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Op 27 april vond een webinar plaats over de Oosterweelwerken bij Merksem. Een 
opname van deze webinar vindt u op www.oosterweelverbinding.be en onze andere 
kanalen. De antwoorden op de vragen die toen zijn gesteld, leest u hieronder. 
 
Hoe zit het met het voetpad/fietspad tussen residentie Rivierenhof II en Ten Eekhovelei? Heel wat 
mensen gebruiken dit om naar de markt te gaan, naar Jumbo, Aldi enz. Blijft het Ringfietspad 
parallel aan de ten Eekhovelei bestaan tijdens de bypass? 

Ja, het fietspad en voetpad blijven beschikbaar tijdens de werken. Op sommige plaatsen wordt het 
fietspad lokaal verlegd, maar het blijft open. 

Gaat het geluid ter hoogte van residentie ter rivieren door het feit dat de snelweg dieper ligt ook 
minderen? 

Na de werken daalt het geluid in de omgeving van de Ring door het gebruik van een 
geluidsarmwegdek, de verlaagde snelheid (tot 80 km/uur), de bermen en geluidschermen. De Ring 
zelf wordt verdiept, maar bij residentie Rivierenhof blijft de nieuwe ongeveer op dezelfde hoogte als 
vandaag om aan te kunnen sluiten op de bestaande Ring in het zuiden en de E313/E34. 

Is het zeker dat de inwoners van alle huizen langs de ringkant in de Ten Eekhovelei wegmoeten? 
Bewoners van Ten Eekhovelei op oneven nummers worden gevraagd om hun woningen vrijwillig te 
verkopen. Aan wie zouden zij verkopen? Aan de stad? Zullen die woningen afgebroken worden? 

Voor deze werken moeten er geen inwoners van de Ten Eekhovelei of een andere wijk verhuizen. 

Er is wel een aanbod gekomen van de stad Antwerpen (via AG Vespa) om enkele huizen op te kopen. 
De huizen die mogelijk verkocht worden, kunnen afgebroken worden om zo meer toegangen te 
geven aan het park dat langs de Ring zal komen. Voor meer concrete informatie daarover kan u 
contact opnemen met AG Vespa. 

De ingesleufde ring zal daar later ook een dak op komen? Wordt de snelweg ter hoogte van 
residentie Rivierenhof later ook overkapt of blijft dat open en blijven ze daar zitten met de 
geluidsoverlast? Is er nog hoop op een volledige overkapping hier? Of is dat van de baan? 

De nieuwe Ring wordt zodanig gebouwd dat bijkomende overkappingen mogelijk worden. De huidige 
selectie overkappingen is gemaakt op advies van de intendant en werd door de Vlaamse Regering en 
stad Antwerpen in samenspraak met de burgerbewegingen bepaald. Eén van de redenen om in deze 
fase geen grotere overkapping te voorzien aan residentie Rivierenhof is om de toekomstige plannen 
voor aanpassingen aan de E313/E34 en het knooppunt met de Ring niet te hypothekeren.  
De selectie van de toekomstige overkappingen zal op dezelfde manier verlopen. 

http://www.oosterweelverbinding.be/
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Op jullie site staat nog het oude ontwerp met de Hollandse Knoop tot tegen het pompstation van 
de Ten Eekhovelei. Het nieuwe plan is dat de op- en afritten aan de andere kant van de Ring, ten 
westen van het waterzuiveringsstation Aquafin komen. Zijn die vergunningen daarvoor al rond en 
kan het zijn dat dit plan dan toch niet zal doorgaan? Wanneer zal de vergunning worden 
aangevraagd om die langs de waterzuivering te laten lopen? Welke procedures moeten daarvoor 
nog doorlopen worden? 

De aanpassingen aan de op- en afritten worden nu nog uitgewerkt tot plannen. Daarna wordt een 
nieuwe vergunning aangevraagd. Eens de plannen wat verder gevorderd zijn, dan zullen er ook 
nieuwe beelden gemaakt met de nieuwe situatie. 

Blijven die verhoogde geluidswanden staan na de nieuwe ring of worden er nieuwe gebouwd?  

Dat zijn nieuwe schermen. Ze komen op de bermen die de niet overkapte delen van de Ring 
omringen. De schermen van de tijdelijke snelweg (Bypass) verdwijnen eens de Bypass weer 
afgebroken wordt. 

