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Inleiding 

Boomsedreef is een studie over de A12 tussen Boom en Antwerpen. Er staan voorstellen in 

voor heel wat deelproblemen op en rond de A12. Het doel is om tot een totaalvisie voor de 

lange termijn te komen waar toekomstige werken kunnen inpassen. Hoewel het steunt op 

vele gesprekken en inzichten van anderen, is het in eigen naam geschreven. De naam 

‘Boomsedreef’ is gekozen om te benadrukken hoe belangrijk het is om het beeld van de 

‘Boomsesteenweg’ te veranderen. 

De A12 van Boom naar Antwerpen roept vragen op over veiligheid, mobiliteit en 

leefbaarheid. Het veiligheidsprobleem op de gelijkgrondse kruispunten in Aartselaar en 

Wilrijk is het meest prangende vraagstuk en de voornaamste aanleiding tot dit project. Het 

kan zeker gelezen worden als een reactie op plannen voor de ondertunneling van die 

kruispunten.  

Boomsedreef stelt verschillende grote ingrepen op het autowegennet voor, met een 

verbeterde doorstroming tot gevolg. Maar de doelstellingen liggen vooral in het realiseren 

van een modal shift van auto naar openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, en in het 

verbeteren van de leefbaarheid op en rond de A12. 

Er is zeker nood aan maatregelen op korte termijn. Die worden hier niet behandeld. 

Boomsedreef is een project voor de oplossingen op lange termijn. 

Het projectgebied omvat de A12 en de N177 (zijrijbaan) van de Rupeltunnel in Boom tot het 

Olympiadekruispunt in Antwerpen. Er worden ook aansluitende zones meegenomen die 

invloed hebben op het studiegebied of daar hun oplossing vinden. Het project wordt ook 

gekaderd in enkele grotere netwerken. 

Het beeld van deze verkeersader wordt volledig overheerst door het autoverkeer. De 

Boomse sleuf, het Wilrijkse viaduct en de bovengrondse A12 door Aartselaar vormen 

onleefbare hindernissen in woonkernen. Het doel is om dit beeld drastisch te wijzigen naar 

een meer leefbare omgeving. Behalve plaats en oversteekmogelijkheden voor voetgangers 

en fietsers, speelt meer groen hierin een belangrijke rol. Verminderen of intunnelen van het 

autoverkeer moet lawaaihinder en luchtvervuiling aanpakken. 

In een eerste deel wordt de huidige situatie beschreven met de problemen die daarbij naar 

voor komen. 

Een tweede deel verzamelt verschillende studies, concepten en ideeën die over de A12 zelf 

handelen, die aansluiten op en invloed hebben op het studiegebied of die inspiratie 

aandragen voor het te volgen pad. 
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Een derde deel beschrijft nieuwe voorstellen voor de omvorming van A12/N177 naar de 

Boomsedreef. Er is gestreefd naar het opbouwen van één geheel waar dezelfde principes 

consequent worden doorgetrokken. Toch kan elk deel gelezen worden als een optie. 

Sommige voorstellen vergen grote ingrepen waarvan moet onderzocht worden of ze 

haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar of zelfs realistisch zijn. De ideeën zijn uitgewerkt in een 

redelijk gedetailleerd plan. Die uitwerking gaat verder dan het conceptuele niveau van het 

geheel. Dat kan misleidend zijn en de indruk wekken van een ontwerp, klaar voor uitvoering. 

Dat is zeker niet de ambitie. Het is een deel van een proces. De mate van detaillering geeft 

vooral zicht op de ruimtelijke inpasbaarheid van de voorstellen. Concrete tekeningen geven 

ook een beter beeld van wat mogelijk is en wat de gevolgen zijn, zodat dat kan dienen als 

gespreksstof voor verdere uitwerking.  

Hoewel het verbeteren van de leefbaarheid een belangrijke doelstelling is, ligt de focus van 

de uitwerking op de ingrepen op de A12. Die ingrepen maken ruimte vrij op het gelijkgrondse 

niveau. Die ruimte kan dienen voor openbaar vervoer, betere fietspaden en voetpaden, voor 

een verbetering van de oversteekbaarheid en voor meer groen. In de bebouwde kom is er 

dan heel wat plaats over die in deze studie niet ingevuld wordt. Voor die verdere invulling zijn 

een inspraakproces en ontwerp-opdrachten de aangewezen weg. 

