
Beperkte bijsturing ‘beslist beleid’ maakt Ringland mogelijk

Om het verkeer in en rond Antwerpen vlot te trekken wil de Vlaamse overheid 
de Ring sluiten via het BAM-tracé. Deze Oosterweelverbinding ligt echter veel 

te dicht bij de stad en zal de verkeersdruk op de Ring nog doen toenemen. 
Daardoor hypothekeert ze de toekomst van Antwerpen.

Dit Haventracé betekent een reuzensprong vooruit voor de mobiliteit 
en voor de leefbaarheid in en rond de stad Antwerpen. Het is tevens dé 

hefboom voor de verdere ontwikkeling van de haven en kan bogen op een 
groot maatschappelijk draagvlak. Bovendien is het Haventracé even snel te 

realiseren als het huidige BAM-tracé.

Ringland stelt voor om het huidige BAM-tracé 3 kilometer naar het noorden 
om te buigen, in de richting van de haven. Dit ‘Haventracé’ biedt grote voordelen:

• De verkeersdruk op de hele Antwerpse Ring vermindert. 
• De ontsluiting van de haven verbetert sterk. 
• De noodzakelijke reorganisatie van de Ring, met veel vlotter en veiliger verkeer 

door aparte tunnels voor doorgaand en stedelijk verkeer, kan over de hele 
lengte doorgevoerd worden.

• Het wordt mogelijk om de Ring volledig te overkappen.
• Het is bovendien aanzienlijk goedkoper om het aan te leggen, en het gaat 

minstens even snel.

Oplossing voor stad en haven 
ligt 3 km noordelijker
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Het Haventracé: kleine aanpassing met grote voordelen

Het Haventracé 
leidt het zwaar 
verkeer weg van 
de stad en houdt 
alle opties open 
om te bouwen 
aan een leefbare 
stad. 

Het BAM-tracé 
houdt het zwaar 
verkeer op de 
nu al verzadigde 
Ring. Het 
verbetert de 
leefbaarheid 
niet, ondanks 
een meerprijs 
van 1 miljard 
euro.

1. Haventracé geeft ademruimte aan de stad

Het BAM-tracé belast de Antwerpse Ring met extra verkeer 
en uitlaatgassen. De hele Oosterweelverbinding hypothekeert 
de leefbaarheid en de ontwikkeling van de stad, zeker met 
de Hollandse Knoop in de buurt van het Sportpaleis, de 
Oosterweelknoop aan het Noordkasteel en het knooppunt aan de 
Groenendaallaan. Met het Haventracé begint en eindigt de tunnel 
3 kilometer noordelijker, in havengebied waar weinig bewoning is. 
Dat verbetert de leefbaarheid op de Luchtbal en in Merksem. Het 
grote ruimtebeslag door de Hollandse Knoop wordt vermeden, wat 
enorme kansen creëert voor de stadsontwikkeling. 

2. Minder verkeer op de Ring

Het Haventracé zal de geplande (ondergrondse) A102 optimaal 
doen functioneren. Die nieuwe snelweg verbindt de 
E313/E34 in Wommelgem met de E19/A12 in Ekeren, waardoor het 
havenverkeer rechtstreeks richting Ruhrgebied, Luik, Eindhoven, 
Breda en omgekeerd kan rijden. Het Haventracé sluit daarop 
aan en zorgt voor een korte en rechtstreekse verbinding tussen 
die A102 en de derde Scheldekruising richting E34 en Frankrijk. 

Samen houden de A102 en het Haventracé het zwaar verkeer dus 
weg van de stad. Ze verminderen de verkeersdruk op de hele Ring 
én de files aan de Kennedytunnel. Ook het gevaarlijk transport 
(ADR) kan dat traject volgen en blijft zo weg uit de stad. Het 
BAM-tracé daarentegen leidt al dat verkeer terug naar de stad, 
via de Hollandse Knoop ter hoogte van het Sportpaleis of via het 
knooppunt aan de Groenendaallaan.

