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Inleiding

De fiets- en voetgangersbrug aan
de IJzerlaan maakt de verbinding tussen
de districten Antwerpen en Merksem.
Ze vervangt de oude IJzerlaanbrug en sluit
naadloos aan op de fietsroutes naar en rond de
stad, zoals het Ringfietspad, het Singelfietspad
en de fietsostrade van Antwerpen naar Essen.
Veilig, vlot en aangenaam fietsverkeer krijgt
een duwtje in de rug.

Oosterweel is niet zomaar een bouwproject.
Het sluiten van de Ring rond Antwerpen is een
huzarenstuk. Belangrijker nog: de ambities van het
project reiken veel verder dan het realiseren van
grootschalige infrastructuurwerken. Oosterweel
gaat over mensen. Hoe zij wonen, werken of zich
ontspannen. Het draait om mobiliteit, maar ook om
milieu en gezondheid. Het gaat over leefbaarheid.
Oosterweel is belangrijk voor Antwerpen. Voor
zijn inwoners en zijn ondernemingen. Binnen de
stad, in de rand en ver daarbuiten. Oosterweel is
even belangrijk voor Vlaanderen. De metropool
en de omliggende regio’s zijn immers nauw met
elkaar verweven. Oosterweel is ook belangrijk op
Europese en internationale schaal: de Antwerpse
Ring is een Europees verkeersknooppunt en de
haven van Antwerpen maakt van Vlaanderen een
internationale logistieke hotspot. Oosterweel maakt
niet alleen de Ring rond. Oosterweel maakt ook de
cirkel rond: op het vlak van milieu, gezondheid en
burgerparticipatie. Oosterweel brengt samen.
Het project verbindt mensen, stadsdelen en regio’s.
Zo maakt Oosterweel mee ‘De Grote Verbinding’.
Oosterweel? Dat is ieder van ons. Dit magazine
neemt je mee in de vele verhalen die Oosterweel
maken tot wat het is.
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Waarom?

Waarom?

Waarom
Oosterweel?
Meer
levenskwaliteit
en een sterke
economie

D

e stad Antwerpen en de
haven zijn een belangrijk
knooppunt in Vlaanderen
en Europa. Het is daarom
essentieel dat Antwerpen
goed bereikbaar blijft en dat
verplaatsingen slim en vlot kunnen
gebeuren. Daarnaast trekt de stad
ook vele bewoners, bezoekers
en werknemers aan. Voor hen
is een leefbare en gezonde stad
erg belangrijk. Oosterweel grijpt
de kans om aan te tonen dat
levenskwaliteit en economie elkaar
kunnen versterken.
Oosterweel is een deel van het
Toekomstverbond, waar ook het
aanleggen van een ring rond de
stad deel van uitmaakt. Deze
tweede ring, ook wel haventracé
genoemd, maakt geen deel uit van de
omgevingsvergunning die Lantis in
2020 indient.Deze tekening is geen
waarheidsgetrouwe weergave van het
Oosterweel project.
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Veiliger
Nederland

E19

Het verkeer zal ook veiliger worden. Bij ongevallen is er bij een
vervolledigde Ring steeds een alternatief beschikbaar. Als
er in het zuiden een ongeval gebeurt, kan het verkeer
naar het noorden uitwijken en omgekeerd. Zo komt
de Ring niet bij elk ongeval helemaal vast te zitten.
Verder maken we het in- en uitvoegen op de
Antwerpse Ring overal veiliger, onder meer
op de op- en afritten op Linkeroever voor
de Kennedytunnel.

Vlotter

A12
E34
Knokke

E313
Hasselt

E17

De voordelen van het Oosterweelproject
zullen op vele fronten voelbaar zijn. In de
eerste plaats zal de vervolledigde Ring en de
uitbreiding van de op- en afritten zorgen
voor een vlotter verkeer. De verkeersdruk
op de lokale wegen neemt af, het
sluipverkeer in de woonwijken vermindert
en als bestuurder ben je sneller ter plaatse.
Daarbij zorgen de vele overstappunten
voor meer keuzevrijheid voor de reiziger.
Een flexibel gebruik van meerdere
vervoersmiddelen wordt hierdoor mogelijk.

Ruimer

Het Oosterweelproject zal ervoor zorgen
dat er meer ruimte vrijkomt. Die kan
ingevuld worden door extra groen, zoals
parken, bermen, wandel- en fietspaden.
Anderzijds biedt deze nieuwe open ruimte een
enorm potentieel aan stedelijke ontwikkeling.

Gent

A12
Brussel

E19
Brussel

Gezonder

Langs de volledige noordelijke Ring daalt het geluid
door het verkeer, waardoor een aangenamere omgeving
gecreëerd wordt voor voorbijgangers. Oosterweel heeft ook
een gunstige impact op de luchtkwaliteit in en rond Antwerpen.
De stad krijgt weer ademruimte; bewoners en bezoekers kunnen
vertoeven in een gezondere stad.

Dit is Oosterweel
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Ademruimte

is het doel van het Oosterweelproject

W

e willen op grote schaal ademruimte creëren: voor de
omwonenden, dankzij een leefomgeving die aangenamer,
luchtiger, rustiger, en ruimer zal worden, maar ook voor
de automobilist, die dankzij de Scheldekruising minder
zal moeten dringen voor zijn plaats op de weg.

Alexander
D’Hooghe
INTENDANT

Visualisatie van een mogelijke uitwerking van het toekomstige Ringpark Het Schijn

“ Oproep aan de bevolking: kom mee de
inrichting van de parken en de ruimtes op
en naast de Ring vormgeven. Blijf ons ideeën
aanleveren en ons onder druk zetten om het
werk te verbeteren.”
Onvoorstelbaar
complex project
Er bestaan nog overkappingen van
snelwegen, maar op zulke schaal
en met zulke verkeersstromen en
dwarsverbindingen, dat is heel
uniek. Ik heb nog nooit elders zoiets
gezien. Het Oosterweelproject is
een onvoorstelbaar complex project.
Er komt zoveel in samen, zoveel
dimensies, zoveel kennisdomeinen
en zoveel stakeholders. Dat
maakt het ongelooflijk boeiend en
impactvol op alle domeinen van de
maatschappij. Tegelijk maakt dat
het ook zeer moeilijk en fragiel. Het
vereist voortdurende verzorging,
bijsturing en aandacht.

6
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Flexibiliteit en snelheid
Een belangrijke succesfactor voor
het project is het vinden van een
evenwicht tussen flexibiliteit en
snelheid. We moeten het verlangen en
de wil hebben om voortdurend aan
het project te blijven sleutelen, het te
blijven aanpassen, het beter te maken
met nieuwe inzichten, en tegelijk
snel genoeg vooruitgaan. Die twee
elementen samen zijn onontbeerlijk.

Ingang nieuwe Scheldetunnel op Linkeroever

Dit is Oosterweel
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Hoe?

Hoe?

Een werk van
lange adem

O

osterweel is een project dat lééft. Het project dat
vandaag op tafel ligt, lijkt in de verste verte niet
meer op het plan dat twee decennia geleden bedacht
werd om de Ring te sluiten. De infrastructuurwerken
zijn de aanleiding geworden om Antwerpen heruit te vinden.
Om van mobiliteit de sleutel te maken tot een leefbare en
welvarende regio. En ook de toekomst brengt zonder twijfel
nieuwe kansen en uitdagingen.

In 1993 was Antwerpen
‘Europese culturele hoofdstad’.
De Scheldestad schitterde,
maar dacht ook na over haar
geschiedenis en toekomst, over
haar kwaliteiten en zwakke
punten, over de ingrepen die
de stad en haar omgeving
konden klaarmaken voor
de 21ste eeuw. In het kader
van het project ‘Stad aan
de Stroom’, kwam voor de
eerste keer de idee van een
reorganisatie van de Ring
bovendrijven, inclusief de
creatie van een groot park.
Eind jaren negentig groeide
ook het inzicht dat een sluiting
van de Ring zich opdrong als
8
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antwoord op de toenemende
verkeersdrukte.

Kritiek én oplossingen
In 2002 richtte de Vlaamse
Regering de BAM
(Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel) op, de
voorloper van het huidige
Lantis, bouwheer van de
Oosterweelverbinding. De
BAM moest instaan voor de
realisatie van het ‘Masterplan
Antwerpen’, dat een globale
aanpak van de Antwerpse
mobiliteitsproblematiek
beoogde. Naast het
verbeteren van de

Ondertekening van het Toekomstverbond. 15 maart 2017

Breed gedragen project
De Lange Wapper sneuvelde in 2009 tijdens
een volksraadpleging. De mogelijke overkapping
van de Ring kwam geleidelijk in beeld en in
2014 zag Ringland het levenslicht. Er werd
gemobiliseerd, gedebatteerd en geprocedeerd.
Om de knoop te ontwarren, stelde de Vlaamse
Regering eind 2015 Alexander D’Hooghe,
professor architectuur en urbanisatie, aan
als intendant. Met succes: in 2017 sloten
de overheid en de drie burgerbewegingen
het ‘Toekomstverbond’, een akkoord dat de

verkeersafwikkeling, was
er ook de ambitie om meer
duurzame transportmodi
te gebruiken (zoals het
openbaar vervoer en de fiets)
en een ‘modal shift’ van het
goederentransport naar de
binnenvaart te realiseren.
In 2005 volgde een eerste
test voor grootschalige
infrastructuurwerken in
Antwerpen: het wegdek van
de Ring werd grotendeels
vernieuwd omdat dat
dringend nodig was, maar
er veranderde nog niets aan
de verkeersstromen of de
omgeving.
Hetzelfde jaar werd de idee
van ‘de Lange Wapper’,
een groot viaduct over het
Albertkanaal, gelanceerd. Het
was het startpunt van een
levendig debat over mobiliteit
én leefbaarheid. Organisaties
als stRaten-generaal en
Ademloos toonden zich
kritisch én gingen op zoek
naar alternatieve oplossingen.

krijtlijnen van een doordacht, evenwichtig en
breed gedragen Oosterweelproject vastlegde dat
zowel inzet op mobiliteit als op leefbaarheid.

Tijsmans Tunnel

Oosterweelverbinding

Liefkenshoek Tunnel

Beveren Tunnel

E34
Regional and
local Trafﬁc
Interregional
and international
Trafﬁc

Deze moeizame besluitvorming werd
uiteindelijk de grote sterkte van het
Oosterweelproject: de sterk doorgedreven
burgerparticipatie en draagvlakcreatie, de
openheid voor nieuwe oplossingen en inzichten,
de bereidheid om permanent bij te leren en bij te
sturen. Of hoe een moeilijke geschiedenis zich
vertaalde in een toekomstgerichte aanpak die
steeds naar de beste oplossingen zoekt...

A12

E19

R2

E34

R1
E313
R1

E17
E19
A12

E19

Haventracé
Naast het sluiten van de Ring, streeft
het Toekomstverbond ook naar een
‘noordelijk alternatief rond de stad’
of het zogenaamde ‘Haventracé’.
Daardoor zal de Ring op termijn voor
stedelijk verkeer dienen. Het verkeer
dat enkel rond de stad moet en het
havenverkeer worden zoveel mogelijk
omgeleid. Hiervoor zal een systeem
van verkeerssturing komen. Niet alleen
het verkeer op de Ring, maar ook het
sluipverkeer in de stad en in omliggende
gemeenten wordt zo verminderd.
De concrete uitvoering van het
Haventracé is momenteel nog niet
ingepland.

Dit is Oosterweel
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“ De evolutie die het dossier van de
Oosterweelverbinding heeft ondergaan,
van een puur infrastructuur- en
mobiliteitsverhaal naar een innovatief,
participatief leefbaarheidsproject, zal zeker de
nodige aandacht krijgen over de landsgrenzen.
Het zet ons ongetwijfeld terug op de kaart.”

Leefbaarheid &
economische groei
gaan vandaag
hand in hand

Lydia
Peeters
V L A A M S M I N I S T E R VA N
MOBILITEIT EN OPENBARE
WERKEN

V

laanderen is steeds het
knooppunt geweest van
handel en logistiek. Of
het nu Brugge, Gent
of Antwerpen was, handel en
transport hebben ons steeds
welvaart opgeleverd. We hebben een gunstige ligging, maar
we moeten hier wel in blijven
investeren.

10
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Leefbaarheid en
economische groei
Vroeger was de Ring rond
Antwerpen dé verkeersader
die van de Antwerpse regio
het logistieke centrum
van Noordwest-Europa
maakte, vandaag is dezelfde
Ring bijna de grootste
belemmering.

helaas nog niet wakker.
Dat is nu gelukkig anders.
Economische groei en
leef baarheid gaan vandaag
hand in hand.
De logistieke ontsluiting
van de Antwerpse haven
hoort niet thuis rond de
woonkernen. Daarom
zijn de investeringen in
het haventracé, verdere
spoorontsluiting en het
Albertkanaal noodzakelijk.
Een vlotte ontsluiting
verhoogt niet alleen de
leef baarheid, het zal ook de
economische groei verder
stimuleren.

Antwerpen als poort
In mijn thuisregio zeg ik
altijd: “Antwerpen, dat is de
poort naar Limburg”. Wat
goed is voor Antwerpen, zal

ook goed zijn voor Limburg.
De komende jaren maken
we van het Albertkanaal
een snelweg voor de
binnenvaart, waarbij we door
het verhogen van de bruggen
de vrachtcapaciteit enorm
zullen vergroten. Dat schept
niet alleen logistieke, maar
ook bredere economische
mogelijkheden voor Limburg.

Samenwerking
tussen alle actoren
De kracht van een project
zoals Oosterweel en het
Toekomstverbond zit in een
goede verstandhouding van
alle betrokken actoren. Alle
neuzen moeten in dezelfde
richting wijzen. Als Vlaams
minister voor Mobiliteit en
Openbare Werken, ben ik
zeer gemotiveerd om mijn
steentje hieraan bij te dragen.

We kunnen het ons niet
permitteren dat onze
Antwerpse regio stilaan
dichtslibt. Evenmin kunnen
we het ons veroorloven
dat de Antwerpenaar alle
lasten van logistiek tot in
zijn woonomgeving moet
ondergaan. De inbedding
van de huidige Ring was
een oplossing voor de
economische ontwikkeling
in de jaren zestig. Over
leef baarheid lag men toen
Dit is Oosterweel

11

Antwerpen
wordt een meer

open stad

Stemmen uit het veld

A

l in de achttiende eeuw noemden diplomaten België de ‘Boulevard de l’Europe’. Sinds de middeleeuwen ligt Antwerpen
op een kruispunt van wegen. Tegelijk is Antwerpen altijd een
vrij besloten stad geweest: omsnoerd door de Schelde en zijn
omwallingen met brede grachten. Door het rechttrekken van de
Scheldekaaien rond 1880 verdween ook de oude stadskern en keerde de stad haar rug naar de rivier. We herconcipiëren nu de kade
en tegelijk is er het Oosterweelproject. Hierdoor wordt de stad voor
het eerst sinds de middeleeuwen voorgoed verlost van het keurslijf
van grachten. In de plaats van de Ring, krijgen we nu open groene
zones. Rond de Ring zullen we een gelijksoortig fenomeen van culturele verstrengeling krijgen zoals we gezien hebben bij het project
Park Spoor Noord.

Herman
Van Goethem
HISTORICUS EN RECTOR
UNIVERSITEIT ANT WERPEN

Beter project dankzij
burgerparticipatie
Oosterweel is een groot
project, en dat vraagt tijd.
Maar alles gaat vlugger
voorbij dan je denkt. De
lange voorbereiding zie
ik niet als tijdverlies.
De burgerparticipatie
en het nieuwe
besluitvormingsproces
hebben hun nut gehad.
Er werden fundamentele
aanpassingen doorgevoerd.
Dat heeft niet alleen
consensus, maar ook een
beter project opgeleverd.
Als Universiteit doen we
nu zelf ook veel meer aan
participatie, aan interactie
met burgers en het
middenveld. Er ontstaan
nieuwe overlegstructuren
waarbij meer beroep gedaan
wordt op expertise uit het
veld. In die zin heeft het
project ook het collectief
denkpatroon veranderd.