© Deze studie is gericht aan iedereen die ze lezen wil. Je mag ze vrij verder verspreiden als 

je dat doet in één geheel en met bronvermelding. 

Reacties mag je sturen aan Boomsedreef@gmail.com . 

 

 

  

mailto:Boomsedreef@gmail.com%20.
karlf
Notitie
Heldere taal, die duidelijk omschrijft wat de lezer mag verwachten!
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Huidige situatie 

Boom 

In een eerste deel ligt de A12 in een uitgegraven sleuf in helling vanuit de Rupeltunnel tot 

afrit Boom. Deze sleuf ligt tussen twee wijken: de stations-wijk en de Vrijheidshoek. Die 

wijken liggen met hun rug naar de A12. De Broekweg / Colonel Silvertopstraat (N148) vanuit 

Niel vormt de enige verbinding tussen de stationswijk en centrum Boom. De afrit Boom is 

niet voorzien op overstekende voetgangers en fietsers. Het fietspad langs de N177 vanuit 

Antwerpen maakt enkel verbinding met de stationswijk. Ook voor de Vrijheidshoek is de 

N148 de enige toegang. De stationswijk wordt ook aan de andere zijde afgesneden door de 

spoorlijn 52 (Puurs-Antwerpen). Enkel een voetgangerstunnel en de N148 maken een link. 

Het station is daardoor ook slecht bereikbaar. Het busverkeer naar het station hoort niet thuis 

in deze wijk. De spoorbruggen over Rupel en kanaal zijn enkelsporig en liggen laag zodat ze 

dikwijls open moeten voor de scheepvaart. De A12 stijgt van TAW (hoogtepas) -10.00 thv de 

tunneluitgang tot +4.00 tussen de wijken. De Vrijheidshoek ligt op pas +5.10 tot +5.60. De 

J.B.Corremansstraat ligt op pas +6.80 tot +7.30. De A12 ligt hier dus maar half ingegraven 

tov de naastliggende wijken. De bermen van de A12 zijn groen maar niet toegankelijk. 

Een tweede deel van de A12 ligt in een betonnen sleuf met de N177 aan beide zijden 

ernaast. De sleuf telt 2x drie rijstroken en een pechstrook. De breedte tussen de keerwanden 

is +/- 30.00m. De keerwanden zouden niet sterk genoeg zijn om er een dak op af te steunen. 

De zijrijbanen tellen twee rijstroken en een parkeerstrook. Zo blijft er van een totale breedte 

van 64.00m tussen de gevels, weinig plaats over voor voetgangers en fietsers. Voor 

openbaar vervoer is er geen aparte bedding. De bus rijdt gewoon tussen de auto’s. Van 

groen is geen spoor te bekennen. Enkel tussen de op- en afrit Boom liggen wat grasbermen 

en een rijtje bomen. De Molenbeek die vanuit Reet door het Gemeentelijk park loopt, gaat 

dan ondergronds onder en naast de A12 en komt terug boven aan afrit Boom. Daar loopt ze 

even bovengronds tot Boom station om dan terug te verdwijnen. Over bijna de hele lengte 

staan er woningen aan beide zijden op of aan de zijrijbaan. Luchtvervuiling, geluidshinder, 

druk verkeer op de zijrijbaan en weinig plaats voor voetgangers en fietsers maken deze weg 

ongeschikt als woonomgeving. 

Vijf bruggen maken de sleuf regelmatig oversteekbaar, maar vormen geen aangename 

verbinding tussen de wijken aan beide zijden. De fietssnelweg F13 naast de spoorlijn vanuit 

Niel loopt min of meer dood aan de A12. Een te smal en hoekig tunneltje leidt je daar onder 

de spoorlijn naar het industriegebied en wat onhandig door Noeveren naar Niel. Je kan 

rechtdoor over een gebrekkig fietspad de stationswijk bereiken. Of je kan de A12 oversteken 

en dan tegen de rijrichting (toegelaten) over een smal fietspad naar Boom centrum fietsen. 

