. In dat per-
spectief biedt de overkapping zeker een vala-
bel alternatief, al was het maar omdat geluids-
overlast en technische uitdagingen inzake cap-
tatie en filtering van slechte lucht bijvoorbeeld, 
eenvoudiger op te lossen zijn in tunnels dan in 
open lucht.

In feite wijzigt de focus van de hele discussie 
daardoor ten gronde. Het gaat niet langer al-
leen om het dreigende verkeersinfarct rond 
Antwerpen, maar tegelijk om vrijwaring van 
de volksgezondheid. Beide problemen vragen 
om diepgaande oplossingen, gekoppeld aan de 
noodzaak om binnen de hele stedelijke context 
meer duurzame vormen van verkeer en mobi-
liteit te ontwikkelen. 

Het idee voor de overkapping van de Ring evo-
lueerde zo in enkele jaren van een wat onrea-
listisch lijkende en naïef overkomende droom, 
naar een onontkoombaar concept. Diverse 
referenties in het buitenland tonen bovendien 
aan dat het kan en dat het niet eens zoveel ja-
ren hoeft te duren om het ook effectief te rea-
liseren. Het is overduidelijk dat de overkapping 
daar bovenop nog eens geweldige opportuni-
teiten oplevert voor nieuwe groene open ruim-
te en boeiende stadsontwikkeling.
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2.3. De visie van de stad Antwerpen

Het concept voor de overkapping van de Ant-
werpse Ring hield niet alleen de publieke opinie 
bezig. Het kwam ook terecht in het bestuursak-
koord 2007-2012, als ‘verder te onderzoeken’ 
en is in die zin ook opgenomen in het Ruimte-
lijk Structuurplan van de stad. Diverse daarop 
volgende studies over de Groene Singel, leunen 
eveneens aan bij deze problematiek. Uitein-
delijk verscheen het ‘Overkappingsonderzoek 
Antwerpse Ring’ in juni 2012, het College keur-
de het begin juli goed.

De Synthesenota van dit overkappingsonder-
zoek geeft de hierboven geschetste evolutie erg 
duidelijk weer en de conclusie is helder: 

De stad Antwerpen pleit er bij de Vlaamse 
regering voor, om de verschillende 
aspecten inzake volksgezondheid meer 
in rekening te brengen bij de verdere 
uitwerking van het Masterplan of dit in 
functie daarvan zelfs aan te passen.

Het onderzoek wijst namelijk uit dat de gehele 
of gedeeltelijke overkapping van de Antwerpse 
Ring een fundamentele verbetering zou inhou-
den inzake luchtkwaliteit en geluidsintensiteit. 
De studie beperkt zich verder tot enkele korte 
overkappingen, wat de effecten dus tegelijk 
sterk reduceert, omdat de complexiteit van 
de huidige Ring niet in overeenstemming te 
brengen valt met de Europese normen. Daar-
naast stelt de studie dat overkapping ook geen 
‘totaal-oplossing’ biedt, als de problemen zich 
daardoor zouden verplaatsen naar de Singel. 
Dan blijft deze verbetering uiteraard relatief. 

De studie gaat ook in op de noden en potenties 
van de stad inzake bijkomend groen, extra wo-
ningen en voorzieningen, ook in de zone Ring-
Singel en vooral aan de stadskant ervan. 

Deze ontwikkelingen zijn bijna noodzakelijk, 
rekening houdend met de verwachte stijging 

van het inwonersaantal in Antwerpen in de 
komende decennia, bovendien kunnen ze ook 
voor een (beperkt) deel bijdragen in de finan-
ciering van het hele project. 

Verder wijst het rapport er op dat andere 
maatregelen, zoals beperking van de emissie 
op zich, door lagere snelheden, reductie van 
het verkeer zelf of het verschuiven van ‘verkeer 
doorheen de stad’ naar de rand (A102, R11bis), 
even fundamenteel zijn. Aandacht voor meer 
duurzame mobiliteit haalt stilaan de overhand 
op schrik voor het verkeersinfarct, waarvan hoe 
langer hoe meer mensen inzien dat het onver-
mijdelijk is bij ongewijzigd beleid, maar ook on-
oplosbaar met méér infrastructuur.

Tenslotte legt de studie er de nadruk op dat het, 
zowel om de verkeersveiligheid te verhogen, 
als om te voldoen aan de recentste Europese 
tunnelnormen, absoluut noodzakelijk is om de 
complexiteit het hele systeem Ring-Singel, met 
zijn talrijke op- en afritten en korte weefbewe-
gingen, drastisch te vereenvoudigen. Wat nog 
ontbreekt is een concreet voorstel hoe dat in 
de praktijk zou kunnen. Wel is duidelijk dat dit 
in eerste instantie vraagt om de integratie van 
mobiliteit in een ruimtelijke context. 

Het volgende hoofdstuk gaat dieper 
in op deze problematiek en formuleert 
een erg helder concept voor het 
complex Ring-Singel. Vanuit een 
ruimtelijke benadering schuift dit 
concept een oplossing naar voor inzake 
verkeersafwikkeling, daarbij vertrekkend 
van een maximale overkapping. Nadien 
volgen voorstellen voor het ruimere 
kader aan infrastructuur dat hiermee 
samenhangt en voor meer duurzame 
mobiliteit, zowel voor de hele stadsregio 
als op stedelijk niveau.

64 m35 m

142 m

SINGEL SPOOR RINGspoor ring

64 m

142 m
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3. EEN HELDER CONCEPT ‘RING-SINGEL’

Lange overkappingen, met toepassing van de modernste technieken inzake afzuiging en 
filtering, zijn efficiënter voor de verbetering van de luchtkwaliteit en de beperking van 
geluidsoverlast. Maar dit is alleen haalbaar als het aantal weefbewegingen beperkt blijft 
en over voldoende grote afstand kunnen plaats vinden. Tegelijkertijd mag de belasting 
op de Singel niet toenemen ten opzichte van vandaag en hoe meer ruimte ontstaat voor 
stadsontwikkeling, hoe beter voor de stad. 

Het zijn in feite dé cruciale randvoorwaarden 
waaraan een oplossing moet voldoen. Volgend 
voorstel schetst om te beginnen een concept 
voor maximale ondertunneling van het regi-
onaal verkeer dat vandaag zo goed als dwars 
doorheen de agglomeratie rijdt. 

Nadien volgt een concept inzake stadsverkeer 
via de ‘Nieuwe Singel’. 

Het derde concept tenslotte, voorziet in een 
efficiënt uitwisselingssysteem tussen beide 
niveaus. Samen moeten die drie concepten 
de mobiliteit in en om Antwerpen weer vlot 
krijgen. 

Het geheel maximaliseert de afstand voor 
weefbewegingen, minimaliseert de impact van 
verkeer op de Singel op de bebouwing er om-
heen én optimaliseert de wisselwerking tussen 
het stedelijke en het regionale niveau. Tegelijk 
ontstaat een onvoorstelbare opportuniteit voor 
de uitbouw van groen, zo dicht mogelijk aan-
sluitend bij de kernstad en voor stadsontwik-
keling op goed gekozen locaties.

3.2. Aparte tunnels voor regionaal 
en internationaal verkeer 

Voor doorgaand verkeer vanuit Gent richting 
Nederland of omgekeerd, voorziet het eerste 
concept centraal in de huidige zate van de Ring 
en in beide richtingen een eerste paar tunnels 
(2+1 rijstroken). Die  beginnen net voorbij de 
Kennedytunnel, volgen de hele Ring en duiken 
in het noorden onder het Albertkanaal door 
(wat inhoudt dat het viaduct van Merksem 
verdwijnt), om iets verderop terug boven te ko-
men, juist voorbij de Groenendaallaan. Het ver-
onderstelt bewegwijzering richting Nederland, 
die het verkeer van een eind voor de Kennedy-
tunnel naar deze tunnels leidt via de linkse en 
middelste rijstrook. 

Een tweede stel tunnels (3+1 rijstroken) aan de 
buitenzijde hiervan, vangt het doorgaand ver-
keer op in de richting van of komende vanuit 
Brussel, Luik en Turnhout. De middelste en de 
rechtse rijstroken van de Kennedytunnel gaan 
over in deze aparte koker. 

Het geheel omvat tussen de afzonderlijke tun-
nels de nodige dienstkokers en is ongeveer 80 
m breed. Het levert geen enkel probleem op 
om dat gabariet in te passen in de huidige zate 
van de Ring. Alleen op de smalste sneden zal 
een gedeeltelijke afgraving nodig zijn van be-
staande groene bermen. 

3.1. Duidelijke objectieven
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3.3. Uitwisseling op niveau

De buitenste tunnels voorzien verderop in de no-
dige aansluitingen van de Ring op de snelwegen 
E19 en E313. Van de vier beschikbare rijstroken 
splitst de buitenste af richting Brussel, de drie ove-
rige rijden rechtdoor richting Luik. Na invoeging 
van het verkeer vanuit Brussel, volgt een tweede 
eenvoudige afsplitsing richting Luik-Turnhout, 
doorgaand verkeer rijdt daar naar Nederland.  Een 
andere mogelijkheid bestaat erin om telkens twee 
rijstroken te laten afbuigen en verderop opnieuw 
twee rijstroken in te voegen. Dat is verder te be-
kijken, de voorziene capaciteit werkt vlot verkeer 
alleszins in de hand.