Welk type wegdek gaat men gebruiken voor de bypass en in het bijzonder ter hoogte van de 
residentie Rivierenhof? Maakt men gebruik van een stiller wegdek om de geluidsimpact naar alle 
appartementen te verminderen? 

Naast de snelheidsverlaging tot 70 km/uur en de geluidsschermen, zal er ook een geluidsarm wegdek 
gebruikt worden op de Bypass. 

Als de bypass in gebruik is, is er dan ook nog een op- en afrit aan de Schijnpoort? 

De afrit komt nog steeds uit aan Schijnpoort, de oprit zal dan tijdelijk aan de Noordersingel liggen 
(tussen het containerpark en de bedrijven). 

Welke maatregelen zullen er genomen worden om de geluidsoverlast te beperken? Dit in het kader 
van de aanleg van de tijdelijke en permanente ring. Enkel snelheidsbeperking en geluidsschermen 
is voldoende? Wat met het wegennet zelf? 

Voor de fases tijdens de werken loopt momenteel een geluidsstudie om te bepalen of de 
maatregelen die nu voorzien worden (snelheidsbeperking tot 70 km/uur en geluidsschermen langs 
de tijdelijke snelweg van 4 meter hoog) voldoende zijn om de geluidsoverlast onder controle te 
houden. Afhankelijk van de resultaten kunnen aanpassingen volgen. Binnenkort komen er ook 
meetpunten in de Ten Eekhovelei en aan residentie Rivierenhof om het geluid te kunnen monitoren. 

De nieuwe Ring krijgt een geluidsarm wegdek, absorberende wanden, geluidsbermen en -schermen. 
Ook de maximumsnelheid wordt beperkt tot 80 km/uur. 

Betonietcentrale thv. Rivierenhof: blijft deze actief gedurende de 10 jaar? Zal deze dag en nacht 
draaien? Hoeveel dB zal dit genereren? Hoe zal dit beperkt worden? Werden er studies gedaan 
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naar de impact hiervan op de appartementsgebouwen, zowel naar geluid als naar 
stofontwikkeling? 

Vandaag hebben we nog geen exacte timing over het verloop van de werken. We onderhandelen nog 
over het contract met de aannemer. De centrale zal niet voor de volledige duur van de werken nodig 
zijn, maar zal wel meerdere jaren in dienst zijn. 

Het geluid van een bentonietcentrale komt voornamelijk van de generator. Daarom wordt de 
generator in een geluidsdempende kast geplaatst. De centrale zelf maakt nauwelijks lawaai of stof. 

Jullie hebben de vorige keer gezegd dat de polderwanden zuiver bentoniet zou zijn, maar nu 
daarnet zei je zelfs dat het bentoniet zou worden verwijderd en dat de polderwanden gewapend 
beton zal zijn.  Dan zijn er dus ook betoncentrales nodig, en niet enkel bentonietcentrales. 

Bentoniet is een steunvloeistof die zorgt dat de te graven sleuven stabiel blijven totdat het beton in 
de sleuf wordt gestort. Wanneer er eenmaal beton in sleuf is gestort, wordt het bentoniet er weer uit 
gezogen. Het bouwen van de bouwkuip met diepwanden is een trillingsvrije en geluidsarme 
methode, die minder hinder veroorzaakt in de omgeving dan bijvoorbeeld het slaan van damwanden. 
Bentoniet wordt dus niet gebruikt om de wanden zelf te maken. Dit gebeurt met wapening en beton. 
Er zal dus ook beton aan te pas komen en er zullen daarvoor betoncentrales nodig zijn. In eerste 
instantie zal het beton aangevoerd worden van buiten de werf. De locaties van die betoncentrales 
voor de latere fases van de werken zijn vandaag nog niet bepaald. 

Welke materialen zijn er concreet nodig in een bentonietcentrales ? Vanwaar zullen deze worden 
aangevoerd, en over welke volumes spreken we dan? 

Bentoniet is een kleistof aangemaakt met water. Tijdens het gebruik in de sleuf, zoals hierboven 
uitgelegd, mengt het zich met zand. In de bentonietcentrale wordt dit zand er weer uitgefilterd, 
zodat het bentoniet opnieuw gebruikt kan worden.  

De volumes zijn vandaag nog niet gekend. De materialen zullen per schip aangevoerd worden via het 
Albertkanaal. Daar worden de materialen overgeladen en verloopt het transport via de werfwegen 
die zich in de werfzone bevinden. Er zullen ook transporten over de weg noodzakelijk zijn. Daarom 
zijn op een enkele plaatsen werfinritten voorzien, zoals bijvoorbeeld aan Schijnpoort. 

