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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 lang gaat de noordkant van station Luchtbal afgesloten zijn? 
Vanuit de richting Merksem is het aangeraden om de zuidelijke ingangen naar het station te 
gebruiken. Deze worden niet gehinderd door de werken. De noordelijke ingangen zijn meestal ook 
bereikbaar, maar tijdens bepaalde fases zijn niet de beide zijden open. We maken momenteel samen 
met de aannemer de exacte planning op. Eens die klaar is zullen we duidelijk zicht hebben op de 
momenten waarop bepaalde toegangen niet open zijn. Die info zullen we ook op de website 
www.oosterweelverbinding.be plaatsen.  

De Groenendaallaan is nu al een zwemvijver bij hevige regenval, zeker onder de huidige ring en ter 
hoogte van station Luchtbal. Hoe gaan jullie dat oplossen als jullie nog gaan zakken ? 

De nieuwe Groenendaallaan wordt ook verlaagd ter hoogte van de verdiepte Ring. Dit deel van de 
Groenendaallaan ligt mee in de waterdichte kuip van de verdiepte Ring. De waterdichte kuip heeft 
ook een eigen afwatering, waardoor het waterpeil niet te hoog komt in de tunnels van de verdiepte 
Ring. Hierdoor heeft de Groenendaallaan en de verdiepte Ring geen last van het waterpeil van het 
omliggende grondwater en blijft het dus droog. 

Zal de bypass voor meer geluidsoverlast zorgen voor de omliggende buurten? 

De Bypass wordt voorzien van geluidswerende maatregelen om de geluidsoverlast beperkt te 
houden voor de omgeving. Zo wordt de snelheid op de Bypass beperkt tot 70 km per uur en komen 
er geluidsschermen van 4 meter hoog. Momenteel loopt ook nog een extra geluidsstudie om te 
bekijken of deze maatregelen voldoende zijn. De resultaten daarvan worden deze zomer verwacht. 

Blijft het pompstation ter hoogte van distelhoek behouden? 

Het pompstation Ganzemate wordt niet afgebroken tijdens de Oosterweelwerken. Momenteel 
werken de ontwerpteams in opdracht van stad Antwerpen aan de finale plannen voor de omgeving 
en de nieuwe Ringparken. Die finale plannen geven invulling aan de omgeving van de Ring en worden 
tegen het najaar verwacht. Dan zal duidelijk zijn of dit gevolgen heeft voor het pompstation. 

Worden de bestaande geluidswallen verwijderd voor de bypass? 

De bestaande wallen worden verplaatst en vervangen door tijdelijke geluidsschermen en -bermen. 
De verplaatsing is nodig om de duurtijd van de werken sterk in te korten.  

http://www.oosterweelverbinding.be/
http://www.oosterweelverbinding.be/
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Een voorbeeld ter hoogte van de Geertshoek, waarbij een deel van de bestaande berm verplaatst 
wordt: 

 

 

De stippellijn toont de bestaande berm. 

Ter hoogte van welke straat komen de nieuwe kokers te liggen? Is dat aan de Bergen-Op-
Zoomlaan? 

De kokers bevinden zich over bijna de volledige lengte van de Ring bij Merksem, dus ook bij de 
Bergen-Op-Zoomlaan. 

Welke maatregelen worden genomen om geluidsoverlast ter hoogte van de doorsteken genomen? 

Op enkele plaatsen komen er doorsteken in de bermen om de logistiek naar de werf mogelijk te maken. Aan de 
doorsteken komen geluidsschermen van 4 meter hoog tegen de Ring aan, zodat wijk afgeschermd blijft van het 
geluid van de snelweg. 

 

 

 



Antwoorden webinar 
Merksem 
27 april 2021 

 

3   
   
© Lantis 2021  V.U. Luc Hellemans - Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt) - Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen            
 

 

Is er grondwaterverlaging in de wijk distelhoek? Wordt een bevindingsstaat opgemaakt van de 
beïnvloedde woningen zodat geen discussie over eventuele schade ontstaat? 

Voor de werken wordt er inderdaad bemaald. Deze bemalingen en hun invloed werden reeds 
uitvoerig in kaart gebracht. Om invloeden naar de omgeving te vermijden wordt er daarom een 
waterremmend scherm voorzien in de ondergrond tussen de werf en de bewoning. 

Waar exact begint de bypass tov de Masurebrug? 

De Bypass begint vlak ten zuiden van de Masurebrug. Aan de Masurebrug sluit de Bypass aan op de 
bestaande snelweg richting het noorden. 

 

Bypass van 7 baanvakken?  Wat met fietsbrug over Albertkanaal? 

We hebben gekeken hoeveel rijstroken er nodig zijn om het verkeer niet te veel te hinderen tijdens 
de werken en om de werken toch tijdig uit te kunnen voeren. De tijdelijke snelweg, de zogenaamde 
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Bypass, zal over 3 rijvakken beschikken richting het zuiden en 4 naar het noorden. Op de meeste 
plaatsen is daar voldoende ruimte voor, behalve in het deel van de Ring tussen het Albertkanaal en 
het Sportpaleis. Daarom behouden we in dit deel de helft van het bestaande viaduct en bouwen we 
nog een halve Bypass bij tot bijna tegen de gevel van de LottoArena aan en over de 
IJzerlaanfietsbrug. De fietsbrug blijft steeds toegankelijk tijdens de werken. 
 
Met de Bypass en de helft van het bestaande viaduct hebben we dan voldoende capaciteit voor het 
verkeer. Op het nieuwe gedeelte van de Bypass komt het verkeer richting Nederland. Op het deel 
van de Bypass dat gebruik maakt van het bestaande viaduct, het verkeer richting Gent. Zo kunnen we 
de binnenste helft van de Ring afbreken en krijgen we daar voldoende ruimte om de nieuwe Ring te 
bouwen.  
In de zones ten noorden van het Albertkanaal en ten zuiden van Schijnpoort wordt een volledig 
nieuwe Bypass aangelegd met 4 rijstroken richting het noorden en 3 richting het zuiden.  
 