  

karlf
Notitie
het fietspad wordt binnen korte tijd doorgetrokken tot aan het station. Misschien hier melding van maken?

karlf
Notitie
op dit ogenblik loopt er een provinciaal project https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/lopende-projecten/de-stationsomgeving-verbindt.html
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Rumst (Reet) 

De A12/N177 doorkruist het grondgebied van Rumst (Reet) over een korte afstand van de   

’s Herenbaan tot de Pierstraat. Aan de oostzijde bevindt zich het Algemeen Ziekenhuis 

Heilige Familie waarvoor een goede, snelle toegankelijkheid belangrijk is. Daarnaast ligt een 

stuk weiland met de Boom Nielse Scheibeek die de A12 ondergronds dwarst, en nog een 

handelszone. Aan de andere zijde ligt een grootwarenhuis aan de ’s Herenbaan en een 

woonwijk aan de Pierstraat. 

Op de sleuf ligt een rondpunt dat de N177 aansluit op de N171 (banaan) die de 

industriezone aan de westzijde ontsluit. Vanuit de E19 stopt de N171 nu op de Pierstraat 

naar Aartselaar of de Eikenstraat naar Reet. Aan beide kanten zijn de wegen en omgeving 

ongeschikt voor doorgaand verkeer.  

A12 - E19 

Er is nu geen performante dwarsverbinding tussen de A12 en de E19.  De Ring is geen 

verbinding tussen beide (wel via de Singel en Van Rijswijcklaan). De R11 verbindt de E19 

(enkel richting Brussel) met de N177 thv het viaduct, maar niet met de A12. De R11 heeft 

twee gevaarlijke kruispunten in centrum Wilrijk. De afrit UZA op de E19 is enkel toegelaten 

voor verkeer naar het UZA. Deze plek is ongeschikt voor een volwaardige aansluiting. De 

Kontichsesteenweg, Langlaarsteenweg, Pierstraat en zelfs ’s Herenbaan worden gebruikt 

om de oprit Kontich op de E19 te bereiken. Dat zijn allemaal straten met beperkte capaciteit, 

veel lokaal verkeer en ze lopen allemaal door bebouwde kernen of lintbebouwing. De 

Pierstraat en de ’s Herenbaan sluiten ook enkel aan op de N177 en niet op de A12, net zoals 

het rondpunt. Dat zelfde geldt voor de verbinding naar afrit Rumst en ook voor de N16 

voorbij de Rupel. De opgesomde wegen vormen wel allemaal verder verbinding naar de 

gemeenten langs de Schelde en de gemeenten voorbij de E19. Deze wegen maken geen 

verbinding met de A12 als aansluiten thv de sleuf of thv het viaduct, enekel met de N177. 

Daardoor blijft meer verkeer, langer over de N177 rijden om de bestemming te bereiken. 

Aartselaar zuid 

Tussen de Pierstraat en de Wullebeek (naast Brandekensweg) doorkruist de A12/N177 een 

eerste keer het grondgebied van Aartselaar. Aan de oostzijde bevindt zich daar Lindenbos 

en enkele woningen van de achterliggende wijk. Aan de westzijde vinden we een woonwijk 

aan de Pierstraat en dan een handelszone. De A12 komt hier uit de sleuf naar boven. Er is 

een voetgangersbrug met trappen die enkel de A12 oversteekt waardoor men de N177 toch 

nog over een zebrapad moet oversteken. 

Schelle 

Tussen de Wullebeek en de Halfstraat doorkruist de A12/N177 het grondgebied van Schelle. 

Hier ligt aan beide zijden een handelszone met A12 Shopping als grotere bestemming. 

Vanuit Schelle is de Steenwinkelstraat-Bist de voornaamste verbinding met de A12/N177 en 

via de Langlaarsteenweg verder naar Kontich. De A12 ligt hier bovengronds. 
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Aartselaar centrum 

Tussen de Halfstraat en de Grote Struisbeek doorkruist de A12/N177 een tweede keer het 

grondgebied van Aartselaar. De A12 ligt hier bovengronds. Van aan de Halfstraat tot aan de 

Leugstraat-Vluchtenburgstraat zitten we in een zone met bijna uitsluitend handel en 

industrie. De Langlaarsteenweg vormt het eerste gelijkgrondse kruispunt met de A12. 

