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1. Goede en belangrijke stappen gezet



• Sinds 2014 in mobiliteitsdossier bakens verzet

• Dankzij volgehouden inzet actiegroepen, groeiend enthousiasme 
Antwerpenaren voor overkapping en juridische problemen Vlaamse 
regering

• Toekomstverbond 2017 dankzij creativiteit en intelligentie 
burgerinitiatieven als stRaten-generaal, Ademloos en Ringland e.a. en 
intendant Alexander D‘Hooghe



Goede ambities: 
• doorgaand (vracht)verkeer weg houden van de stad
• modal shift: meer duurzaam verkeer 
• de ring volledig te overkappen

Overkapping breidt stedelijk weefsel uit en maakt leven in de stad 
kwaliteitsvoller, groener en gezonder.

Recente selectie van 18 leefbaarheids- en overkappingsprojecten goede 
zaak: overkapping wordt zo deel van beslist beleid



2. Blijvend gigantisch probleem: 

Hollandse Knoop en gaten



HUIDIGE SITUATIE

Antwerpen-Dam Antwerpen-Noord Borgerhout

Deurne-Noord (Ten Eekhove)Deurne-Kronenburg



OOSTERWEEL (heavy) zonder overkapping

Antwerpen-Dam Antwerpen-Noord Borgerhout

Deurne-Noord (Ten Eekhove)Deurne-Kronenburg



OOSTERWEEL (heavy) zonder overkapping: ruimte-inname

Antwerpen-Dam Antwerpen-Noord Borgerhout

Deurne-Noord (Ten Eekhove)Deurne-Kronenburg



OOSTERWEEL (heavy) met (besliste) overkapping

Antwerpen-Dam Antwerpen-Noord Borgerhout

Deurne-Noord (Ten Eekhove)Deurne-Kronenburg



Ondergrond overkapping is nog steeds de Oosterweel Heavy mét de 
Hollandse Knoop  open autostrade met 26 baanvakken aan 
Antwerpen-Noord, Borgerhout, Deurne-Noord en den Dam. Nog steeds 
maximale capaciteit en toename verkeer.

Dit is onaanvaardbaar.



Er worden alternatieven onderzocht in de project-MER, maar de 
Oosterweel Heavy met de Hollandse Knoop is nog steeds de basis.
Onbegrijpelijk dat Vlaamse regering en stadsbestuur de Oosterweel 
Heavy mét Hollandse Knoop weigert uit te sluiten, of minstens een 
voorkeur uitspreekt voor een Oosterweel-Light.

Naast de ruimtelijke draak, zal dergelijke toename van capaciteit ook 
autoverkeer aantrekken, en is het dus  in tegenspraak met de modal
shift – doelstelling.



600 meter lang gat ter hoogte van 
Dam – Merksem - Deurne-Kronenburg

Antwerpen-Dam

Merksem

Deurne-Kronenburg



Antwerpen-Dam

Merksem

Deurne
Kronenburg

600 meter lang gat ter hoogte van 
Dam – Merksem - Deurne-Kronenburg



Antwerpen-Dam

Merksem

Deurne-Kronenburg

600 meter lang gat ter hoogte van 
Dam – Merksem - Deurne-Kronenburg



3. Groen engagement voor Oosterweel Light 
+ bijkomende leefbaarheidsprojecten 



Oosterweel Light + volledige overkapping 

Oosterweel Light moet het voorkeursscenario worden binnen project-MER met:
• reductie van de capaciteit in de verschillende tunnels (Oosterweeltunnel en kanaaltunnels) 
• compactere aansluitingspunten

Maatregelen om gaten te dichten
• ernstig onderzoek met doel gaten te dichten
• andere routes gevaarlijk transport + maximaal over water en spoor
• snelheid in tunnel 80 km/u ipv 100 km/u

Voldoende concrete maatregelen om tot de modal shift te komen.

Dat zorgt er voor dat 
• de Hollandse knoop kan versimpelen en verkleinen.
• de gaten kleiner of zelfs dicht kunnen gemaakt worden.



Verleggen Slachthuislaan en Noordersingel 

• Slachthuislaan op de overkapping.