Universiteit als voorbeeld

“ Historisch gezien is
Oosterweel zeer interessant.
Voor het eerst sinds de
middeleeuwen worden we
verlost van het keurslijf
van grachten.”

We zien nu al dat onze
studenten en ons personeel
zich sterk hebben aangepast.
Er is een duidelijke
verandering in de wijze
waarop men naar de stad
komt. Het autogebruik is
sterk afgenomen. Meer dan
de helft van ons personeel
komt met de fiets naar de
universiteit. We hebben ons
beleid er ook op afgestemd:
we investeren continu
in fietsinfrastructuur en
laadpalen. Daardoor zijn we
een van de grote bedrijven in
Antwerpen die het best scoort
qua fietsgebruik.

Dit is Oosterweel
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Wat?

Wat?

Bouwstenen
van Oosterweel

H

et Oosterweelproject is niet alleen groot en complex, het werd de voorbije jaren
stelselmatig verbeterd om zo tot een ambitieus, maar tegelijk haalbaar en betaalbaar
project te komen. Een veelgestelde vraag is dan ook: “wat wordt het nu eigenlijk?”
Op de volgende bladzijden leest u meer over de belangrijkste ‘bouwstenen’
van Oosterweel. Oosterweel streeft naar een betere mobiliteit én meer leefbaarheid in
en rond Antwerpen. Het is veel meer dan een bouwproject, maar de infrastructuur vormt
een belangrijke basis. Wat houden die infrastructurele ingrepen precies in?

1

De Ring Rond
sluiten van
de Ring

Overkappingen
en groene
bermen

Een voltooide Ring
De Ring van Antwerpen wordt fundamenteel hertekend door drie ingrepen:

Ondertunneling
Een extra ondertunneling
van de Schelde maakt
de Ring rond, en er
komen tunnels onder
het Amerikadok en
Albertkanaal.

2

Overkapping
Op andere plaatsen wordt
de Ring overkapt of
overkapbaar gemaakt door
het verdiepen van de Ring.
Op verschillende plaatsen
krijgt de Ring een ‘dak’,
dat mogelijkheden biedt
voor groen en stedelijke
ontwikkeling.

3

Fietsinfrastructuur
en knooppunten
Naast de ingrepen aan de Ring, helpt het Oosterweelproject ook
mee de modal shift realiseren. De voorbije jaren werd er al heel
wat gerealiseerd, de komende maanden en jaren wordt er verder
geïnvesteerd in fietspaden, Park & Rides en overstappunten die
reizigers toestaan om vlot van het ene vervoersmiddel op het
andere over te stappen (combimobiliteit).

14

Inbedding
Waar de overkapping
vandaag nog niet gepland
is, wordt er gezorgd voor
een zachte inbedding. Er
komen groene bermen die
het geluid bufferen en de
Ring uit het zicht houden.

Ringparken
Tal van leefbaarheidsprojecten transformeren de
bredere omgeving en dragen bij aan meer levenskwaliteit
voor omwonenden. Langs de Ring worden een reeks
Ringparken aangelegd.

Dit is Oosterweel

de noordelijke
Ring wordt verdiept
en overkapbaar
gemaakt

Fietsnetwerk +
Overstappunten

Eerste
Ringparken
Oosterweel is een deel van het
Toekomstverbond, waar ook het
aanleggen van een ring rond de stad deel
van uitmaakt. Deze tweede ring, ook wel
haventracé genoemd, maakt geen deel
uit van de omgevingsvergunning die
Lantis in 2020 indient.Deze tekening is
geen waarheidsgetrouwe weergave van
het Oosterweel project.

Dit is Oosterweel
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1

Een voltooide Ring

Ondertunneling
Aan de noordzijde van de
Ring zorgen de Scheldetunnel
en de Kanaaltunnels voor het
sluiten van de Ring (ook voor
fietsers) en voor vlotter en
veiliger verkeer.

Een nieuwe
Scheldetunnel...
Onder de Schelde wordt
een derde snelwegtunnel
gebouwd: de Scheldetunnel.
Er is immers nood aan extra
Scheldekruisende capaciteit
omdat de Kennedytunnel
en met momenten ook
de Liefkenshoektunnel
verzadigd zijn. Met de nieuwe
Scheldetunnel komt er een
rechtstreekse verbinding
tussen Linkeroever en
Rechteroever aan de
noordkant van de stad en
ten zuiden van de haven.
Het snelwegverkeer krijgt
zo een bijkomend alternatief
om de Schelde te kruisen,
naast de Kennedy- en
de Liefkenshoektunnel.

Het noordelijk deel van
Antwerpen en de haven
worden beter ontsloten.
De verkeersdruk op de
Kennedytunnel, het zuidelijke
deel van de Ring en het
sluipverkeer in de stad en
de districtengordel nemen
hierdoor af.
Door het voltooien van de
Ring kan het verkeer ook beter gestuurd worden bij grote
drukte of ongevallen. Er zal
gebruik gemaakt worden van
een sturingsmechanisme dat
zorgt voor een evenwichtige
en vlotte doorgang over de
drie Scheldekruisingen: Kennedytunnel, Liefkenshoektunnel en Scheldetunnel. Zo
wordt de bereikbaarheid van
de Antwerpse regio verzekerd.

...ook voor fietsers
Ook fietsers kunnen via de
nieuwe Scheldetunnel vlot
en veilig naar de stad en de
haven komen dankzij een
afzonderlijke fietskoker van 6
meter breed. Op Rechteroever

zal het fietspad aansluiten op
de Scheldedijk richting haven
en richting de Royerssluis
en het Eilandje. Op
Linkeroever is er aansluiting
op de fietspaden richting
de Charles de Costerlaan
en richting Zwijndrecht en
Waaslandhaven. Bovendien
is de tunnel dankzij hellingen
bereikbaar zonder trappen
of liften.

Kanaaltunnels
Via het nieuwe
Oosterweelknooppunt dat
op- en afritten voorziet
richting de haven en het
noorden van de stad, zal de
Scheldetunnel aansluiten op
de Kanaaltunnels, die onder
het Albertkanaal lopen.
Dankzij deze Kanaaltunnels
kan het verkeer vlot
aansluiten op de
Antwerpse Ring,
zowel van en naar
Nederland als
van en naar
Brussel en
Hasselt.

6m

breed

Visualisatie van hoe het Knooppunt St. Anna Linkeroever, met ecobrug en fietsverbinding, er zou kunnen uitzien

Overkapping
Dankzij het verdiepen van de
Ring, wordt het mogelijk om
de snelweg te overkappen.
De Ring vormt zo geen
ruimtelijke barrière meer en
er ontstaat meer ademruimte
voor de stad. De extra ruimte
laat onder meer toe om
extra fietsinfrastructuur en
Ringparken aan te leggen.
Naast de delen van de Ring
die ondertunneld worden, is
er een overkapping voorzien
op volgende plaatsen:
• van de Oosterweelknoop
wordt bijna de helft
overkapt. Hierdoor zal de
groenzone rondom de vijver
van het Noordkasteel in
verbinding staan met de
zone rondom de kerk van
Oosterweel.
• Aan de Groenendaallaan
en het Station Luchtbal
komt een overkapping
van 850 meter en worden
fiets en openbaar vervoer
vlot op elkaar aangesloten
om combimobiliteit te
stimuleren.

• Ten zuiden van het
Albertkanaal, bovenop
de nieuwe Antwerpse Ring,
ontstaat een nieuw gebied
van ongeveer 10 ha.
• Aan het Sportpaleis wordt
een aanzienlijk stuk van de
Antwerpse Ring overkapt.
Hierdoor wordt de
Slachthuiswijk verbonden
met de Kronenburgwijk in
Deurne.
• Het stuk ter hoogte van
Hof ter Lo krijgt een
overkapping van bijna 100
meter breed, waardoor er
een verbinding ontstaat
van het Rivierenhof naar
Borgerhout.
Waar er vandaag geen
overkapping wordt voorzien,
wordt de infrastructuur
zo gebouwd dat er in de
toekomst wel een overkapping
mogelijk is – de noordelijke
Ring wordt overkapbaar
gemaakt.
Op pagina 24 tot 26 lees je
meer over de overkappingen
in de Zone Lobroekdok &
Het Schijn.

Veelgestelde vragen
over de overkapping
Wordt heel de Ring overkapt?
Oosterweel is één van de grootste
projecten van Vlaanderen.
Fasering is dus aan de orde.
Rekening houdend met financiële
haalbaarheid zal de Ring
prioritair overkapt worden op
zorgvuldig uitgekozen plaatsen:
daar waar een overkapping
het grootste verschil maakt
voor de omgeving. Daarnaast
moet bij het plannen van de
overkappingen onder meer
rekening gehouden worden
met de tunnelveiligheid en
luchtkwaliteit. De rest van
de noordelijke Ring wordt
zo heraangelegd dat een
overkapping in de toekomst
mogelijk is.

Hoe zien die
overkappingen eruit?
De noordelijke Ring wordt
verdiept zodat die volledig
onder het grondoppervlak
ligt, waardoor de overkapping
het mogelijk maakt om wijken
naadloos met elkaar te verbinden.
Er ontstaat ruimte voor meer
groen en stedelijke ontwikkeling.
De precieze vormgeving wordt
nog uitgewerkt.

Dwarsdoorsnede van het ontwerp van de nieuwe Scheldetunnel met fietskoker
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Wat?
Tegen wanneer zal de Ring
volledig overkapt zijn?
De effectieve realisatie van een
volledige overkapping is op dit
ogenblik niet gepland. Voor het
overkappen van de Ring werd
er prioritair naar het noordelijk
deel van de stad gekeken,
omdat met een relatief beperkte
bijkomende investering een groot
verschil kan worden gemaakt op
het vlak van leef baarheid. De
heraanleg maakt een toekomstige
overkapping van de andere delen
van de noordelijke Ring mogelijk.

  Inbedding

Gerenderd overzichtsbeeld van de Oosterweelknoop

De overkappingen die nu
worden voorzien zijn zorgvuldig
uitgekozen. Ze liggen op
plaatsen waar ze de oversteek
dwars over de Ring verbeteren,
waar er ‘nabij groen’ dicht bij
woongebieden kan gerealiseerd
worden, waar belangrijke
stedelijke plekken doorgezet
worden over de Ring (zoals
Rivierenhof ) en waar het
bijdraagt tot het creëren en
versterken van een ecologische
stadsader langs de Ring.

Wat zijn de voordelen van
de overkapping?
Dankzij de overkapping worden
verschillende stadsdelen terug
met elkaar verbonden. De
overkappingen creëren nieuwe
ruimte, die kan ingevuld worden
met groen en ook mogelijkheden
biedt voor stedelijke
ontwikkeling. Tegelijkertijd
zorgt de overkapping ook voor
een sterke vermindering van de
geluidshinder en lokaal voor een
betere luchtkwaliteit: op het dak
van de Ring zal de lucht van veel
betere kwaliteit zijn dan ze nu is
langs de Ring.

we te hoge concentraties van
uitlaatgassen en worden ze
evenrediger verspreid.
Ook tunnelveiligheid,
verkeersveiligheid en
verkeersmanagement zijn
cruciaal. De Ring krijgt
grote hoeveelheden verkeer te
verwerken en er zijn veel open afritten. Door de nabijheid
van de haven rijden in deze
tunnels bovendien relatief veel
vrachtwagens met gevaarlijke
producten. Om bij een ongeval in
de tunnel de schade en het aantal
slachtoffers te beperken, hebben
deze een maximale lengte.

2

Ringparken

Oosterweel gaat
gepaard met een reeks
leef baarheidsprojecten
die de bredere omgeving
van de Ring grondig
zullen transformeren
onder de vorm van een
aantal Ringparken en een
fietsverbinding over de
Schelde.* Deze projecten
zullen ervoor zorgen dat er
rond de Ring een aangenaam
landschap ontstaat, met veel

ruimte voor parken en extra
fietsinfrastructuur. Ze zijn
gebaseerd op voorstellen
van ontwerpteams die
worden uitgetekend in
samenspraak met burgers,
experten, overheden,
burgerbewegingen, de haven,
de intendant en Lantis.
Over de Ringparken
Lobroekdok en Het Schijn
lees je meer op pagina 24-26.

Waar er nog niet overkapt
wordt, krijgt de Ring een
zachte inbedding in het
landschap. Dankzij een
groene buffer wordt de
hinder van de Ring op
de omliggende omgeving
beperkt en wordt de
leefbaarheid sterk verbeterd.
Groene bermen bufferen
het geluid en zorgen
ervoor dat de Ring uit
het zicht ligt. Langs heel
wat delen van de Ring
zal het bermenlandschap
aansluiten op parkzones.
Waar bermen niet mogelijk
zijn of onvoldoende hoog
kunnen gemaakt worden zijn
bijkomende geluidsschermen
voorzien. Bovendien wordt er
overal gebruik gemaakt van
geluidsarm wegdek.

Bron: antwerpenmorgen.be

Waarom zijn er onderbrekingen
in de overkapping?
Veiligheid en gezondheid zijn
topprioriteiten. Om beide
redenen is het nodig om de
overkapping te onderbreken.
In de eerste plaats moeten
we rekening houden met de
luchtkwaliteit. De openingen zijn
enerzijds nodig om uitlaatgassen
af te voeren. Zo vermijden
18
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*R
 ingpark Zuid, Ringpark Groene Vesten en de Scheldebrug maken geen deel uit
van de Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Lantis in 2020.
Visualisatie van hoe de overkapping aan de Groenendaallaan er zou kunnen uitzien
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3 Fietsinfrastructuur
	

en
mobiliteitsknooppunten

Oosterweel werkt ook aan
de uitbreiding van andere
mobiliteitsinfrastructuur om
de ‘modal shift’, de beweging
naar meer duurzaam en/
of filevrij vervoer, mee waar
te maken.
De voorbije jaren werd
er, in het kader van het
Masterplan Mobiliteit,
al heel wat gerealiseerd,
zoals bijkomende
tramlijnen (Noorderleien,
Bernardsesteenweg, de
lijn Deurne-Wijnegem),
fietspaden in de haven, ... De
komende maanden en jaren
wordt er verder geïnvesteerd.
Er wordt gewerkt
aan zogenaamde
mobiliteitsknooppunten.
Dat zijn locaties waar
bijvoorbeeld automobilisten
de overstap kunnen maken
naar filevrije vervoersmodi,
zoals openbaar vervoer,
fiets en deelsystemen. Deze
knooppunten kunnen zich
situeren aan treinstations
(bv. Antwerpen-Zuid,
-Berchem en Luchtbal) of
Park & Rides (er wordt bv.
een nieuwe P&R gebouwd
op Linkeroever, die optimaal

aansluit op fietspaden en
openbaar vervoer).

D

it magazine gaat over de
Oosterweelverbinding; het rondmaken
van de Ring en een heel aantal
infrastructuurprojecten die hieraan
gelinkt zijn. Oosterweel maakt op zijn
beurt deel uit van De Grote Verbinding,
waarmee Antwerpen en Vlaanderen
aan een stad en regio werken waar het
goed is om te wonen, te werken, te
ondernemen en op bezoek te komen.

Er wordt een heus
fietsnetwerk uitgebouwd.
Zowel op Linker- als op
Rechteroever worden de
fietsverbindingen fors
uitgebreid en ook voor fietsers
wordt de Ring rondgemaakt.
Fietsverkeer krijgt zo vaak als
mogelijk eigen infrastructuur,
om het aantal kruisingen met
autoverkeer te beperken. Zo
wordt fietsen comfortabeler,
veiliger en vlotter.
Op Rechteroever wordt
het Ringfietspad verlengd
tot Ekeren: vanaf Deurne
krijgt het Ringfietspad een
vervolg naar het noorden,
dat aan het Albertkanaal
aansluit op de fietsbrug van
de IJzerlaan en vervolgens
verder door Merksem en
Luchtbal loopt tot in Ekeren.
Aan de overkappingen
aan de Groenendaallaan
en Schijnpoortweg komen
nieuwe fietsbruggen en
-onderdoorgangen. Zo
ontstaat een vrijliggend
Ringfietspad van 5,3 km
lang, zonder een enkele
kruising met het wegverkeer.