3. Haventracé is 1 miljard euro goedkoper

Het BAM-tracé is bouwkundig zeer complex, vooral omdat 
de aansluiting met de Ring zich situeert ter hoogte van het 
Albertkanaal. Dat vergt technisch zeer risicovolle en erg dure 
infrastructuurwerken, met de bouw van de gestapelde tunnels 
onder het Albertkanaal, de ingewikkelde Hollandse Knoop aan 
het Sportpaleis en het complexe Oosterweelknooppunt aan het 
Noordkasteel. Het ontwerp van het Haventracé daarentegen is 
veel eenvoudiger, wat de werken zelfs 1 miljard euro goedkoper 
kan maken (of 200 euro per Vlaming). Die middelen kunnen beter 
ingezet worden, bijvoorbeeld om het ontwerp voor de linkeroever te 
verbeteren en de leefbaarheid ook daar te verhogen.

4. Haventracé maakt Ringland mogelijk

Het voorliggende ontwerp om het BAM-tracé te laten aansluiten 
op Ringland is zowel bouwkundig als verkeerstechnisch een 
nachtmerrie. Het niet-gescheiden verkeer op het BAM-tracé kan ter 
hoogte van het Sportpaleis onmogelijk aansluiten op het Ringland-
systeem van gescheiden lokaal en doorgaand verkeer. Met het 
noordelijker gelegen Haventracé is die scheiding van het verkeer 
wel mogelijk en bijgevolg ook de volledige overkapping. 



Haven meer gebaat bij noordelijk gelegen ontsluiting

5. Vlotter verkeer in de haven

De combinatie van het Haventracé en Ringland bevordert de 
vlotte en veilige ontsluiting van de haven. Het Haventracé en 
de A102 zorgen voor een centrale ontsluiting van de haven, en 
het gescheiden verkeerssysteem van Ringland garandeert een 
vlottere doorstroming van het (vracht)verkeer op de Ring zelf. 
Het BAM-tracé daarentegen blijft het havenverkeer door de stad 
sturen, over de drukke Ring. Het trekt enerzijds sluipverkeer aan 
vanuit de stad, over het Eilandje en via de Royerssluis naar het 
Oosterweelknooppunt. Anderzijds is dat Oosterweelknooppunt zo 
goed als onbereikbaar voor het grootste deel van de haven. 

6. Haven groeit vooral op linkeroever

De toekomstige ontwikkeling van de haven situeert zich niet op de 
rechteroever, zuidelijk en vlak bij de stad, maar veel meer noordelijk 
op de linkeroever. Daar worden grote nieuwe containerterminals 
in gebruik genomen, waardoor het containerverkeer sterk blijft 
groeien. Het Haventracé anticipeert op die nieuwe economische 
ontwikkeling en verschuift de verkeersontsluiting richting 
haven, met een meer noordelijke aansluiting naar de autowegen 
A12, E19, E313/E34, E34 en E17. Op de linkeroever worden die 
autowegen vlot bereikbaar via de Liefkenshoektunnel (zonder 
aparte tolheffing) en twee aansluitingscomplexen op de E34. Op de 
rechteroever kan dat met een verbeterde Tijsmanstunnel, een vlotte 
aansluiting op het Haventracé en een of twee extra verbindingen 
over of onder het Kanaaldok, naar de Noorderlaan en de A12 in 
Stabroek en Ekeren.

Het Haventracé verbetert de ontsluiting 
van de haven en draagt zo bij tot de 
economische ontwikkeling ervan.

Het BAM-tracé voorziet in een knooppunt 
voor het havenverkeer op het meest 
zuidelijke punt op de rechteroever, in 
plaats van dichter bij de meer noordelijke 
economische ontwikkelingen op de 
linkeroever.

Plannen van de BAM voor de Hollandse Knoop met een erg complexe aansluiting op Ringland.  

De Oosterweelknoop bij het Noordkasteel. De dubbeldekstunnel onder het Albertkanaal.



