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OVERKAPPEN

IN VIER STAPPEN

Bouw Ringland zal geen verkeerschaos veroorzaken
ĞZŝŶŐŝŶǌŝũŶŐĞŚĞĞůƌĞŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĠŶ
ŽǀĞƌŬĂƉƉĞŶ͕ ǌŽŶĚĞƌ ĞĞŶ ŐŝŐĂŶƟƐĐŚĞ
verkeerschaos te veroorzaken? De
ZŝŶŐůĂŶĚĐĂĚĞŵŝĞƚŽŽŶƚĂĂŶĚĂƚŚĞƚ
ŬĂŶ͘ Ğ ƚĞŬĞŶĚĞ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ĞĞŶ ǁĞƌŬͲ
ďĂĂƌƐĐŚĞŵĂƵŝƚŵĞƚǀŝĞƌĨĂƐĞƐ͘
ŶƚǁĞƌƉĞŶ ŚĞĞŌ ŵĞƚ ĚĞ ǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ
ǀĂŶĚĞZŝŶŐƟĞŶũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶĂůĞƌǀĂƌŝŶŐ
met ingrijpende werken. De gevreesde
verkeerschaos is toen uitgebleven,
ĚĂŶŬǌŝũ ĂůůĞƌůĞŝ ƟũĚĞůŝũŬĞ ͚ŵŝŶĚĞƌŚŝŶͲ
dermaatregelen’. Nu zouden blijvende
structurele projecten moeten worden
gerealiseerd, die al volwaardige alterŶĂƟĞǀĞŶ ďŝĞĚĞŶ ĞŶ ŶŝĞƵǁĞ ŐŽĞĚĞ
verplaatsingsgewoontes aankweken:
tramlijnen verlengen, meer park-andƌŝĚĞƐ͕ ŶŝĞƵǁĞ ĮĞƚƐƉĂĚĞŶ ĞŶǌŽǀŽŽƌƚ͘
Daarover verderop in deze krant meer.

Bekijken we eerst het Ringland-voorstel
ĚĂƚŐĂƌĂŶĚĞĞƌƚĚĂƚĚĞĐŚĂŽƐƟũĚĞŶƐĚĞ
ǁĞƌŬĞŶŽŽŬĚĞǌĞŬĞĞƌƵŝƚďůŝũŌ͘
h/>/:<Z/E'
De bouw van Ringland is erg logisch te
ƉůĂŶŶĞŶ͘ ^ĐŚĞŵĂƟƐĐŚ ǀĞƌůŽŽƉƚ ĚĞ ƵŝƚͲ
voering in vier fases.
1. In de eerste fase wordt naast de huidige Ring gebouwd, daar waar er ruimte
beschikbaar is. Zo komt de nieuwe
ŽŽƌŐĂĂŶĚĞ ZŝŶŐǁĞŐ ;ZtͿ ƌŝĐŚƟŶŐ
Nederland terecht net aan de buitenkant van de pijlers van de bestaande
bruggen. Daarvoor staan slechts twee
gebouwen in de weg: de voormalige
ďĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ ĂĂŶ ĚĞ ŽůůĞŐĞůĂĂŶ ŝŶ
Borgerhout en een gedeelte van de voormalige jeugdherberg op de Mastvest.

:ĂŵŵĞƌ ŐĞŶŽĞŐ ŵŽĞƚ Ğƌ Ͳ ƟũĚĞůŝũŬ͊ Ͳ
ook wel groen wijken. Maar een zorgvuldige aanpak kan die schade tot een
strikt minimum beperken.
Tijdens die eerste fase kan het verkeer gewoon over de hele Ring blijven
ƌŝũĚĞŶĞŶŝƐĞƌĚƵƐŶĂƵǁĞůŝũŬƐĞǆƚƌĂǀĞƌͲ
keershinder te verwachten. En zodra de
ŶŝĞƵǁĞ Zt ŬůĂĂƌ ŝƐ͕ ŽŶƚƐƚĂĂƚ Ăů ĞǆƚƌĂ
capaciteit die de volgende fase mogelijk
maakt, ook op het drukste stuk tussen
Berchem en Borgerhout.

3. Als beide DRW-tunnels klaar zijn en
in gebruik genomen, begint de derde
fase: tussen beide nieuwe tunnels in,
ŬŽŵƚ ŚĞƚ ǁĞŐǀĂŬ ƌŝĐŚƟŶŐ EĞĚĞƌůĂŶĚ
opnieuw vrij voor de bouw van de
beide tunnels voor de Stedelijke Ringweg (SRW). Samen met de bestaande
^ŝŶŐĞů ďůŝũŌ Ăů ĚŝĞ ƟũĚ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ĐĂƉĂͲ
citeit beschikbaar.