De Grote
Verbinding

De Grote Verbinding gaat over het geheel
aan projecten die van Antwerpen een beter
bereikbare en meer leefbare plek maken.
Op Linkeroever komen
er ook heel wat fietspaden
en -verbindingen bij, met
vrijliggende fietspaden
van Zwijndrecht naar
Waaslandhaven, van
Kennedy- naar Scheldetunnel
en van Waaslandtunnel naar
Waaslandhaven.
Een aparte fietskoker in de
Scheldetunnel verbindt
de nieuwe fietspaden
op beide oevers met
elkaar. De mogelijke bouw
van de Scheldebrug, een
fietsverbinding ter hoogte
van de Kennedytunnel, zou
het sluitstuk vormen van het
volledige fietsnetwerk op
beide oevers van de Schelde.
Er wordt nog bestudeerd of
de bouw van een brug op de
voorziene locatie mogelijk is.

Deze grootse plannen lukken enkel als iedereen
er de schouders onder zet. De afgelopen jaren
hebben de stad, de haven, de burgerbewegingen,
Lantis en andere partners samen met de
intendant de plannen vormgegeven
voor de Oosterweelverbinding en de
Ringparkprojecten. Het volledige
toekomstproject kreeg de
toepasselijke naam ‘De
Grote Verbinding’.

Meer weten?
Voor uitgebreide, up-to- date informatie
over Oosterweel kan je terecht
op www.oosterweelverbinding.be.
Je kan ons ook volgen op Facebook
en Instagram.

20
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915 MILJOEN
EXTRA VOOR
LEEFBAARHEID

Laten we heel duidelijk zijn:
aan de bouw van de nieuwe
Oosterweelverbinding zal
geen euro belastinggeld
worden gespendeerd. Wel
aan de leefbaarheidsprojecten
die we gelijktijdig mee
gaan bouwen.
Vanwaar het geld dan komt?
Lantis gaat voor 3,6 miljard
euro lenen. Net zoals iemand
die zijn huis bouwt en gaat
lenen bij een bank. Dat
bedrag wordt volledig, dus
voor 100%, terugbetaald door
middel van de tolgelden die
22
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de komende 35 tot 40 jaar
zullen geïnd worden bij de
weggebruikers.

bijkomend investeren in een
sterk verbeterd project! Een
absolute win-win situatie dus.

We hebben er enkele jaren
geleden bewust voor gekozen
om geen geld te lenen bij
banken, maar wel bij de
Vlaamse overheid. De reden
hiervoor is simpel: lenen
bij een overheid is veel
goedkoper dan lenen bij een
bank. Op die manier kan
Lantis veel kosten besparen
en dat uitgespaarde geld

De Vlaamse regering leent
aan Lantis 2,6 miljard
euro, via de uitgifte van
een soort obligaties.
Aanvullend leent ook de
Europese Investeringsbank
1 miljard euro. Dit laatste
is een absoluut teken van
vertrouwen van de Europese
Investeringsbank in het
project.

“ Aan de bouw van de nieuwe
Oosterweelverbinding zal geen
euro belastinggeld worden
gespendeerd.”

g
din

bin

1.000.000.000
Overeenkomst tussen EIB
en Vlaams Gewest

1.172.235.000
Eigen vermogen
/ Kapitaal

Deze 915 miljoen euro zal
de volgende
jaren worden
samengebracht in het
zogenaamd
‘overkappingsfonds’. Alle
niet gebruikte
budgetten van
de Vlaamse administratie voor openbare werken, zullen
worden getransfereerd
naar dit fonds, waarmee
het eerste deel van de leef baarheidsprojecten wordt betaald. Dit
voor een totaalbedrag van 1,25 miljard euro, waarvan we nu al voor 915
miljoen euro werken laten starten.

2.600.000.000
FinancieringsFinancieringsovereenkomst
bronnen
Vlaams Gewest
(EUR)

n
Fi

VOORZIT TER RA AD
VA N B E S T U U R L A N T I S

an

Een vraag die, terecht, vaak
wordt gesteld is: “wie gaat dat
allemaal betalen?” Vaak volgt
dan ook meteen de grootste
misvatting, namelijk dat het
zou betaald worden door
de overheid en dus met ons
belastinggeld.

David
Van Herreweghe

g Ooster weelver

W

e bouwen hier het allergrootste, maar
meteen ook het duurste project dat ooit in
ons land werd gerealiseerd. Sterker nog: met
zijn circa 4,5 miljard euro is het 3 keer zo
duur als het grootste bouwproject tot nu toe in België,
de Josafat-spoortunnel in Brussel.

in
c ier

Wie gaat
dat betalen?

Daarnaast kreeg Lantis van de
Vlaamse Regering ook groen licht
om reeds voor 915 miljoen euro aan
leef baarheidsprojecten meteen mee in
uitvoering te nemen. Werken met werken
combineren, verhoogt de efficiëntie en
maakt het goedkoper. Bovendien
wordt hiermee een sterk
signaal gegeven: ook de
leef baarheidsprojecten
en de overkapping
worden vanaf
het begin mee
voorzien.

Mocht het overkappingsfonds trager
‘gespijsd’ geraken, zal Lantis borg staan
voor de verdere uitvoering van de werken
en desgevallend een deel pre-financieren
vanuit zijn sterk eigen vermogen. Lantis
bezit namelijk een eigen vermogen van
meer dan 1,1 miljard euro, waarvan
circa 700 miljoen euro vrije cashbuffer.
Dit moet ruim volstaan om de werken
te allen tijde te kunnen verderzetten
en Antwerpen de volgende 10 jaar ook
daadwerkelijk te geven wat werd beloofd.
Een woord is een woord.

Dit is Oosterweel
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Ringpark Lobroekdok
& Het Schijn

I

n juni 2018 heeft de Vlaamse
Regering 18 leefbaarheidsprojecten
geselecteerd die uitgevoerd zullen
worden in het kader van De Grote
Verbinding. De omgeving van Het
Schijn en Lobroekdok zijn nauw met
elkaar vervlochten, onder invloed
van de grote infrastructuurprojecten
die er de voorbije 150 jaar werden
gerealiseerd: de spoorwegen,
goederen- en rangeerstations,
de aanleg van de Ring met
het viaduct van Merksem, het
waterzuiveringsstation, het
Sportpaleis en de Lotto Arena, ...
De overkapping van de Ring
vormt een unieke gelegenheid
om deze omgeving drastisch
te transformeren.
Hoewel de transformatie van
deze zones niet rechtstreeks
deel uitmaken van het
Oosterweelproject, worden
ze er wel door mogelijk
gemaakt. De werken van het
Oosterweelproject vormen
immers de basis waarop
deze groene zones gebouwd
kunnen worden.
Schijnpoort is een belangrijk
scharnier in de hertekening
van deze zone. De weinig
aantrekkelijke, autogedomineerde infrastructuur
van Schijnpoort wordt
omgevormd tot een
multimodale knoop,
met aandacht voor álle
weggebruikers, meer groen en
een meer stedelijk karakter.
Daartoe wordt de hele
verkeerssituatie aangepast:
het viaduct van Merksem
verdwijnt en de Ring wordt
deels overkapt.
24
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De omgeving van de Ring
krijgt hier twee grote
parkzones:
Ringpark Lobroekdok
vertrekt aan de noordkant
van Schijnpoort en loopt door
tot aan het Albertkanaal.
Door de afbraak van
het viaduct, de sanering
van het (in de toekomst
versmalde) Lobroekdok en
de overkapping van een deel
van de snelweg, ontstaat een
enorm potentieel: groene
ruimte in een tot nu toe erg
verhard gebied, recreatie,
gemengde stadsontwikkeling
en nieuwe verbindingen
tussen Dam, Merksem en
Kronenburg.
Ringpark Het Schijn
vertrekt aan de noordkant
van Schijnpoort en loopt
tot aan het Rivierenhof.
Centraal in het park ligt het
Schijn, de vergeten rivier van
Antwerpen. Na de werken
aan de Oosterweelverbinding
kan het Schijn geïntegreerd
worden in een langwerpig

Plan van hoe het toekomstige Ringpark Het Schijn eruit kan zien

landschapspark langs de
snelweg. Ter hoogte van
Hof Ter Lo vormt een
groene overkapping de
verbinding tussen Borgerhout
en Deurne, en tussen de
dichtbebouwde wijken en het
ruime Rivierenhof.

Het ontwerp van deze zone wordt in de
volgende fase verder uitgewerkt door het
nieuwe ontwerpteam Ringpark Het Schijn, in
samenwerking met de lokale stakeholders en in
co-creatie met een brede groep wijkbewoners.

Welke winsten
levert het op?
• De af braak van het viaduct van
Merksem en een overkapping ter hoogte
van Steenborgerweert en het Sportpaleis
creëren ruimte voor een Ringpark tot aan de
oevers van het Albertkanaal. Het Ringpark
biedt een antwoord op het groentekort
in de wijken Kronenburg en Dam. Een
overkapping ter hoogte van Trix aan Spoor
Oost verbindt Deurne Noord met het hart
van Borgerhout en het Rivierenhof.

Visuele voorstelling van hoe het zuidelijke deel
van het Ringpark Lobroekdok eruit zou kunnen zien

• G roene uitlopers tot in de wijken Dam,
Kronenburg, Oud-Merksem en Nieuwdreef
geven ruimte aan verschillende wijkfuncties
zoals sportvelden, speeltuinen, een jeugden wijkhuis, buurtpleintjes of volkstuinen
en verbinden deze ook. Verder vermindert
het Ringpark Schijnpoort het groentekort
in Borgerhout en Deurne, dankzij vlotte
verbindingen voor buurtbewoners, naar en
over de nieuwe kap.
Dit is Oosterweel
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Stemmen uit het veld

Een betere mobiliteit
voor Antwerpen,
de haven én voor Vlaanderen
Koen Kennis
ANT WERPS SCHEPEN
VOOR MOBILITEIT
Visualisatie van hoe de omgeving van het Lobroekdok eruit zou kunnen zien

• Op het nieuwe plein
aan het Sportpaleis en
de Lotto Arena kunnen
muziek- en sportliefhebbers
verzamelen voor en
na evenementen. De
grote drukte wordt
zo beter gespreid. Er
komt een hoogwaardige
publieke ruimte rond het
Sportpaleis en de overlast
door bezoekers voor
de omliggende wijken
vermindert.
• De randen van de parken
worden ingericht met
woningen, winkels en
andere voorzieningen. Zo is
er meteen sociale veiligheid
en wordt het tekort aan
voorzieningen opgevangen.

D

e Oosterweelverbinding
maakt de Ring rond en
zorgt voor een betere
mobiliteit voor Antwerpen, de haven én voor Vlaanderen. De overkapping stuurt
in de toekomst auto’s onder de
grond en verbindt bestaande
en nieuwe wijken aan beide
kanten van de Ring, met meer
groen en schonere lucht.

• Er worden veilige
fiets- en voetgangersverbindingen gelegd,
zowel in de lengte van
de Ringfietssnelweg als
in de dwarse richtingen
tussen wijken. Fietsers en
voetgangers krijgen toegang
tot bestaande en nieuwe
groene ruimtes.
• Op de niet-overkapte delen
van de Ring reduceren
slimme combinaties van
groenschermen en
-bermen geluidshinder en
luchtvervuiling.
• De nabijheid van
het Ringspoor biedt
extra kansen voor
stadsontwikkeling en
de ontwikkeling van een
multimodale knoop aan
station Schijnpoort.

• Het Schijn wordt
geïntegreerd in het
landschap, en met de input
uit de studie water en
energie zorgen we voor een
betere waterbuffering in
Deurne en spelen we in op
de voorspelde toename aan
intensieve regenval.
• De huidige
waterzuiveringsinstallatie, het
pompgebouw en de
zandvang worden ingezet
als leerplatform over
water in de stad. Het
voorgestelde waterpark van
Team Oost wordt via een
proefopstelling alvast getest
op een kleinere overkapping
in het verlengde van
Schijnpoort.
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Dit project is zo ambitieus
dat we gerust kunnen stellen
dat we het Antwerpen van de
toekomst nu aan het uittekenen en realiseren zijn. Voor
de Antwerpenaar betekent dit
een historische verandering.
Wijken zullen nauwer aansluiten, de leefbaarheid van de
stad zal grote stappen vooruit
zetten, en Antwerpenaren zullen elkaar veiliger en sneller
kunnen ontmoeten. We verbinden Linker- en Rechteroever, zorgen voor de broodnodige extra Scheldekruisende
capaciteit, maar maken ook
werk van nieuwe tram-, fietsen wandelverbindingen en
zorgen voor mobiliteitsoplossingen die de Antwerpenaren
meer keuzevrijheid geven.

De Grote Verbinding
“We noemen dit mega-project niet voor niets ‘De Grote
Verbinding’. Dit gaat over zoveel meer dan over infrastructuur.
Niemand mag achterblijven, want we moeten dit project kunnen
koppelen aan positieve ontwikkelingen op het vlak van onderwijs,
stadsontwikkeling, innovatie en welzijn. Dit moet resulteren in een
stadsgemeenschap die sterker, veiliger en warmer is dan voorheen.”

Voor bewoners én bezoekers
Het zal zaak zijn de bewoners en bezoekers van Antwerpen
goed te blijven informeren. Er zal hinder zijn, maar we moeten
iedereen ervan overtuigen dat dit investeringen zijn die voor
Antwerpen een grote sprong voorwaarts betekenen. Zo gauw de
eerste projecten opgeleverd worden, zal de Sinjoor merken dat de
leefbaarheid van de stad er enorm op vooruitgaat. Iedereen blijft
welkom in Antwerpen, want de stad zal bereikbaar blijven dankzij
een steeds ruimer wordende waaier aan vervoersmodi voor
bewoners en bezoekers.

“ Mobiliteit zal in de 21ste eeuw bepalen
of een stad concurrentieel is of niet.
Een onbereikbaar Antwerpen is
een onbelangrijk Antwerpen.”
Dit is Oosterweel
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Getuigenissen

Deze Nederlander bouwde in Maastricht mee aan dé
tunnel die het voorbeeld voor Antwerpen genoemd
wordt. Vandaag staat hij als expert bij Lantis in voor
de verkeers- en tunneltechnische installaties van de
nieuwe Oosterweeltunnels. Tijdens zijn dagelijkse rit
Antwerpen-Maastricht verdiept hij zich via podcasts in
de geschiedenis van de Lage Landen.

I

n Nederland was ik betrokken bij de bouw
van de Koning Willem-Alexandertunnel
in Maastricht. Ik heb er diverse rollen uitgevoerd, gaande van het aanvragen van
vergunningen tot het geven van opleidingen
om de tunnel ‘ready to operate’ te maken.
Toen ik vernam dat ze hier het grootste infrastructuurproject van Europa zouden realiseren en dat ze expertise zochten, ben ik meteen op de kar gesprongen. Er zijn best wel
veel Nederlanders bij het project betrokken,
van studiebureaus tot aannemers.

Overtreffende trap van Maastricht
Zo’n tunnel zit vol techniek, gaande van
honderden camera’s, audiosystemen en
branddetectoren over ventilatoren tot
vluchtdeuren. Als expert bij Lantis zorg
ik dat al die verkeers- en tunneltechnische
installaties in orde zijn zodat het verkeer er
vlot en veilig doorheen kan. De technische
uitdaging en de complexiteit van die job
bevalt me. Maastricht wordt wel eens hét
voorbeeld voor Antwerpen genoemd. Maar
Oosterweel, dat is de overtreffende trap.
Niet alleen omwille van de complexiteit,
maar ook omwille van de omvang, de
lastige bodemgesteldheid en het drukke
verkeer. Die factoren maken het project
zeer uitdagend.

Flikken in de tunnel
Wat we geleerd hebben in Maastricht, werd
ook in het Oosterweelontwerp meegenomen.
Verder heb ik er ook gezien hoe belangrijk

Ivo
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het is om de mensen te betrekken bij de
tunnel en mijlpalen te vieren. In Nederland
hadden we niet alleen begeleide bezoeken
van scholen en vakorganisaties, maar ook
hardloopwedstrijden en galadiners in
de tunnel, en diende het als decor voor
achtervolgingsscènes voor het programma
Flikken Maastricht. We hebben op veel
momenten positief kunnen communiceren.
Ook nu komen er veel mooie reacties op
de tunnel. De leefbaarheid is er enorm op
vooruit gegaan: de weg werd een groene
streep in plaats van een breuk in het
landschap, er staan geen files meer, de
luchtkwaliteit is verbeterd en omwonenden
konden de eerste weken zelfs niet slapen
omdat het er zo rustig was.