Twee eenvoudige ‘zwevende’ verkeerswisse-
laars (niveau +1, ontwerpsnelheid 90 km/u of 70 
km/u), zorgen voor de uitwisseling van verkeer 
in de tegenovergestelde richtingen, vanuit het 
noorden naar Luik-Turnhout of Brussel enerzijds, 
of vanuit Luik-Turnhout of Brussel richting Gent 
anderzijds. Om de geluidskwaliteit ook op beide 
verkeerswisselaars te garanderen, is de haalbaar-
heid te onderzoeken van geluidsschermen of een 
lichte overkapping (cfr. concept ‘de slimme weg’ 
Movares).

Deze twee complexen liggen méér dan 4 km uit el-
kaar, ruim genoeg om de nodige weefbewegingen 
tussenin op te vangen (van Brussel en naar Luik of 
omgekeerd). 

Ter vergelijking: dat is ruim binnen de ’10 
sec’ regel die de stad in haar rapport naar 
voor schuift voor weefbewegingen naar tun-
nels toe (afstand die auto op 10 sec aflegt 
aan geldende maximumsnelheid, bij 120 
km/u bedraagt die afstand 350m, bij 90 
km/u slechts 250m). 

Omdat de weefbewegingen binnen dit con-
cept op maximale afstand van elkaar lig-
gen, moet het mogelijk zijn om de tunnels 
ook effectief over deze maximale lengte te 
realiseren. De geldende Europese normen 
verbieden immers geen ‘weefbewegingen’, 
maar vereisen enkel de nodige ‘weeflengte’. 
Diepgaand overleg over de interpretatie van 
deze normen in deze concrete situatie, zal 
nodig zijn om het verhaal sluitend te maken.

Tenslotte is er nog een derde complex aan 
toe te voegen om ook de A12 richting Brussel 
rechtstreeks aan te sluiten op dit systeem. 
De afstand tussen het huidige spaghetti-
knooppunt op het Zuid en de afslag van en 
naar de E19 bedraagt meer dan 2km, ook 
dat volstaat ruimschoots. De vlotte inpas-
sing in dit concept van de Bevrijdingstunnel 
richting noord, vraagt wel dat de in- en uit-
voegstroken van en naar Brussel voor beide 
snelwegen met elkaar verweven, maar dat is 
vandaag ook reeds het geval, zonder dat dit 
extra problemen oplevert.

80 m35 m

125 m

overkapping?

SINGEL SPOOR RINGspoor ring

80m

125m

overkapping??
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Verder onderzoek moet uitwijzen of de hier 
voorgestelde profielen eventueel nog om aan-
passing vragen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om de vierde rijstrook alleen te voorzien op 
het traject tussen de Craeybeckxtunnel en de 
afslag richting Luik en niet in de zuidelijke of 
noordelijke delen van beide tunnels, of het ge-
heel zelfs te beperken tot tunnels met telkens 
drie rijstroken (cfr discussie Europa). Het con-
cept moet uiteindelijk vertrekken van een goed 
afgewogen capaciteit, wenselijk voor stad en 
regio en ruimtelijk goed inpasbaar. Teveel ca-
paciteit aanbieden leidt namelijk toch maar tot 
het aantrekken van nog meer verkeer. 

Ook in functie van de verkeersveiligheid is te 
overwegen om het aantal rijstroken eerder te 
beperken (2+3=5, of 2+2=4 in elke richting, 
afslagstroken niet meegeteld). Zeker voor 
vrachtverkeer zijn zo weinig mogelijk inhaal-
bewegingen toe te laten en tijdig voorsorteren 
in de gekozen richting kan een vorm van ‘blok-
rijden’ opleveren, optimaal qua capaciteit én 
verkeersveiligheid. 

Dit hele concept is eenvoudig en dus ook hel-
der ‘leesbaar’ en goed te bewegwijzeren, au-
tomobilisten krijgen namelijk altijd een een-
duidige keuze voorgesteld, tussen richting(en) 
A en richting(en) B. Die eenvoudige lay-out be-
vordert eveneens de verkeersveiligheid.

3.4. Weloverwogen capaciteit

Ring - Singel ter hoogte van Wezenbergzwembad en de Singel
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3.5. De ‘Nieuwe Singel’, stadsverkeer 
op het middelste tunneldak 

Het tweede concept voorziet in de aanleg van 
een ‘Nieuwe Singel’, gesitueerd centraal op het 
dak van de middelste tunnels, pal in het mid-
den tussen kernstad en voorstad. Het voorge-
stelde laanprofiel, met brede groene bermen 
tussen beide richtingen in en aan weerszijden 
ervan, omvat 2x2 rijstroken. Een derde strook is 
bruikbaar als extra uitwijkzone voor pechgeval-
len, of voor invoeg- of afslagstroken. Die maken 
een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk op de 
kruispunten. 

In vergelijking met de huidige Singel is dit con-
cept veel compacter en eenvoudiger. Er zijn 
namelijk geen parkeerstroken voorzien, even-
min als directe aansluitingen van en naar aan-
palende functies of gebouwen, zoals die van-
daag nog wel voorkomen op grote delen van 
de Singel. Voor het geheel van de stad is verder 
na te zien voor welke radialen het wenselijk 
blijft dat ze deze Singel ook in de toekomst nog 
kruisen.

De centrale ligging maakt dat het stadsverkeer 
zo ver mogelijk van de bebouwing terechtkomt, 
waardoor de impact van slechte luchtkwaliteit 
en te hoge geluidsoverlast automatisch tot het 
minimum beperkt blijft. 

Het is vanuit dit oogpunt de ideale situering. 
Daarnaast zijn nog bijkomende maatregelen 
mogelijk, zoals een snelheidsbeperking of ex-
tra geluidsschermen, geïntegreerd in de brede 
groene bermen. In vergelijking met andere ste-
delijke verdeel- en invalswegen zoals de Plantin 
Moretuslei en de Leien (beiden eveneens 2x2), 
zijn dat soort ingrepen in deze omgeving alles-
zins eenvoudiger te realiseren.

De directe aansluiting op de hoofdverdeel-
wegen in de kernstad, de Plantin Moretuslei 
enerzijds en de Leien anderzijds, is te realise-
ren door de Nieuwe Singel in het noorden voor 
het Albertkanaal af te buigen naar de Noor-
derlaan en in het zuiden door te trekken tot 
in het verlengde van de Leien. Een belangrijke 
bijkomende voorwaarde is dat de hoeveelheid 
verkeer op de Singel na realisatie niet te fel 
toeneemt, maar eerder afneemt ten opzichte 
van vandaag. Dat vraagt enerzijds een vlotte 
uitwisseling met het hoger netwerk (zie verder) 
en anderzijds binnen de stad een doorgedreven 
beleid gericht op duurzame mobiliteit. 
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3.6. Ruimte voor de stad

Door de ‘Nieuwe Singel’ naar het midden op te 
schuiven, komt aan de stadskant waar de nood 
het hoogst is, een zeer brede strook bijkomen-
de ruimte vrij, geschikt voor extra groen (buurt-
parken, sportvoorzieningen, fietspaden in het 
groen, natuurontwikkeling). Aan de stadskant 
volstaat in dat geval een lokale ventweg voor 
de ontsluiting van de aanpalende bebouwing, 
goed vergelijkbaar met de huidige situatie ter 
hoogte van Oud-Berchem, tussen het Villegas-
park en de wijk zelf. 

Op de ruimte daarnaast, palend aan de huidige 
Singel, kan het park verder uitbreiden ‘naar 
het midden toe’. Er komt tevens extra ruimte 
vrij voor meer woningen en bijkomende voor-
zieningen, tegen de dicht bevolkte stadswijken 
aan. Ook vanuit het oogpunt stadsontwikke-
ling is deze centrale ligging dus optimaal.

In deze brede strook is ook ruimte voor de Sin-
geltram, die een perfecte aanvulling kan bie-
den op het huidige, eerder radiale stedelijke 
tramnetwerk. Tussen de Kennedytunnel en 
Berchem Station zijn ook de spoorlijnen rich-
ting Gent te integreren in deze overgangszone. 
De kruisingen van tramlijnen zijn net als de sta-
tions op het Ringspoor, uit te bouwen tot echte 
transferia op stedelijk niveau. 

Een groot deel van de nieuw te plannen stads-
ontwikkeling is vanzelfsprekend te concentre-
ren rond deze stations en overstaphaltes. Daar-
naast passen hier bijvoorbeeld extra voorzie-
ningen zoals fietspunten of parkeergebouwen 
die uitnodigen om de overstap te maken. 

Aan de buitenzijde van de Ring komt op de 
plaats van het huidige kijkgroen in de bermen 
eveneens heel veel bijkomende ruimte vrij voor 
bruikbaar groen en aanvullende ontwikkelin-
gen. Het huidige ‘rood fietspad’, met bijna over 
het hele traject een veel te hoge geluidsover-
last, is te integreren in die groene randzone en 
zo om te vormen tot een ‘groen fietspad’, die 
naam waardig. Of het tunnelconcept hier nog 
aan te vullen is met ongelijkgrondse kruisingen 
voor fietsers, is verder te bekijken.

Het wegvallen van de geluidsoverlast maakt 
dat achterliggende groenzones zoals de Bril-
schans bijvoorbeeld, sterk zullen winnen aan 
kwaliteit. Dat geldt ook voor het wonen tot op 
ruime afstand van de Ring, waar mensen terug 
meer zullen kunnen genieten van hun tuin of 
opnieuw met open raam zullen kunnen slapen.

80 m
40 m

125 m

SINGELTRAM + GROENZONE SPOOR RING & SINGELspoor ring + singel
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uitwisseling stadsverkeer met hoofdwegennet
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3.7. Heldere uitwisselingen tussen 
snelwegen en stadsverkeer 

Om het systeem te vervolledigen zijn in concept 
drie tenslotte nog de nodige uitwisselingsmo-
gelijkheden te voorzien tussen het regionaal 
verkeer op het hoofdwegennet en het stedelijk 
verkeer op het lokale netwerk. Twee comple-
mentaire systemen moeten dat vlot mogelijk 
maken. 