Is het niet mogelijk om de Vaartkaai tijdens de werken wel open te houden voor fietsers? 

Deze optie is bekeken, maar omwille van veiligheidsredenen en impact op timing en kosten niet 
weerhouden. In die omgeving moeten we zeer ingrijpende werken uitvoeren (de Bypass bouwen, 
Ring afbreken, meerdere tunnels bouwen, kade herbouwen) en het wordt de belangrijkste route 
voor het werftransport tussen de aanvoer via het water en de werfzone van de Ring. Dit deel van de 
Vaartkaai wordt mee ingeschakeld in een werfwegenstelsel zodat het werfverkeer niet via de 
bestaande wegen of woonbuurten moet rijden. Gezien de grootte van de werken, gaat het om heel 
grote aantallen zwaar werfverkeer, wat in combinatie met fietsverkeer en de geplande werken 
moeilijk te combineren valt. Fietsers worden daarom afhankelijk van hun bestemming omgeleid via 
de IJzerlaanfietsbrug en het fietspad in de Campiniastraat. 

Waarom kan de verplaatste Schijnkoker niet onder de tijdelijke bypass om de hinder voor de 
omgeving te beperken? 

De Bypass wordt zo dicht mogelijk tegen de snelweg aan gelegd om het niet dichter naar de 
bewoning te brengen. In het zuiden , ter hoogte van de Bergen-Op-Zoomlaan, ligt de koker onder de 
Bypass omdat er daar niet meer ruimte beschikbaar is. Verder naar het noorden ligt de koker bewust 
niet onder de Bypass omdat daardoor de bestaande bermen en meer groen ongeveer anderhalf jaar 
langer behouden kunnen worden.  

Blijft het openbaar vervoer op de Groenendaallaan functioneren tijdens de werken? 

Ja, de trams en bussen kunnen blijven rijden tijdens de werken voor de Oosterweelverbinding. 

Is er ook afscherming voorzien richting Luchtbal vooral voor de werfzone tussen de Ring, 
Masurebrug en spoorlijn? 

Hier komt een standaard werfafsluiting. 
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De werfzone noord, kant Luchtbal, werfweg naast de R1. Wat met met gloednieuwe LF-fietspad ? 

De werfweg bevindt zich tussen de spoorweg en de Ring. De weg komt niet aan de zijde van Luchtbal, 
waar de fietsostrade zich bevindt. 

Wat is de geluidsoverlast bij de diepwandwerkzaamheden? 

Het geluid van deze werken is behoorlijk beperkt. Het lawaai wordt veroorzaakt door de machines 
die voor de werken worden ingezet. Deze machines moeten o.m. voldoen aan de huidige Vlaamse 
milieuwetgeving (VLAREM II). 

Hoe wordt al dat materiaal aangevoerd en afgevoerd (afbraak Bypass)? 

De aan- en afvoer van grond en puin gebeurt via schepen op het Albertkanaal. Het materiaal wordt 
overgeladen van de schepen op werftransport en omgekeerd. Het verdere transport verloopt dan via 
het werfwegenstelsel dat door de werfzone vlak naast de Ring loopt. Hierdoor moet dit zware 
verkeer de bestaande wegen niet bijkomend belasten of door woongebied rijden. 
Bepaalde materialen, zoals beton en de nieuwe kokers en buizen worden wel via de weg aangevoerd. 
Via de werftoegangen aan de Groenendaallaan en de Masurebrug, zullen dergelijke transporten de 
werf oprijden. 

Wordt de werfzone Bergen op Zoomlaan afgeschermd voor de woonwijk? 

Ja, langs de bestaande Ring komen er geluidsschermen tijdens de voorbereidende werken. Bij die 
werken komt er ook een zichtscherm tussen de wijk en de werfzone. In de volgende fase van de 
werken, als de Bypass, de tijdelijke snelweg naast de bestaande, in gebruik gaat, zal deze ook 
voorzien zijn van geluidsschermen.  

Klopt het dat de diepwanden niet volledig doorlopen tot aan de Masurebrug? 

Dit klopt. De diepwanden vormen de zijwanden van de nieuwe verdiepte Ring. Dichter bij de 
Masurebrug gaat de verdiepte Ring over op de bestaande snelweg. Waar de nieuwe Ring weer op 
grondhoogte komt, zijn geen diepwanden nodig. 

Er is niets gezegd over dag/nachturen waartussen gewerkt wordt... Is daar al meer over bekend? 

De aannemer kan werken uitvoeren tussen 6-22 uur. Dit zeggen dat men voor meer kritieke 
activiteiten langere zal werkdagen maken om de deadlines te halen. Voor bepaalde specifieke 
activiteiten kan er ook ’s nachts en/of in het weekend gewerkt worden (bvb. invaren boogbrug 
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. 
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Bentoniet zit daar asbest in? Is dit een schadelijke stof? 

Bentoniet is geen schadelijk stof. Het is een in de natuur voorkomende kleisoort met deeltjes die zo 
klein zijn dat ze de grond waterdicht kunnen maken. Behalve in de bouw, wordt het ook toegepast in 
cosmetica of als kattenbakvulling. 

Wat zijn de risico's voor de huizen die het dichtst bij de (graaf)werken liggen in de zin van 
verzakkingen/scheuren/...? 

De risico’s van de werken zijn beperkt, enerzijds door de aard van de werken, anderzijds door de 
afstand tot de huizen. Om die risico’s nog bijkomend te beperken, worden de werken continu 
gemonitord. Specifiek voor trillingen en verzakkingen wordt een meetnet uitgezet in de omgeving 
met plaatjes in de grond. Hun positie wordt doorlopend gemeten, zodra hun positie licht wijzigt, 
wordt dit gemeld zodat er tijdig ingegrepen kan worden.  