De moedige Lage Landen
Één dag per week werk ik van thuis. De
andere dagen pendel ik met de wagen
tussen Antwerpen en Maastricht. Ik
heb al alles geprobeerd om de reistijd
te optimaliseren, maar ik ervaar dat het
treinnetwerk in België goed georganiseerd
is tussen Brussel, Gent en Antwerpen,
maar dat de oost-westverbindingen een
stuk minder zijn. Onderweg verdiep
ik mij in de geschiedenis van de Lage
Landen via podcasts: De Bourgondiërs,
Napoleon, maar ook Het elfde uur. In
Nederland hebben we dat bijvoorbeeld niet
meegemaakt, de Eerste Wereldoorlog. Als
je dat beluistert, ga je toch anders kijken
naar een regio. Je krijgt een beter beeld van
wat er zich hier heeft afgespeeld.

“ De technische uitdaging en de
complexiteit van de job bevalt me.
Maastricht wordt wel eens hét voorbeeld
voor Antwerpen genoemd. Maar
Oosterweel, dat is de overtreffende trap.”
Dit is Oosterweel
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Infrastructuur niet camoufleren,

maar net gebruiken om

landschap te creëren

I

nfrastructuur zoals waterwegen, spoorwegen, maar ook een project als Oosterweel dat ettelijke kilometers bestrijkt, biedt omwille van de grote oppervlakte waarop het zich bevindt, een enorme
opportuniteit om landschap te creëren. Tegelijk is het ook één
van de weinige kansen die we hebben. In een land dat zo volgebouwd is als België, is het moeilijk om het niveau van de ‘beperkte
kunstingrepen hier en daar’ te overstijgen en echt nieuw landschap
te creëren. Als er zich dan zo’n enorme kans voordoet als Oosterweel, dan moet je die ook gebruiken.

Meer landschapscreatie
via infrastructuur

Bomen bovenop
de snelweg

Er leefde lang de idee dat
nieuwe infrastructuur
vooral een technisch artefact
moest zijn. Verder kon
infrastructuur best zoveel
mogelijk gecamoufleerd
worden met groen. De
voorbije 10 jaar is die visie
onder impuls van de Vlaamse
Bouwmeester gelukkig
veranderd. Vandaag draaien
we de vraag net om: hoe
kunnen we infrastructuur
gebruiken om méér
landschap te maken. Ja,
infrastructuur kan een
landschap kapot maken,
maar het kan er evengoed
een dimensie aan toevoegen.

Veel steden staan vandaag
voor de uitdaging om hun
Ring te overkappen en de
vrijgekomen ruimte om te
zetten in groene publieke
ruimte. In zo’n gevallen
komt het erop aan om
nieuwe soorten landschap
uit te vinden. Je gaat dan
op zoek naar boomsoorten
die op zo’n snelweg zouden
kunnen groeien omdat ze in
de natuur in gelijkaardige
omstandigheden moeten
overleven. Bijvoorbeeld
bomen die speciale wortels
hebben die minder in de
diepte gaan maar eerder
horizontaal groeien, en
zich in een gelijkaardige
rotsachtige ondergrond
bevinden. Zo kunnen we
zoveel mogelijk groen
toelaten in door de mens
beheerste situaties. Het
zoeken naar dat evenwicht is
zeer interessant.

Bas Smets
L ANDSCHAPSARCHITECT

“ Infrastructuur kan een
landschap kapot maken,
maar het kan er evengoed een
dimensie aan toevoegen.”
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De overkapping
zal de levenskwaliteit
enorm verbeteren

D

e luchtkwaliteit in Vlaanderen en Antwerpen is in de loop der
jaren verbeterd. Toch halen we nog altijd de gezondheidsnormen
niet. Meetprojecten zoals Curieuzeneuzen en AIRbezen hebben
uitgewezen dat vooral in steden nog veel winst te boeken valt. Druk
verkeer zorgt er voor fijn stof en tegelijk verhinderen de vele gebouwen
dat de wind de lucht kan verversen. Cruciaal in het verbeteren van de
luchtkwaliteit is verstandiger omgaan met mobiliteit: als we de auto aanzien
als koning, dan moeten we dringend de fiets beschouwen als keizer. Mensen
zijn soms bezorgd dat fietsen in de stad ongezond is. Maar je ademt geen
gezondere lucht in terwijl je in de wagen zit, integendeel, als je in de file staat
is die lucht ongezonder omdat de vervuiling moeilijk wegraakt uit de wagen.

Straffe klimaatmachines
Al te vaak wordt groen
herleid tot camouflage of
decor, tot iets moois om
naar te kijken. Maar groen is
zoveel meer dan dat. Groen
moet ook functioneel zijn
binnen de context waarin
het zich bevindt. Groen
moet ecologische diensten
leveren. En dat kan het
perfect. Denk aan een boom;
dat is de meest vernuftige
klimaatmachine die de
planeet heeft voortgebracht.
Voorlopig bestaat er niets
efficiënter om de temperatuur
in steden te doen dalen of
om CO₂ om te zetten in
organisch materiaal. En,
hoe functioneler groen is en
meewerkt in het systeem, hoe
minder snel het achteraf van
de kaart kan worden geveegd.

Roeland Samson
PROFESSOR MILIEU-ECOLOGIE EN STEDELIJKE
ECOLOGIE UNIVERSITEIT ANT WERPEN

“ Het participatief proces zorgt er niet alleen voor dat de
oplossing meer gedragen wordt, maar ook dat mensen zich
sneller bewust worden van hun eigen gedrag.”

Breed gedragen en zich
anders gedragen

Stad leefbaar houden

Mensen zijn begaan met
hun leefomgeving. Ze
willen weten hoe het met
die omgeving gesteld is, er
kennis over opbouwen, het
heft in eigen handen nemen
en via hun inbreng mee de
richting bepalen waarin het
beleid moet evolueren. Met
AIRbezen en Curieuzeneuzen
heb ik van dichtbij de kracht
mogen ervaren van het
betrekken van burgers. Ook
het Oosterweelproject heeft
dat op een wondermooie
manier gedaan. Dit zorgt
er niet alleen voor dat de
oplossing meer gedragen
wordt door de bevolking,
maar ook dat mensen zich
sneller bewust worden van
hun eigen gedrag en vlugger
openstaan voor alternatieven.
Zo zullen ze sneller zoeken
naar een duurzame mobiliteit,
bijvoorbeeld met de fiets of het
openbaar vervoer.

Het is essentieel om
de stad leef baar en
aantrekkelijk te maken
en te houden. Wonen
in de stad is onder
andere vanuit ecologisch
standpunt een goede
keuze. Geluidshinder
en een slechtere
luchtkwaliteit zorgen wel
nog steeds voor fysische
en psychische klachten
zoals burn-out. We
moeten deze vervuiling
dus indijken en zorgen
voor meer groen in de
steden. Vandaag worden
speeltuinen langs de
Ring niet gebruikt omdat
ze omringd zijn door
lawaaierig en ongezond
verkeer, waardoor ook
appartementsbewoners
hun raam niet kunnen
openzetten, zelfs al
wonen ze op de hoogste
verdieping.

Meer levenskwaliteit
door overkapping
Het is goed dat er met
Oosterweel stappen
gezet worden om de stad
leefbaarder te maken. Tegelijk
moet er intensief ingezet
worden op een verschoning
van het wagenpark. De
overkapping van de Ring
zal de levenskwaliteit enorm
verbeteren. Het ligt in de
lijn der verwachtingen
dat technische middelen
ervoor zullen zorgen dat
de lucht in de tunnels
voldoende gezuiverd zal
kunnen worden, zodat ook
aan de tunnelmonden de
luchtkwaliteit behoorlijk kan
blijven. En als we kijken naar
onze universitaire campus
die op de Craeybeckxtunnel
ligt, dan zien we dat de
luchtkwaliteit er goed is, en
het er aangenaam stil is. Dat
zal ook zo zijn voor de open,
groene ruimte die vrijkomt op
de overkapping. We zijn dus
op de goede weg.
Dit is Oosterweel
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Alles met de bakfiets
en deelwagen
Dit koppel ex-journalisten was de stress van het pendelen
naar Brussel zo beu, dat ze besloten om hun leven over een
andere boeg te gooien en hun droom achterna te jagen.
In het station Mortsel-Oude-God, op een boogscheut
van hun huis, openden ze de ambachtelijke bakkerij
Lina’s. Sindsdien genieten pendelaars hier van kraakvers
zuurdesembrood. En zij van de herwonnen vrijheid.

“ Het is niet voor iedereen
evident om de keuzes te
maken die wij gemaakt
hebben. Maar er is toch al
een kentering aan de gang.”

LINA: De eerste deadline
van de dag? Op tijd op je
werk geraken. Wij hebben
jaren gependeld naar de
VRT-redactie in Brussel.
Vertraagde treinen,
halsoverkop in de auto
springen en in de file staan.
Als je optelt hoeveel stress
dat onderweg zijn met zich
meebrengt en hoeveel tijd
je verliest, dan word je
niet gelukkiger. Tijdens de
vakanties filosofeerden we
over hoe het zou zijn als
we dichter bij huis zouden
werken. Om daarna terug in
de mallemolen te stappen.
In mijn vrije tijd bakte
ik altijd graag. Ook voor
vrienden. Toen ik tijdens mijn
zwangerschap 20 kilo deeg op
de keukenvloer zat te kneden,
werd duidelijk dat het bakken
uit de hand aan het lopen
was. Ik raakte aan de praat
met Kawa, een koffiebar in
het station Mortsel-OudeGod. Zij dachten eraan
om naast de koffiebar een
bakkerij te beginnen. Ik belde
Bob op en zei: “Dit is het
moment om te springen.” De
NMBS en de stad stonden
gelukkig achter de idee om de
ongebruikte stationsingang
tot bakkerij te verbouwen.
Vroeger was dit een verlaten
plek. Nu brandt er om 5 uur
‘s morgens licht. De bakkerij
brengt leven in de brouwerij.
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BOB: Vandaag wonen en werken we
binnen een straal van 800 meter.
Als we de trein nemen, dan is het
om een museum te bezoeken in
Brussel of om bij vrienden langs te
gaan. Pure ontspanning. Tegelijk
met de beslissing om dichter bij
huis te werken, hebben we ook
onze auto weggedaan. Die stond
al vaak stil en met de komst van de
lage emissiezone, waren we hem
beter kwijt dan rijk. Sindsdien
doen we bijna alle inkopen met
de bakfiets, ook voor de bakkerij.
Als we tijdens de wekelijkse markt
met 20 kilo pompoenen komen
aangefietst, dan staat een half
uur later de bakkerij vol en vliegt
ons pompoenbrood de deur uit.
Fantastisch toch? En als het echt
niet anders kan, dan nemen we
een deelwagen via Cambio. Er
zijn maar liefst drie standplaatsen
op minder dan een kilometer
van ons huis.

Meer mensen op de fiets
LINA: Steeds meer mensen gaan
naar de bakker of slager met de
fiets. We houden daar rekening
mee. Met goede zakken en
koordjes om taarten tijdens de
feestdagen samen te binden.
Dat zijn details, maar zo hoeft
niemand zich zorgen te maken dat
zijn taarten bij aankomst om zeep
zijn. Driekwart van onze klanten
komt met de fiets, de trein of de
tram. Wegenwerken? Dat merken
we niet eens. Als de fietsostrade
daarentegen tijdelijk 100 meter
verlegd wordt, dan zien we een
boost aan nieuwe klanten.

Lina & Bob

BOB: Het is niet voor iedereen
evident om de keuzes te maken
die wij gemaakt hebben. Maar
er is toch al een kentering
aan de gang. Onlangs waren
we in Kopenhagen. Alles
hebben we er met de fiets
gedaan. We zagen nergens
auto’s aanschuiven en kwamen
nergens in aanraking met
tramsporen. Dat is de toekomst.
Mensen fietsen daar niet per se
uit ecologische overwegingen,
maar veeleer omdat het de
vlotste manier is. Als er goede
infrastructuur is, komt het
fietsen vanzelf.
Dit is Oosterweel
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De tanker is gekeerd en vaart

in de goede richting
“ We betalen
veel leergeld voor
dit innovatieve
samenwerkingsproces,
maar het is absoluut
de moeite waard. Het
is de enige weg die zal
leiden tot een project
waar we allemaal trots
op kunnen zijn.”

Peter
Vermeulen
BURGERBE WEGING RINGL AND

H

et Oosterweelproject heeft een fundamentele omslag gekend
de laatste jaren. Aanvankelijk ging het om een louter auto-infrastructuurproject, maar geleidelijk is het project geëvolueerd naar een project voor de stad van morgen, een hefboom
voor een groene, gezonde, leefbare stad, waar het verkeer een plaats
heeft, maar gedoseerd én onder de overkapping.

Ongezien innovatief
samenwerkingsproces
De innovatieve manier
waarop het hele proces wordt
aangepakt is magnifiek en
ongezien. De samenwerking
tussen de verschillende
administraties, tussen
de beleidsniveaus en met
de burgerbewegingen, is
bijzonder. Zeker voor een
project van zulke schaal. Er
is in Europa geen voorbeeld
te vinden dat even straf is.
Als ik er in het buitenland
over vertel, valt iedereen
achterover.

Veroordeeld om
samen te lukken
Soms krijgen we op onze donder
van onze achterban dat het niet
snel genoeg gaat. Natuurlijk
moeten we het tempo erin
houden en de lat hoog genoeg
blijven leggen met een maximale
overkapping als doelstelling,
maar dat is deel van het proces
waar we door moeten. Als we er
morgen uit zouden stappen, wat
hebben we dan? Soms wringt het
proces, soms gaat het beter, maar
het is de enige weg die zal leiden
tot een project waar we allemaal
trots op kunnen zijn.

Participatie werkt!

D

e stad Antwerpen heeft eind 2019 de Eurocities award gewonnen
voor het participatietraject rond De Grote Verbinding. De jury van
Eurocities, het netwerk van de belangrijkste Europese steden,
waardeerde met name het innovatieve en grootschalige karakter van
het overlegmodel en de rol van intendant Alexander D’Hooghe.
Antwerpen kreeg de Eurocities award
in de categorie ‘Cooperation’ voor
het unieke traject dat de verschillende
stakeholders de afgelopen jaren afgelegd
hebben om de mobiliteitsproblematiek
van de stad aan te pakken, wat
resulteerde in een breed gedragen
project: De Grote Verbinding.
De samenwerking rond De Grote
Verbinding resulteerde intussen in
meer dan 50 werkbanken, een 100tal werksessies, 3500 experten en
beleidsmakers, 3000 betrokken burgers,
bedrijven en organisaties. Hieruit
vloeide een selectie van overkappingsen leefbaarheidsprojecten voort, die ook
nog verder uitgewerkt worden.

“ Samen bouwen aan
De Grote Verbinding,
dat doen we tijdens meer
dan 50 werkbanken,
een 100-tal werksessies,
met 3500 experten
en beleidsmakers,
3000 betrokken
burgers, bedrijven en
organisaties.”

We zijn veroordeeld om samen
te slagen. Nu, ik heb er alle
vertrouwen in dat we vanaf nu
in een stroomversnelling zullen
terechtkomen. De tanker is
gekeerd en vaart in de goede
richting.

3.000

betrokken burgers,
bedrijven en
organisaties

36

Dit is Oosterweel

Dit is Oosterweel

37

Inzetten
op modal
én mental
shift

Stemmen uit het veld

Hoe?

D

e haven is in volle groei. Al 7 jaar op rij slaan we
jaar na jaar meer goederen over. En er zitten nog
heel wat grote en kleine investeringen in de pijplijn.
Dat zorgt voor extra goederenstromen, maar ook
voor een nood aan getalenteerde medewerkers die in de
haven willen werken. Een goede mobiliteit en verbinding
zijn binnen die context essentieel, zowel voor de lokale havengemeenschap als voor de internationale concurrentiële positie van de haven. Oosterweel is daarom van vitaal
belang. Als havengemeenschap werken we actief mee om
het project op de beste manier te helpen verwezenlijken.
Samen laten we de wereld zien dat Antwerpen een lab is
voor innovatieve samenwerking en dat we met projecten
die Made in Antwerp zijn, voor oplossingen staan.