• Noordersingel in bedding Ring.

• compacte op- en afrit op locatie 
Hollandse Knoop

• huidige Noordersingel en 
Slachthuislaan worden kleine lokale 
wegen.



Voordelen van dit scenario:

• Spoor Oost krijgt extra ruimte voor groen 
en rechtstreekse verbinding met het 
waterpark.  

• Slachthuissite kan ontwikkeling krijgen 
tot aan het water met voldoende groen

• Nieuw bereikbaar groen voor 
Kronenburgwijk in Deurne

• Geen gat tussen Kronenburg en Dam

• We sluiten parking Sportpaleis 
rechtstreeks aan op op- en afrit Ring, 
waardoor er geen verkeer voor 
Sportpaleis in de wijken komt. 

• Tegelijkertijd wil Groen meer en beter 
openbaar vervoer voor Sportpaleis

Verleggen Slachthuislaan en Noordersingel 



Ook verderop, in Merksem en Luchtbal, wordt als ondergrond de Oosterweel Heavy 
gebruikt. Daardoor zou de ring (R1 Noord) in Merksem/Luchtbal tussen Groenendaallaan 
en Masurebrug tot 4 rijstroken breder worden ten opzichte van nu. 

Ook daar zou Oosterweel Light duidelijk beter zijn:

• Bij een Oosterweel Light kan de breedte hetzelfde blijven als nu.

• Daardoor kan de groene buffer maximaal behouden blijven, de ecologische corridor 
versterkt worden. We  kunnen de groene bermen opwaarderen en een groen hart 
aanleggen tussen Merksem en Luchtbal.

• Gaten maximaal dicht.

Merksem - Luchtbal



Huidige situatie

Luchtbal

Merksem

Merksem - Luchtbal



OOSTERWEEL zonder overkapping - vergelijking aantal rijstroken

• NU: 9 à 10 rijstroken
• BAM/overdering: 14 rijstroken
• Oosterweel Light: 10 rijstroken

Luchtbal

Merksem

Merksem - Luchtbal



• NU: 16 rijstroken
• BAM/overdering: 18 rijstroken
• Oosterweel Light: 14 rijstroken

Luchtbal

Merksem

OOSTERWEEL zonder overkapping - vergelijking aantal rijstroken

Merksem - Luchtbal



OOSTERWEEL (heavy) met (besliste) overkapping

Luchtbal

Merksem

Merksem - Luchtbal



Grondige studie overkapping E313 + Knoop E313/Ring

Borgerhout - Deurne



En Ekeren, Rozemaai, Schoonbroek en Edison dreigen de pineut de worden van al deze werken.
Met de Oosterweel heavy verhoogt de verkeersdruk richting Noorden, en met het radicaal haventracé, de 
aanleg van de A102 en de 2de spoorontsluiting komt er zware infrastructuur bij.

Vandaar zijn er heel duidelijke keuzes nodig om de leefkwaliteit in deze buurten te vrijwaren, waaronder:
• De A102 in een geboorde tunnel
• Geen uitbreiding van de A12 richting Ekeren
• Modal shift: investeringen in fiets, tram, bus, light rail
• Bewaren en versterken van groene buffers
• Maatregelen geluidsoverlast
• Structurele oplossing voor Edison/Leugenberg
• Onderzoeken overkappingsmogelijkheden en/of ecoducten.

Ekeren – Rozemaai – Schoonbroek - Edison



4. Momenteel geen enkele garantie voor 
financiering toekomstverbond en volledige overkapping 



Voor cruciale elementen uit het Toekomstverbond is nog geen of te weinig geld voorzien:
• volledige overkapping
• modal shift
• haventrace

Er is ook geen intentie om hierrond engagementen te nemen
(bleek uit de mislukte onderhandelingen over gezamenlijke parlementaire resolutie).

Voor de eerste 18 leefbaarheidsprojecten is 1,25 miljard toegezegd.
Voorlopig ligt slechts 300 miljoen euro op tafel.
Van het 1 miljard dat van Vlaanderen moet komen, is er momenteel nog maar 50 miljoen. 