Worden er ook voetpaden voorzien in heel het project? 

Ja, de nieuwe Ringparken worden voorzien van fiets- en wandelpaden. 

Worden de resultaten van de metingen publiek gemaakt? Op welke manier? Wat gaan jullie met 
de metingen doen? Wat als de werken meer geven dan de nulmeting? En is dit dan aanvaardbaar? 

Er komen op regelmatige basis openbare rapportages van de resultaten. Deze zullen ook publiek 
gemaakt worden. 
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Per parameter (geluid, grondwaterstanden, lucht, …) worden drempels bepaald volgens de huidige 
milieuwetgeving. 
Voor sommige parameters mogen de drempels niet overschreden worden (bv. lucht: NO2). Voor 
andere parameters zijn de drempels relatief (bv. geluid: de nulmeting van geluid mag tot op een 
bepaald niveau tijdelijk overschreden worden).  

Als de overschrijding van één van de drempelwaarden nadert, volgen er maatregelen. Deze zijn 
afhankelijk van de parameter. 

Wanneer beginnen de werken aan de nieuwe afrit ten zuiden van de Turnhoutsebaan? 

Eerst wordt de Bypass gebouwd (van 2022 tot 2024) pas nadien wordt er gewerkt aan de bestaande 
Ring. De afrit zal wel aangesloten moeten worden op de Bypass. 

Er komt een bentonietcentrale. Maar er is ook beton nodig om de polderwanden te bouwen. 
Komen er dan ook betoncentrales? 

Er zullen betoncentrales nodig zijn, ook voor de bouw van de nieuwe Ring. In de eerste periode zal 
het beton aangevoerd worden van buiten de werf. In een latere fase zullen et betoncentrales op de 
werf ingericht worden. De locaties van die betoncentrales zijn vandaag nog niet bepaald, maar zullen 
tijdens nieuwe webinars of infomomenten bekendgemaakt worden eens het zo ver is. 

Waarom geen geluidsmetingen op de 8e verdieping? Daar zijn toch hogere waarden dan de laagste 
verdieping (door afscherming) en de hoogste verdieping (door de afstand)? 

Aan residentie Rivierenhof zal het geluid op ongeveer 10 meter hoogte boven de snelweg (waar er 
geen buffer is die de metingen kan verstoren) gemeten worden. Op deze hoogte wordt de hoogste 
waarde verwacht.  

Wanneer wordt de vergunning aangevraagd voor de bouw van de polderwanden? 

De polderwanden maken deel uit van de definitieve constructie en zijn al vergund. De vergunning 
voor de bijhorende werfinrichting en voorbereidende werken wordt deze maand ingediend.  

Bieden geluidsschermen voldoende ‘bescherming’ voor hoger gelegen appartementen? 

De geluidsschermen hebben een heel sterk effect in de omgeving ervan. Naarmate men hoger gaat 
meten neemt het effect van de schermen en de andere maatregelen weer af. 

Wij hebben onlangs in Cinema Rix een infovergadering gevolgd over het ring park, dit was met 
inschrijvingen en liep op wieltjes, misschien kunnen jullie dit ook eens doen? 

We zijn zeker ook vragende partij om fysieke infomomenten te houden. Eens de coronamaatregelen 
het toelaten, zullen we ook buurtmomenten houden. 

Meten is weten: gaan jullie ook het grondwaterpeil opvolgen van de omliggende buurten? 
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Ja, er is al een peilbuizennetwerk geplaatst in de omgeving. Via die peilbuizen wordt het niveau van 
het grondwater opgevolgd. 

Kunnen we de resultaten van de lopende geluidsstudie inkijken voor de impact van de bypass? 

Ja. De studie maakt deel uit van de vergunningsaanvraag van de Bypass. Alle documenten van de 
aanvraag worden openbaar gemaakt. 

Definitie van nachtwerken? Vanaf 22 uur? Wat met lawaai gegenereerd door werfverkeer? 