2. Vanaf de tweede fase kan het verŬĞĞƌ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ <ĞŶŶĞĚǇƚƵŶŶĞů ƌŝĐŚƟŶŐ
Nederland immers al via die nieuwe
DRW-tunnel rijden. Het verkeer richƟŶŐ'ĞŶƚŬĂŶĚĂŶĂĨŐĞůĞŝĚǁŽƌĚĞŶŶĂĂƌ
het vrijgekomen wegvak op de huidige
Ring, waardoor het vak aan de stads-

4. Als ook die twee SRW-tunnels in
gebruik zijn en de uiteindelijke capaciteit dus voorhanden is, kan de vier
fase starten: de aanleg van het Ringlandpark, met de Nieuwe Singel midden
op het tunneldak (voor zover die tenminste niet gewoon mee de tunnel in

BOUWEN BINNEN
^dEZh''E
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De twee binnenste Ringland-tunnels,
bestemd voor stedelijk verkeer, passen perfect tussen de pijlers van de
bestaande bruggen op het wegvak
ƌŝĐŚƟŶŐ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ Ğ ďƵŝƚĞŶƐƚĞ
ƚƵŶŶĞů ƌŝĐŚƟŶŐ 'ĞŶƚ ŬŽŵƚ ŽƉ ŚĞƚ
andere wegvak en past op zijn beurt
ĞǀĞŶĞĞŶƐ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ ƉƌŽĮĞů ǀĂŶ ĚĞ
huidige Ring. De bestaande bruggen
moeten dus niet worden afgebroken, wat heel wat verkeershinder
voorkomt én een hoop kosten
bespaart.
De vierde tunnel, die als eerste wordt
aangelegd, krijgt zijn plaats net naast
de Ring in de buitenste berm. Dat
vergt alleen een verlenging van de
bruggen, maar technisch is dat geen
probleem. Tijdens de bouw van die
tunnel kan het verkeer op de Ring
gewoon blijven rijden. Zodra de tunŶĞůŬůĂĂƌŝƐ͕ůĞǀĞƌƚŚŝũĞǆƚƌĂĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚ͘
In de volgende fase kan het verkeer
er dan al gebruik van maken, zodat er
ook dan geen hinder ontstaat.

Investeer
slapend geld
in Ringland
ĞƵƌŽƉĞƐĞĞĐŽŶŽŵŝĞĚƌĂĂŝƚŽƉĞĞŶ
ůĂĂŐ ƚŽĞƌĞŶƚĂů͕ Ğƌ ǁŽƌĚƚ ƚĞ ǁĞŝŶŝŐ
ŐĞŢŶǀĞƐƚĞĞƌĚ͕ ƚĞƌǁŝũů Ğƌ ďĞƌŐĞŶ ƐůĂͲ
ƉĞŶĚ ŐĞůĚ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ǌŝũŶ͘ Kŵ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬůŽŽĨ ƚĞ ŚĞůƉĞŶ ĚŝĐŚƚĞŶ
ůĂŶĐĞĞƌĚĞ ĚĞ ƵƌŽƉĞƐĞ ŽŵŵŝƐƐŝĞ
ŚĞƚ WůĂŶͲ:ƵŶĐŬĞƌ͘ ZŝŶŐůĂŶĚ ŬŽŵƚ ŝŶ
ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ Žŵ ĚĂĂƌŵĞĞ ŐĞĮŶĂŶͲ
ĐŝĞƌĚƚĞǁŽƌĚĞŶ͘