Worden bij de diepwandwerkzaamheden de trillingen voor de aanpalende huizen gemonitord? 

Ja, de monitoring gebeurt constant voor de volledige duur van de werken. 

Hebben wij nog een straat Bergen op Zoomlaan? 

De werken komen dicht bij de Bergen-Op-Zoomlaan, maar de straat zelf blijft behouden. Een 
uitzondering zijn bijvoorbeeld de aansluitingen op de riolering, op die punten wordt tijdelijk een deel 
van de weg versmald. 

Worden er plaatsbeschrijvingen uitgevoerd voor de dichtstbijzijnde woningen alvorens te starten 
met de werken? Wordt er voor aanvang van de werken een staat opgemaakt van de bestaande 
toestand van de huizen? Wat met mogelijke schade aan de huizen? 

We hebben onze verzekeringspolitiek bijgestuurd om eventuele schadegevallen vlotter te doen 
aflopen. Een laatste punt dat bekeken wordt, is het nut van voorafgaande plaatsbeschrijvingen. 
Momenteel bestuderen we de meerwaarde ervan. Sowieso worden alle mogelijke schademeldingen 
behandeld. 

Uiteraard doen we er ook tijdens de werken alles aan om schade te voorkomen. Daarom zetten we in 
op monitoring. Tijdens de werken worden verschillende zaken gemeten zodanig dat we snel kunnen 
zien of er iets misloopt. Moest er toch schade aan de woning optreden dan zorgen we ervoor dat 
deze op een eenvoudige manier kan worden aangegeven. Dat zal via een meldpunt op de 
homepagina van onze vernieuwde website mogelijk zijn. 

Er komen open ruimtes hier en daar. Zal dat niet zorgen voor een concentratie aan fijnstof op die 
plekken? 

De lucht die bij de openingen van de tunnels naar boven komt, kent een hogere concentratie van 
uitlaatgassen. Daarom komen op strategische plaatsen openingen in de tunnels om zo veel mogelijk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klei
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van de vervuilde lucht in on- of dunbewoonde zones vrij te laten komen. Die openingen en de 
tunnelmonden worden omringd door bermen en schermen om een soort langgerekte schoorsteen te 
vormen. De vuile lucht komt er dus altijd uit, maar wordt in de hogere luchtlagen gebracht zodat de 
concentratie verdund wordt. Bij zones dichter bij bewoning zorgen combinaties van schoorstenen, 
schermen en bermen voor extra verdunning. 

De analyse van de milieueffecten en de luchtkwaliteit ging steeds uit van het huidige wagenpark. Er 
wordt verwacht dat de resultaten in 2030, als de tunnels in gebruik gaan, nog beter zullen zijn dan de 
analyse voorspelt, onder meer door het vergroenen van het wagenpark en andere evoluties. 

Er werd door Lantis eerder gezegd dat de huidige groene zone al gedeeltelijk aangepakt zou 
worden na de nutswerken - zodat het geen 10 jaar een bouwwerf blijft. Hoe zit het daar mee? 

We zijn momenteel het verdere verloop van de werken aan het voorbereiden voor de bouw van de 
Bypass. De verdere voorbereidingen zijn pas opgestart. Samen met de aannemer zullen kleinere 
tussentijdse, kleinere groenmaatregelen besproken worden.  
Recent is ook het overleg met de stad Antwerpen gestart om te kijken welke delen van de 
Ringparken versneld kunnen uitgevoerd worden. Dit hangt ook samen met het finale ontwerp van de 
inrichting van de omgeving en de Ringparken. Een eindontwerp wordt dit najaar verwacht. 

Kan de 1ste webinar nog herbekeken worden? Eventuele link aub. 

Ja, alle webinars kunnen herbekeken worden en zijn terug te vinden op 
www.oosterweelverbinding.be, onder de rubriek 'nieuws'. De eerste webinar voor Merksem vindt u 
hier: https://nieuws.oosterweelverbinding.be/herbekijk-de-eerste-webinar-over-de-geplande-
oosterweelwerken-bij-merksem/  

Hebben jullie gemeten hoeveel verkeer er aan de Groenendaallaan op- en afritten gebruik maakt? 

Ja, die cijfers worden onder meer gebruikt bij het inschatten van de impact van de werken. 

De bewoners van de wijk Bergen-Op-Zoomlaan willen graag weten hoeveel de werken verwijderd 
blijven van de woonzone. Wat gebeurt er met het werfverkeer. Langs waar gaan de vrachtwagens 
aan en af rijden? Door de woonwijk en Jan van Glimesstraat? 

Tijdens de werken aan de Schijnkoker bedraagt de afstand tot de gevels van de dichtstbijzijnde 
woningen tussen de 20 en 35 meter. Hoe noordelijker in de Bergen-op-Zoomlaan, hoe groter de 
afstand tot de werf is. Dus bij de hoek van de Bergen-op-Zoomlaan met Hendrik van Boutersemstraat 
is de afstand 35 meter.   
In de volgende fase van de werken, voor de bouw van de Bypass bedraagt de afstand 28 meter ten 
opzichte van de meest zuidelijke woning en 50 meter in het noorden. 

Er rijdt geen werfverkeer door de woonwijk. Er wordt een werfwegenstelsel aangelegd dat tegen de 
snelweg aan komt.  

http://www.oosterweelverbinding.be/
https://nieuws.oosterweelverbinding.be/herbekijk-de-eerste-webinar-over-de-geplande-oosterweelwerken-bij-merksem/
https://nieuws.oosterweelverbinding.be/herbekijk-de-eerste-webinar-over-de-geplande-oosterweelwerken-bij-merksem/
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Het lijkt me dat er veel verkeer over de Groenendaallaan zal rijden, na het onderbreken van de 
Vaartkaai. Bovendien krijgt de Groenendaallaan dan een rijvak minder. Wordt daar iets voorzien 
om de omwonenden te ontlasten? 