Enerzijds vormt het verkeerslicht een obstakel voor de doorstroming op de A12. Anderzijds is 

dit kruispunt zo complex dat de veiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten 

constant bedreigd wordt. 

Op het stuk aan de oostzijde tussen Leugstraat en Guido Gezellestraat ligt vooral het 

woonzorgcentrum Zonnewende, verder nog enkele woningen en wat handel. Aan de 

overzijde ligt hier een handelszone. Tussen de G.Gezellestraat-Helststraat en de 

Kontichsesteenweg-Cleydaellaan liggen aan beide zijden woningen aan de N177. De 

A12/N177 vormt hier een barrière tussen twee woonwijken van Aartselaar. Hier volgen drie 

kruispunten met verkeerslichten elkaar op, waarbij de A12 bovengronds een dwarsstraat 

kruist. De problemen zoals aan de Langlaarsteenweg worden hier aangevuld met de nood 

om de bewoners van twee wijken met elkaar te verbinden. 

Tussen Kontichsesteenweg-Cleydaellaan en de Grote Struisbeek loopt de A12/N177 

opnieuw door een handelszone. 

Wilrijk 

De Struisbeek is de enige waterloop die de A12 kruist in een groenzone. Onder de A12 is de 

beek ingekokerd maar onmiddellijk voor en na is er een natuurlijke bedding. Hier loopt ook 

de reservatie-zone voor de grote ring. In die reservatie-zone liggen nu twee bedrijven aan de 

westzijde van de N177. Ook het terrein van de ISVAG ligt er gedeeltelijk in. Recente 

ontwikkelingen kunnen het einde betekenen van de ISVAG-oven op deze plek. Hier voorbij 

ligt Autostad aan de westzijde en Atlas Copco aan de oostzijde. Verder heb je Terbekehof, 

een park met daarin twee grote horeca-zaken. 

Het asymmetrisch kruispunt met Atomiumlaan en Terbekehofdreef is het vijfde kruispunt van 

de A12 met verkeerslichten. Dit knooppunt is erg inefficiënt georganiseerd met de nodige 

chaos tot gevolg. Verkeer dat vanuit de Atomiumlaan naar Boom wil, moet een omweg 

maken langs de keerlus aan de Krijgslaan (2,4 km omweg). 

Van de Atomiumlaan tot de Krijgslaan liggen aan de N177 bijna uitsluitend grote 

handelszaken en wat industrie, met de IKEA-site als grootste concentratie. Enkel naast de 

Oudebaan en aan de Krijgslaan liggen enkele woningen in deze zone. Op de Oudebaan 

liggen nog enkele woningen tot op 50 m van de N177. De wijk Neerland ligt achter een zone 

met handel op minstens 100 m van de N177. Het verkeer dat in en uit de handelsterreinen 

rijdt, is een gevaar voor fietsers en voetgangers en hindert de doorstroming op de N177 voor 

auto’s en openbaar vervoer. 
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Van net voor de Krijgslaan tot net voorbij de R11 ligt de A12 op het viaduct van Wilrijk (1,2 

km lang). Bouwkundig lijkt dit robuust. De bekledingspanelen aan de zijkant zijn in slechte 

staat. De geluidsschermen zijn te laag, beschadigd en te kort. Behalve het verkeer zelf 

zorgen ook de naden tussen de brugdelen voor veel geluidshinder in Wilrijk. Nieuwe hogere 

geluidsschermen zouden te zwaar zijn voor de brugconstructie en mogelijk aan de zijkant 

moeten afsteunen op grondniveau. Ook de luchtvervuiling van A12 en N177 is een belangrijk 

probleem. Het viaduct telt drie rijstroken in elke richting. Dat levert een grotere capaciteit dan 

de twee rijstroken verder naar het zuiden, vooral omdat daar kruispunten met verkeerslichten 

liggen. Naar het noorden komt de A12 uit op de Jan de Vostunnel en de Bevrijdingstunnel, 

samen goed voor vier rijstroken in elke richting. Van voor de Krijgslaan tot voor het 