Jacques Vandermeiren
CEO PORT OF ANT WERP

“ Om de ambitieuze
modal shift te realiseren,
hebben we vooral nood
aan een mental shift. Want
de modal shift is een
gigantische uitdaging die
van iedereen inspanningen
zal vragen.”
Modal shift...
Nieuwe infrastructuur, zoals
de Oosterweelknoop met haar
aparte afslag, zal zorgen voor
een betere mobiliteit richting
de haven. Daarnaast houden
we de haven vooral vlot en
veilig door samen met onze
partners in te zetten op de
modal shift. We stimuleren
mensen en bedrijven om voor
alternatieven voor de (vracht)
wagen te kiezen. Voor de
haven willen we tegen 2030
naar een verdeling van 42%
binnenvaart, 43% wegvervoer,
15% spoorvervoer. Daar
zijn we nog niet. Maar
we nemen volop actie
om die doelstelling te
bereiken. Zo hebben we
een overeenkomst met
spoorinfrastructuurbeheerder
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Infrabel om tegen 2030 het
aandeel van zeecontainers
per spoor naar het
Europese achterland te
verdubbelen. We ontwikkelen
een gemeenschappelijk,
digitaal platform om de
goederentrafieken in het
havengebied te organiseren
en optimaliseren. Ook op
het vlak van personenvervoer
nemen we initiatieven. Denk
aan de fiets- en waterbussen,
maar ook aan deelfietsen
en collectief vervoer. Dat
vraagt om een innovatieve
aanpak samen met partners.
Met stip bovenaan staat
fietsveiligheid. We hebben
de Royerssluis al fietsveilig
gemaakt, en willen nu de
andere sluizencomplexen
aanpakken.

‘Modal shift’
in de praktijk

I

nvesteringen in infrastructuur zijn belangrijk om
ervoor te zorgen dat het verkeer in, naar en langs
Antwerpen opnieuw vlotter verloopt. Maar er is meer
nodig. Een mentaliteitsverandering en aangepast
mobiliteitsgedrag zijn cruciaal. Daarom werd in het
Toekomstverbond de ambitie neergeschreven om tegen
2030 te evolueren naar een modal split van 50/50:
50% wegverkeer, 50% alternatieve transportmodi.

Een modal shift betekent dat we ons anders gaan
verplaatsen of op een andere manier goederen
vervoeren: minder via de auto, en meer via duurzame
en/of f ilevrije transportmodi. Het kan gaan om de
pendelaar die met de fiets op de waterbus stapt of wat vaker
de trein neemt in plaats van de auto. Of de werkgever die
telewerken inschrijft in zijn arbeidsreglement. Op pagina 38-39
lees je bijvoorbeeld het inspirerende verhaal van een Kempense
laborante die de auto inruilde voor een elektrische fiets. Verder
vind je op pagina 44-45 het verhaal van ‘Friday Cowork’, een
coworkingspace aan het station van Berchem, dat opgericht
werd om het fileprobleem het hoofd te bieden. Maar ook voor
het goederentransport staat ‘modal shift’ hoog op de agenda.

...en mental shift
Om de ambitieuze modal
shift te realiseren, hebben
we vooral nood aan een
mental shift. Want de modal
shift is een gigantische
uitdaging die van iedereen
inspanningen zal vragen.
Met de werken breekt
ook een moeilijke periode
aan met meer congestie.
Dat moeten we durven
uitspreken zodat iedereen
goed voorbereid is. Het
zal erop aankomen om de
bedrijven en de mensen
bewust te maken van
de uitdagingen en hen
te motiveren om actie
te ondernemen en een
andere ingesteldheid te
ontwikkelen.

Bier via boot en trein
België is een bierland –
we brouwen veel bier en
exporteren het wereldwijd.
Dat vraagt om een goede
logistiek. Als aanvulling
op het wegvervoer, besloot
AB InBev de bierboot en
-trein te lanceren.
Met de bierboot wordt het
bier van de brouwerij in
Jupille over het water tot in
de haven van Antwerpen
gebracht. Dankzij deze
maatregel rijden er elk
jaar 5.000 vrachtwagens
minder van Luik naar
Antwerpen en is er 30%
minder CO2 uitstoot. Maar
daar blijft het niet bij, ook
een treinverbinding in de
haven zelf zorgt voor nog
minder vrachtvervoer.
Deze ingreep zorgt voor
20.000 vrachtwagens
minder per jaar.

Treinverbinding
in de haven =

–20.000
Vrachtwagens
per jaar

De eerste containers worden op de biertrein geladen

Dit is Oosterweel
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Gigantische
sprong
voorwaarts
mogelijk

Grond over water
Het team achter het
vastgoedproject Montevideo op
het Antwerpse Eilandje koos
voor vervoer over de Schelde in
plaats van de Ring. In september
2019 gingen op het Eilandje
in Antwerpen grootschalige
afgravingswerken van start op de
binnenstedelijke Montevideo-site.
Bouwbedrijf DCA en aannemer
Aertssen werkten samen om
65.000 kubieke meter grond via
de Schelde af te voeren in plaats
van over de weg. Het bouwbedrijf
berekende dat voor het afvoeren
van dit puin ongeveer 4.500
vrachtwagens, oftewel 9.000
ritten, konden worden uitgespaard.
Het transport van de afgegraven
grond via het water is bovendien
vaak sneller.

Slim naar Antwerpen
De meest recente mobiliteitsbevraging in
Antwerpen toont alvast een positieve trend
richting duurzame mobiliteitsoplossingen.
In 2019 gebeurde 40,7% van alle woonwerkverplaatsingen in Antwerpen met de auto,
wat een daling is van bijna 7% ten opzichte
van 2017. Ook belangrijk is dat steeds meer
mensen vervoersmiddelen combineren; fiets en
openbaar vervoer, of auto en fiets, enzovoort.
Deze modal shift is een onontbeerlijk
onderdeel van onze mobiliteitsstrategie. De
Stad Antwerpen heeft daarvoor ‘Slim Naar
Antwerpen’ in het leven geroepen, dat met
een pallet aan initiatieven ernaar streeft om
de regio bereikbaar te houden. Een voorbeeld
daarvan is advies op maat voor bedrijven,
zodat ze hun werknemers kunnen wijzen op
alternatieven voor het woon/werkverkeer.
Ook het regionale mobiliteitsplan van
Vervoerregio Antwerpen zet in op
een modal shift. Vandaag
worden de krijtlijnen
van het plan

In 2019 gebeurde
40,7% van alle woonwerkverplaatsingen
in Antwerpen met de
auto, wat een daling
is van bijna 7% ten
opzichte van 2017.
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–7%

vastgelegd. Vervoersnetwerken worden beter
op elkaar afgestemd, zodat het overstappen
vlotter verloopt. Het openbaar vervoer wordt
hervormd naar een vraaggericht systeem. Voor
verbindingen met een hoge vraag wordt het
A-net ontwikkeld, met een snelle en frequente
bediening. Bussen en trams krijgen een betere
doorstroming aan verkeerslichten, en ze rijden
zoveel mogelijk in een eigen bedding. Een
voorbeeld daarvan is de nieuwe Antwerpse
tramlijn Noorderlijn, die de stad filevrij
doorkruist van Noord naar Zuid.
Meer info vind je op www.sna.be
en www.routeplan2030.be

+11%

Op twee jaar tijd
is het percentage
Antwerpenaren
dat met de
fiets naar
het werk gaat
gestegen van 6
naar 17 procent.

Niko
Demeester
S E C R E TA R I S - G E N E R A A L
VA N W E R KG E V E R S O R G A N I S AT I E V O K A

Leefbaarheid én economie
De unieke opgave voor
Oosterweel is de combinatie
van twee uitdagingen:
Antwerpen is een grootstad
met veel inwoners én is
tegelijk een grote industriële
cluster en logistieke
draaischijf. Beide aspecten
zijn belangrijk en moeten
gecombineerd worden.
Daarin verschilt Oosterweel
van veel andere projecten.
We hebben de kans om te
bewijzen dat leefbaarheid
en economie elkaar kunnen
versterken. Een gigantische
sprong voorwaarts
is mogelijk.
Bovendien is het
Oosterweelproject op zich
een belangrijke economische
impuls voor Vlaanderen. Er
is de omvang van de werken:
het wordt de grootste werf en
brengt dus veel economische
activiteit.

H

et belang van Oosterweel kan niet onderschat worden. Antwerpen is de groeimotor van Vlaanderen, maar die wordt momenteel versmacht. Het is essentieel om zowel de economie
als de leefbaarheid van Antwerpen en omgeving te verbeteren.
Maar dit gaat niet alleen over Antwerpen of over infrastructuurwerken. Oplossingen moeten zowel lokaal àls bovenlokaal werken.

En naast nieuwe infrastructuur, moet er ook werk gemaakt worden
van de ‘modal split’ door alternatieven voor het autoverkeer te stimuleren. Ons openbaar vervoer kan beter: er is een inhaalbeweging
nodig in investeringen. Verder is VOKA een vurig pleitbezorger
van de kilometerheffing om tot een bewuster mobiliteitsgedrag en
een optimaler gebruik van onze wegcapaciteit te komen.

En er is de innovatie: niet
alleen op het vlak van
bouwtechnieken, maar
ook op het vlak van ‘smart
mobility’ en ‘smart cities’.

Bedrijven maken
de omslag
De wind is gekeerd.
Bedrijven maken niet meer
blindelings gebruik van
de vrachtwagen voor het
goederentransport. Ze
ontdekken en gebruiken
steeds vaker alternatieven.
Spelers zoals Nike of
AB InBev maken steeds
meer werk van multimodale
oplossingen.

“ We moeten
werk maken van
een coherent
vervoersaanbod.”

Het belang van mobiliteit
voor een gezonde
economie is trouwens niet
alleen een kwestie van
goederentransport. Het is ook
belangrijk om goed personeel
te kunnen aantrekken.

Dit is Oosterweel
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Deze 53-jarige laborante
fietst elke dag vanuit het
Kempense Kessel naar
haar werk bij Lanxess
in de Antwerpse haven,
een dagelijks traject van
tweeënhalfuur. Fietsen langs
het Noordkasteel en de zon
zien opkomen boven ’t Stad,
geeft haar de nodige kick
om de dag fris te beginnen.

I

n de 32 jaar dat ik in de haven van Antwerpen werk, heb ik de mobiliteit zienderogen
zien verslechteren, vooral ’s avonds. Er zijn
dagen waarop je de parking afrijdt en je 250
meter verder al stilstaat. Daarom kom ik met
een elektrische fiets, een speed pedelec. Dat
geeft enorm veel vrijheid en zekerheid. Nu weet
ik dat ik na exact 1u10 min toekom, ongeacht
het uur waarop ik vertrek. Dat verschil voel je.
Vroeger zat ik gefrustreerd in mijn auto, nu ben
ik één brok energie.

Fietsleaseplan
“Bijna al mijn vrouwelijke collega’s bij het
labo komen regelmatig met de fiets. We doen
het daarmee zelfs beter dan de mannelijke
collega’s. De invoering van een fietsleaseplan
heeft echt voor een boost aan fietsers gezorgd.
Een model dat 45 km/u gaat, kost toch al gauw
4000€; dan helpt zo’n plan om het betaalbaar te
houden. Er zit bovendien ook een verzekering
en onderhoudspakket bij. De onkosten gaan van
je brutoloon af en dat verdien je terug door te
fietsen. Als je zoals ik veel kilometers doet, dan
tikt dat wel aan. Maar dat mag niet de insteek
zijn. Het gaat erom de files te vermijden en
relaxed te blijven.

Martine

Veiligheidscursus
Op de fiets moet je altijd voorzichtig zijn.
Bijvoorbeeld, wegversperringen worden duidelijk
niet gezet met de fietser in het achterhoofd. Al
is er wel al verbetering. Veel automobilisten zijn
ook nog niet gewend aan de aanwezigheid van
elektrische fietsen. Bij Lanxess krijgen we een
veiligheidscursus die je anders naar het verkeer
doet kijken. Die cursus was zeer nuttig. Het is
trouwens niet omdat je 45 km/u kan rijden met
zo’n fiets, dat je dat ook daadwerkelijk moet
doen. Je moet je grenzen kennen.
42
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Terug in contact met de natuur
Als het mooi weer is, kom ik sowieso met
de fiets. Mijn route brengt me van het
Netekanaal, langs het Albertkanaal over de
Schelde tot op het Noordkasteel en dan tot
bij Lanxess. Een prachtig parcours waarbij ik
maar een 2-tal kilometer over gewone baan
moet en waarlangs ik zelfs reeën, konijnen en
vossen tegenkom. Toch gaat niets boven de

zon zien opkomen boven ’t Stad wanneer
je langs het Noordkasteel rijdt. Dat geeft
echt een kick. Wie fietst, houdt de natuur
meer in het oog. Als het buiten bewolkt
raakt, zie ik dat ook meteen. Slecht weer
is waarschijnlijk het enige nadeel dat je
hebt als frequente fietser. En dat je tijdens
fietsvakanties iedereen naar huis rijdt omdat
je veel beter getraind bent dan de rest.
Maar dat is misschien niet echt een nadeel?

“ Een elektrische fiets geeft
enorm veel vrijheid en zekerheid.
Nu weet ik dat ik na exact 1u10
min toekom, ongeacht het uur
waarop ik vertrek.”
Dit is Oosterweel
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Grote rol
voor de fiets
in de 50 / 50
modal shift

H

et fietsverkeer in Vlaanderen stijgt, zeker in
de steden en hun omgeving. Dit brengt ook
heel wat uitdagingen met
zich mee: meer fietsers betekent meer vraag naar ruimte
voor de fietsers. De bestaande
ruimte moet herverdeeld worden, met bredere en comfortabelere fietspaden zodat men
veilig kan inhalen. De Oosterweelplannen moeten ook
door die “bril van de fietser”
bekeken worden. De fietskoker die voorzien wordt naast
de Oosterweeltunnel doet het
met zijn 6 meter breedte wat
dat betreft prima.

Fietswegen die de
grenzen van de stad
overstijgen
Overheden zetten vandaag
al in op bredere en
comfortabelere fietspaden in
asfalt. Zo heeft de provincie
Antwerpen al werk gemaakt
van fietssnelwegen. En ook
de stad Antwerpen investeert.
De fietspaden langs de
Singel in Antwerpen zijn een
mooi voorbeeld van hoe de
fietsinfrastructuur van de
toekomst en van Oosterweel
eruit kan zien.

Wout
Baert
C O Ö R D I N AT O R
FIE TSBERA AD

Die infrastructuur moet
de grenzen van de stad
overstijgen. Veel mensen
komen van buiten de stad
naar het centrum met de
fiets. Op verschillende
plaatsen moeten ze de
Antwerpse Ring kruisen.
Op die plekken komen
verschillende vervoerswijzen
vaak met elkaar in conflict.
De fietsbrug over het
Albertkanaal tussen Merksem
en Park Spoor Noord, die
uitsluitend gebruikt wordt
voor fietsers, is in die zin een
enorme toevoeging aan het
fietsnetwerk.

Kleine stations
uitbouwen tot
mobipunten van
de toekomst
Onderzoek van Fietsberaad
toont dat 68% van de
Vlamingen nooit de fiets en

“ De fietspaden langs de singel in
Antwerpen zijn een mooi voorbeeld van
hoe de fietsinfrastructuur van de toekomst
en van Oosterweel eruit kan zien.”
44

Dit is Oosterweel

Het Centraal
Station zet iets
in beweging
de trein combineert. In de
steden bestaat er al een breed
aanbod van deelsystemen.
Ook knooppunten die
wat verder van de stad
liggen, hebben heel wat
potentieel voor deelfietsen.
De combinatie fiets + trein
+ fiets heeft het voordeel
van zowel het klokvaste van
de trein als de flexibiliteit
van een fiets. Hier liggen
nog veel mogelijkheden
om kleinere stations zoals
Luchtbal, Ekeren, Kontich
enz. uit te bouwen tot echte
mobipunten.