Om de verkeersdruk op de Groenendaallaan te beperken, wordt een deel van het verkeer omgeleid 
via de Noorderlaan. Voorafgaand aan de werken en tijdens de werken worden ook maatregelen 
genomen die ervoor moeten zorgen dat we toch mobiel blijven. De belangrijkste maatregel is de 
bouw van de Bypass, de tijdelijke snelweg naast de Ring, zodat de capaciteit maximaal behouden 
blijft en het verkeer zich niet verspreidt naar het onderliggend weggennet. Aanvullend zetten we in 
op het versterken van de andere vervoersmodi, zoals het openbaar vervoer en de fiets, zodat 
personen die de mogelijkheid hebben om over te stappen daar een valabel alternatief krijgen. De 
gevolgen van de werken en de maatregelen worden ook gemeten, zodat er nieuwe maatregelen 
genomen kunnen worden als dat nodig blijkt. 

Komen er geluidsschermen aan Winterling-Ijskelder? 

Dit wordt mee onderzocht in de geluidsstudie die momenteel loopt. Daarbij wordt de geluidsimpact 
van de Bypass op de omgeving in kaart gebracht. in functie van de resultaten volgen er maatregelen 
of aanpassingen die de impact beperken. 

Komt er langs de tijdelijke ring geluidsschermen of zichtschermen? Houden die ook fijn stof tegen? 

Langs de Bypass komen geluidsschermen. Dergelijke schermen hebben een positief effect op de 
luchtkwaliteit, dat effect is echter vrij lokaal. Op de globale luchtkwaliteit heeft die weinig invloed, de 
Ring wordt verplaatst, maar breidt niet uit in capaciteit. 

Worden voor de bypass palen in de grond geklopt, zoals bij de Kaaien gebeurd is? Wat is het risico 
op scheuren in de woningen? 

Inheien zoals voor de heipalen van de Kaaien wordt niet toegepast. De fundering van landhoofden en 
pijlers gebeurt met schroefpalen. Als er dicht bij constructies wordt gewerkt of bij 
uitvoeringsbeperkingen kunnen boorpalen gebruikt worden indien nodig. Eventuele damplanken 
worden ingetrild.  

De werken worden continu gemonitord. Specifiek voor trillingen en verzakkingen wordt een meetnet 
uitgezet in de omgeving met plaatjes in de grond. Hun positie wordt doorlopend gemeten, zodra hun 
positie licht wijzigt, wordt dit gemeld zodat er tijdig ingegrepen kan worden. 

Kan er een doorsnede aan de wijk Winterling-Ijskelder bij hoort getoond worden? 

Vandaag hebben we een dergelijke doorsnede nog niet. We zorgen tegen de volgende webinar of 
infomoment dat er ook snedes komen van deze zone. 
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Wie garandeert ons de beveiliging tegen grond water en regenwater. Wij hebben in 1998 zeer 
zware overstromingen gehad omdat de schijn niet degelijk vrij was? 

Om de huidige bufferwerking van de Schijnkokers altijd in stand te houden, beginnen we de werken 
met de bouw van de nieuwe kokers. We houden de bestaande kokers in stand tot we kunnen 
overschakelen op de nieuwe kokers.  
Voorafgaand aan de werken is een uitgebreide studie uitgevoerd naar de waterhuishouding in de 
buurt. De werken zijn op daarop afgestemd. Door de aard van de werken, waarbij veel grond wordt 
weggegraven en water moet afgepompt worden en de verdiepte Ring een eigen afwatering krijgt, zal 
het grondwaterpeil lager liggen dan vandaag het geval is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen 
verder af.  

De tijdelijke geluidsschermen en berm zijn lager dan de huidige bermen. Kunnen deze niet hoger 
aangelegd worden om de geluidsoverlast te beperken? 

Momenteel loopt nog een geluidsstudie die maatregelen op de Bypass (snelheidsbeperking tot 
70km/uur en geluidsschermen) bekijkt. In functie van die resultaten kunnen er indien nodig 
aanpassingen aan de maatregelen of bijkomende maatregelen volgen.  

Kunnen er minder bomen gekapt worden dan voorzien in de vergunning? 

Die kans is niet heel groot. In deze omgeving beschikken we over een bijzonder beperkte werfruimte 
die ons niet veel keuzes laat. Verbeteringen van de werfinrichting samen met de aannemer, zijn 
mogelijk, maar de winsten zullen beperkt zijn. 

Met welk zand worden de bermen aangelegd? (Vervuild) zand uit de Schelde, of lokaal zand van 
het verdiepen? 

Tijdens de werken komt veel grond vrij. De opgegraven grond wordt getest en onderzocht of deze 
elders te gebruiken is in het project om zo onnodig transport te vermijden. Hiervoor is de 
ondergrond op voorhand in kaart gebracht en wordt de kwaliteit van de ontgraven grond beproefd 
alvorens deze opnieuw te gebruiken of op te slaan. Als de grond niet kan gebruikt worden voor de 
bermen, zal er grond aangekocht worden. Vervuilde grond komt niet in aanmerking om gebruikt te 
worden. 

Worden de zettingen van de huizen niet opgemeten? Wat met zettingen of trillingen? 

Tijdens de werken worden er verschillende zaken gemonitord. Onder andere de luchtkwaliteit, geluid 
en het grondwaterpeil zullen nauwlettend in het oog gehouden worden. Zo plaatsen we om de stand 
van het grondwater te meten een netwerk van peilbuizen. Ook zettingen worden opgevolgd zodat 
we snel kunnen zien of er iets dreigt mis te lopen. 

We hebben onze verzekeringspolitiek bijgestuurd om eventuele schadegevallen vlotter te doen 
aflopen. Een laatste punt dat bekeken wordt, is het nut van voorafgaande plaatsbeschrijvingen. 
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Momenteel bestuderen we de meerwaarde ervan. Sowieso worden alle mogelijke schademeldingen 
behandeld. 