De aannemer kan werken uitvoeren tussen 6-22 uur. Dit zeggen dat men voor meer kritieke 
activiteiten langere werkdagen zal maken om de deadlines te halen. Dit geldt ook voor het 
werfverkeer.  
Voor bepaalde specifieke activiteiten kan er ook ’s nachts en/of in het weekend gewerkt worden 
(bvb. invaren boogbrug over het Albertkanaal). Voor dergelijke activiteiten moet tijdig een aanvraag 
ingediend worden. Luidruchtige activiteiten (die meer dan 60 dB(A) geluid veroorzaken) moeten ’s 
nachts vermeden worden als de werken zich op minder dan 200 m van woningen bevinden. Als dit 
niet nageleefd kan worden, dan is er goede afstemming nodig en moet de buurt hier tijdig over 
ingelicht worden. 

Minister Peeters is stilaan het idee genegen om nu al meer te overkappen dan voorlopig gegund.  
Zijn jullie hier ook al mee bezig dan, vooral ook omdat o.a.de kap Schijnpoort-E313 in scope zou 
zijn. 

Op 25 februari 2021 heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters tijdens de 
‘Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding’ in het Vlaams Parlement aangekondigd dat Lantis een 
bijkomend onderzoek naar extra overkappingen tijdens deze werken zal uitvoeren. Dit onderzoek 
starten we binnenkort op. 

Wordt de werfzone met groene schermen afgeschermd? Bv begroeid met klimop 

We bekijken nog samen met de aannemer op welke manier buffergroen ingezet kan worden om de 
werf aangenamer te maken.  

De werfwagens moeten dus van op de openbare weg de werfwegen oprijden.  Mij interesseert het 
verkeer op de werf niet, maar wel het verkeer op de openbare weg.  Over hoeveel ritten spreek je 
dan, welke trajecten op de openbare weg? Wat met extra verkeersdrukte, zoals bijvoorbeeld aan 
het nu al extreem drukke kruispunt Schijnpoort-Bisschoppenhoflaan? 

Bepaalde transporten zullen nog steeds via de openbare weg moeten verlopen. Om de bestaande 
wegen niet bijkomend te belasten, laten we het werftransport maximaal via het water verlopen. De 
volumes van de transporten zijn vandaag nog niet helemaal in kaart gebracht. De volgende fases van 
de werken worden nu nog uitgeklaard. 
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Om die transporten mogelijk te maken, komen bij de werfzones werfinritten die aansluiten op aparte 
werfwegen. Bij Deurne komt er zo’n werfinrit aan Schijnpoort. Dit betekent dan ook dat er 
aanpassingen nodig zijn aan het kruispunt Schijnpoort-Bisschoppenhoflaan. Ook de groentijden van 
de verkeerlichten worden aangepast om al het verkeer te kunnen verwerken.  

Die aanpassingen (ook eens er meer zicht is op de volumes) worden in een verkeersmodel 
doorgerekend. Er wordt dus op voorhand een simulatie gemaakt van de verkeerssituatie en de 
werking ervan wordt opgevolgd tijdens de werken. 

Om de hinder van de werken bijkomend op te vangen, zijn er verschillende soorten maatregelen 
voorzien die ook na de werken hun nut zullen behouden. Het gros daarvan betreft echter de 
alternatieven voor het wegverkeer. We bouwen daarvoor onder meer een gordel van Park and Rides 
rondom Antwerpen en voeren parallel met de werken optimalisaties uit die de doorstroming van het 
openbaar vervoer verbeteren, we bouwen nieuwe fietspaden en verbeteren de oude. Zodat iedereen 
die de mogelijkheid heeft om de wagen achter te laten, een goed alternatief krijgt. 

Wat met de luchtkwaliteit aan de residenties Rivierenhof? 

De luchtkwaliteit gaat erop vooruit in deze omgeving. Dit komt door de snelheidsverlaging tot 
80km/uur op de nieuwe Ring, de bermen en de schermen die de lucht naar hogere luchtstromen 
stuwen. 

Moet het ringfietspad toch niet onderbroken worden om de fietstunnel te bouwen? 

Het Ringfietspad wordt wel onderbroken voor de bouw van de fietstunnel. Tijdens die werken 
worden fietsers omgeleid via de Lakborslei. Tijdens de bouw van de Bypass en de werken voor de 
nieuwe Ring blijft het fietspad wel open. 

Waar kunnen we terecht met klachten? 

U kan hiervoor steeds bij Lantis terecht. U kan hiervoor steeds bij Lantis terecht. Vandaag kan dit via 
mail naar info@lantis.be. Eens de werken starten, zullen er meer mogelijkheden zijn om klachten te 
melden. 

 

 Meer vragen? 
Surf naar 
oosterweelverbinding.be of 
contacteer ons op 
info@lantis.be. 
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