Olympiadekruispunt is over een afstand van 2,4 km geen uitwisseling mogelijk tussen A12 

en N177. Een uitwisseling tussen de R11 en de A12 is een ontbrekende schakel in het 

netwerk. Daardoor moet relatief veel verkeer de N177 gebruiken. Anderzijds is de N177 een 

belangrijke verzamelweg die verkeer van andere straten weghoudt en samen met de R11 

Wilrijk ontsluit. 

Het viaduct zorgt er voor dat er veel verbindingen mogelijk zijn voor verkeer tussen de 

aanpalende wijken. Er is ook veel parkeergelegenheid onder de brug. Maar anderzijds 

creëert dit viaduct een dode zone midden door Wilrijk die een aangename verbinding 

belemmert. 

Van de Krijgslaan tot aan het Olympiadekruispunt liggen er voornamelijk woningen aan de 

N177, afgewisseld door enkele scholen en handelszaken. De woningen zijn zelden meer dan 

drie bouwlagen hoog. Daarboven zit je met rechtstreeks zicht op en vooral lawaai van de 

A12. De drie appartementsgebouwen aan de Kruishofstraat vormen de enige hoogbouw. 

Het Valaarpark met naastliggende weide vormen het enige groen dat in deze zone aansluit 

op de N177. Fort 7 ligt op 150 m, Fort 6 op 1100 m. Een mogelijke groene verbinding tussen 

beide forten wordt erg beperkt door de nieuwe bebouwing aan de Krijgslaan. 

Groenvoorziening 

Over de hele lengte van het traject is er bijzonder weinig groen aanwezig. Waar de A12 

bovengronds blijft zijn er grasbermen met soms wat struiken en soms een gracht. In Boom 

staan er ongeveer 40 bomen langs de N177, in Wilrijk een 60-tal. De rest van het traject is 

een grote verharde zone met 56 ha ondoorlatend oppervlak, ongeveer 83 % van het totaal. 

Een 5-tal beken kruisen de A12, maar enkel de Grote Struisbeek loopt in een natuurlijke 

bedding tot aan de A12. De andere beken zijn allemaal gekanaliseerd en meestal 

ingekokerd. Enkele beken lopen met een syfon-constructie onder de Boomse sleuf door. 

Parallel met de A12 zijn er twee groene lobben. De ene loopt vanuit de Rupel over de Nielse 

kleiputten naar het platteland tussen Schelle-Hemiksem en de industriezone langs de A12. 

Verder volgen de groenzones rond Cleydael en Klaverblad om dan te eindigen aan Forten 8 

en 7, het Schoonselhof en ten slotte de Hollebeek. De andere lob loopt vanuit de Rupel over 

de Schorre en de Kleiputten van Terhagen naar het platteland tussen Reet, Aartselaar en 

Kontich. Verder volgt de groenzone rond UA en UZA en Fort 6. Via het Nachtegalenpark sluit 

deze groene lob uiteindelijk aan op de ringzone. 

Enkel de Grote Struisbeek en beperkt de Boom Nielse Scheibeek aan de N171 vormen min 

of meer een groene dwarsverbinding over de A12. 
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Openbaar vervoer 

Spoorlijn 52 verbindt Boom met Puurs en Antwerpen. De lijn wordt karig bediend terwijl ze 

wel potentieel heeft. Het station ligt wat afgelegen.  

Op de N177 rijdt buslijn 500 over het volledige traject (en van Antwerpen-Zuid tot Mechelen). 

Ze rijdt om de 10 minuten in de spitsuren. In Boom en Wilrijk heb je enkele lijnen die over 

korte afstand de N177 gebruiken. Dat gebeurt deels op een vrije busbaan. Die wordt echter 

ook gebruikt door afslaand autoverkeer. De busbaan ligt bovendien vlak naast het fietspad. 