Uiteraard doen we er ook tijdens de werken alles aan om schade te voorkomen. Daarom zetten we in 
op monitoring. Tijdens de werken worden verschillende zaken gemeten zodanig dat we snel kunnen 
zien of er iets misloopt. Moest er toch schade aan de woning optreden dan zorgen we ervoor dat 
deze op een eenvoudige manier kan worden aangegeven. Dat zal via een meldpunt op de 
homepagina van onze vernieuwde website mogelijk zijn. 

Kan de oostelijke tijdelijke viaduct aan de wijk ijskelder geschrapt worden? Is dat onderzocht? 

Om tijdens de werken het verkeer vlot te kunnen afwikkelen zijn minstens 3+4 rijstroken nodig. Het 
westelijke deel van het viaduct moeten we afbreken om de nieuwe tunnel van de Ring onder het 
Albertkanaal aan te kunnen leggen. We krijgen geen 3+4 rijstroken op het oostelijke deel van het 
viaduct. Er blijft daarom nood aan een nieuw tijdelijk viaduct. 

Als er metingen in kader van monitoring starten voor het begin van de werken, voor het begin van 
welke werken is dat dan? De nutswerken? Of die aan de bypass? Of op nog een ander moment? 

De monitoring start voor de voorbereidende werken die vanaf het najaar kunnen starten. 

Hoeveel geluidshinder en trillingen brengt de doorpersing ter hoogte Geertshoek richting Luchtbal 
met zich mee?  

Exacte cijfers hebben we niet beschikbaar. De werkzaamheden vinden plaats in de diepte, in de 
bouwput zelf. Op het maaiveldniveau (=niveau van de bewoning) vinden voornamelijk 
hijsbewegingen plaats. Vanop dit niveau wordt er buizen in de grond gehesen. De geluidshinder is 
eerder beperkt. Net zoals bij de overige werken wordt het geluid en de trillingen gemonitord. 

Qua hinder is dit te vergelijken met het doorpersen van de leidingenkoker onder de Ring die eerder 
plaatsvond.  

Hoe zit het met eventuele schade aan de woningen? 

Tijdens de werken worden er verschillende zaken gemonitord, waaronder geluid, lucht en de 
grondwaterstand. Zo worden er peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand tijdens de werken te 
kunnen meten. Ook zettingen worden opgevolgd zodat we snel kunnen zien of er iets mis loopt.  

Wie schade aan zijn huis ondervindt kan deze aangeven via Lantis. Daarvoor zal een meldpunt 
voorzien worden op de homepage van de nieuwe website. 

Is er onderzocht om aan het meest zuidelijke deel van de bergen op zoomlaan toch verder weg van 
de woningen te blijven met de tijdelijke ring? Want die komt wel extreem dicht? 

De Bypass wordt zo dicht mogelijk tegen de Ring aangelegd. Bij de Bergen Op Zoomlaan ligt de 
bestaande Ring vandaag dicht bij deze straat en schuift de Bypass ook weg van de Ring om er ruimte 
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te maken om de knoop met de Groenendaallaan te kunnen bouwen. Hierdoor is er weinig ruimte en 
weinig mogelijkheden zijn om de Bypass ander in te plannen. Momenteel loopt nog een bijkomend 
geluidsonderzoek om te bepalen of de voorziene maatregelen (snelheidsverlaging tot 70 km/uur en 
geluidsschermen van 4 meter) voldoende zijn. 

Wordt er meer ingezet op openbaar vervoer, zodat er minder verkeer auto's moeten passeren zo 
vlak langs de bewoning op de ring? En hoe precies? 

Er wordt ingezet op verschillende alternatieven voor wegverkeer om de hinder van de werken op te 
vangen. Er zijn 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. 

Er zal monitoring gebeuren i.f.v. van mobiliteit, luchtkwaliteit etc. Wat zijn daar de parameters? En 
welke oplossingen/reacties werden proactief al bedacht/voorzien? 

De parameters zijn de normen van de geldende Vlaamse milieuwetgeving. De proactieve oplossingen 
bevatten betreffen heel wat verschillende domeinen (zoals mobiliteit, uitvoering, technieken, geluid, 
lucht, …) en worden vandaag nog aangevuld en aangepast.  

Voor mobiliteit gaat het om zaken zoals het inzetten van de Bypass, de alternatieven voor het 
wegverkeer versterken, het werftransport via water verlopen, een werfwegenstelsel dat de 
bestaande wegen minimaal belast, enz. Voor de impact op andere vlakken zoals geluid en lucht, 
wordt gekeken naar de werfinrichting: de inplanting van hinderende activiteiten komt zo ver mogelijk 
van bewoning, machines dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen, de bijkomende maatregelen 
op de Bypass, het inrichten van omleidingen, enz. Het is een proces dat continu bijgestuurd op basis 
van de monitoringsresultaten. 

Wordt bij het afsluiten van het afrittencomplex Groenendaallaan ook de noordelijke afrit (dus 
richting Metropolis) komende uit het zuiden afgesloten? 

De zuidelijke takken blijven open (maar zullen regelmatig verschuiven afhankelijk van de fase van de 
werken), dus vanuit het zuiden naar de Metropolis of Merksem blijft mogelijk. De omgekeerde 
richting ook. Dus van Merksem of Luchtbal naar het zuiden rijden, blijft ook mogelijk. 

Is er inzage online van de metingen voorzien? Worden de metingen die Lantis permanent uitvoert, 
ook (permanent) openbaar gemaakt? 

We voorzien een periodieke rapportage die openbaar gemaakt wordt. 
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Hoe diep gaan die wanden precies? Ik hoorde 20m? Zo diep komt de ring toch niet te liggen, of 
wel? Ik maak me zorgen om de waterlopen en het effect van het onderbreken ervan op de natuur. 