50 procent duurzame
verplaatsingen
De Vlaamse overheid schuift
voor de vervoersregio
Antwerpen een modal
shift van 50/50 naar voor:
50 procent autoverkeer
en 50 procent duurzame
verplaatsingen. De fiets kan
binnen dit pakket een grote
rol spelen, zelfstandig én in
combinatie met de trein of
de tram. Fietsers gebruiken
nu eenmaal efficiënter de
beschikbare ruimte dan
auto’s. We kunnen meer
fietsers door de straat laten
fietsen dan auto’s.

D

e Oosterweelverbinding is niet het eerste meesterwerk op het vlak van
infrastructuur, mobiliteit en omgeving in Antwerpen. In 1998 werd het
startschot gegeven van een andere indrukwekkende, complexe bouwwerf:
de ondertunneling van het Centraal Station. Voor de werken aan het
station moesten alle aangekomen treinen in de tegengestelde richting het station
uitrijden, wat een serieuze omweg betekende voor het noord-zuidverkeer. Dankzij
de ondertunneling van het station kwam een vlotte verbinding tot stand tussen
Brussel en Nederland... en werd er heel wat in beweging gezet!
Dit is Oosterweel
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Inspiratie

Geen sinecure

Cruciaal
verkeersknooppunt

De uitvoering van deze
ambitieuze plannen was
allesbehalve evident: niet
alleen moest de kolossale
spoorwegkathedraal tegen
verzakking beschermd
worden, het doorgaand
treinverkeer moest ook
verzekerd blijven. Hiertoe
paste bouwheer Eurostation
als eerste in België
compensating grouting toe:
dankzij een netwerk van
honderden dunne buizen die
onder het gebouw werden
geperst, kon er op de plekken
waar er een verzakking
dreigde onmiddellijk
verstevigingen aangebracht
worden door cement te
injecteren. In totaal werd er
zo 600.000 kilogram cement
geïnjecteerd. Innovatie
beschermde het erfgoed én
opende de weg naar nieuwe
mogelijkheden: het station
kreeg er twee ondergrondse
niveaus bij en vormde niet
langer een eindstation.

De werken duurden in totaal
9 jaar. In maart 2007 was het
eindelijk zo ver: de verbinding
werd feestelijk geopend. Het
Centraal Station herleefde
en groeide uit tot een waar
knooppunt met aansluiting
op andere transportmodi,
zoals fiets, tram of bus. Naast
de vele lokale en intercityverbindingen houden ook
internationale treinen hier
halt. De Scheldestad is
rechtstreeks verbonden met
Parijs en Amsterdam en met
de luchthavens van Zaventem
en Schiphol. Winkels en
horeca maken het station tot
veel meer dan ‘zomaar een
passageplek’.

Impuls voor een
nieuwe stadswijk
De ‘heruitvinding’ van het
Centraal Station gaf ook
een impuls aan de verdere
ontwikkeling en heropleving

Grandeur
Bij de bouwwerken kwam
uiteraard meer kijken
dan de ondertunneling
alleen. Hoe moest dit
nieuwe stuk station worden
vormgegeven, rekening
houdend met de stijl van
het stationsgebouw?
De restauratie werd een
toonvoorbeeld van hoe een
historisch patrimonium
succesvol geïntegreerd
kan worden in een
toekomstgericht project.
Vandaag prijkt het Centraal
Station terecht bovenaan de
lijstjes van mooiste stations
ter wereld.

van de stationsbuurt. Zo
kwam onder meer de nieuwe
Kievitwijk tot stand, met een
mix van woningen, kantoren
en hotels. De bewoners en
andere gebruikers kiezen
bewust voor de centrale,
binnenstedelijke ligging met
nauwe aansluiting op het
openbaar vervoer – dankzij
een nieuwe toegang tot het
Centraal Station ontstond een
nieuw stadsdeel!

Een stad in de stad:
News City
Het plein waar het Centraal
Station aan de zuidzijde op
uitgeeft, werd herdoopt tot
het Mediaplein. De reden is
eenvoudig: dankzij de komst
van persgroep DPG Media
wordt de wijk een mediahotspot. De resolute keuze
om redacties (onder meer
VTM Nieuws, De Morgen
en Het Laatste Nieuws) in de
binnenstad onder te brengen,
leek 10 jaar geleden pure
fictie. Vandaag is het realiteit.

“ Investeren in toekomstgerichte, doordachte
infrastructuur brengt veel in beweging. Het zorgt
niet alleen voor betere mobiliteit, het creëert ook
veel andere vormen van verbinding.”
Christian Van Thillo
CEO DPG MEDIA
“Het nieuwe gebouw van DPG Media
zorgt voor een nieuwe landmark
in de Antwerpse skyline. Door de
ligging aan het Centraal Station is
bereikbaarheid met het openbaar
vervoer gegarandeerd en hebben we
ook een snelle link met onze sites
in Rotterdam en Amsterdam. Met
dit gebouw creëren we een open,
creatieve en flexibele werkomgeving
die 24 op 24, 7 dagen op 7 leeft.
We willen met deze locatie ook een
aantrekkingspool zijn voor talent dat
volop kan groeien en bloeien in een
universiteitsstad met een boomende
start-up scene.”

Het nieuwe DPG Media gebouw aan de zuidzijde van het Centraal Station
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Nathalie

Getuigenissen

Volgens deze 32-jarige freelancer moet het voor
iedereen mogelijk zijn om vanop afstand te werken.
Als eigenaar van Friday Cowork, een coworkingspace
nabij het station van Berchem, biedt ze flexwerkers een
inspirerende werkplek. Ze begeleidt ook bedrijven in de
omslag naar meer en beter telewerk binnen het project
‘Slim naar Antwerpen’.
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T

elewerk of werken vanop
afstand – zij het van thuis
of vanuit een coworkplekbiedt een grote oplossing
voor het mobiliteitsprobleem.
Er staat gemiddeld 17 à 18
uur file per dag. Waarom zou
je daar nog instaan? Er zijn
zoveel oplossingen voor handen. Alleen moet je er wel naar
op zoek gaan. Dat vraagt een
mental shift. Het is niet omdat
de auto voor de deur staat, dat
je er moet instappen en mee in
de file moet gaan staan.

“ Flexibel werk vanop afstand
hoeft niet enkel iets voor
zelfstandigen te zijn.”
Flexwerk voor iedereen
Werkgevers hebben een grote
verantwoordelijkheid in het
aanbieden van telewerk aan
hun werknemers. Flexibel
werk vanop afstand hoeft niet
enkel iets voor zelfstandigen
te zijn. Iedereen heeft er
baat bij. Dankzij de digitale
connectiviteit is het voor
heel veel beroepen mogelijk.
Waarom je het als werkgever
zou aanbieden? Omdat het
ook een opportuniteit is. Het
is vandaag moeilijk goede
werknemers te vinden èn te
houden. Zeker jonge mensen
willen flexibiliteit. Een
bedrijfswagen is niet meer
per se van belang. Wat wel
van belang is? Je kinderen
’s avonds in bed kunnen
stoppen of ’s morgens naar
de yoga kunnen gaan. Dat je
dan geen carrière meer zou
kunnen maken is bullshit. Als
je expertise hebt, kan je echt
wel bijdragen. Daarvoor hoef
je niet elke dag van 9 tot 5 op
kantoor te zitten.

Telewerkbegeleiding
voor bedrijven
Bedrijven weten wel dat ze
iets moeten doen aan het
mobiliteitsprobleem van hun
werknemers, maar ze weten
vaak niet hoe. Samen met
een HR-specialist begeleid
ik sinds kort bedrijven in de
Antwerpse regio om versneld
telewerk in te voeren. We zijn
daarmee één van de negen
mobiliteitsprojecten van ‘Slim
naar Antwerpen’ die worden
uitgerold met ondersteuning
van de Stad Antwerpen.
Tijdens een traject van 6

maanden werken we op vier
niveaus. We zorgen dat het
HR-niveau, waaronder het
arbeidscontract, aangepast
wordt aan de nieuwe
telewerksituatie. We kijken
of de hardware voor handen
is om dit soort werk te
ondersteunen. De soft skills
van de leidinggevenden
worden aangescherpt zodat ze
met zelfvertrouwen efficiënt
teams vanop afstand kunnen
aansturen en opvolgen. Tot
slot helpen we ook met de
implementatie, waarbij we
beroep doen op ons netwerk
van coworkingspaces en we
werknemers, afhankelijk
van de richting van waaruit
ze komen, een inspirerende
en aangename cowerkplek
bieden in Aartselaar, Beveren,
Deurne, ... Het voordeel van
een cowerkplek tegenover
thuiswerk is dat je nog steeds
in contact komt met anderen.
Je leert van de expertise van
anderen en het helpt tegen
vereenzaming. Als je weet dat
in Antwerpen 1 op 2 mensen
single is, dan is dat een niet
onbelangrijk gegeven.

Betere bedrijfscultuur
Of veel telewerk de
bedrijfscultuur niet zal
ondermijnen? Bedrijven zijn
hier terecht bezorgd om, maar
5 minuten per dag samen aan
een koffiemachine leuteren is
niet je bedrijfscultuur. Het is
veel sterker om je werknemers
af en toe doelgericht en met
de volle aandacht te laten
samenkomen. Zo creëer je die
gewenste bedrijfscultuur en
sense of belonging die voor je
organisatie zo belangrijk is.

Dit is Oosterweel
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Het is onze rol om aan slim
verkeersmanagement te doen

I

n het verleden hebben we te vaak gedacht dat onze taak als haven erin bestond om schepen efficiënt van en naar de haven te
brengen. Dat was een te enge visie. Wij moeten onze rol opnemen en mee nadenken over slim verkeersmanagement dat alle
verkeersmodi omvat. Alle stakeholders –ook de haven en de terminals – moeten in de marge van de Oosterweelwerken inspanningen
doen om hun vervoersmodel aan te passen. Als we over 15 jaar
allemaal terug stilstaan, dan hebben we een gigantisch probleem
qua draagvlak.

Daan
Schalck

Gezamenlijke
vervoersinitiatieven

Het is onzinnig om als haven
aan capaciteitsuitbreiding
te doen als we niet eerst de
capaciteit die we hebben
beter benutten. Dat doen
we onder andere door
slim verkeersmanagement.
De terminals kunnen
bijvoorbeeld opendoen op
momenten dat er geen file
is, zoals ’s avonds en in het
weekend. Dat zijn uren die nu
onderbenut blijven. Als haven
moeten we ook sterk inzetten
op digitalisering.

North Sea Port (de
havenfusie van Gent,
Terneuzen en Vlissingen)
en de haven van Antwerpen
situeren zich op amper 35
kilometer van elkaar. Die
ligging schept een band. Wij
werken samen om verkeer
van de weg te halen. Dankzij
binnenvaartinitiatieven zijn
er 150.000 containers minder
op de baan en samen met
spooroperator Lineas hebben
we ook een
treinlijn
opgezet met
Antwerpen
als centraal
punt. Zo
kunnen we
16 Europese
bestemmingen aanbieden
aan onze klanten. Vandaag
rijdt die trein drie keer per
week. Het doel is om naar een
dagelijkse verbinding te gaan.

We dienen na te denken over
hoe we alle verkeersstromen
in een straal van 200 tot
300 km efficiënter kunnen
maken op basis van de
beschikbare data én we
moeten die gegevens ook
ter beschikking stellen van
betere verkeerssystemen.
Daar ligt onze uitdaging de
komende 10 jaar.
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-150.000

Wij promoten dat bij onze
klanten en spreken hen
daarop aan. Als haven
ondersteunen wij zulke
projecten ook financieel tot ze
levensvatbaar zijn en op eigen
benen kunnen staan.

fundamenteel
voor onze inwoners én de haven
Marc Van de Vijver

CEO NORTH SE A PORT
& VOORZIT TER
MOBILITEITSRA AD
VL A ANDEREN

“ Alle stakeholders – ook de haven
en de terminals – moeten in de
marge van de Oosterweelwerken
inspanningen doen om hun
vervoersmodel aan te passen.”
Digitalisering
& flexibilisering

De Oosterweelverbinding is

B U R G E M E E S T E R B E V E R E N - WA A S

Inzetten op alternatieve
vervoersmodi

Klimaat
We zien dat er vandaag een
burning platform is rond
meer vervoer over water en
spoor. Dat heeft niet alleen
met mobiliteit te maken, maar
evenzeer met aandacht voor
het klimaat. Vergroening van
het vervoer is even belangrijk.
Klanten die vroeger niet
naar de trein keken, doen
dat nu wel. 9 procent van
het vervoer gebeurt vandaag
reeds via het spoor en 54
procent via de binnenvaart.
Daar zit een positieve trend.

Enkel bijkomende
infrastructuur lost het
probleem natuurlijk niet op.
Het Oosterweelproject is een
én-én verhaal. De mensen
en de bedrijven moeten
ook gestimuleerd worden
om anders met vervoer en
transport om te gaan. De
bedrijven zijn volop deze
omslag aan het maken. Zij
investeren meer en meer
in binnenscheepvaartalternatieven, al blijven de
spooroplossingen spijtig
genoeg nog achter. Ook in het
woon-werkverkeer moet er
een gedragswijziging komen
naar meer fietsen, meer het
openbaar vervoer nemen, ...
Om dat te bewerkstelligen
moeten we inzetten op
voldoende alternatieven.

D

e Oosterweelverbinding is enorm belangrijk voor de
omliggende dorpen in het Waasland. Wij worden al
jaren geteisterd door sluipverkeer omwille van de congestie op de E17. Naast de impact op de levenskwaliteit van de burgers, tast dit ook het draagvlak voor de haven
aan. Nochtans is de haven levensnoodzakelijk. Als de haven
er niet zou zijn, zou het hier een economische woestijn zijn.
In de gemeente Beveren is ongeveer 1 op 4 inwoners rechtstreeks verbonden met de haven. Dan hebben we het nog niet
gehad over al de nevenactiviteiten die zich hier ontwikkelen
omwille van de nabijheid van de haven.

“ De Oosterweelverbinding is
fundamenteel voor het creëren
van draagvlak voor de haven in
de omliggende gemeentes.”

Ook de gemeentes
moeten investeren
Er zal enorm
geïnvesteerd moeten
worden, ook door
de gemeentes. In
Beveren leggen
we onder andere
fietssuggestiestroken
en langeafstandsfietspaden aan,
installeren we
camera’s tegen
sluipverkeer
en voorzien we
deelfietsen aan het
station. Als gemeente
moeten we onze
verantwoordelijkheid
opnemen. Er bestaan
geen tegenstrevers
in het uitwerken van
oplossingen voor het
mobiliteitsprobleem.
Enkel partners.
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In beeld

H.Essers maakt
de modal shift

Deze 23-jarige vrachtwagenchauffeur
rijdt elke ochtend voor dag en dauw
van bij H.Essers in Genk naar de
haven van Antwerpen. Hij houdt
van de vrijheid onderweg en van de
verantwoordelijkheid en diversiteit
die de job met zich meebrengt.

Knelpuntberoep
Het beroep van
vrachtwagenchauffeur is een
knelpuntberoep. Nochtans
is het een mooie job; het
is avontuurlijk, je hebt
veel vrijheid en tegelijk
draag je ook een grote
verantwoordelijkheid. Ja,
het is hard werken, maar je
wordt ook wel goed verloond.
We zijn steeds op zoek naar
goede chauffeurs. Maar ze
vinden is niet evident. Het
is één zaak om met een
vrachtwagen te kunnen
rijden. De vereiste kennis
over de reglementering op
de weg, ecologisch kunnen
rijden, dat is wat anders.
Bij H.Essers heeft iedereen
een ‘driver mentor’ die je
daarin begeleidt en bijstuurt
wanneer nodig.

Verruwing van
het rijgedrag
Sinds een half jaar rij ik
dagelijks naar de haven van
Antwerpen. Om de files voor
te zijn, vertrek ik om half vijf
in Genk. Mijn vrachtwagen
is dan reeds volgeladen
met machineonderdelen,
chemische producten, etc.
Die lever ik af bij bedrijven
op linker- of rechteroever.
Gelet op het drukke verkeer,
doe ik normaal slechts
één oever per dag, anders
is het niet meer efficiënt.
De haven, dat is een
fascinerende plek. Je komt er
in aanraking met mensen van
verschillende nationaliteiten,
met verschillende talen.
Die diversiteit vind ik
ontzettend boeiend.