‘Systeem A’ voorziet in de aansluiting tussen 
het hoofdwegennet en de stedelijke hoofd-
structuur, bestaande uit de Leien en de Plan-
tin Moretuslei. Daarvoor zijn aan de zuid- en 
de noordzijde van de stad, in- en uitritten te 
voorzien naar de buitenste tunnels, ter hoogte 
van de Silvertoplaan en de Groenendaallaan, 
respectievelijk aansluitend op de Leien-zuid en 
de Noorderlaan. Ter hoogte van de Luitenant 
Lippenslaan vraagt dat aparte in- en uitritten, 
eveneens naar de buitenste tunnels, maar al-
léén voor verkeer van en naar Brussel (zuidzij-
de) of van en naar Luik (noordzijde). 

Dit systeem laat toe het stadsverkeer van en 
naar de snelwegen zo goed mogelijk te sprei-
den, zowel richting Gent (E17/E34) of Neder-
land (E19/A12) als van en naar Brussel (E19/
A12) of Luik/Turnhout (E313/E34). Aan beide 
verkeerswisselaars (met E19 en E313/E34) is 
ook een ‘rechtstreekse toegang’ te voorzien 
van op de Nieuwe Singel naar de snelweg, om 
het kruispunt op de Nieuwe Singel zelf niet no-
deloos te belasten. 

Aanvullend kan vanuit de stad zelf ook de hui-
dige situatie verder blijven functioneren, met 
rechtstreekse in- en uitritten van de Generaal 
Lemanstraat en de Turnhoutsepoort naar de 
snelwegen aan de andere kant van de kruispun-
ten met de Nieuwe Singel.

De beide uiterste knooppunten vragen om een 
aangepast detailontwerp. Zo is aan de zuidkant 
ook de aansluiting met de westelijke Bevrij-
dingstunnel naar de A12 te voorzien en is aan 
beide zijden en voor beide richtingen ook een 
rechtse en rechtstreekse in- en uitrit van en 
naar de snelweg te integreren.

Een tweede ‘Systeem B’ voorziet een aantal 
bijkomende uitwisselingen tussen het stede-
lijk verkeer op de Nieuwe Singel en het hogere 
niveau en dit ter hoogte van de belangrijkste 
stedelijke knooppunten. Bijzonder aan dit con-
cept is dat het deze aansluitingen voorziet, met 
rechte in- en uitritten van en naar de rechter-
rijstrook van de binnenste tunnelkokers, bo-
ven telkens uitkomend in de ‘zijstrook’ van de 
Nieuwe Singel. 

Om de kruispunten daar vlot te laten functio-
neren en ‘terugslag’ van eventueel filevorming 
in de tunnels te vermijden, is het best deze 
uitwisseling een eindje ervoor en erna te situe-
ren, het profiel biedt de ruimte voor dergelijke 
plaatselijke verbreding tot 2x3 rijstroken.

ring & singelspoor

40m

80m

125m
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De combinatie van systeem A en systeem B, 
uitgewerkt in een heldere lay-out, levert een 
volledig en goed leesbaar totaalbeeld op, met 
optimale aansluitingsmogelijkheden in alle 
richtingen. De uitsplitsing van het systeem over 
de aparte tunnelkokers, met bijvoorbeeld een 
aparte aansluiting van op de Luitenant Lippen-
slaan richting Brussel via de buitenste tunnels 
en naar Gent via de binnenste tunnels, maakt 
dat er geen korte weefbewegingen meer voor-
komen. Dat maakt dat de verkeershiërarchie zo 
optimaal mogelijk functioneert, terwijl bij cala-
miteiten zelfs bepaalde uitwisselingen mogelijk 
zijn tussen de verschillende tunnels.

Dit systeem B omvat vijf uitwisselingsmoge-
lijkheden, gesitueerd ter hoogte van de Groe-
nendaallaan en de Bisschoppenhoflaan ten 
noorden, de Luitenant Lippenslaan en Grote-
steenweg in het oosten en de Kolonel Silver-
toplaan ten zuiden. In vergelijking met de situ-
atie vandaag, voorziet dit concept telkens een 
‘volledig’ knooppunt, wat de leesbaarheid en 
de bruikbaarheid sterk ten goede komt. 

Hiërarchisch gezien zijn de knooppunten Bis-
schoppenhoflaan en Grotesteenweg van een 
iets lager niveau dan de drie andere, omdat ze 
alleen aansluiten op de middelste tunnels, ter-
wijl de knooppunten noord, oost en zuid ‘vol-
lediger’ zijn, omdat ze gekoppeld zijn aan beide 
niveaus . 

principetekening kruispunt Nieuwe Singel



UIT DE BAN VAN DE RING 21

3.8. Eenvoudige lay-out en zuinig 
ruimtegebruik

In systeem B bedragen de onderlinge afstan-
den tussen de opeenvolgende kruispunten 
gemiddeld ongeveer 2.5 km, ook dat is ruim 
voldoende om het in- en uitvoegen zo veilig en 
vlot mogelijk te laten verlopen, zeker aan een 
ontwerpsnelheid van 90 km/uur. Het maakt bo-
vendien dat stedelijk verkeer optimaal gebruik 
kan maken van de tunnelkokers, die daarvoor 
voldoende capaciteit bieden, met minder be-
lasting op de Singel als gevolg. 

In feite herneemt dit systeem de functie van 
de stedelijke ringweg uit het vroegere Mas-
terplan, maar dan in combinatie met een deel 
doorgaand verkeer (Gent-Nederland) en in een 
ruimtelijk interessante configuratie. Ook dit 
tunnelconcept is helder zodat ook hier eenvou-
dige bewegwijzering mogelijk is. 

De rechte in- en uitritten nemen veel minder 
plaats in dan de huidige op- en afritten en bevor-
deren op die manier het zuinig ruimtegebruik. 

De Ronda de Dalt rond Barcelona is hiervoor 
een mooie referentie. Qua veiligheid is deze 
oplossing eveneens optimaal, zeker bij aange-
paste ontwerpsnelheden (90 km/u in de tun-
nels, 70 km/u voor de op- en afritten, 70 of 50 
km/u op de Nieuwe Singel bijvoorbeeld). 

Dit concept met vier parallelle tunnels is ver-
der te verfijnen. Dat kan bijvoorbeeld door 
vrachtverkeer naar Nederland, komende uit de 
richting Gent, ook via de buitenste tunnels te 
sturen. Dit zou kunnen betekenen dat alleen 
die tunnels (met minimaal aantal  uitwisselings-
punten) moeten voldoen aan de Europese nor-
men van het Trans-European-Network (TEN), 
terwijl in dat geval de binnenste tunnels uit te 
bouwen zijn als een echte ‘stedelijke ringweg’. 
Ook hier is de verdere discussie in verband met 
tunnelnormen cruciaal.

Barcelona, Ronda de Dalt
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aansluiting E34 / E313 en op- en afritten Luitenant Lippenslaan
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3.9. Vergelijking met de huidige 
situatie

Alles bij elkaar moet een nieuwe situatie ont-
staan die veel overzichtelijker is dan de hui-
dige. Kruispunten kunnen veel eenvoudiger 
en compacter omdat de uitwisseling tussen de 
Ring en het stedelijk verkeer op de Singel zelf 
plaats vindt. Vandaag is dat niet het geval. De 
in- en uitritten naar de Ring situeren zich name-
lijk op de bruggen, terwijl het kruispunt met de 
Singel zelf er direct op aansluit. 

Dat levert een korte opeenvolging op van lich-
tengeregelde kruispunten, vaak met zeer veel 
afslagstroken en extra fasen voor links-afslaand 
verkeer bijvoorbeeld, zonder dat dit evenwel 
vlot verkeer oplevert. Die zeer complexe kruis-
punten zijn vandaag onder meer te vinden aan 
het Sportpaleis (cfr inrit naar snelweg-zuid), de 
Stenenbrug en de Ooststatie, Berchem-kerk of 
het Zuidstaton.

Globaal genomen zou de verkeersdruk op de 
Singel zelf moeten afnemen, omdat het stede-
lijk verkeer door de voorziene ‘volledige aan-
sluitingen’ optimaal gebruik kan maken van de 
stedelijke ringweg. Op bepaalde trajecten moet 
dat verkeer de stadsring wel verlaten om op het 
volgende kruispunt richting Brussel of Luik de 
snelweg op te rijden. 

Verder onderzoek moet in dat verband uitkla-
ren of bijkomende uitwisselingen mogelijk zijn 
vanuit de middelste tunnels, rechtstreeks naar 
de twee verkeerswisselaars, teneinde dit te 
vermijden. Ook bijkomende in- en uitritten, bij-
voorbeeld ter hoogte van het Sportpaleis naar 
de buitenste tunnels, zijn te onderzoeken.

Drie voorbeelden illustreren wel duidelijk de 
vereenvoudiging ten opzichte van de bestaan-
de situatie. Het feit dat de E313 vandaag pas 
voorbij het knooppunt met de Luitenant Lip-
penslaan aansluit op de Ring, vergroot de ver-
keersdruk op het deel van de Singel tussen de 
Plantin Moretuslei en de Stenenbrug. 

De halve aansluiting in Berchem zorgt dan weer 
mee voor overbelasting op de Singel tussen 
Berchem-kerk en Jan Van Rijswijcklaan, waar 
verkeer richting Gent pas terug kan invoegen 
op de Ring. 