De wanden gaan tot in de dieper gelegen Boomse kleilaag. Dit is nog een stuk lager dan de verdiepte 
Ring komt te liggen. Dit is nodig om een waterdichte bouwkuip te kunnen maken. Dat zorgt ervoor 
dat we later niet permanent water uit de omgeving moeten wegpompen om de ring droog te 
houden. Het effect op ondergrondse stromingen en waterlopen/natuur is onderzocht in de 
milieueffectenrapportage die voor de werken is opgemaakt. De werken zijn daarop aangepast. 

Zal het treinstation Luchtbal /treinverkeer behouden worden tijdens de werken en toegankelijk 
blijven met de fiets, komende van Lambrechtshoekenlaan? 

Ja, dit blijft steeds mogelijk. 

70km/u. Hoe wordt dat gecontroleerd? Flitsers? Trajectcontrole? 

Het handhaven van de snelheidsbeperking wordt gedaan door de verkeerspolitie, hiervoor wordt 
trajectcontrole ingezet. 

Welke impact gaat dat werfverkeer hebben op de wijk? 

Het werfverkeer verloopt via een eigen werfwegenstel dat tegen de Ring aan komt te liggen. Zo blijft 
het werfverkeer weg van de wijk.  

Is het mogelijk om de volledige plannen te kunnen inzien? 

De plannen voor de eerste reeks werken zijn klaar (het verleggen van de nutsleidingen, Schijnkokers, 
...). De plannen voor de Bypass zijn nog in opmaak en zullen waarschijnlijk deze zomer beschikbaar 
zijn. Je kan ons op info@lantis.be contacteren voor de plannen van een bepaalde zone. 

Er is ook een zuidelijke oprit van de Ring aan de Groenendaallaan (recht over de McDonalds) die 
wel richting Ekeren/Nederland leidt. Blijft die wél open? Indien ja, wordt er dan voorkomen dat 
mensen die er langs de oprit aan McDonalds niet meer op kunnen keren aan de Columbiastraat of 
de Groenendaallaan? 

Ook die oprit zal dicht zijn tijdens de werken. Enkel van of naar het zuiden rijden blijft mogelijk vanaf 
de Groenendaallaan. 

Door het afsluiten van het op en afrittencomplex t.h.v. Groenendaal richting noorden zal het 
onderliggend wegennet (Groenendaallaan/Bredabaan/Noorderlaan) extra belast worden. Deze 
assen zijn op heden reeds overbelast. Welke garanties zijn er voor de omliggende wijken dat dit 
leefbaar blijft? Zal zwaar vrachtverkeer vermeden kunnen worden? Hoe gaan jullie voorkomen dat 
het verkeer de Lambrechtshoekenlaan gaat gebruiken als sluipweg/snelweg? 

Het is inderdaad zo dat de op/afrit noord aan Merksem uit dienst gaat tot de nieuwe R1 in dienst 
wordt gesteld (dus tot ongeveer het einde van de werken in 2030), dan zijn weer alle richtingen 
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mogelijk aan de Groenendaallaan. Tot die tijd is het verkeer aangewezen om via de Noorderlaan aan 
het complex van Ekeren op/af te rijden. De werken van de Oosterweelverbinding moet een hefboom 
vormen naar een meer duurzame vorm van mobiliteit. Eén van de voorwaarden om de 
Oosterweelverbinding te laten slagen, is om met zijn allen onze verplaatsingen per wagen te 
minderen. In vaktermen wordt dit een 'modal shift' genoemd. Tegen 2030 moet 50 procent van alle 
verplaatsingen gebeuren per fiets, trein, tram, bus, waterbus, deelsystemen, enzovoort. En nog maar 
50 procent met de wagen. Om de hinder van de werken 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. 

Naast de modal shift zijn er ook nog ingrepen op vlak van werf, signalisatie en omleidingen. 
Dergelijke maatrgelen worden besproken en meebepaald door de andere overheden zoals de stad 
Antwerpen, maar ook de verkeerspolitie, de hulpdiensten, enz. 

De voorgestelde maatregelen worden ook gemeten op hun nut. Indien nodig, zullen bijkomende 
ingrepen volgen. 

Welke zijn de werkuren waarbinnen gewerkt wordt - weekdagen - weekend? Wordt er 7dagen op 
7 en 24u op 24 gewerkt? 

Er kan gewerkt worden 6 tot 22 uur. Er wordt niet tijdens de nacht gewerkt, tenzij in uitzonderlijke 
situaties als dit noodzakelijk is. Ook als we bijvoorbeeld drukke verkeersaders moeten onderbreken 
en die werken moeten snel gaan, dan kan er besloten worden om dit ’s nachts te doen. Voor we dit 
doen wordt dit steeds naar de buurt gecommuniceerd en wordt dit overlegd met verschillende 
instanties. 

Behalve het werkregime... Draaien er 's nachts wel luidruchtige machines (bvb de 
bentonietcentrales) door? Of is dat ook na 22u gedaan? 

Wat de bentonietcentrale betreft, wordt de generator van de centrale in een geluidsdempende kast 
geplaatst. De centrale zelf maakt nauwelijks lawaai. De hinderende activiteiten stoppen om 22 uur. 

Worden bij de nieuwe nutsleidingen de scheiding tussen regen- en afvalwater voorzien voor 
toekomstig gescheiden afwatering? 

De Schijnkoker wordt momenteel enkel gebruikt om overstortwater vanuit de gemengde riolering af 
te voeren bij hevige buien indien de gemengde riolering van Luchtbal en/of Merksem het water niet 
kan afvoeren. Tijdens de werken wordt de Schijnkoker verplaatst. Indien op termijn in het 
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aangesloten gemeentelijk rioleringsstelsel een gescheiden riolering komt, dan kunnen de 
regenwaterleidingen op de vernieuwde Schijnkoker worden aangesloten. 

Blijven de recent vernieuwde bruggen over Albertkanaal naar respectievelijk Sportpaleis en 
Bisschoppenhoflaan toegankelijk in beide richtingen? 