“ We willen allemaal zo snel
mogelijk thuis zijn. Dat is
begrijpelijk. Maar we kunnen
toch gewoon hoffelijk blijven
tegenover elkaar? ”
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Bram

M

ijn neven waren reeds actief als vrachtwagenchauffeur op
internationale routes. Tijdens de vakanties vergezelde ik
hen. Dat op de baan zijn, sprak me wel aan, dus ben ik in
het vijfde en zesde middelbaar de opleiding vrachtwagenchauffeur gaan volgen. Er bestaan acht scholen in België die deze
studie aanbieden. Je leert er met de vrachtwagen rijden, veilig laden
en lossen, rusttijden respecteren, ... En als je afstudeert, heb je alle
vereiste diploma’s op zak en kan je meteen aan de slag. Toen ik de
eerste keer thuis de oprit kwam opgereden met mijn vrachtwagen,
blonk mijn moeder van trots.

Waar men gaat langs
Vlaamse snelwegen, komt
men wel een vrachtwagen
van H.Essers tegen. Toch
zet de logistieke speler
uit Genk al langer in op
multimodaal transport.
Vandaag gaat 59% van
de goederen die H.Essers
vervoert nog over de
weg, met gemiddeld
200 vrachtwagens die
zich dagelijks in en rond
Antwerpen begeven.
Dat aantal wil H.Essers
omlaag krijgen. De rol
van de vrachtwagen
moet in de toekomst
meer beperkt worden tot
‘first & last mile’ trafiek.
Het bedrijf bedient zijn
klanten steeds vaker
vanuit sites die trimodaal
– via de weg, het spoor
en het water – ontsloten
zijn. In functie van de
noden van de klant,
worden verschillende
modi ingezet, met steeds
grotere nadruk op het
spoor. Zo nam H.Essers
eerder dit jaar nog de
spoorterminal Railport
over van spoorwegbedrijf
Lineas en onderzoekt
het ook mogelijke
treinverbindingen tussen
Genk en de haven van
Antwerpen.

Bij H.Essers hebben we
verschillende systemen die de
optimale route bepalen. Maar
voor ik vertrek, check ik deze
altijd nog even via Google
maps. Ik vermijd zoveel
mogelijk de Ring en rij vooral
binnendoor in de haven. Als
er ergens een ongeval gebeurt,
krijgen alle chauffeurs via
hun boordcomputer een
waarschuwing om die plek
te vermijden. Of ik stress

heb als ik in de file sta?
Waarom zou ik mij opjagen
over iets waar ik niets aan
kan veranderen? Ik zet dan
gewoon Bob Marley op.
Het rijgedrag wordt
agressiever, vooral ’s avonds.
Tegen dan is het geduld bij de
meesten op, zeker tegenover
een logge vrachtwagen. We
willen allemaal zo snel
mogelijk thuis zijn. Dat is

begrijpelijk. Maar we kunnen
toch gewoon hoffelijk blijven
tegenover elkaar? Ik ben zelf
dan ook op de terugweg na
een lange werkdag van meer
dan 12 uur. Alleen beseffen
de mensen dat niet altijd.

Het bedrijf ziet in de
Oosterweelwerken hét
momentum om de modal
shift verder door te
drukken én om de nodige
mental shift bij klanten te
bewerkstelligen. Vandaag
is de e-commerce logica
alomtegenwoordig, ook
in een B2B-context:
alles moet snel, flexibel
en goedkoop geleverd
worden. Gevolg? Meer
bestelwagens met kleine
ladingen op de weg. De
vraag is of die snelheid
altijd nodig is. Het
maakt het in elk geval
moeilijker voor logistieke
bedrijven om slim te
plannen en duurzame
vervoersmiddelen in
te zetten.
Dit is Oosterweel
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Wij leven van een goede

bereikbaarheid

E

lke succesvolle haven in de geschiedenis, waar ook ter wereld,
bestaat uit de combinatie van een maritieme toegang en een
goede verbinding met het achterland. Met slechts één toegang
ben je niets. In Antwerpen hapert vandaag de achterlandverbinding. Onze spoorwegen zijn nog onvoldoende ontwikkeld waardoor we erg steunen op de weg, maar die is volledig dichtgeslibd.
De Oosterweelverbinding hebben we niet morgen, maar vandaag
al nodig. Oosterweel is niet alleen in het belang van Antwerpen,
maar van heel Vlaanderen en zelfs België. Het gaat om het veiligstellen van de Antwerpse haven als groeimotor.

Treinen en
binnenvaartschepen
Vandaag kost het soms 4
uur om goederen tussen
linker- en rechteroever te
vervoeren, voor een traject
van amper 15 à 20 kilometer.
Dat krijg je niet uitgelegd aan
internationale klanten. Een
aantal spelers rekenen intussen
een “congestietoeslag”
aan. Maar klanten willen
zoiets niet betalen. Dat is
nefast voor het imago van
Antwerpen en speelt in het
voordeel van andere grote
havens zoals Rotterdam en
Hamburg. Zelf zetten we
ondanks de korte afstand
speciale treinen in tussen
beide oevers, zoals de biertrein
voor AB Inbev, evenals eigen
binnenvaartschepen. Zo halen
we grote volumes van de weg.

Vertrouwen in
de oplossing
Wij leven van een goede
bereikbaarheid, niet enkel
voor onze goederen, maar
ook voor onze mensen.
Tot op vandaag kiezen we
ervoor om in het centrum
van de haven te blijven. We
zetten in op alternatieve
vervoersmiddelen: de
waterbus komt toe op onze
site en we stimuleren fietsen
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Patrik
Naenen
BUSINESS UNIT MANAGER
TR ANSPORT BIJ HIGH TECH
LOGISTIEKE SPELER
K AT O E N N AT I E

Minder
hinder, meer
oplossingen

via ons fietsleaseplan. Die
initiatieven hebben succes.
Mensen voelen zich effectief
gelukkiger. Er leeft ook het
vertrouwen dat er nu met
de Oosterweelverbinding
een oplossing komt, al is er
natuurlijk wel bezorgdheid
over de impact van de werken.

Oosterweel als
informatiepark
Als bedrijf staan wij
met tentoonstellingen
zoals PiKANT, Vossen,
OER, ... achter initiatieven
die het Vlaams erfgoed
toegankelijk maken voor
het grote publiek. Waarom
vanuit dezelfde filosofie de
mensen niet betrekken bij
Oosterweel en de werken?
In Nederland zijn ze erin
geslaagd om werfeiland
Neeltje Jans, daterend uit de
jaren 80 en onderdeel van de
Oosterscheldekering, om te
vormen tot een informatieen attractiepark. Zoiets zou
ook voor Oosterweel kunnen.
Als er in het weekend niet
gegraven wordt, zorg dan
dat de mensen kunnen gaan
kijken. Toon hoe knap die
infrastructuurwerken zijn.
Laat aan iedereen zien wat
voor een straffe technologie
er achter die tunnels
schuilgaat waar we straks
doorrijden.

“ Het Oosterweelproject
is geen Antwerps
gebeuren en wordt nog
te vaak in die richting
geduwd. Het project
is belangrijk voor
heel Vlaanderen en
België. Het gaat om de
haven van Antwerpen
als groeimotor voor
Vlaanderen.”

B

ij grote infrastructuurwerken
komt onvermijdelijk tijdelijke
hinder kijken. Iedereen is
ondertussen vertrouwd met het
begrip ‘minder hinder’: maatregelen
om de impact van de werken zoveel
mogelijk te beperken voor de
omwonenden, de bedrijven en de
verschillende weggebruikers.
Het Oosterweelproject heeft een in
Vlaanderen ongeziene reikwijdte: het
gaat om grootschalige infrastructuur

die ingrijpt in het mobiliteitssysteem,
op één van de drukste verkeersassen
van Europa. De geplande werken zullen
bijgevolg een grote impact hebben
op de mobiliteit. En laat nu net het
verbeteren van de mobiliteit één van
de grote doelstellingen van Oosterweel
zijn. Om op korte termijn tot meer
mobiliteit te komen en de realisatie van
de Oosterweelverbinding zelf niet af
te wachten, wordt de ‘minder hinder’aanpak van Oosterweel naar een hoger
niveau getild.
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Structurele oplossingen

De uurregelingen van bus,
trein en tram kunnen worden
geoptimaliseerd. Het voorzien
van deelfietsen of beveiligde
fietsparkings moedigt
het fietsgebruik aan. Een
geïntegreerd ticketsysteem
moedigt het combineren van
vervoersmodi aan. Enzovoort.
Het gaat dus niet alleen
om infrastructuurwerken,
maar ook het hele systeem
erachter. Dat is ook de
filosofie van ‘MaaS’ (Mobility
as a Service), dat mikt op
flexibele, combineerbare
mobiliteitsoplossingen.
Gebruikers kunnen via één
enkel overzichtelijk digitaal
platform met bijbehorende
app de verschillende
vervoersoplossingen
combineren. Het is duidelijk
dat zulke praktische
oplossingen, de toekomst zijn.

Als mensen hinder
ondervinden, zoeken ze
naar oplossingen, naar
alternatieven. Daar wil
Oosterweel op inspelen.
Oosterweel is niet alleen
een infrastructuurproject,
het moet ook een hefboom
worden om een nieuwe
duurzame mobiliteitscultuur
te creëren. De ‘minder
hinder’-oplossingen die
worden uitgewerkt, moeten de
mindset van alle betrokkenen
bewust veranderen en een
blijvend karakter hebben.
De ambities van het ‘minder
hinder’-plan reiken dus verder
dan het verlichten van de
last tijdens de werken. Lantis
wil met dit Minder Hinder
plan ook meteen de eerste
bouwstenen leggen van het
regionaal mobiliteitsplan,
Routeplan 2030, dat
wordt uitgewerkt door de
Vervoerregio Antwerpen.
Doel van dit regionale
mobiliteitsplan is om een
schaalsprong te realiseren in
duurzame mobiliteit en tegen
2030 een ‘50/50 modal split’
te realiseren, waarbij 50%
van alle verplaatsingen in
verstedelijkte gebieden over
de weg gebeurt, en 50% met
alternatieve vervoersmodi
zoals fiets, openbaar vervoer,
vervoer over water en spoor, ...

Aanmeerplatform voor werfmateriaal en grondstoffen aan de werken op Linkeroever

Er wordt ingezet op een
intelligente verknoping van
vervoernetwerken, veilige
fietsnetwerken, een gelaagd
en vraaggestuurd openbaar
vervoer, en programma’s
rond gedragswijziging.
De plannen zijn ambitieus,
maar vandaag worden al
de eerste stappen gezet. De
Oosterweelwerken worden
aangegrepen om iedereen
nu reeds op de goede weg
te zetten. Waarom? De
bereikbaarheid van de
Antwerpse regio mag niet
verder onder druk komen te
staan tijdens de werken.

Duidelijke
alternatieven

Plaatsing van de eerste balken van de P+R linkeroever
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Het voorzien van volwaardige
en betrouwbare alternatieven
biedt de beste garantie om
een aanpassing van het
mobiliteitsgedrag bij zo
veel mogelijk mensen te
stimuleren. Zo wordt er
ingezet op de uitbouw van
multimodale knooppunten,
een verhoogd openbaar
vervoersaanbod en de
uitbouw van een robuust,
veilig fietsnetwerk. Ook

nieuwe mobiliteitssystemen
zoals deelvervoer (auto’s en
fietsen) maken het aanbod
volledig.
De ‘minder hinder’maatregelen worden zoveel
mogelijk gerealiseerd vóór
de start van de werken,
zodat mensen er op tijd
vertrouwd mee raken en de
werken die hiervoor nodig
zijn niet interfereren met de
hoofdwerken.

Samenwerking staat
bovenaan de agenda. Alle
maatregelen worden genomen
in overleg met de betrokken
gemeentes.
Niet enkel de
Oosterweelverbinding op
zich, maar het totale project
kan een belangrijke impuls
geven aan de samenwerking
tussen de verschillende
bevoegde instanties bij het
uitwerken van oplossingen.

Het ‘Minder
Hinder’-plan
bestaat uit 3 pijlers
1

Verkeersmanagement: De capaciteit van het
wegennetwerk tijdens de werken maximaal beschikbaar
houden en het optimaal benutten. Dit kan ondermeer
door dynamische real-time informatie, het snel
afwikkelen van incidenten, het opleggen van maximale,
optimale snelheden aangepast aan de verkeersdrukte, ...

2

Impact management: Een goede afstemming van
de verschillende openbare werken en hun impact. Zo
wordt erop toegezien dat er geen werken plaatsvinden
op wegen die als omleiding gebruikt worden voor
andere werven of dat er niet tegelijkertijd gewerkt wordt
op parallelle structuren.

3

Flankerende maatregelen: Het voorzien van
infrastructuur en alternatieven, zoals verbeterde
fietsinfrastructuur, geoptimaliseerd aanbod van
openbaar vervoer, het organiseren van knooppunten
waardoor verschillende vervoersmodi beter op elkaar
aansluiten. Een voorbeeld is het Knooppunt ‘station
Beveren’, waar meer (beveiligde) fietsenstallingen
voorzien worden, een verknoping met busvervoer
gefaciliteerd zal worden en deelfietsen aangeboden
worden. Flankerende maatregelen bevatten ook
programma’s rond gedragsverandering, zoals
campagnes, advies op maat aan bedrijven over
duurzaam woon-werkverkeer, proefabonnementen
elektrische fiets...

Samenwerking werkt
Het op elkaar afstemmen
van alle vervoersmodi vormt
dé sleutel tot de oplossing.
Momenteel bestaan die
veelal naast elkaar, wat het
voor weggebruikers moeilijk
maakt om een werkbaar
alternatief te vinden. Als
bouwheer anticipeert Lantis
op die verknoping door
bijvoorbeeld de bouw van
de nieuwe P+R’s. Daarnaast
werkt men samen met
mobiliteitsaanbieders zoals
De Lijn, de NMBS en andere
private organisaties zoals o.a.
Mobilis aan beter verknoopte
en uitgeruste mobipunten op
verschillende schaalniveaus.
Grondstoffen en materialen voor de werf
worden waar mogelijk per schip aangeleverd
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Slimme infrastructuur voor

slimme mobiliteit
M
et Mobilidata streeft het consortium
van de Vlaamse overheid en imec dezelfde doelstelling na als Oosterweel:
veiliger, vlotter en duurzamer verkeer,
voor alle weggebruikers in heel Vlaanderen.
Oosterweel probeert dit te bewerkstelligen via
het bouwen van innovatieve fysieke weginfrastructuur: het leggen van tunnels, wegen en
bruggen, etc. Wij focussen ons met Mobilidata

op slimme digitale data-infrastructuur: we
brengen de verschillende mobiliteitsstromen
van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, ...
in kaart en gaan dan die ‘realtime’ data gebruiken om bijvoorbeeld slimme verkeerslichten aan te sturen of om verkeer in een bepaalde
richting te leiden. Samen kunnen we een positieve impact genereren op de mobiliteit van
elke weggebruiker.

“ De weggebruiker wil slimme infrastructuur
die inspeelt op de actuele verkeerssituatie.”
Fysieke infrastructuur
en digitale infrastructuur
die elkaar versterken
De burger wil echte
oplossingen zien voor het
mobiliteitsprobleem. Hij
wil veilige kruispunten,
verkeerslichten die sneller op
groen springen als er geen
verkeer nadert, etc. Hij wil
slimme infrastructuur die
inspeelt op de actuele situatie.
Dat kan als burgers – in de
fiets, de auto, de bus – data
delen via het signaal van hun
smartphone of dashboard,
DIRECTEUR CIT Y OF THINGS
en deze data gecombineerd
B I J O N D E R Z O E K- E N
worden met gegevens van de
I N N O VAT I E H U B I M E C
overheid over bijvoorbeeld
wegenwerken,
bruggen, etc.
Idealiter is
Hoe kunnen we ons veiliger verplaatsen?
de fysieke
Hoe maken we het leven in de stad gezonder?
infrastructuur
En hoe benutten we de verspreide kennis
van
en informatie maximaal in het voordeel van
Oosterweel
iedereen die in onze steden woont, werkt en
eveneens
leeft? Imec City of Things gaat na welke rol
responsief en
technologie kan spelen in het oplossen van
dynamisch
de complexe vragen die opduiken in onze
op basis
steeds maar groeiende en veranderende
van ‘open
steden. Zo helpt het steden nieuwe
realtime’
manieren te ontdekken om met behulp van
data. Dankzij
technologie de levenskwaliteit te verbeteren
realtime data
en de uitdagingen van het moderne leven te
wordt fysieke
beantwoorden.
infrastructuur
slim.