Zelfs de kostenramingen van de Vlaamse regering voor de belangrijkste pijlers van het 
Toekomstverbond zijn onvolledig en weinig doorzichtig.



Routeplan 2030 – Financiering Vlaamse Regering
PROJECT RAMING FINANCIERING   

Oosterweelverbinding 4,1 miljard € 
(2019-2015)

° 500 miljoen € via beschikbare middelen BAM

° lening 3,6 miljard € via kaderovereenkomst 
met BAM over financiering 
(= 1 miljard EIB en 2,6 miljard € obligaties 
BAM met intekening Vlaamse overheid)
-> lening wordt afbetaald met opbrengsten uit 
tolheffing op de Antwerpse ring

Overkapping (18 projecten 
eerste fase)

1,25 miljard € ° 1 miljard € uit rollend fonds met onbenutte 
kredieten MOW

° 250 miljoen € inbreng stad en havenbedrijf



PROJECT RAMING FINANCIERING   

Haventracé/R2 (incluis 
A102)

° 800 miljoen € voor 
A102

° 120 miljoen € voor 
E34/E313

° 250 miljoen € voor 
tweede 
Tijsmanstunnel

° ??? voor andere 
werken Haventracé 

° Investeringskredieten à rato van kosten uit 
Vlaamse begroting 

Modal Shift 2 miljard € 
(fietspaden, OV, 
vervoer over water)

° Investeringskredieten à rato van kosten uit 
Vlaamse begroting

Volledige overkapping ??? ???

Totaal 8,5 miljard + ???



Het hele businessmodel van de Oosterweel berust momenteel nog steeds op een 
gedifferentieerde tolheffing (de nieuwe tunnel betaalt zich terug via tolgelden van 
verkeer die de schelde passeert).

In het Toekomstverbond werd een verwijzing gemaakt naar de slimme 
kilometerheffing:
“Uitgangspunt hierbij zijn de sturende en gedifferentieerde maatregelen zoals 
voorzien in het terugverdienmodel in de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 14 
februari 2014 onder voorwaarde van sluitende financiering en het lopend onderzoek 
naar de slimme kilometerheffing” 

Maar de Vlaamse regering raakt het niet eens over slimme kilometerheffing.



5. Groen meerjarenplan voor financiering toekomstverbond en 
volledige overkapping



Uitgangspunten van het groene plan:

• Het Toekomstplan moet in zijn geheel uitgevoerd worden:
• volledige overkapping
• modal shift
• light versie van de Oosterweel 
• haventracé

• Alle kosten moeten in een realistisch meerjarenplan gegoten worden

• De timing moet strak gehouden worden, we schuiven niets op de lange baan



• We nemen de bestaande afspraken en voorziene budgetten mee op in onze 
planning.

• De kredieten voor grote en complexe investeringen volgen het investeringsritme van 
nu tot 2030.  De financiering/terugbetaling van schulden strekt zich verder uit.

• We werken met zowel reguliere investeringskredieten van MOW, AWV en De Lijn als  
dat we extra middelen voor het Toekomstverbond mobiliseren.

• We voorzien bescheiden vastgoedopbrengsten van ongeveer  500 miljoen euro



Belangrijk element uit ons model:

we stappen af van de gedifferentieerde tolheffing op de Antwerpse ring en we 
integreren die in een kilometerheffing op Vlaams niveau.

Zo’n kilometerheffing is sowieso noodzakelijk als instrument om de modal shift te 
organiseren.



Bovendien zitten er duidelijke opbrengsten aan zo’n kilometerheffing :
• Economisch: minder files - rechtstreekse opbrengst voor bedrijven en daardoor 

onrechtstreeks voor overheid
• Maatschappelijk: betere gezondheid betekent minder gezondheidsuitgaven

We versterken de economische effecten van de kilometerheffing omdat we een deel 
van opbrengst gebruiken voor belastingsverlagingen en voor investeringen .
Investeringen leveren zowel op korte termijn, door de werken zelf, als op lange termijn, 
door de betere infrastructuur, economische winst op.



De cijfers zijn gebaseerd op een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) en de 
KU Leuven (mei 2018) in opdracht van het Departement Omgeving (Vlaamse overheid) 
naar een mogelijke verschuiving van lasten op arbeid naar rekeningrijden. 