Dat is onveilig voor de fietsers en voor de in- of uitstappende passagiers. De bus wordt ook 

nog eens gehinderd door verkeer dat in en uit winkel- of bedrijfsparkings rijdt. 

In Boom en Wilrijk komen heel wat buslijnen uit de regio bij elkaar. Tussenin heb je enkele 

oost-west buslijnen op de grootste wegen: Pierstraat, Langlaarsteenweg, 

Kontichsesteenweg. 

De lijnen 180, 181, 182 en 183 vormen een aanvulling op lijn 500, parallel door centrum 

Aartselaar en centrum Wilrijk.   

karlf
Notitie
op dit ogenblik loopt er een provinciaal project https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/lopende-projecten/de-stationsomgeving-verbindt.html

karlf
Notitie
verdient de plannota hier een vermelding?  SAMEN VOORUITRouteplan 2030Plannota 2.04 november 2019Vervoerregio Antwerpen 
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Bestaande plannen en studies 

In de voorbije 20 jaar werden verschillende ideeën en studies uitgewerkt. Die leverden 

informatie, inzicht en ideeën voor een integrale toekomstvisie. 

Structuurschets uit augustus 1999 door Stramien 

Deze studie geeft een beeld van de omgeving, de infrastructuur en de aanpalende zones en 

de bestaande of gewenste links tussen die zones. Enkele van de aanbevelingen zijn deels 

gerealiseerd, zoals het clusteren van handelszaken rond één in- en uitrit naar de N177. 

Andere voorstellen zijn voorbijgestreefd door recenter uitgevoerde projecten zoals de 

heraanleg van het Olympiadekruispunt. Voor de A12 zelf wordt het doortrekken van de sleuf 

voorgesteld van Boom tot het Olympiadekruispunt met stedelijke plateaus in Aartselaar en 

Wilrijk. De voorstellen zijn weinig gedetailleerd. 

Streefbeeldstudie uit mei 2006 door Arcadis 

-  lus 2 km A12-shopping tot Leugstraat (rotonde Langlaarsteenweg) 

-  lus 2 km Kontichsesteenweg tot Krijgslaan (Atomiumlaan vervalt) 

-  half-verdiepte A12, fietsbruggen, bus op zijkant 

-  mooie woorden over openbaar vervoer, fiets en groen, maar focus op auto blijft 

Conceptstudie uit november 2017 door Arcadis 

Deze studie onderzoekt de ondertunneling van de vijf overblijvende kruispunten met 

verkeerslichten op de A12. Vermits bruggen meer plaats innemen in de lengte is dat geen 

goed alternatief. Er worden vier concepten onderzocht waarbij meer of minder kruispunten 

overblijven en waarbij meer of minder uitwisseling tussen A12 en N177 voorzien wordt. In de 

vier concepten vervalt het kruispunt met Guido Gezellestraat-Helststraat. In concept 2 vervalt 

ook het kruispunt met Leugstraat-Vluchtenburgstraat. In concept 1 tenslotte vervalt zelfs het 

kruispunt met Atomiumlaan-Terbekehofdreef. De ontwerpsnelheid is 90 km/u op de A12 en 

70 km/u op de N177. Een in- en een uitvoeger tussen Bist en Vluchtenburgstraat is niet 

inpasbaar volgens deze studie. 

Bijhorende studie fietsbruggen (-tunnels) – maart 2018. Hieruit blijkt dat die zeer moeilijk 

inpasbaar zijn door de nodige lengte van de helling. 
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Zonder de brug 

In 2015 organiseerde Fameus het kunstenproject ‘Over de brug’ waarin kunstenaars 

uitgenodigd werden om iets te maken over het viaduct in Wilrijk. 

Door architect Bart Van den Bossche werd een plan uitgewerkt waarin het verkeer van het 

viaduct in twee tunnels onder de grond verdwijnt. Het gelijkgrondse niveau kreeg een 

volledig nieuwe invulling. Het plan werd gedurende de maand september 2015 in het 

districtshuis van Wilrijk getoond. Bezoekers kregen de mogelijkheid om via post-its 

opmerkingen en vragen stellen. 