zijde op zijn beurt ruimte biedt om de
ZtƌŝĐŚƟŶŐ'ĞŶƚƚĞďŽƵǁĞŶ͘

ŐĂĂƚͿ͘ Ğ ŚƵŝĚŝŐĞ ^ŝŶŐĞů ƚĞŶ ƐůŽƩĞ ŬĂŶ
ƚĞŐĞͲůŝũŬĞƌƟũĚ ŐĞƌĞĚƵĐĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ ƚŽƚ
ĞĞŶŐĞǁŽŶĞǁĞŐǀŽŽƌǁŝũŬŽŶƚƐůƵŝƟŶŐ͘
/EͳEh/dZ/ddE
Het klinkt eenvoudig, maar in de prakƟũŬ ŝƐ ŚĞƚ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŝĞƚƐ ĐŽŵƉůĞǆĞƌ͘
Zo is het de kunst om parallel met de
bouw van de buitenste tunnels en aan
de binnenzijde ervan, meteen ook de
ŶŝĞƵǁĞ ŝŶͲ ĞŶ ƵŝƚƌŝƩĞŶ ƚĞ ďŽƵǁĞŶ͕ ĚŝĞ
later vanop de SRW naar de Nieuwe
Singel lopen. Die kunnen verkeer dat
ĚĂĂƌ ŵŽĞƚ ǌŝũŶ Ăů ĂŇĞŝĚĞŶ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ
het mogelijk wordt om de bestaande
ŽƉͲ ĞŶ ĂĨƌŝƩĞŶ ďƵŝƚĞŶ ŐĞďƌƵŝŬ ƚĞ ƐƚĞůlen en de tunnels ook op dat stuk te
vervolledigen.
,ĞƚǌĞůĨĚĞŐĞůĚƚǀŽŽƌĚĞĂŌĂŬŬŝŶŐĞŶǀĂŶ
en naar de E19 en de E34/E313, al zal

ĚĂĂƌǀŽŽƌ ŚŝĞƌ ĞŶ ĚĂĂƌ ǁĞů ĞĞŶ ƟũĚĞͲ
lijke afslag moeten worden gerealiƐĞĞƌĚ͘ ĂŶ ĚĞ ^ƉĂŐŚĞƫŬŶŽŽƉ ŽƉ ŚĞƚ
Zuid of het knooppunt E19 is daarvoor
de meeste ruimte beschikbaar. Die
ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ ĚƵƐ ǀŽŽƌƌĂŶŐ͘
Tijdelijke overgangsmaatregelen verĚĞƌŽƉ ŵŽĞƚĞŶ ŽŽŬ ĚĞ ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ ŶĂĂƌ
Hasselt-Luik vlot mogelijk maken.
EKKZ>/:<Z/E'
Ondertussen wordt vanuit het noorden
op een gelijkaardige wijze gewerkt,
maar met een kleine twist. Daar is de
ruimte immers beschikbaar aan de binnenzijde van de huidige Ring, tussen de
spoorlijn naar Nederland en het viaduct
ǀĂŶDĞƌŬƐĞŵ͘ĞZtƌŝĐŚƟŶŐǌƵŝĚĞŶ
kan daar net tussen.
Als die afgewerkt is en in gebruik

ŐĞŶŽŵĞŶ͕ŬĂŶĠĠŶŚĞůŌǀĂŶŚĞƚǀŝĂĚƵĐƚ
worden gesloopt. Zo ontstaat ruimte
voor de bouw van de tweede DRWƚƵŶŶĞů ƌŝĐŚƟŶŐ EĞĚĞƌůĂŶĚ͘ ůƐ ŽŽŬ ĚŝĞ
ŬůĂĂƌ ŝƐ͕ ŬĂŶ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ŚĞůŌ ǀĂŶ ŚĞƚ
viaduct verdwijnen en kan de bouw van
beide SRW-tunnels volgen. Die worden
op hun beurt gevolgd door het RingůĂŶĚƉĂƌŬ͕ ĚĞ ĂĩŽƵǁ ǀĂŶ ĚĞ ŚƵŝĚŝŐĞ
Singel en de aanleg van de Nieuwe SinŐĞů͕ ĚŝĞ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ůďĞƌƚŬĂŶĂĂů ĂĩƵŝŐƚ
naar de Noorderlaan.
Esh>>EtZ<E
Al die werken zijn te voorzien in de bedding van de huidige Ring. Het spreekt
voor zich dat als parallel daarmee, of
zelfs voorafgaand, ook de A102 (tussen Wommelgem en Ekeren) wordt
gebouwd, een deel van het verkeer
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van de noordelijke Ring al kan worden
ĂĨŐĞůĞŝĚ͘ĂƚǌĂůĚĞƐŝƚƵĂƟĞĂůůĞĞŶŵĂĂƌ
vereenvoudigen.
Dat is ook zo voor de derde Scheldekruising, al gelden daarbij twee
cruciale randvoorwaarden: die moet
opschuiven naar het noorden en ze
mag vooral de volledige overkapping
niet op de lange baan schuiven.
ZŝŶŐůĂŶĚD/