Ook Merksem krijgt vandaag veel meer verkeer 
te verwerken, omdat aan het Sportpaleis van-
daag maar een halve aansluiting voor handen is 
en verkeer richting Nederland helemaal door-
heen Merksem naar de Groenendaallaan moet 
rijden.



Stramien cvba, november 201224

Barcelona, Nus del Trinidat

Nieuw Zurenborg

Desguinlei 33

voormalige jeugdherberg

Barcelona, Plaza Glories
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3.10. Unieke kansen voor 
stadsontwikkeling

Het ‘heldere totaalconcept’ laat toe een ‘een-
voudig leesbaar ontwerp’ te maken, met zo 
minimaal mogelijk ruimtebeslag en dat ruim 
aandacht besteedt aan een zorgvuldige land-
schappelijke inpassing. 

Naast de Ronda de Dalt vormen nog twee an-
dere projecten in Barcelona op dat vlak zeer 
relevante referenties. Op de Plaza Glories zijn 
parkeergebouwen mooi geïntegreerd onder de 
op- en afritten, binnen de verkeerswisselaar 
Nus del Trinidad is een schitterende parkaan-
leg afgestemd op de verschillende aanpalende 
buurten. Qua ontwerp is de ambitie voor Ant-
werpen inzake ruimtelijke kwaliteit op dat ni-
veau te situeren.

Het ontwerp voor het hele ‘Brialmontpark’ 
biedt nog een aparte uitdaging. Het kan voor 
een deel teruggrijpen naar de historische con-
text van forten en schansen, groene bermen 
en waterpartijen, of naar de typische negen-
tiende-eeuwse grandeur van plannen met 
grote plantsoenen, bomenrijen en bijzondere 
perspectieven. 

Tegelijk zijn nieuwe en hedendaagse elemen-
ten in te brengen. Zo is het bijvoorbeeld best 
denkbaar om een aantal koepels in het geheel 
te verwerken, die daglicht brengen in de tun-
nels en automobilisten die de stadsregio via die 
tunnels doorkruisen, bepaalde boeiende per-
spectieven meegeven naar het bovengrondse 
stadsbeeld, teneinde zich ook te kunnen oriën-
teren ten opzichte van de stad.

Zoals al aangegeven zijn, in combinatie met dit 
gigantische Ringpark ook tal van boeiende ste-
delijke ontwikkelingen op te zetten. Rekening 
houdend met de verwachte groei van inwoners 
in Antwerpen is dit trouwens noodzakelijk. 

Vandaag is de realisatie van een nieuwe woon-
buurt Nieuw Zurenborg opgeschort omwille 
van discussies over de nabijheid van de Ring, 
een geplande scholencampus in de voormalige 
stadskantoren aan de Desguinlei ligt ook niet 
voor de hand, net zomin als de omvorming van 
de vroegere jeugdherberg tot kinderkribbe. 

Naast deze lopende projecten, is het logisch 
om nieuwe ontwikkelingen te plannen in de 
nabijheid van het openbaar vervoer. De om-
geving van Berchem-station komt als eerste in 
aanmerking, de site van het voormalige Post-
gebouw valt alleszins veel beter te ontsluiten in 
dit concept dan in de huidige situatie. Ook het 
Zuidstation komt hiervoor in aanmerking, net 
als de omgeving van de Ooststatie, die op ter-
mijn misschien ook opnieuw een rol kan spelen 
als halteplaats voor een light-rail. 

Verder zijn de overstappunten van de Singel-
tram op de radiale stadslijnen uitgelezen plek-
ken voor nieuwe initiatieven. Een verhouding 
van 20% stadsontwikkelingen en 80% groene 
en publieke ruimte lijkt op dit moment een 
goede vuistregel.
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4.1. Capaciteit en duurzaamheid

Langs de ene kant wijzen alle prognoses op 
een verdere toename van het (gemotoriseerd) 
verkeer in de komende decennia, terwijl hoe 
langer hoe duidelijker is dat meer capaciteit die 
toename alleen in de hand zal werken. Dat is 
dus een vicieuze cirkel. 

Daar staat de uitbouw tegenover van een zo 
sterk en efficiënt  mogelijk evenwicht tussen 
de verschillende verkeersmodi, teneinde men-
sen te motiveren om hun zeer uiteenlopende 
verplaatsingsbehoeften in en om de hele agglo-
meratie, telkens opnieuw te realiseren met het 
meest geschikte vervoermiddel.

Dit hoofdstuk gaat hier verder op in. Eerst ko-
men een aantal aanvullende initiatieven en ex-
tra infrastructuren aan bod die het regionale en 
bovenlokale verkeer doorheen de stadsregio in 

goede banen moeten helpen leiden. Resultaten 
van de lopende MER-studie zullen belangrijke 
informatie bieden voor de verdere afweging er-
van. Daarna volgen een aantal ideeën en aan-
bevelingen, gericht op vlottere verplaatsingen, 
meer verkeersleefbaarheid en meer duurzame 
mobiliteit in de agglomeratie zelf. 

Dit globale pleidooi voor een ‘grootschalige 
overkapping van de Ring rond Antwerpen’, 
vraagt om aanvulling met een verdere brede 
discussie over een gerichte herziening van dit 
soort extra infrastructuren rond Antwerpen en 
de uitbouw van de andere vervoersmodi. Dat 
zou moeten kunnen leiden tot een ruim maat-
schappelijk draagvlak en van daaruit tot het 
opnieuw bijstellen van het Masterplan 2020.

4. HET RUIMER KADER

Een belangrijke vraag is of de capaciteit van dit nieuwe systeem (2x5 of 2x4) op termijn 
zal volstaan. Dat is geen louter ‘technische vraag’ waarop computermodellen sluitende 
antwoorden bieden, maar een maatschappelijke keuze voor meer of minder duurzaam 
verkeer, die heldere standpunten vereist. Tegelijk is het een ruimtelijk vraagstuk: hoe-
veel ruimte is er in de agglomeratie in de toekomst beschikbaar voor verkeersinfrastruc-
tuur en tegen welke financiële en maatschappelijke prijs. Het antwoord is dubbel. 
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4.2. Extra infrastructuur in de 
stadsregio 

Om deze discussie te stofferen volgen hier een 
aantal redeneringen en concrete voorstellen 
voor realisatie van enkele bijkomende infra-
structuren, complementair aan de overkap-
ping van de Ring zelf en met als bedoeling de 
verkeersdruk op die Ring in de hand te houden. 
Die infrastructuren moeten het bestaande net-
werk waar nodig vervolledigen en het efficiënt 
gebruik van het geheel in de hand werken. 

De Noordrand

Verschillende voorgaande studies wijzen uit 
dat oost-west-verkeer de grootste verkeers-
druk veroorzaakt rond Antwerpen. De discus-
sie gaat er om waar zowel het zwaar verkeer 
van en naar de haven, als het internationaal 
en doorgaand verkeer best is op te vangen. Kan 
dat door de huidige Ring rond te maken, of ge-
beurt dat beter verder van de stad. 

De mogelijkheden qua inpassing in de ruimte-
lijke omgeving vormen telkens een belangrijke 
randvoorwaarde. Een eerste stap bestaat er al-
leszins in om de bestaande infrastructuur opti-
maler te benutten, opwaardering van de Lief-
kenshoektunnel is daarbij prioritair. 

Vandaag werkt Nederland aan een betere ont-
sluiting van de haven van Rotterdam naar het 
zuiden en dit via de nieuwe A4. Die sluit aan op 
de A12 en zal daar dus meer verkeer aantrek-
ken en meer gebruik van de Liefkenshoektun-
nel uitlokken, zeker als deze tolvrij zou worden. 

In combinatie met de Expresweg E34 door-
heen het Waasland en de R4 rond Gent, beide 
over de volledige lengte op snelwegniveau uit 
te bouwen, biedt deze verbeterde route een 
interessant alternatief voor verkeer op de as 
Stockholm-Lissabon of Nederland-Frankrijk. 
Het zal ook de verkeersdruk op de Ring rond 
Antwerpen verminderen, met name in de cen-
trale tunnelkokers. Die kunnen daardoor hun 
rol in de uitwisseling tussen het stadsverkeer 
en de regio nog beter vervullen.

Een tweede verder te onderzoeken prioriteit is 
de aanleg van de A 102 tussen de verkeerswis-
selaar in Merksem (splitsing A12-E19) en het 
‘Rond punt van Wommelgem’. Dit traject kan 
als alternatief gelden voor een belangrijk deel 
van het oost-west-verkeer en het havenver-
keer naar het Ruhrgebied in Duitsland. Het zal 
vooral de buitenste tunnels op de noordelijke 
helft van de Ring van Antwerpen (omgeving 
Borgerhout, Deurne, Merksem) sterk ontlasten.
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Linkeroever

Na de opwaardering van de Liefkenshoektun-
nel en de aanleg van de A102, is een derde 
extra stap er op gericht de druk op de Kenne-
dytunnel te verminderen, vandaag onder meer 
veroorzaakt door het links invoegen op de E17, 
juist voor de tunnel. Dit probleem vergt een 
herziening van de hele lay-out van dit knoop-
punt. Deze studie gaat hier niet verder op in, dit 
vergt verder onderzoek, waarvoor trouwens al 
een aantal aanzetten bestaan.