Met het Haventracé kan de Ring volledig overkapt worden

7. Gescheiden tunnels voor lokaal en  
doorgaand verkeer als noodzakelijk fundament

De Antwerpse Ring slibt volledig dicht. Dat kan enkel aangepakt 
worden met een grondige reorganisatie van de Ring over de hele 
lengte: de scheiding van het lokaal en doorgaand verkeer in aparte 

tunnels. Dat maakt de Ring veiliger (minder weefbewegingen en 
minder ongevallen) en garandeert een vlottere doorstroming van 
het verkeer (minder files). Bovendien ontstaat daardoor een vlotte 
uitwisseling met het stedelijk verkeer via een betere spreiding van 
de op- en afritten en via de Nieuwe Singel, midden op het dak van 
de Ring.

8. Gedeeltelijk overkappen lost de problemen niet op

Zonder de scheiding van de verkeersstromen blijven de 
mogelijkheden om de Ring te overkappen zeer beperkt. De vele op- 
en afritten en bijbehorende weefbewegingen, het ruimtebeslag van 
de knooppunten en de strenge veiligheidsvoorschriften verhinderen 
op vele plaatsen een overkapping. Gedeeltelijke overkappingen zijn 
bovendien duur door de grotere spanwijdte. Ze dragen ook minder 
bij tot schonere lucht, de vermindering van de geluidsoverlast en 
een verbeterde volksgezondheid. Bovendien moet bij de realisatie 
van dergelijke overkappingen telkens minstens de helft van de Ring 
volledig worden stilgelegd, met grote verkeershinder tot gevolg.

Partiële overkapping Partiële overkappingRingland Ringland
42% Ring overkapt Knopen worden niet overkapt100% Ring overkapt Knopen worden mee overkapt

Plantin en Moretus

Ringland ter hoogte van het Rivierenhof



9. Volledige overkapping 
verbetert de volksgezondheid

De plannen van Ringland gaan uit van 
een volledige overkapping. Niet alleen 
de Ring zelf wordt overkapt, ook de grote 
aansluitingscomplexen gaan ondergronds, 
zoals de spaghettiknoop op het Zuid, de 
aansluiting met de E19 en de E313/E34, 
evenals grote delen van de Nieuwe Singel aan 
de Wolvenberg in Berchem en het Rivierenhof 
in Borgerhout. Slechts 20 procent van Ringland 
bestaat uit bovengrondse kruispunten en op- en 
afritten.
De volledige overkapping doet de 
geluidsoverlast drastisch afnemen. Een betere 
doorstroming van het verkeer (ook dankzij 
de stadsbonus) en een aanpassing van de 
maximumsnelheid in de tunnels leiden tot 
minder uitstoot. Bij een volledige overkapping 
komt de tunnellucht bovendien slechts vrij op een beperkt aantal 
plaatsen, waar ze snel in hogere luchtlagen opgewerveld wordt. 
De vijf grote tunnelmonden kunnen worden aangelegd op plaatsen 
met weinig bewoning en met innovatieve systemen die de lucht 
zo efficiënt mogelijk zuiveren. Zo draagt Ringland sterk bij aan 
een verbetering van de volksgezondheid van meer dan 300.000 
Antwerpenaars, wat heel wat besparingen oplevert in de sociale 
zekerheid.

10. Structurele oplossing voor groentekort  
en extra ruimte voor stadsontwikkeling

Sinds de Ring 50 jaar geleden werd aangelegd boven op de 
groene vesten, kampt Antwerpen met een structureel tekort aan 
groen. Ringland creëert 400 hectare herwonnen land, met open 
verbindingen tussen kernstad en voorstad, ruimte voor natuur, 

water, parken, sportvelden 
en volkstuinen. Die extra 
ruimte lost dat groentekort 
definitief op. De haltes langs 
het Ringspoor worden ideale 
ontwikkelingszones voor scholen, 
kantoren, een voetbalstadion 
en veel nieuwe en betaalbare 
woningen. Het is de efficiëntste 
manier om de stadsvlucht van 
jonge gezinnen te keren.