ĞŬŝũŬŚĞƚĮůŵƉũĞ
ŽǀĞƌĚĞƌĞĂůŝƐĂƟĞǀĂŶZŝŶŐůĂŶĚŽƉ
ǁǁǁ͘ƌŝŶŐůĂŶĚ͘ďĞͬƌĞĂůŝƐĂƟĞ
љ Ğ ŶƚǁĞƌƉƐĞ ZŝŶŐ ƚĞƌ ŚŽŽŐƚĞ ǀĂŶ
ĚĞ WůĂŶƟŶ ĞŶ DŽƌĞƚƵƐůĞŝ ͬ >ƵŝƚĞŶĂŶƚ
>ŝƉƉĞŶƐůĂĂŶ͘
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ĞďŽƵǁǀĂŶZŝŶŐůĂŶĚŝƐĮŶĂŶĐŝĞĞůŚĂĂůͲ
baar. Dat toonde een met crowdfunding
ŐĞĮŶĂŶĐŝĞƌĚĞ ƐƚƵĚŝĞ ǀĂŶ / ŽŶƐƵůƚ
vorig jaar al overtuigend aan. De kosten van de overkapping, inclusief die
voor het onderhoud ervan de komende
ĚĞƌƟŐ ũĂĂƌ͕ ǁŽƌĚĞŶ ĚĂĂƌŝŶ ŐĞƐĐŚĂƚ ŽƉ
ϱ͕ϲ ŵŝůũĂƌĚ ĞƵƌŽ͘ ĂĂƌƚĞŐĞŶŽǀĞƌ ƐƚĂĂƚ
7,1 miljard euro aan opbrengsten,
ĚĞĞůƐ Ƶŝƚ ĚĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ ƚŽůŚĞĸ
ŶŐ ŽĨ
stadsbonus (6,6 miljard euro) en deels
uit vastgoedontwikkeling van 16.000
nieuwe woningen en 400.000 m² aan
ŬĂŶƚŽŽƌƌƵŝŵƚĞ ;ϱϬϬ ŵŝůũŽĞŶ ĞƵƌŽͿ͘ Ăƚ
ďĞƚĞŬĞŶƚ ĚĂƚ ŚĞƚ ƉƌŽũĞĐƚ ĞĞŶ ŶĞƩŽͲ
ǁĂĂƌĚĞŽƉůĞǀĞƌƚǀĂŶϭ͕ϱŵŝůũĂƌĚĞƵƌŽ͘

>E/E'E
Doordat de uitgaven voor de overkapping
moeten gebeuren vooraleer er opbrengsten uit gegenereerd kunnen worden,
ǌĂů ZŝŶŐůĂŶĚ ĞǀĞŶǁĞů ŐĞĮŶĂŶĐŝĞƌĚ ŵŽĞͲ
ten worden via leningen. Ondanks de
historisch lage rentevoet, die in principe
goedkoop geld lenen mogelijk zou moeten
maken, impliceert dat een grote uitdaging.
ŶĞƌǌŝũĚƐ ǌŝũŶ Ğƌ ĚĞ ƐƚƌĞŶŐĞ ďĞŐƌŽƟŶŐͲ
ƐƌĞŐĞůƐǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞŽŵŵŝƐƐŝĞ͕ĚŝĞĚĞ
overheden minder ruimte geven om grote
investeringen uit te voeren zonder het
ďĞŐƌŽƟŶŐƐƚĞŬŽƌƚŽƉƚĞĚƌŝũǀĞŶ͘ŶĚĞƌǌŝũĚƐ
is ook de private sector minder happig om
risicovollere projecten op te starten.

Het geld is nochtans beschikbaar. Op
een congres van de Europese Investerings Bank (EIB) in Brussel werd het
onlangs nog in de verf gezet: ‘There is a
wall of money available right now.’
W>Eͳ:hE<Z
Om de investeringskloof te helpen
dichten en de economie aan te zwengeůĞŶ ŬǁĂŵ ĚĞ ŽŵŵŝƐƐŝĞ ĚĂĂƌŽŵ ĞŝŶĚ
2014 met een Investeringsplan voor
Europa. Dat zogenaamde Plan-Juncker
ǁŝů ŐĞƐƉƌĞŝĚ ŽǀĞƌ ĚƌŝĞ ũĂĂƌ ϯϭϱ ŵŝůũĂƌĚ
euro aan inves-teringen mobiliseren.
De belangrijkste pijler is het European
Fund for Strategic Investments (EFSI).