Daarnaast circuleren er vandaag ook meerdere 
voorstellen voor een nieuwe verbinding tussen 
de E17 en de E34 doorheen het Waasland, die 
in eerste instantie voor een andere verdeling 
zou kunnen zorgen voor het verkeer doorheen 
beide tunnels. Niet alleen omdat het traject zo 
lang is, maar ook vanuit landschappelijk oog-
punt, is een verbinding in het verlengde van de 
Liefkenshoektunnel niet evident. Daarom is het 
essentieel om, in afwachting van een globaal 
kaderplan, ook het tracé te vrijwaren zoals dat 
is uitgetekend in de West-tangent van het Mec-
canotracé (stRaten-generaal). De discussie over 
het opschuiven van de gevangenis-in-aanbouw 
in Melsele speelt daarin mee.

Sluiting van de Ring

In het verlengde hiervan, is ook het tracé voor 
een mogelijke vierde oeververbinding te vrij-
waren, tussen de West-tangent op Linkeroever 
en het knooppunt A12-E19-A102. Dit voor het 
geval de voorgaande oplossingen op langere 
termijn niet voldoen voor het internationaal of 
interregionaal oost-west-verkeer en voor ha-
venverkeer op die as, of voor oplossingen inza-
ke gevaarlijk transport (tracé via ontdubbelde 
brug Temse bijvoorbeeld). 

Dit noordelijk traject krijgt in het hier ge-
schetste totaalbeeld voorlopig de voorkeur 
op het Oosterweel-tracé en dit op basis van 
de studieresultaten van Transport and Mo-
bility (KULeuven). Die geven aan dat het 
verkeer bij toepassing van dit noordelijker 
traject, zeer sterk zal afnemen op de Ring 
ter hoogte van Deurne en Merksem, ter-
wijl een gelijkaardige studie van het Vlaams 
Verkeerscentrum zelf bevestigt dat de druk 
hier niet substantieel zal verminderen bij 
toepassing van het Oosterweel-tracé. Ook 
de ‘uitwerking’ van dit traject, onder meer 
rond het Noordkasteel en het Sportpaleis is 
vandaag nog lang niet overtuigend. De MER-
studie zal in heel deze discussie ongetwijfeld 
meer uitsluitsel bieden.

In heel deze redenering is de sluiting van de 
Ring uiteindelijk wel opgevat als het sluit-
stuk in het hele verhaal en dus niet als pri-
oriteit. Elk van de hoger aangehaalde maat-
regelen verdient voorrang op de sluiting van 
de Ring, omdat ze ertoe bijdragen de totale 
structuur van het hele bestaande wegennet 
fundamenteel te verbeteren, terwijl de slui-
ting op zich daar geen impact op heeft. 



foto A12 (dia 7)

Stramien cvba, november 201232

Verkeer R1 naar R11

Minder sluipverkeer Zuidoostrand?

Ondertunneling vliegveld Deurne

Tweede spoorontsluiting?

concept R11bis

Wilrijk viaduct A12

ontwerp R11bis en verkeerswisselaar Wommelgem

Boom sleuf A12



UIT DE BAN VAN DE RING 33

Bij uitbreiding is het ook niet langer verde-
digbaar de nog resterende open ruimte in de 
Zuidrand verder aan te tasten voor de aanleg 
van de Grote Ring of voor een vergelijkbaar 
concept. Schaarse middelen zijn beter in te 
zetten voor de overkapping van de Antwerpse 
Ring, te realiseren binnen reeds ingenomen 
ruimte. Met het oog op de verbetering van de 
verkeerssituatie in de Zuid-Oostrand zelf is wel 
te overwegen de hele Krijgsbaan te herprofile-
ren, bijvoorbeeld met tunnels ter hoogte van 
de kruispunten in Mortsel en Borsbeek en dit 
naar aanleiding van de aanleg van de tweede 
spoorontsluiting (zie verder). 

Wat in de Zuidrand ook extra te verdedigen valt 
is de vervanging (op termijn) van het huidige 
viaduct op de E313 doorheen het hele gebied 
Rivierenhof-Ruggeveld-Silsburg door een tun-
nel. Ook de sloop van het viaduct op de A12 
in Wilrijk, te vervangen door een doorlopende 
sleuf (smaller dan in Boom) en enkele plateaus 
past in dat plaatje. 

Het is een soort vanzelfsprekende evidentie, 
ter vermindering van de geluidsoverlast  en 
ter verbetering van de luchtkwaliteit en van 
de algemene leefkwaliteit in die omgevingen. 
Hetzelfde geldt voor de voorgestelde vervan-
ging van het viaduct in Merksem door een tun-
nel onder het Albertkanaal. Omgekeerd zou 
het toch ook totaal ondenkbaar zijn de Crae-
ybeckxtunnel vandaag terug te veranderen in 
een open sleuf, laat staan de tunnel te vervan-
gen door een viaduct.

De Zuidrand 

In tegenstelling tot deze zinvolle aanvullingen 
ten noorden van de stad, lijkt het niet te ver-
antwoorden ook in de Zuidrand van de agglo-
meratie dergelijke grootschalige ingrepen door 
te voeren. Het is waarschijnlijk ook niet meer 
nodig omdat de hoger geschetste voorstellen 
de verkeersdruk op de Ring rond Antwerpen 
voldoende verminderen, terwijl het zuidelijk 
traject vandaag al niet het meeste zwaar ver-
keer te verwerken heeft. Omdat in beide tun-
nels samen vijf rijstroken voorzien zijn in elke 
richting, met een minimum aan uitwisseling en 
zeer lange weefzones, zou zich hier geen struc-
tureel probleem meer mogen stellen. 

Vandaar het voorstel om het concept R11-bis, 
met name de ondertunneling van de hele Krijgs-
baan van aan het rond punt in Wommelgem tot 
aan de E19 in Wilrijk, volledig te schrappen. Het 
concept is te onsamenhangend om te overtui-
gen. De ambitie om tegelijkertijd verkeer van 
de Antwerpse Ring te halen, de verkeersdruk 
in de Zuid-Oostrand zelf te verminderen en 
bovendien het lokaal probleem van de luchtha-
ven op te lossen, is niet compatibel. Het vraagt 
enerzijds om veel capaciteit en levert ander-
zijds ingewikkelde uitwisselingssystemen op.

Dat is ook duidelijk gebleken de bij uitwerking 
van het ontwerp. Het ruimtebeslag voor de 
realisatie van de nieuwe verkeerswisselaar in 
Wommelgem is vandaag niet meer te verant-
woorden, hetzelfde geldt ook voor de inname 
van de spoorwegberm in Mortsel ter hoogte 
van ‘Klein Zwitserland’. Omdat de ruimte be-
perkt is, zijn tunnels in beide richtingen boven 
en onder elkaar voorzien, wat het geheel erg 
complex maakt. Het neemt niet weg dat ontei-
geningen onvermijdelijk zijn.
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4.3.  Alternatieven voor 
goederentransport 

Parallel aan deze infrastructuurwerken, gericht 
op autoverkeer en zwaar verkeer over de weg, 
zijn ook zeer belangrijke investeringen noodza-
kelijk, met als doel meer transport te organise-
ren met andere vervoersmodi. Dat vraagt extra 
inspanningen, zowel inzake treinverkeer en 
binnenvaart, beide gericht op vervoer over lan-
gere afstanden, als voor distributie van goede-
ren op niveau van de stadsregio. Alternatieven 
voor privaat autogebruik vragen de uitbouw 
van beter openbaar vervoer.

De tweede spoorontsluiting

De noodzaak om een tweede spoorontsluiting 
te realiseren voor goederenverkeer van en naar 
de haven, is al langer duidelijk onderkend. Ook 
in dit dossier speelt de moeilijke keuze voor 
het juiste tracé parten. Nadat de opties parallel 
aan de E313 en doorheen Ranst naar Lier geen 
aanvaardbare oplossingen boden, voorziet de 
meest recente studie een traject via een tunnel 
onder de Krijgsbaan, afbuigend naar Boechout 
en Lier. 

In de studies rond de R11bis is dit aspect steeds 
buiten beschouwing gelaten, alsof het evident 
zou zijn om hier nadien nog een extra tunnel 
onder door te boren. Het is een bijkomend 
argument om het concept R11bis te verlaten 
en in plaats daarvan de herprofilering van de 
Krijgsbaan te koppelen aan de aanleg van deze 
tweede spoorontsluiting. 

Een geïntegreerde aanpak, met oog zowel voor 
het treinverkeer als voor de hele verkeersaf-
wikkeling in de Zuidoostrand, is noodzakelijk 
en vraagt om een sterk ontwerp en een zorg-
vuldige inpassing van deze infrastructuur in dit 
dicht bewoond gebied.

Verbreding van het Albertkanaal

Ook de studies voor de verbreding van het 
Albertkanaal en de verhoging van een aantal 
bruggen er overheen, maken onderdeel uit 
van het Masterplan 2020 en lopen al een hele 
tijd. Het plan past in een ruimer concept rond 
‘extended gateways’, uitgewerkt in het kader 
van ‘Vlaanderen in Actie’ en dat als doel heeft 
de binnenvaart verder uit te bouwen en te 
stimuleren. 

Ook hier is een grondige afstemming noodzake-
lijk van infrastructurele maatregelen en ruim-
telijke ontwikkeling. De Provincie Antwerpen 
neemt daarin vandaag het voortouw, in nauw 
overleg met alle betrokken gemeenten, over-
heden, partners en instanties.
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Concepten voor stadsdistributie 

Een ruimtelijk concept kan bijvoorbeeld uit-
gaan van de uitbouw van distributiepunten, 
gekoppeld aan de belangrijkste park-and-ride 
parkings rond de stad. Een vlotte uitwisseling 
tussen die punten, gekoppeld aan een afhaal- 
en verdeelsysteem, kan ontgetwijfeld veel ver-
keer van en naar de stad  bundelen. Hetzelfde 
gebeurt toch op grote schaal in en om de ha-
ven. Het is niet omdat dit concept tot nu toe 
nog nergens in Europa echt functioneert, dat 
het in en om Antwerpen niet zou kunnen. De 
know-how rond transport en distributie is in elk 
geval voorhanden.  