De bruggen blijven toegankelijk. 

Niet akkoord met de uitleg van Lantis over bevindingsstaten. Dit is niet gebruikelijk en is het 
ontlopen van verantwoordelijkheden door Lantis. Een bevindingsstaat moet door een beëdigd 
landmeter-expert worden uitgevoerd en kan moeilijk op kosten van de eigenaars worden 
uitgevoerd! 

Lantis wil hiermee helemaal niet zijn verantwoordelijkheid ontlopen. We hebben samengezeten met 
de verzekeringsmaatschappijen om het proces te uniformiseren zodat u als burger niet het gevoel 
krijgt dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Vandaar dat wij als bouwheer richting de 
verzekeraar een veel grotere rol willen opnemen om zo veel korter te kunnen opvolgen. Anders is 
het vaak een zaak tussen de aannemer en de verzekeraar. Lantis wil als bouwheer hier een vinger in 
de pap te brokken hebben. Net om ervoor te zorgen dat u als burger niet aan het kortste eind trekt. 

Een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving is niet noodzakelijk om een degelijke expertise te laten 
uitvoeren. Het is niet nodig om zelf vooraf foto’s door een expert te laten nemen. U mag dit zelf 
doen, met uw eigen toestel. Deze foto’s kunnen achteraf door een verzekeringsexpert beoordeeld 
worden.  

Er was ooit eens een (fiets)verbinding gepland ter hoogte van Distelhoek, waarom die niet meteen 
mee aanleggen? 

In 2015 stelde de Vlaamse Overheid een onafhankelijke intendant aan die de opdracht kreeg om een 
stappenplan voor de maximale overkapping van de Ring te onderzoeken en op te maken. De 
intendant stelde hiervoor verschillende ontwerpteams aan die concrete projectvoorstellen moesten 
uitwerken voor overkappings- en leefbaarheidsprojecten op en langs de Ring. Dit leidde tot 33 
voorstellen. Van die 33 voorstellen, werden er 18 projecten prioritair geselecteerd om uit te voeren. 
Intussen is er een werkbank R1 Zuid in het leven geroepen die nagaat hoe de rest van de Ring kan 
heraangelegd en overkapt worden. Ook is er een studie besteld om na te gaan hoe in de projectzone 
van de Oosterweelverbinding verder overkapt kan worden. De huidige selectie is gemaakt op advies 
van de intendant en werd door de Vlaamse Regering en stad Antwerpen en in samenspraak met de 
burgerbewegingen deze selectie gemaakt. 

De verbinding bij Distelhoek, tussen Luchtbal en de wijk, zat nog niet in de eerste selectie die in de 
eerste fase van de overkappings- en leefbaarheidsprojecten. Momenteel loopt nog een studie om te 
bekijken of er nog bijkomende projecten gelijktijdig met de bouw van de Oosterweelverbinding 
uitgevoerd kunnen worden. 
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Kan de werfweg aan de bergen op zoomlaan niet aan de andere kant van de nieuwe R1 liggen of in 
de bouwput van de nieuwe R1, zodat de tijdelijke ring verder van de huizen kan liggen? 

De werfweg dient in eerste instantie net om de Bypass (tijdelijke Ring) te bouwen. De werfweg moet 
toegang geven tot de werfzone van de Bypass, dus deze kan niet aan de overzijde van de Ring liggen. 
In latere fases van de werken, eens de bestaande Ring werfzone wordt, schuift de werfweg wel op 
richting de spoorlijn.   

De woningen in de wijk winterling staan op palen omwille van de moerasgronden die zich daar 
vroeger bevonden.  Vanaf wanneer wordt het grondwater in die buurt verlaagd en kan dit 
gevolgen hebben voor de stabiliteit van die palen/woningen? 

Dit zal gebeuren bij de werken voor het verleggen van de Schijnkokers. Die werken zijn momenteel 
voorzien om te starten vanaf het najaar.  

Tijdens de werken worden er verschillende zaken nauwlettend gemonitord. Onder andere 
grondwaterpeil. Zo plaatsen we om de stand van het grondwater te meten een netwerk van 
peilbuizen. Ook zettingen worden opgevolgd zodat we snel kunnen zien of er iets mis loopt. 

Woningen op palen hebben het voordeel dat ze net minder gevoelig zijn voor zettingen en dus ook 
voor invloeden van verlagen grondwater. Ze zijn immers gefundeerd op diepere lagen die geen 
invloed ondervinden. 

Er worden geen plaatsbeschrijvingen van de huizen vooraf opgemaakt, omdat deze achteraf vaak 
niet zo nuttig blijken. Als er schade aan een woning optreedt dan sturen verzekeringsmaatschappijen 
experten ter plaatse die vervolgens nagaan wat er is gebeurd en waarvan de schade afkomstig is.  
Het staat bewoners vrij om zelf foto’s te nemen. We vragen wel om dan een datering van de beelden 
te voorzien. Die kunnen dan in geval van schade eventueel door de verzekeringsexperten toegevoegd 
worden aan het dossier.  

Indien er schade aan de woning is, kan u deze eenvoudig aangeven op de toekomstige vernieuwde 
website van de Oosterweelverbinding. Daarop komt een meldingspunt voor mogelijke 
schadegevallen. 

Worden de doorsteken in de berm na de voorbereidende werken terug toe gemaakt? 

Dit hangt af van de planning. Als de aanleg van de verplaatste berm voor de Bypass niet meteen opgestart kan 
worden na de werken voor de Schijnkokers, dan zullen de doorsteken in afwachting van die berm dichtgemaakt 
worden. 

Ook die werfweg naar de Masurebrug wordt naderhand afgebroken? 

Inderdaad. 
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Komen er ook geluidsschermen langs de bestaande ring ter hoogte van de Bergen-op-Zoomlaan, 
tijdens de nutswerken? 