11.  Grote bijdrage  
aan de klimaatambities van de stad

Klimaatverandering is zo belangrijk geworden dat de gevolgen 
voor het klimaat ook bij grote infrastructuurprojecten in rekening 
moeten worden gebracht. Dat geldt ook bij een renovatie van 
de Antwerpse Ring. Ringland vermindert de uitstoot van CO2 
door het verkeer en wordt zo na verloop van tijd een CO2-
neutraal bouwproject. Met een volledige overkapping kan ook 
de waterhuishouding van de Ringzone verbeterd worden en 
kan de Schijn weer een echte stadsrivier worden. Maximale 
infiltratie en buffering van regenwater vermindert niet alleen het 
overstromingsgevaar, het helpt ook in de bestrijding van het ‘hitte-
eilandeffect’ in de hele stad. Ringland stimuleert bovendien het 
gebruik van fiets en openbaar vervoer, wat eveneens aansluit bij 
de klimaatambities van de stad. Het BAM-tracé levert geen enkele 
bijdrage aan het Vlaamse klimaatbeleid.

Het Haventracé biedt de kans om de 
Antwerpse Ring volledig te overkappen. 
Dat levert een sterke bijdrage voor 
de ambities van de stad op vlak van 
mobiliteit, groen, klimaat, geluids- en 
luchtkwaliteit, volksgezondheid en 
stadsontwikkeling. 

Het BAM-tracé maakt Ringland 
onmogelijk. Een zeer gedeeltelijke 
overkapping van de Ring levert geen 
antwoord op de grote uitdagingen 
waar Antwerpen voor staat. Partiële 
leefbaarheid bestaat niet.

Ringland ter hoogte van de Plantin en Moretuslei

Links NO2-concentraties in 2012 in Antwerpen. Rechts: NO2-concentraties 
voor Ringland gekoppeld aan Haventracé met filtering. 



Haalbare realisatie zonder tijdverlies

Bekijk de realisatie op ringland.be/realisatie

12. Realistische fasering van de werken

Ringland heeft een concreet plan uitgewerkt 
voor de bouw van de vier tunnelkokers voor het 
gescheiden verkeer, zonder dat de Ring daarvoor 
moet worden afgesloten. De eerste tunnel wordt 
aangelegd pal naast de huidige Ring, waar al extra 
ruimte beschikbaar is. Die werkwijze creëert meteen 
bijkomende capaciteit. Zo kan het verkeer blijven 
rijden, zonder veel extra hinder, ook tijdens de aanleg 
van de volgende drie tunnels in de bedding van de 
huidige Ring. Wanneer alle tunnels klaar zijn, wordt 
de Nieuwe Singel midden op het dak gelegd, gevolgd 
door de aanleg van het park. Met die aanpak kunnen 
ook de bestaande bruggen over de Ring behouden 
blijven. Samen met de kortere overspanningen maakt 
dat het Ringland-project in verhouding aanzienlijk 
goedkoper.

13. De schop kan meteen in de grond

Met Ringland kan de schop meteen in de grond. Ringland maakt 
immers al deel uit van de lopende milieu-effectenrapportage (MER) 
‘Oosterweel’ en ‘A102/R11bis’. De bouw van de Ringland-tunnels 
vergt ook geen afzonderlijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en 
kan dus versneld worden aangevat. Voor de ontwikkeling van 

het bovengrondse deel van Ringland (nieuwe woningen, parken, 
sportvelden, enz.) is wel een RUP nodig. Maar die procedure kan 
lopen tijdens de bouw van de tunnels en betekent dus 
geen tijdverlies.  
Kiezen voor Ringland en het Haventracé betekent dus tijdswinst.

14. Haalbaar en betaalbaar

De realisatie van Ringland is mogelijk zonder enige euro 
belastinggeld. Het project kan voorgefinancierd worden via een 
democratische volkslening en/of Europese investeringsfondsen. 
De terugbetaling loopt via de opbrengst van de stadsontwikkeling 
boven op Ringland en de inning van de stadsbonus, een 
toegangsheffing tot het Ringland-tunnelsysteem. Een dergelijke 
stadsbonus kan afgestemd worden op maat van de stadsregio, 
zoals in Londen of Stockholm, of kan onderdeel worden van een 
breder systeem van rekeningrijden in heel Vlaanderen. Tegelijkertijd 
levert Ringland besparingen op in de sociale zekerheid door het 
gunstige effect op de volksgezondheid. 