Het concept zou alleszins een interessante aan-
vulling bieden op het Blue Gate-project op Pe-
troleum-Zuid, dat vandaag al op de tekentafel 
ligt. Bedoeling is hier een multi-modaal over-
slagcentrum uit te bouwen, in combinatie met 
duurzame bedrijvigheid. De uitdaging bestaat 
erin om de vooropgestelde duurzame trans-
portprincipes te koppelen aan duurzame ont-
wikkeling van het gebied, met aandacht voor 
de industrieel-archeologische en de natuur-
waarden van deze oudste petroleum-haven.

Ook in de stedelijke context is goederentrans-
port een belangrijke factor. Vandaag zijn er nau-
welijks systemen om die hoeveelheid verkeer 
efficiënt te organiseren. Buiten hier en daar 
een regeling in winkelstraten waar leveren al-
leen kan binnen bepaalde venstertijden, is het 
in feite ieder voor zich. De uitdaging bestaat 
erin om hiervoor andere concepten te ontwik-
kelen. Dat vraagt een herdenking van bepaalde 
economische factoren die het individuele ver-
keer vandaag nog altijd sterk bevorderen. 

schema stadsdistributie

ruimtegebruik diverse vervoersmodi
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4.4. Duurzame mobiliteit in de 
agglomeratie 

Een vorige publicatie ‘Oh Duurzaam Antwer-
pen’ (februari 2009) gaat uitvoerig in op de di-
verse aspecten van duurzame mobiliteit in de 
stad en de regio. In dit rapport zijn alleen en-
kele krachtlijnen hernomen, direct aansluitend 
bij het verhaal van de overkapping. 

Stadsverkeer: auto’s blijven welkom

Het is duidelijk dat de auto niet weg te denken 
is uit de stad, maar het is even duidelijk dat te-
veel autoverkeer in de stad, vooral zichzelf voor 
de wielen rijdt. Teveel verkeer veroorzaakt bo-
vendien meer verkeersonveiligheid en grotere 
parkeerproblemen. Het komt er dus op aan ver-
standig te doseren en het ‘nuttig en nodig’ au-
toverkeer maximaal voorrang te geven op die 
verplaatsingen die vlotter of efficiënter kunnen 
op een andere manier.

In het ‘economisch’ verkeer gaat het om men-
sen voor wie wisselende verplaatsingspatronen 
deel uitmaken van hun job, maar niet om men-
sen voor wie het woon-werkverkeer verloopt 
volgens een vast patroon. In dat geval biedt 
een goed uitgebouwd openbaar vervoer een 
volwaardig alternatief.

Bevoorrading en alles wat te maken heeft met 
laden en lossen, hoort wel bij deze categorie 
‘nuttig en noodzakelijk verkeer’. Hiervoor zijn 
suggesties geformuleerd inzak stadsdistributie, 
teneinde ook dit aspect efficiënter te kunnen 
organiseren.

Voor bewoners is het essentieel om de auto 
gericht te kunnen gebruiken. Zo is de auto het 
meest aangewezen vervoermiddel voor gecom-
bineerde verplaatsingen (kinderen of andere 
familieleden afzetten of ophalen, boodschap-
pen doen, spullen aanslepen, gezinsuitstap-
pen, verplaatsingen verder weg of later op de 
avond, als openbaar vervoer geen volwaardig 
alternatief biedt). 

In de praktijk gebruiken teveel mensen de auto 
echter ook nog voor individuele verplaatsingen 
over korte afstand, daarvoor zou te voet of per 
fiets gaan een vanzelfsprekend alternatief moe-
ten zijn.

Om al dat verkeer in de stad zo vlot mogelijk 
te laten verlopen, uiteraard wel aan een aange-
past lage snelheid, is het beter om niet teveel 
ingewikkelde verkeerscirculatiemaatregelen 
of enkelrichtingen in te voeren, omdat die eer-
der ergernis veroorzaken en langer rondrijden 
met zich meebrengen. In de plaats van dit soort 
verkeerstechnische ingrepen, doorgevoerd in 
het kader van een aantal wijkcirculatieplannen, 
verdienen ruimtelijke maatregelen die zorgen 
voor aangepast gedrag, overeenkomstig de 
ruimte waarin men zich verplaatst, veruit de 
voorkeur.

Ook verkeer in de stad vraagt in feite om een 
helder leesbare hiërarchie in het wegennet-
werk, met als belangrijkste verdeelwegen bin-
nen de Ring de Plantin Moretuslei en de Leien 
(2x2, 50 km/u, groene lanen) en in de voorstad 
die wegen die direct aansluiten op de knoop-
punten met de Ring of op de Nieuwe Singel 
(Noorderlaan, Groenendaallaan, Bisschoppen-
hoflaan, Stenenbrug-Boterlaarbaan, Gitscho-
tellei, Grotesteenweg, Jan Van Rijswijcklaan, 
Boomsesteenweg). Aansluitend hierop is een 
gerichte selectie te maken van wijkontslui-
tingsstraten (1x1), die verder vertakken tot in 
de woonstraten (in principe 30 km/u). 

Het centrum zelf, kan net als de kernen van 
districten voor een deel autoluw of autovrij 
gemaakt worden, om de publieke ruimte daar 
meer te kunnen inrichten als ontmoetingsruim-
te. Er zijn op dat vlak in binnen- en buitenland, 
en in Antwerpen zelf, al heel wat voorbeelden 
van kwalitatieve projecten, die hun positieve 
effect niet missen.



Stramien cvba, november 201238



UIT DE BAN VAN DE RING 39

Parkeren doseren

Vooral in woonbuurten zoals Zurenborg, de 
Vijfhoek in Berchem, rond de Lange Lozana-
straat en Markgravelei of in delen van Borger-
hout waar het gemiddelde autobezit hoger is, 
maar even goed in verschillende districten bui-
ten de Ring, zijn parkeerproblemen bijna on-
vermijdelijk. Als een gevel gemiddeld 6m breed 
is en het autobezit bedraagt meer dan één wa-
gen per gezin is er al geen ontkomen aan. 

Buurtparkings zoals onder het Van Hombeeck-
plein in Berchem (in aanbouw), of het gecom-
bineerd gebruik van parkings zoals onder ‘Den 
Bell’, kunnen daarvoor een uitweg bieden. Die 
systemen zijn te verkiezen boven de individu-
ele garages in woningen, die enerzijds vaak 
toch niet als dusdanig gebruikt worden en an-
derzijds een parkeerplaats op het openbaar do-
mein ‘privatiseren’. Er zijn al voorbeelden waar 
die parkings als ‘buurtfietsstalling’ in gebruik 
zijn, een initiatief dat navolging verdient.

Parkeergebouwen nemen veel minder ruimte 
in beslag dan gewone parkings, zeker als ze 
‘automatisch’ functioneren. Nabij de Ring zijn 
ze ook bruikbaar voor de aanpalende buurten. 
In plaats van in Zurenborg telkens drie straten 
rond te rijden vooraleer een parkeerplaats te 
vinden, zou het efficiënter zijn ineens te parke-
ren aan de Singel en te voet of per fiets de rest 
van de verplaatsing af te leggen. 

Dit soort gecombineerde verplaatsingen 
vormt in feite de toekomst. Het komt er op 
aan dit soort systemen zo vlot mogelijk te la-
ten functioneren, zodat ieder de voor hem of 
haar vlotste verplaatsingswijze kan kiezen. 

Het levert mobiliteitsrijkdom op in plaats van 
mobiliteitsarmoede.

Voor bezoekers van de stad zou de overstap op 
openbaar vervoer van op een van de park-and-
ride-parkings rond de stad of ter hoogte van de 
Singel, een groot voordeel moeten opleveren. 
Dat veronderstelt vlot en frequent openbaar 
vervoer, naast financiële voordelen, te reali-
seren door een gedoseerde prijszetting inzake 
parkeren en het gebruik van het openbaar ver-
voer. Tegelijk vermindert het de druk op de in-
valswegen, op de stad in het algemeen en de 
parkeerdruk in het bijzonder. 

Die parkeergebouwen kunnen dienen zowel 
voor stadsbezoekers als voor bewoners, zij het 
in de ‘omgekeerde richting’. Want ook dat is 
denkbaar. Om parkeerproblemen in de buurt 
te vermijden en vooral met het oog op snellere 
verplaatsingen, zijn zeker heel wat stadsbewo-
ners bereid hun auto aan de Singel te parkeren 
en er naartoe te fietsen als ze die nodig heb-
ben. Het groeiend succes van autodelen ligt 
trouwens in dezelfde lijn, het bewijst dat meer 
en meer mensen kiezen voor een eerder spora-
disch autogebruik. Ook dat systeem beperkt de 
parkeerproblemen.

Ook het verhaal van de ‘velo’ past in dit plaatje, 
het is dan ook positief dat de uitbreiding van dit 
systeem naar Linkeroever en grotere delen van 
de agglomeratie op stapel staat. 