Van dit project vind je beelden met een beschrijving terug op de Facebook-pagina ‘Zonder 

de brug’ onder ‘Foto’s’. 

Boomsedreef bouwt hierop voort. Aan het deel in Wilrijk zijn meerdere elementen aangepast. 

Groen regio Boom-Kontich 

Binnen de partij Groen regio Boom-Kontich, aangevuld met district Wilrijk, ontstond een 

werkgroep rond de A12. Daarin werden voor de A12 voorstellen op korte en lange termijn 

uitgewerkt. Vroege versies van dit concept zijn daar besproken. 

Het is nadien ook voorgesteld op een gespreksavond georganiseerd door het ACV. 

N171 

Momenteel onderzoekt het AWV het doortrekken van de N171 tussen het rondpunt op de 

A12/N177 en het einde van de ‘Expressweg’ naar afrit Kontich op de E19. Er werden info- en 

inspraakrondes georganiseerd voor de omwonenden (8 mei 2019 en 15 jan 2020). Er is een 

‘Actiecomité tegen Fase 3 van de N171’ dat de aanleg probeert tegen te houden. 

Sneltramlijn Brussel-Boom 

In juni 2013 verscheen het “Eindrapport tracéstudie voor een tramlijn Brussel-Boom” 

opgesteld door BUUR voor de Lijn. Een sneltramlijn van Brussel tot Boom wordt onderzocht 

op verschillende tracés. Het deel Brussel-Willebroek is voor deze studie van weinig belang. 

Van Willebroek naar Boom worden drie mogelijkheden onderzocht: 

- via de spoorbruggen. Die zouden dan volgens deze studie verhoogd moeten worden wat 

het goederenspoorvervoer onmogelijk zou maken. 

- door de auto-tunnel. De capaciteit voor het autoverkeer wordt dan verminderd van 3 naar 

2 rijstroken. 

- via de Boulevardbrug. Dit lijkt het meest kansrijk. Problemen blijven: geen rechtstreekse 

aansluiting op het treinstation Boom, geen P&R mogelijkheid in Boom. Men onderzoekt 

ook het doortrekken hiervan tot het rondpunt van de N171 met het probleem dat de N177 

dan maar 2x 1 rijvak overhoudt. Daarvoor is er een alternatief via Spoorweglaan-

Acacialaan om tot aan de N171 te geraken. 

https://www.facebook.com/pg/Zonder-de-brug-529185920569976/photos/?ref=page_internal
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Voorstel tijdelijke bruggen 

Rob Godden onderzocht de mogelijkheden van tijdelijke stalen bruggen om de gelijkgrondse 

kruispunten van de A12 te overbruggen. Als idee voor een langere termijn komt dit zeker niet 

overeen met de doelstelling van een meer leefbare omgeving. Maar het kan een tijdelijke 

oplossing zijn in de werffase van een ondertunneling. 

Voorstel zonnepanelen 

Een voorstel werd gelanceerd om de Boomse sleuf te overkappen met zonnepanelen. Als dit 

over de hele lengte wordt toegepast, brengt dit weinig bij voor de leefbaarheid en de 

oversteekbaarheid van de sleuf. Er komt ook geen ruimte vrij voor andere bovengrondse 

functies zoals openbaar vervoer. 

de Ring van A 

deRingvanA is een concept voor de omvorming en overkapping van de ring, uitgewerkt door 

architect Bart Van den Bossche. Een eerste versie ontstond in 2010. In dit concept wordt de 

ring opgesplitst in een centrale doorgaande ringweg en een aanliggende stedelijke ringweg. 

Een nieuwe tunnel naast de Kennedytunnel trekt dit systeem door tot op Linkeroever en in 

de andere richtingen tot aan het Rondpunt van Wommelgem en tot aan de Groenendaallaan. 

Een ontdubbeld ringspoor wordt omgebouwd tot ring-metro. 

In 2011 werd het ingediend in het Plan-MER-Oosterweel als alternatief voor de 

Oosterweelverbinding. 

In 2014 werd het opnieuw ingediend in het Plan-MER-A102-R11bis als alternatief voor de 

R11bis en de A102. 