• Opbrengsten slimme kilometerheffing in Vlaanderen en per jaar (aan gemiddeld 
0,125 eurocent per kilometer): 5,6 miljard €.

• Direct in mindering: afschaffing Vlaamse verkeersbelastingen = 1,3 miljard € en 
operationele kosten = 500 miljoen €. Blijft over: 3,8 miljard € .

• Deel bestemd voor Vlaams taks shift richting bonus laagste lonen en verlaging 
lasten op arbeid/sociale economie (Groen heeft in 2015 voorstel uitgewerkt): 1 
miljard €.



• Blijft over voor investeringen in Vlaanderen: 2,8 miljard € per jaar.

• 1,2 miljard € te besteden voor modal shift (openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, 
binnenvaart).

• 1,6 miljard € te besteden voor leefbaarheidsprojecten.



Ongeveer 1/5 van deze 2.8 miljard wil Groen dus aanspreken voor het 
Toekomstverbond en dat op de volgende de manier:

• Oosterweel Light - 240 miljoen € per jaar van 2026 tot 2060 

• Overkapping (ambitienota Over de Ring) – 310 miljoen € per jaar van 2020 tot 
2035 

• Modal shift – 100 miljoen € per jaar

Dat laat bovendien voldoende investeringsruimte voor projecten in andere regio’s.



Vertaald naar een uitvoeringskalender vanaf 2020:

• In periode 2020-2025: 410 miljoen € per jaar.
• In periode 2026-2030: 650 miljoen € per jaar.
• In periode 2031-2035: 550 miljoen € per jaar.
• In periode 2036-2060: 240 miljoen € per jaar.



PROJECT RAMING FINANCIERING   

Oosterweelverbinding Light (= reductie knoop 
Oosterweel en tunnels kanaal)

3,4 miljard € ° 500 miljoen € via beschikbare middelen 
BAM

° 2,9 miljard € via kaderovereenkomst met 
BAM over financiering 
(= 1 miljard € lening EIB en 1,9 miljard € 
obligaties met intekening Vlaamse 
overheid) 
Lening terugbetaald met deel opbrengst 
slimme kilometerheffing

Overkapping (Eerste grote fase Over de Ring) 6,4 miljard € ° 1 miljard € uit fonds met onbenutte 
kredieten MOW

° 250 miljoen € inbreng stad en 
havenbedrijf

° 500 miljoen € uit waarde vastgoed

° 4,65 miljard € investeringskredieten over 
15 jaar (= 310 miljoen € per jaar) via slimme
kilometerheffing



5. Toekomstverbond– Financiering zoals voorgesteld door Groen

Haventracé/R2 (incluis A102) ° 800 miljoen € voor 
A102

° 120 miljoen € voor 
E34/E313

° 250 miljoen € voor 
tweede Tijsmanstunnel

° 830 miljoen € voor 
andere werken 
Haventracé 

° Investeringskredieten à rato van kosten en 
uitvoering uit Vlaamse begroting

Modal Shift 2 miljard € (fietspaden, 
OV, vervoer over water)

° Investeringskredieten à rato van kosten en 
uitvoering uit Vlaamse begroting
* Deel slimme kilometerheffing

totaal 13,8 miljard

PROJECT RAMING FINANCIERING   



6. Conclusies



• Het toekomstverbond, en zeker de modal shift en de volledige overkapping, zijn 
topprojecten voor onze stad.

• Er zijn de laatste jaren al heel goede stappen vooruit gezet. 

• We staan voor belangrijke politieke beslissingen in het dossier. 

• In tegenstelling tot de meerderheidspartijen, engageert Groen zich om een light-
versie van Oosterweel te realiseren.  Dit is nodig zowel om ruimtelijke miskleunen 
te voorkomen als om de modal shift te realiseren.

• Groen engageert zich ook om te investeren in een volledige overkapping.  Onder 
meer via het instrument van de slimme kilometerheffing wordt het mogelijk om op 
een duurzame en economisch rendabele manier investeringsruimte te creëren.
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