Ook andere alternatieven komen meer en 
meer in beeld. Zo zou het, zeker voor wie in 
verhouding weinig rijdt of voor ouderen bij-
voorbeeld, vanzelfsprekender moeten zijn om 
de taxi te gebruiken, eerder dan zelf te blijven 
rijden, het zal zeker goedkoper uitvallen. 
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Lyon, nieuwe tramlijn in groene bedding
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Openbaar vervoer en stadsverkeer

De koppeling van de Singeltram aan de radiale 
tramlijnen van en naar het centrum is cruciaal 
in de stadsontwikkeling. Complementair aan de 
grote park-and-ride-voorzieningen ter hoogte 
van de laatste op- en afritten op de inkomende 
snelwegen, zijn op de belangrijkste knooppun-
ten op de Singel transferia uit te bouwen voor 
een vlotte overstap van het ene vervoermiddel 
op het andere. Het kan zowel gaan om de over-
stap van de ene tram op de andere, of van de 
auto op de trein of de tram, als om gecombi-
neerde verplaatsingen auto-fiets of trein-fiets 
bijvoorbeeld. 

Daarom ook zijn deze transferia te koppelen 
aan de uitbouw van een aantal extra voorzie-
ningen die in dezelfde sfeer passen. Naast de 
parkeergebouwen ligt ook het onderhoud van 
auto’s hier voor de hand, net zoals fietsherstel-
plaatsen, of de hoger aangehaalde distributie-
punten voor allerhande bestellingen en afhaal-
diensten, die ook op dit lokale niveau kunnen 
functioneren.

Het zou verder helemaal een droom zijn als 
binnen de stad op termijn nog nauwelijks gro-
te bussen zouden rijden. De uitbouw van het 
tramnetwerk in de hele agglomeratie verdient 
op dat vlak de absolute voorkeur. Door de een-
voudige maar consequente verbetering van de 
doorstroming kunnen tegelijk op korte termijn 
zowel de kwaliteit en de capaciteit, als de fre-
quentie en de rendabiliteit drastisch verhoogd 
worden. Dat vraagt geen infrastructuurwerken, 
maar wel een keuze. 

Ook het uitgebreid spoorwegnetwerk in en om 
Antwerpen biedt veel meer mogelijkheden dan 
vandaag benut worden. De lijnen naar Boom en 
Puurs, over het Ringspoor en naar het noorden, 
zijn uitermate geschikt voor de uitbouw van 
light-rail-lijnen. Vooral bij afstemming op de 

tramlijnen in de stad, vormen ze een uitsteken-
de basis voor een vlot functionerend netwerk 
van openbaar vervoer. Basel en tal van Franse 
steden zijn op dat vlak toonaangevend, ook wat 
de kwaliteit van de inrichting van de publieke 
ruimte betreft, van straten en pleinen die ook 
gebruikt worden door openbaar vervoer.

Aanvullend zouden, naar het voorbeeld van de 
pendelbusjes tussen het station van Mechelen 
en het centrum, maar dan op grotere schaal, 
doorheen de stad constant een aantal (elek-
trische) minibusjes kunnen rondrijden. Wel 
op vastgelegde trajecten, maar eerder als een 
soort hop-on/hop-of systeem, zodat mensen 
dit vlot kunnen gebruiken bij hun voor- en na-
transport naar de stations en de Singelparkings 
bijvoorbeeld. 

In dat verhaal blijft ook de ambitie ‘Antwerpen 
fietsstad’ overeind. Alleen met deze kantteke-
ning: in dit toekomstperspectief van efficiënte-
re en meer duurzame mobiliteit in de stad, ligt 
een duidelijke keuze voor het concept ‘shared 
space’ voor de hand. Vandaag is al vast te stel-
len dat de fietspaden op de kruispunten van de 
Leien en langs de parallelle Justitiestraat-Paleis-
straat vaak niet voldoen voor het groter wor-
dend aantal fietsers in de stad, zeker niet in de 
spitsuren (woon-werk en woon-schoolverkeer). 
Fietssluizen bieden vanuit dat perspectief voor-
alsnog de beste oplossing.

Om met een boutade te eindigen: het ‘nuttig 
en nodig economisch en dienstverlenend au-
toverkeer’ zal ontzettend veel voordeel doen in 
dat systeem. En het klinkt misschien wat con-
tradictorisch, maar dat geldt eveneens voor 
‘verstokte automobilisten’. Ook zij kunnen dit 
concept dus beter steunen, want hoe meer an-
dere mensen te voet gaan, per fiets of met het 
openbaar vervoer, hoe vlotter het autoverkeer 
zijn weg zal vinden.



trager verkeer = minder emissie = minder geluidsoverlast

trajectcontrole zwaar vervoer

trajectcontrole zwaar vervoer
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5. EEN HAALBARE FASERING 

Het spreekt voor zich dat de overkapping van de Antwerpse Ring geen eenvoudig karwei 
is. Zoals dat met wegenwerken altijd het geval is, kan het niet zonder een goede fase-
ring, steeds gekoppeld aan tijdelijke maatregelen die het verkeer tijdens de werkzaam-
heden zo goed mogelijk geleiden. 

5.1. Ervaring uit 2005

Tijdens de vernieuwing van het hele wegdek 
van de Ring in 2005 zijn tal van zogenaamde 
‘minder-hinder-maatregelen’ doorgevoerd, al-
les bij elkaar is de verwachtte chaos toen alles-
zins uitgebleven. Die ervaring is bruikbaar om 
ook de overkapping aan te pakken. 

Het voordeel is dat een fasering te bedenken 
valt die al van in de tweede fase bijkomende 
capaciteit biedt, waardoor de druk beter te 
spreiden valt. In een voorbereidende fase zijn 
ook al een aantal maatregelen door te voeren, 
die een aangepast gebruik van de Ring in de 
hand kunnen werken.

5.2. Een logische fasering

Fase 0: maatregelen op korte termijn

Voorafgaand aan de echte werken zijn al een 
aantal maatregelen te nemen, die de bestaan-
de Ring als het ware een stuk ‘vereenvoudi-
gen’, waardoor verkeer alvast vlotter en veili-
ger moet kunnen verlopen. Een witte lijn kan 
de beoogde scheiding tussen het Noord-Zuid-
verkeer en het verkeer van en naar A12, E19 
en E313/E34 onmiddellijk afdwingen. Drastisch 
beperken van inhaalbewegingen, zeker voor 
vrachtwagens en zeker op de aansluitingscom-
plexen, verhoogt de verkeersveiligheid.

Om weefbewegingen en filevorming op de Ring 
zoveel mogelijk te beperken, zijn een aantal op- 
en afritten direct af te sluiten (Grotesteenweg, 
omgeving Le Grellelaan bijvoorbeeld), zoals dat 
ook gebeurde bij de vernieuwing van het weg-
dek. Ook de verlaging van de maximumsnel-
heid op de Ring is zinvol, teneinde de emissie 
drastisch te beperken en zo de negatieve im-
pact van slechte luchtkwaliteit en geluidsover-
last op korte termijn gevoelig te reduceren.

Parallel hiermee en in overleg met Europa, is 
onderzoek te voeren naar de invoering van sys-
temen van rekeningrijden en trajectcontole, 
met aangepaste tarievensystemen voor zwaar 
verkeer in de hele stadsregio en een betere 
inschakeling in het totale netwerk van de Lief-
kenshoektunnel bijvoorbeeld. Als eerste echte 
infrastructuurproject is de bouw A102 te over-
wegen, ter ontlasting van de noordelijke Ring.
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Fase 2: ‘buitenste tunnels’ en 
verkeerswisselaars

In Fase 2 is de bouw te voorzien van de bui-
tenste tunnelkokers en van de twee verkeers-
wisselaars. Door beide richtingen na elkaar te 
plannen, is een vlotte omleiding mogelijk, de 
Nieuwe Singel is tussentijds te gebruiken als 
alternatief voor de verkeersuitwisseling tussen 
de Ring en de E19 en E313/E34, de voorziene 
2x2 rijstroken bieden de nodige extra capaciteit 
om dit waar te maken.

Fase 3: stadsontwikkeling

Na de in gebruik name van de volledige nieuwe 
infrastructuur, is het de beurt aan de ‘Oude Sin-
gel’. In de tussentijd zijn de nodige ontwerpen 
en plannen op te maken voor het nieuwe ‘Bri-
almont-Ringpark’, gekoppeld aan initiatieven 
inzake stadsontwikkeling, wonen en andere 
voorzieningen, te concentreren rond de stati-
ons en knooppunten van openbaar-vervoer in 
de zone van de huidige Singel.

Fase 1: ‘binnenste tunnels’ en Nieuwe 
Singel

In Fase 1 is het Noord-Zuidverkeer van Gent 
richting Nederland en terug, samen te brengen 
op twee ononderbroken rijvakken op één zijde 
van de Ring. In die fase kan in de andere rich-
ting de eerste tunnelkoker gerealiseerd wor-
den. Nadien is dit systeem om te keren, noord-
zuid verkeer kan dan mogelijk al gebruik maken 
van de eerste tunnelkoker, terwijl een deel van 
het overige verkeer al kan afgeleid worden via 
het dak van deze koker.

Als beide kokers klaar zijn is de ‘Nieuwe Singel’ 
op het dak ervan, onmiddellijk in gebruik te 
nemen voor een deel van het stadsverkeer dat 
vandaag nog op de Ring zelf zit. Ook de ‘Oude 
Singel’ blijft in gebruik, zodat in die fase al meer 
capaciteit beschikbaar is dan vandaag.

80 m35 m

125 m

diameter: ca. 450m

SINGEL SPOOR RINGSingel

35m
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6. DE FINANCIERING

Niets doen is geen optie, de mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen vraagt dringend 
om initiatief. Zoals aangegeven zijn er vandaag nog geen sluitende en algemeen aan-
vaarde oplossingen en zelfs als het huidige compromis toch zou gerealiseerd worden, 
zijn de problemen van verkeersafwikkeling op de (complexe) Ring en van slechte lucht-
kwaliteit en geluidsoverlast nog lang niet opgelost. 