Ja, bij de Bergen-Op-Zoomlaan komen tijdens de werken aan de Schijnkokers geluidsschermen langs 
de bestaande Ring. 

Ivm werfweg aan Masurebrug - deze komt op de Masurebrug vlak bij de huizen. Ik bedoelde met 
impact - hoeveel zwaargeladen vrachtwagens gaan daar dagelijks langs die huizen denderen? Daar 
zijn geen schermen voorzien en dat ligt tegen de wijk? 

De werfweg en de manier waarop de van de wijk afgescheiden zal worden, is vandaag nog in 
opmaak. We komen op dit punt terug zodra we hier meer zicht op hebben. 

Is er al meer duidelijkheid over of de tijdelijke geluidsschermen absorberend zullen zijn (of toch 
vooral niet zullen reflecteren met negatief effect richting Luchtbal)? 

Dit zullen absorberende schermen zijn. 

De diepwanden worden langs de zijkant voorzien van beton. Komen er dan tijdelijke 
betoncentrales? 

In een eerste fase zal het beton aangevoerd worden van betoncentrales buiten het projectgebied. In 
latere fases komen er ook tijdelijke betoncentrales. De exacte locatie wordt nog bekeken door de 
aannemer. Voor een tijdelijke betoncentrale moet ook een vergunning aangevraagd worden. Van 
zodra die gekend, is zullen we daar over communiceren.  

Welke aanpassingen zullen er moeten gebeuren aan de fietsbrug? 

Aan de IJzerlaanfietsbrug moeten er geen aanpassingen gebeuren, maar wel aan de aanloophellingen 
ervan.  Die aansluitingen naar de fietsbrug zullen tijdens bepaalde fases verschuiven om de werken 
mogelijk te maken. 

Als je schade hebt aan je woning, hoe lang zal het duren eer het hersteld en betaald is? 

Dit is moeilijk in te schatten en hangt van het type schade af.  

Zijn er ook breekinstallaties? Maakt dat veel lawaai? 

Er zullen breekinstallaties nodig zijn, maar niet tijdens de eerstkomende jaren. De inplanting van de 
breekinstallaties is op dit moment nog niet opgestart. Voor die inplanting zal gekeken worden naar 
de werfzones die zo ver mogelijk van bewoning komen. 
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Wat gebeurt er met de geluidsschermen, (of zijn het zichtschermen, of schermen tegen fijn stof?) 
na de werken, wanneer alles dus achter de rug is? Kunnen die opnieuw gebruikt worden, bij 
voorbeeld op stuk verder dan de Masurebrug? Ook veel geluidshinder daar in de wijk. 

We plaatsen geluidsschermen langsheen de bestaande Ring op het moment dat we de bestaande 
berm onderbreken om de werken aan de Schijnkoker uit te voeren. Nadien starten de werken aan de 
Bypass waarbij deze schermen worden hergebruikt. Helemaal op het einde van de werf, wanneer de 
Bypass terug kan worden afgebroken, zullen deze schermen ondertussen meerdere jaren in gebruik 
zijn. Het is onwaarschijnlijk dat deze schermen na dit gebruik nog geschikt zullen zijn om opnieuw te 
gebruiken. 

.Het lijkt me heel duidelijk dat de buurtbewoners nog met heel veel vragen en bezorgdheden 
zitten. Een fysiek moment in de wijk in de wijk is echt meer dan aangewezen. 

Klopt inderdaad. We plannen nog voor de zomer een fysiek infomoment.  

Er blijven toch nog enige vragen over het op en afrittencomplex Groenendaal. Eerder werd 
gecommuniceerd dat alle op- en afritten richting noorden zouden worden geschrapt (er zijn 
immers 2 op- en 2 afritten richting Nederland). In antwoorden op andere vragen wordt dan weer 
aangehaald dat de afrit Merksem (naast de Colruyt als het ware) wel in gebruik blijft. Kan hier 
duidelijkheid over komen? 

Dit is het geval vanaf de start van de voorbereidende werken. Op dit moment voorzien vanaf het 
najaar. Vanaf dan zullen geen  bewegingen mogelijk zijn van of naar het noorden, oprijden naar het 
zuiden (richting Sportpaleis) of afrijden vanuit het zuiden naar Merksem of Luchtbal blijft mogelijk. 

Hoeveel meter is de Bypass verwijderd van de bebouwing (grond) van de blokken gelegen op het 
Haakakkerspad? Namelijk strengen 2,4,6 en8,10,12. 

De Bypass komt op 50 meter afstand ten opzichte van de gevel van Strengen 2, 4 en 6. Meer naar het 
noorden schuift de Bypass dichter naar de Ring toe, waardoor de afstand tot de woningen groter 
wordt. Bij Strengen 8 is de afstand 55 meter en bij Strengen 12 is dat 62,5 meter. 

Wanneer starten de voorbereidende en definitieve werken? 

De voorbereidende werken kunnen volgens de huidige planning starten vanaf het najaar. De werken 
kunnen voor de Bypass beginnen in het voorjaar van 2022, als de vergunning voor de bouw van de 
Bypass verleend wordt. Vanaf 2024 starten de werken aan de bestaande Ring. 

Wordt de (nog aan te leggen) werfweg achter de geluidsberm ook in gebruik genomen voor de 
voorbereidende werken? 

Ja. 
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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. 

Waar komt die tijdelijke ring juist? 

De tijdelijke Ring of Bypass komt aan de oostzijde van de bestaande Ring te liggen. Langs de zijde van 
het Sportpaleis. De Bypass loopt vanaf de Masurebrug in Merksem tot aan het knooppunt van de 
E313 en de E34 en zal ongeveer op dezelfde hoogte als de bestaande Ring te liggen. 
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Werfzone =
bouw Bypass

Verkeer rijdt op 
bestaande Ring

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

mailto:info@lantis.be
http://www.oosterweelverbinding.be/
mailto:info@lantis.be