Jan
Adriaenssens
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Laat ons de handen in
elkaar slaan om dat ook bij
Oosterweel toe te passen.

Baanbrekend
Zijn projecten zoals
Oosterweel en Mobilidata
baanbrekend? De dag dat
we dankzij zulke projecten
veiliger, vlotter, duurzamer
verkeer kennen, zullen
we dat in elk geval niet
als revolutionair ervaren.
Waarschijnlijk merken we het
niet eens op. Behalve dan in
het uitblijven van frustratie.
Slecht verkeer merk je op,
vuile lucht merk je op. Maar
zodra dat verholpen is, vind
je het allemaal normaal. Wie
merkt vandaag nog dat er
geen hondenpoep meer op
straat ligt of dat hij over
fluisterasfalt rijdt? Nu, dat
wil niet zeggen dat het niet
gigantisch veel energie
zal vragen en veel geld zal
kosten om die doelstelling
te bereiken. Maar op
het moment dat het er is,
zegt iedereen: natuurlijk,
uiteraard!

Mensen laten
meegroeien
Bjorn Cuyt
PROVINCIA AL DIRECTEUR
VDAB ANT WERPEN

“ Je kan de werf van de
eeuw zien verschijnen
en er gewoon naar
kijken. Of je kan mee
de handen uit de
mouwen steken, zodat
je later fier tegen je
(klein)kinderen kan
zeggen: dààr heb ík
aan meegewerkt.”

W

anneer de werken op kruissnelheid zijn, zullen er 2000 à
2500 mensen op de werf actief zijn. Dat biedt enorm veel
kansen. In Antwerpen heb je veel werkzoekenden die wel
de talenten hebben, maar niet altijd het diploma. Voor
hen is dit hét moment om te springen. De lengte van het project
biedt ook een bijzonder voordeel: we kunnen niet alleen veel jobs
creëren, maar kunnen mensen ook opleiden en laten meegroeien
met de werf. Het Oosterweelproject kan hen vele jaren werkzekerheid bieden.

Zo’n uitdaging kunnen we natuurlijk niet alleen aan. We moeten
elkaar de hand reiken en samenwerken. We werken nauw samen
met de stad Antwerpen en het OCMW, Talentenwerf en sectororganisaties zoals Constructiv.

Meer dan Antwerpen
Oosterweel is meer dan
Antwerpen. Het is een
Europees mobiliteitsproject
dat een unieke kans
biedt voor de Vlaamse
arbeidsmarkt. Als VDAB
zien we dit als een hefboom
en opportuniteit voor
Antwerpen, maar met een
effect in heel Vlaanderen.
Sommige onderdelen
van het project zullen
niet in Antwerpen, maar
elders in Vlaanderen
geproduceerd worden. Een
voorbeeld hiervan zijn de
tunnelelementen van de
Scheldetunnel die in WestVlaanderen gemaakt worden.
Het gaat trouwens niet
alleen over de bouwsector,
er worden ook andere
profielen gezocht.

Meebouwen
aan de maatschappij
Dit is ook een
maatschappelijk verhaal.
Het gaat veel verder dan
infrastructuurwerken. Samen
met de werf, kunnen we de
stad en het maatschappelijk
weefsel aanpakken.
Dit is voor veel mensen een
ongelooflijke kans. Niet
alleen om mee te werken,
maar ook om hun stad mee
vorm te geven. Je kan de werf
van de eeuw zien verschijnen
en er gewoon naar kijken. Of
je kan mee de handen uit de
mouwen steken, zodat je later
fier tegen je (klein)kinderen
kan zeggen: dààr heb ík aan
meegewerkt.

Meer weten? Neem een kijkje
op www.mobilidata.be en op
www.imeccityofthings.be
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Mustafa
Mustafa vluchtte
in 2017 vanuit de
Gazastrook naar
België. In een
sneltempo leerde hij
Nederlands en na een
succesvolle stage op
de Oosterweelwerf op
Linkeroever kon hij
vast aan de slag als
adjunct-werfleider bij
bouwbedrijf Van Laere.
60
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I

n 2017 ben ik de Gazastrook ontvlucht. Het was
een moeilijke beslissing om mijn familie achter
te laten, maar het werd te onveilig in mijn dorp.
Toen ik in Brussel toekwam, had ik maar één
doel voor ogen: zo snel mogelijk werk vinden. Ik had
een bachelor bouwkunde op zak en had ook al wat
werfervaring opgedaan. Zo was ik in Gaza onder
meer werfcoördinator bij de bouw van scholen in
opdracht van de Verenigde Naties. Die richting wilde
ik verder uitgaan in België.

Nederlands spreken essentieel
Een goede job vinden bleek echter niet evident.
Om hier op een werf te kunnen functioneren, moet
je echt goed Nederlands spreken, vaak ook Frans en
liefst nog andere talen. Daarom ging ik een intensieve
cursus Nederlands volgen aan de universiteit. De
officiële gelijkschakeling van mijn diploma, een
rijbewijs behalen én een stage in de bouw waren
eveneens nodig om aan de slag te kunnen. Ik werkte
echt heel hard om al die zaken in orde te krijgen.
In één jaar tijd heb ik die klus geklaard.

“ Ik ga ervoor en doe mijn best om bij te dragen.”
Stage op Oosterweelwerf
Talentenwerf, een
samenwerkingsverband
tussen de stad Antwerpen,
VDAB, Provincie Antwerpen
en het opleidingsfonds
van de bouwsector, hielp
me aan een stageplek. Als
adjunct-werfleider mocht
ik meedraaien op een
werf op Linkeroever waar
verschillende bedrijven
samenwerkten aan een
fietsbrug over de E34 in
het kader van Oosterweel.
We moesten rekening
houden met nutsleidingen,
de grondwaterstand, de

nabijheid van de snelweg.
Dat maakte het allemaal
heel spannend en uitdagend.
Op de Oosterweelwerf zag
ik bouwtechnieken die ik
in mijn thuisland nog nooit
gezien had, zoals de techniek
van palen heien, maar er
waren ook veel gelijkenissen.

Kansen grijpen

Maar ik ga ervoor en doe
mijn best om bij te dragen.
We proberen ons zoveel
mogelijk in te burgeren en
de Belgische cultuur op te
nemen. Én ik volg ook nog
een master in avondles. Niet
evident met drie jonge kindjes
thuis. Maar we proberen de
kansen zoveel mogelijk te
grijpen.

Via die stage was het ijs
gebroken. Daarna kon ik
meteen vast aan de slag
bij bouwbedrijf Van Laere.
Mijn verblijfsvergunning
geldt voor vijf jaar. Wat er
daarna gebeurt, is onzeker.
Dit is Oosterweel
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Het is nu of nooit
Luc
Hellemans
ALGEMEEN
DIRECTEUR L ANTIS

Wat maakt Oosterweel
zo bijzonder?
Oosterweel is niet louter
het ‘sluiten van de Ring’ of
‘infrastructuur aanpassen’.
Dit project wordt een deel
van onze toekomst. Het
zal Vlaanderen structureel
verbeteren. We moeten en
kunnen met dit project taboes
doorbreken. Zo niet, is de
hele Oosterweelinvestering
het niet waard. Dit project
dwingt iedereen om optimaal
samen te werken. En de
oplossingen vinden we niet
alleen bij ingenieurs, ook de
bevolking draagt eraan bij.
Oosterweel nodigt ons
uit om na te denken over
vraagstukken waar we als
samenleving al lang mee
worstelen. Hoe vinden
we bijvoorbeeld een
juiste balans tussen onze
welvaartseconomie en de
zorg voor onze gezondheid
en het leefmilieu? Hoe
zorgen we ervoor dat
werknemers een evenwicht
vinden tussen werk en privé,
als het woon-werkverkeer
alsmaar meer privétijd lijkt
te absorberen? Werknemers
plaats- en tijdsonafhankelijk
laten werken, opent
bijvoorbeeld nieuwe
perspectieven. Iedereen zal
dankzij of omwille van de
Oosterweelwerken moeten
nadenken over hoe men zich
voortaan verplaatst.
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“ Dit project dwingt
iedereen om optimaal
samen te werken.
En de oplossingen
vinden we niet alleen
bij ingenieurs, ook
de bevolking draagt
eraan bij.”
Waar men in Vlaanderen
ook onvoldoende bij stilstaat, is dat Antwerpen een
cruciale plaats inneemt
in het Europees netwerk
van snelwegen. Van de 9
snelwegen in dit netwerk
passeren er drie doorheen
Antwerpen. Dat betekent
dat we met Vlaanderen
een belangrijke logistieke
draaischrijf zijn in een
Europese context, wat
goed is voor de haven, de
lokale bedrijvigheid en de
tewerkstelling. Maar het
brengt ook lasten voor de
omgeving met zich mee. Met
Oosterweel brengen we een
beter evenwicht in die lasten,
door lusten aan het plaatje toe
te voegen.

Daarnaast moeten we ons ook vragen durven
stellen bij het ‘just in time’-principe. Vinden we
het noodzakelijk dat een pakje dat we online voor
middernacht bestellen, ook werkelijk de volgende
dag wordt geleverd? We moeten durven minder
mobiel te zijn.

Waarom is Oosterweel belangrijk
voor heel Vlaanderen?
In Vlaanderen wordt Oosterweel nog te veel
gepercipieerd als een puur Antwerps verhaal; er
is nog te weinig geweten over de omvang van dit
project. Dit project zal tewerkstelling genereren
in andere regio’s. Bovendien kan Oosterweel als
proefstuk dienen om ook op andere plaatsen toe
te passen. Maar vooral: Oosterweel brengt een
verandering op gang die zal uitdeinen en veel
grotere proporties aannemen. Op die manier
wordt Vlaanderen welvarender.

Wat verandert er voor
de Antwerpenaar?
Over 10 jaar wordt de
Antwerpenaar wakker in een
heel andere leefomgeving: hij
kan zijn welvaart behouden,
zonder dat dit ten koste van
zijn gezondheid gaat. De
luchtkwaliteit zal verbeteren
dankzij de groene longen in
de stad. Ook maatschappelijk
zetten we iets in beweging.
We gaan bij Oosterweel
bijvoorbeeld investeren in
plaatselijke tewerkstelling,
door het opleiden en
herscholen voor wie dichtbij
woont. We willen dat
buurtbewoners zich verbonden
voelen met Oosterweel, en
zo hele gemeenschappen

met elkaar in verbinding
brengen. Het sociaal weefsel
maakt onderdeel uit van het
Oosterweelproject. Oosterweel
is niet zomaar een onderdeel
van ‘De Grote Verbinding’,
het is de drager ervan.

Is er wel voldoende
draagvlak voor de grote
werken?
Zeker en vast. Want er is
een duidelijk perspectief
aanwezig: over 10 jaar is het
finaal. Bovendien moeten
de mensen niet zo lang
wachten: elk ‘werfjaar’ levert
tastbare vooruitgang op,
omdat we van bij het begin
investeren in alternatieven
en gedragsverandering. Een
concreet voorbeeld: in het
Waasland ontbraken er enkele
schakels tussen de fietsroutes.
Deze ‘missing links’ worden
nu al gerealiseerd. Dat is
een heel bewuste keuze, en
we zien dat meer mensen de
fiets nemen. Het resultaat is
dus al zichtbaar, en dat zet
heel wat in beweging. Veel
bedrijven herbekijken hun
mobiliteitsplan. Ik maak
me sterk dat de ‘bittere
mobiliteitspil’ vandaag zelfs
groter is dan ze zal zijn
tijdens de Oosterweelwerken.
Op 24 uur tellen we vandaag
10 file-uren. Ik ben ervan
overtuigd dat dit tijdens de
werf al zal verbeteren.
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We betrekken de burger
ook. Zelfs op de moeilijkste
plaatsen van Oosterweel,
denk bijvoorbeeld aan
Merksem. We zijn realistisch
en transparant: het wordt
inderdaad ongemakkelijk
tijdens de werken. Maar de
buurtbewoners hoeven dat
niet zomaar te ondergaan. Er
is participatie en er worden
alternatieven aangereikt.
En de mensen krijgen de
garantie: de leefbaarheid
wordt sowieso beter dan ze
vandaag is.

Hoe zit het met het
financiële plaatje? Is
dit een verantwoorde
investering?
Eerst en vooral: het geld
voor Oosterweel komt niet
van de belastingbetaler.
Er wordt enkel geleend bij
de overheid, omdat dat nu
eenmaal goedkoper is. Het
project wordt gefinancierd
door gedifferentieerde
tolheffing, waardoor het een
budgetneutrale operatie is
voor Vlaanderen. Zodra de
terugbetaling achter de rug
is, worden de inkomsten
verder geïnvesteerd in andere
infrastructuur.

De kosten-baten-analyse
is bijzonder gunstig,
de maatschappelijke
terugverdieneffecten
zijn immers groot. De
tewerkstelling neemt toe en
de gezondheidskosten dalen.
Oosterweel brengt ook veel
vernieuwing; ook toekomstige
tunnels en wegen profiteren
mee van deze innovatie,
bijvoorbeeld op het vlak van
veiligheid en gezondheid.
Samengevat: Oosterweel
is geen rekening die
gepresenteerd wordt aan de
toekomstige generatie, wel
een bonus!

Waarom gelooft u zo
sterk in het succes van
dit project?
Ik werd een ‘believer’ dankzij
de politieke moed die in 2017
getoond werd, bij het sluiten
van het Toekomstverbond.
Men durfde zich kwetsbaar
op te stellen, de dialoog aan
te gaan met minder evidente
partijen, het vraagstuk open
te trekken naar een globale
visie voor de hele regio. Dat
was voor mij een kantelpunt.

“ Lantis wil er oprecht toe
bijdragen dat Vlaanderen de
meest leefbare en welvarende
regio van Europa wordt.”

Het moet de missie van
Lantis zijn om een stukje
van de wereld te verbeteren.
Ik hoop dat we tijdens en na
de werken een dynamiek in
gang zetten die niet meer
te stoppen is. Lantis wil er
oprecht toe bijdragen dat
Vlaanderen de meest leefbare
en welvarende regio van
Europa wordt.
We krijgen veel buitenlandse
aanvragen om het project toe
te lichten. Als we Oosterweel
in andere delen van de wereld
voorstellen, vindt men ons
verhaal ‘onwaarschijnlijk
positief’. Het recept van
Oosterweel is het te volgen
traject. De rest van de wereld
lijkt trotser op dit project
dan de Vlaming zelf. Dat
typeert ons misschien (lacht).
Oosterweel zet ons echt op de
kaart, en daar moeten we fier
op zijn. Het is nu of nooit.
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Wil je meer weten
over Lantis, het
Oosterweelproject of
De Grote Verbinding?
Neem een kijkje op
volgende websites:
www.lantis.be
www.oosterweelverbinding.be
www.degroteverbinding.be
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Het viaduct van Merksem zal worden afgebroken.
De Ring komt hier in een sleuf te liggen en
gaat in een tunnel onder het Albertkanaal door.
Hierdoor worden overkappingen van de
Ring mogelijk. Bovenop de tunnel wordt
ruimte gecreëerd voor groen en nieuwe
stadsontwikkelingen. De leefbaarheid van
de omgeving gaat er sterk op vooruit.

Dit is Oosterweel
Dit magazine brengt het verhaal van Oosterweel.
Of beter: de vele verhalen van Oosterweel.
Want dit project gaat over veel meer dan het sluiten van de Antwerpse Ring.
Het gaat over duurzame mobiliteit, over de omgeving waarin we wonen en
werken, over economie en leefbaarheid. Het gaat over onze toekomst en over het
verbinden van mensen. In Antwerpen en de rest van Vlaanderen.
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