15. Groot maatschappelijk draagvlak 

Een groot infrastructuurproject zoals een derde Scheldekruising 
heeft enkel kans op slagen als er ook een groot maatschappelijk 
draagvlak voor bestaat. Het BAM-tracé is van bovenuit 
doorgedrukt, verdeelt de stad en ontbeert de broodnodige steun bij 
de bevolking. Het ondervindt harde tegenkanting van actiegroepen 
die geen nieuwe snelweg in de stad willen en wordt juridisch met 
alle mogelijke middelen aangevochten (lopende procedure voor de 
Raad van State). 

De combinatie van het Haventracé met Ringland haalt de lont 
uit het juridische kruitvat, brengt rust in de stad en belooft een 
ambitieus project waar elke Antwerpenaar zich trots achter kan 
scharen.

Bekijk de bouw van de Ringland-tunnels op ringland.be/realisatie



• de overkappingsintentant voor zijn leefbaarheidsstudie uitgaat van een derde Scheldekruising met 
een tracé noordelijker in de haven en van de scheiding van lokaal en doorgaand verkeer op de hele 
Antwerpse Ring.

• de MER-studies Oosterweel en A102/R11bis samen moeten worden bekeken, in overleg met alle 
betrokkenen, om zo tot een gedragen afweging te komen, op te nemen in de ambitienota van de 
intendant.

• er eerst een aangepast en door iedereen gedragen ontwerp op tafel moet komen, zowel voor de 
rechteroever als voor de linkeroever, vooraleer de bouwaanvragen voor de Oosterweelverbinding 
kunnen worden ingediend.

• er op kosten bespaard wordt omdat het Haventracé budgettair veel gunstiger is dan het complexe 
BAM-tracé. 

• de spade op het vooropgestelde tijdstip in de grond kan omdat er geen nieuwe RUP-procedures 
moeten worden opgestart voor de aanleg van de Ring-tunnels.

Een groot infrastructuurproject zoals de derde Scheldekruising heeft enkel 
kans op slagen als er een groot maatschappelijk draagvlak voor is. 
De keuze voor de combinatie Haventracé-Ringland biedt die kans.

Kiezen voor het Haventracé
en Ringland betekent dat 

• De derde Scheldekruising realiseren op het BAM-tracé zou voor Antwerpen een historische 
vergissing zijn. 

• Met de keuze om het huidige tracé 3 km naar het noorden op te schuiven is een consensus binnen 
handbereik. Daardoor kan het aanhoudende conflictmodel rond de derde Scheldekruising na 
vijftien jaar eindelijk verlaten worden.

• Laten we met alle burgers en beleidsmakers samen onze schouders zetten onder dit breed 
gedragen project, over de bestuurlijke en partijgrenzen heen. Dat zal niet alleen in Antwerpen maar 
ook ver daarbuiten op veel enthousiasme onthaald worden. 

• De combinatie van het Haventracé en Ringland betekent een uitzonderlijke kans om de stedelijke 
structuur van Antwerpen grondig te vernieuwen: vlotter en veiliger verkeer, een leefbare omgeving 
met minder geluidsoverlast en schonere lucht, natuur- en klimaatvriendelijke investeringen, 
dynamische stadsontwikkelingen en toekomstgerichte citymarketing. We mogen die 
toekomstgerichte kans niet laten schieten. 

• Met dit ambitieuze project geraakt Antwerpen eindelijk uit de top drie van meest filegevoelige 
steden in Europa en plaatst het zich op de wereldkaart van meest leefbare steden.

Ringland is betaalbaar in de letterlijke zin. Figuurlijk is het onbetaalbaar!

Het Haventracé en Ringland 
bieden Antwerpen een historische 

kans. Laten we die grijpen! 
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