Om de geldende en toekomstige Europese normen op dat vlak tijdig te halen, is ingrij-
pen nochtans onvermijdelijk en wel op relatief korte termijn. Vandaar het pleidooi voor 
een herschikking van de beschikbare budgetten en de aanwending ervan voor een geïn-
tegreerde totaaloplossing.

6.1. De overkapping,   
duur maar onvermijdelijk

Het Masterplan 2020 voorziet tot nu toe vooral 
in bijkomende infrastructuur rond Antwerpen, 
maar biedt dus nog geen afdoende oplossingen 
voor de problemen inzake luchtkwaliteit of ge-
luidsoverlast, net zo min trouwens als voorstel-
len die de complexiteit van de Ring-Singel de-
finitief opheffen. Ook met het Masterplan blijft 
het noodzakelijk de Antwerpse Ring op termijn 
(liever korter dan langer) grondig aan te passen 
zowel in functie van de verkeersafwikkeling als 
van de volksgezondheid. 

Het Masterplan is dus hoe dan ook in zijn tota-
liteit te herdenken en bij te sturen, waarbij het 
veel logischer is om ineens te opteren voor een 
geïntegreerde oplossing. Het spreekt eveneens 

voor zich dat dit ‘technisch’ in feite alleen kan 
met een overkapping. Slechte lucht en geluids-
overlast oplossen ‘in open lucht’, met andere 
woorden ‘zonder overkapping’ is de facto on-
mogelijk en wachten op ‘propere’ auto’s is 
evenmin realistisch op korte termijn. 

Dat neemt uiteraard niet weg dat die tunnels 
duur zijn, maar zoals aangegeven zijn ze voor 
Antwerpen in feite ‘onontkoombaar’. De vraag 
is dus niet ‘of’, maar wel ‘wanneer’ ze kunnen 
gerealiseerd worden, rekening houdend met 
het beschikbare budget. In die optiek is het niet 
meer dan logisch om alle beschikbare budget-
ten te herbekijken en te gebruiken voor derge-
lijk totaalconcept.

80 m35 m

125 m

diameter: ca. 450m

SINGEL SPOOR RINGringspoor

80m
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Brialmontomwalling: dé werf van de 19de eeuw

Ring van Antwerpen: dé werf van de 20ste eeuw
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6.2. De juiste prioriteiten

In deze nota zijn een aantal suggesties geformu-
leerd inzake prioriteiten. Eerst en vooral wordt 
voorgesteld om het concept R11bis te verlaten. 
Dat betekent alvast een gigantische besparing 
van ongeveer 1 miljard euro (raming), geld dat 
beter te besteden is aan de overkapping van de 
Ring. Ook het uitstel van de derde oeverver-
binding, tot sluitstuk in het hele traject, maakt 
dat in de eerste fase meer gelden beschikbaar 
komen voor de noodzakelijke overkapping van 
de Ring.

In vergelijking met de R11 is de Ring ongeveer 
even lang, maar de ingreep is wel veel eenvou-
diger. Zo voorziet het project R11bis een volle-
dige uitgraving en de bouw van tweemaal twee 
tunnels boven elkaar, terwijl de overkapping 
uitgaat van vier eenvoudige tunnelkokers naast 
elkaar. Die zijn te plaatsen in de bestaande 
zate van de Ring, met andere woorden zonder 
noemenswaardige uitgravingen. Dergelijk een-
voudig concept moet de kostprijs per lopende 
meter alleszins gunstig beïnvloeden.

Volgens de Synthesenota van het ‘Overkap-
pingsonderzoek Antwerpse Ring, uitgevoerd 
door de stad, hebben de meeste alternatieve 
maatregelen slechts effect op één invalshoek 
(geluid bv) terwijl een overkapping een posi-
tief effect heeft op alle facetten. Om een volle-
dig beeld te krijgen moeten volgens die studie 
naast de kosten bovendien ook alle maatschap-
pelijke opbrengsten in rekening gebracht wor-
den, zoals gezondheid, extra stadsontwikkeling, 
tot zelfs toerisme.   

Hoe moeilijk vergelijkingen ook zijn en zonder 
dat het mogelijk is in het kader van dit korte 
bestek een betrouwbare raming op te maken, 
wordt toch een eerste indicatie gegeven, op 
basis van gegevens uit de studie van de stad. 

Die gaat uit van een kostprijs voor overkapping 
van 40 miljoen euro per 250 meter, of 160 mil-
joen per kilometer. Dat zou voor 12 km een to-
taal opleveren van zo’n 1.9 miljard, zodat met 
het budget van de R11bis al de helft van het 
hele project kan gerealiseerd worden. De ver-
gelijking inzake complexiteit hierboven, geeft 
aan dat met dat budget het percentage moge-
lijk ook hoger kan liggen.

Daar komt nog bij dat het voorgestelde concept 
een aantal onmiskenbare voordelen biedt. 
Door de tunnels op te splitsen zijn de overkap-
pingen beduidend korter (respectievelijk 16 en 
20 meter), wat een uitermate gunstig effect 
heeft op de kostprijs. Verder onderzoek kan die 
afmetingen mogelijk nog reduceren. De Nieu-
we Singel is gesitueerd op de ‘smalste’ tunnel, 
zodat deze extra belasting in verhouding min-
der doorweegt in de prijs. 

De studie van de stad geeft bovendien aan dat 
belangrijke verhogende factoren een gevolg 
zijn van de complexiteit van sommige snedes 
(grotere overspanning, op- en afrittencom-
plexen), bezwarende factoren die in voorlig-
gend concept niet voorkomen. De snede is 
overal zo eenvoudig mogelijk, bij het bouwen 
zijn vormen van standaardisatie dus evidenter. 
Verder is ook de uitwisseling geminimaliseerd, 
zowel qua ruimtegebruik als op vlak van com-
plexiteit. Alleen de twee zwevende rotondes 
beteken een extra kunstwerk.



een goed concept ...
         past op een bierkaartje
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7. TOT SLOT

Wat hier voorligt is een concept. Niet meer, maar ook niet minder. Dat is belangrijk, 
want het vormt de noodzakelijke basis voor de verdere uitwerking. Het is in feite een 
‘stedenbouwkundige stelregel’: zonder helder concept, geen goed ontwerp. Tijd nu voor 
een brede discussie, om na te gaan of hiervoor een maatschappelijk draagvlak te vinden 
is. De uitdaging is alleszins te mooi om die kans te laten liggen. 

Ook in het komende bestuursakkoord is hiervoor een traject uit te stippelen. ‘Antwer-
pen’ kan alleszins niet gewoon afwachten wat de MER-studie oplevert en  wat ‘Brussel’ 
beslist. Hopelijk volgt een ruim multidisciplinair overleg met verkeers- en tunnelspeci-
alisten, stedenbouwkundig ontwerpers en landschapsarchitecten, met ruimte voor de 
concrete uitwerking tot een kwalitatief geïntegreerd ontwerp.

7.1. Nood aan een Antwerpse 
consensus

Alleen als er in Antwerpen een ruime consen-
sus ontstaat over een of ander voorstel, zal 
Vlaanderen bereid zijn de nodige fondsen vrij 
te maken. Dat is in het verleden nooit anders 
geweest. Ook bij de heraanleg van de Turn-
houtsebaan in de jaren 90 of van de Leien Fase 
1, heeft interne onenigheid in Antwerpen de 
vooruitgang van het dossier ernstig gehinderd, 
tot ‘Brussel’ uiteindelijk de knopen doorhakte  
en het ontwerp bepaalde. 

Het is dan ook een ‘conditio sine qua non’ voor 
de uitvoering van grote infrastructuurwerken 
rond Antwerpen om zowel politiek als maat-
schappelijk een ruim draagvlak op te bouwen, 
uitgaande van een volwaardig alternatief. 

Is het naïef te denken of te hopen dat dit con-
cept voor de overkapping van de Ring, dat in 
de eerste plaats oplossingen zoekt voor het 
verkeersinfarct rond Antwerpen en dat boven-
dien een antwoord biedt op de groeiende pro-
blemen inzake volksgezondheid, dat draagvlak 
kan helpen creëren? 

Het cadeau dat hier bovenop komt, met name 
het gigantische Brialmontpark-Ringpark, ge-
koppeld aan nieuwe stadsontwikkeling rond 
de knooppunten van openbaar vervoer, lijkt te 
verleidelijk om waar te zijn. Het is in feite een 
kans om niet te laten liggen. 

Het zou voor de dicht bevolkte kernstad, voor 
de voorstad waar initiatieven inzake stadsver-
nieuwing dringend aan de orde zijn én voor de 
hele stadsregio een enorme kwalitatieve im-
puls betekenen die iedereen ten goede komt. 
Voor de hele stadsregio biedt het concept bo-
vendien een houvast voor een geïntegreerde 
aanpak van de bovenlokale problemen. 

Een diepgaande samenwerking, onder leiding 
van Vlaanderen (in het kader van het Beleids-
plan Ruimte Vlaanderen) of van de provincie 
(positieve ervaring zoals bij het Masterplan 
Noorderkempen), dringt zich op. Samenwer-
king op basis van gelijkwaardigheid tussen 
alle betrokken steden en gemeenten in de hele 
rand, gecombineerd met samenspraak met alle 
betrokken instanties en partners, moet een ste-
vige basis opleveren voor een stelselmatige en 
evenwichtige aanpak van dit wervende project.

7.2. Samenwerking stad-rand
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