Dat beoogt investeringsprojecten moŐĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶĚŝĞŵŽĞŝůŝũŬĮŶĂŶĐŝĞƌďĂĂƌ
zijn door de private markt alleen.
h/d^d<E<E/d
Vanzelfsprekend moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn vooraleer een
beroep kan worden gedaan op het
EFSI. Zo moet geïnvesteerd worden
ŝŶ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ ƐĞĐƚŽƌĞŶ͕ ǌŽĂůƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ ŽĨ ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘
Voorts moet ook de private sector
aan boord genomen worden, moet er
ĞĞŶ ƉŽƐŝƟĞǀĞ ŝŵƉĂĐƚ ǌŝũŶ ŽƉ ĚĞ ǁĞƌŬgelegenheid en moet het project van
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ ďĞůĂŶŐ ǌŝũŶ͘ dĞŶ ƐůŽƩĞ

ŵŽĞƚ ŚĞƚ ƉƌŽũĞĐƚ ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞ ĮŶĂŶĐŝģůĞǁĂĂƌĚĞĐƌĞģƌĞŶ͘
Ringland is een uitstekende kandidaat
voor de beoogde doelstellingen van
het EFSI. Het is een infrastructuurproject dat onder andere een betere
ŵŽďŝůŝƚĞŝƚ ŶĂƐƚƌĞĞŌ͘ sŽŽƌƚƐ ǌĂů ŽŽŬ
de private sector nauw betrokken
ǁŽƌĚĞŶ͘ ,Ğƚ ƌĞĂůŝƐĂƟĞƉůĂŶ ǀĂŶ /
ŽŶƐƵůƚ ǀŽŽƌ ZŝŶŐůĂŶĚ ǀŽŽƌǌŝĞƚ ŝŶ ĚĞ
ŽƉƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĞĞŶƉƌŽũĞĐƚŵĂĂƚƐĐŚĂƉpij die de ringzone in concessie krijgt.
Die zal een gedeelte van de vrijgekomen gronden valoriseren door de
bouw van woningen en kantoren en
ŽƉďƌĞŶŐƐƚĞŶŚĂůĞŶƵŝƚĚĞƚŽůŚĞĸŶŐ͘

Het spreekt ook voor zich dat de overŬĂƉƉŝŶŐ ĞĞŶ ƉŽƐŝƟĞǀĞ ŝŵƉĂĐƚ ǌĂů
hebben op de werkgelegenheid in de
ďŽƵǁƐĞĐƚŽƌ͘ KŽŬ ǁĂƚ ĚĞ ƉŽƐŝƟĞǀĞ
ĮŶĂŶĐŝģůĞƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚĞǁĂĂƌĚĞďĞƚƌĞŌ͕
zit het snor met Ringland. En last
but not least is het project van groot
maatschappelijk belang.
'ZKd/E'
Het Ringland-concept kan dus meer
dan waarschijnlijk in aanmerking
ŬŽŵĞŶǀŽŽƌĞĞŶŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬĞĮŶĂŶĐŝĞͲ
ring via het EFSI. De enige moeilijkheid
ůŝŐƚ ŶŽŐ ďŝũ ĚĞ ďĞŐƌŽƟŶŐƐĐŽŶƐĞƋƵĞŶƟĞƐ͘,ŽĞǁĞůĞƌŵĂƐƐĂĂůŐŽĞĚŬŽŽƉŐĞůĚ

ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ŝƐ͕ ǁŝů ĚĞ ƉŽůŝƟĞŬ ǌŝĐŚ
ŚŽƵĚĞŶĂĂŶƐƚƌŝŬƚĞďĞŐƌŽƟŶŐƐƌĞŐĞůƐ͘
Het ‘deconsolideren’ of buiten de
ďĞŐƌŽƟŶŐ ŚŽƵĚĞŶ ǀĂŶ ŬƌĞĚŝĞƚĞŶ ǀŽŽƌ
infrastructuurwerken, of ze minstens
ďĞŐƌŽƟŶŐƐƚĞĐŚŶŝƐĐŚĂĨƐĐŚƌŝũǀĞŶĞŶƐƉƌĞŝͲ
ĚĞŶŝŶĚĞƟũĚ͕ǌŽƵŽŶǌĞĞĐŽŶŽŵŝĞĞĐŚƚĞƌ
belangrijke impulsen geven. De RingůĂŶĚ ĐĂĚĞŵŝĞ ŚŽŽƉƚ ĚĂƚ ŽŶǌĞ ƉŽůŝƟĐŝ
vooralsnog die opening willen maken.
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