In beide MER-studies passeerde het voorstel de trechteringsfase. 

Ringland 

Het Ringland concept is zeker ook een inspiratiebron. Het participatietraject ‘Over de Ring’ 

onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe toont ons een stap in de richting van een 

betere samenwerking tussen overheid en burgers. Zo’n samenwerking moet vooral nog 

vroeger in het proces starten. 

In het Routeplan 2030 wordt de nood gesteld aan een integrale aanpak van de A12. 

Boomsedreef kan hier een antwoord op zijn. 

Erop of eronder 

In 2019 maakten 4 studenten Master Stedenbouw & Ruimtelijke Planning aan de Universiteit 

Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, een werk dat vertrok van het verdwijnen van 

het viaduct in Wilrijk, zoals beschreven in ‘Zonder de brug’ uit 2015. Ze maakten een 

ontwerp voor bebouwing van de brede middenberm die ontstaat na intunneling. Ze maakten 

ook een berekening van kosten en terugverdienmogelijkheden van zo'n project. Deze 4 

studenten zijn Astrid Nédée, Sophie Leroy, Cindy Wins en Annemie Troosters. 
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Nieuwe voorstellen 

Hierna volgen per thema of per locatie voorstellen om de A12-N177 om te vormen tot de 

Boomsedreef. De grootse ingrepen zijn nodig om de hinder van de A12 tov de woonzones te 

beperken. Dat gebeurt door die A12 ondergronds te brengen. Bovengronds ontstaat er extra 

plaats voor een tramlijn, goede fiets- en voetpaden en groenvoorzieningen. 

Openbaar vervoer 

Een verbetering van het openbaar vervoer is een van de middelen om de modal shift te 

realiseren. Dat houdt een opwaardering in van de bestaande spoorlijn Puurs-Boom-

Antwerpen. Een nieuwe tramlijn 50 van Antwerpen tot Boom vervangt de huidige buslijn 500. 

De geplande sneltram Brussel Willebroek wordt doorgetrokken tot Boom station. Samen met 

het regionale busverkeer wordt alles aan elkaar gekoppeld in een multimodale hub rond 

Boom station. Ook het auto- en fietsverkeer wordt hierop aangesloten. Naast goede 

overstapmogelijkheden moet de combinatie fiets-openbaar vervoer verbeterd worden door 

het eenvoudiger te maken om de fiets op de trein mee te nemen en eventueel ook op de 

tram. 
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Afbeelding netwerk OV 

 

paars volle lijn = bestaande spoorlijnen, paars streeplijn = sneltram Brussel-Willebroek, 

donkerblauw = bestaande tramlijnen, lichtblauw = uitbreiding tramnet, magenta  = grote 

buslijnen  
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Multimodale hub Boom 

(afbeelding: zie ‘Afrit Boom) 

Het treinstation van Boom wordt +/- 400 m verplaatst naar het noord-oosten tot naast de 

huidige op- en afrit. Het huidige station ligt midden in een woonwijk. De straten er naartoe 

zijn niet geschikt voor het busverkeer naar dat station. Als de lijn van Puurs over Boom naar 

Antwerpen opgewaardeerd wordt tot een frequente light-rail verbinding dan zijn het station 

en zijn perrons aan een upgrade toe. De bouw van een nieuw station op een nieuwe plek 

heeft dan enkele praktische voordelen tov een renovatie. 

De nieuwe tramlijn 50 krijgt een eigen perron in het station. Een keerlus wordt voorzien. 

Bussen uit de regio die Boom aandoen, stoppen in een nieuw busstation naast het 

treinstation. 

De F13 fietssnelweg vanuit Niel rijdt via deze hub naar centrum Boom. Een nieuwe fietsroute 

vanuit Kontich die de oude spoorwegberm volgt, zal hier vanuit de Spoorweglaan ook op 

aansluiten. 

De afrit Boom van de A12 wordt hertekend waarbij de op- en afritten van beide richtingen in 

elkaar geschoven worden tussen Molenstraat en Spoorweglaan en met twee keerlussen 

verbonden worden. Het doel is daar om de A12 tussen de stations-wijk en de Vrijheidshoek 

te overkappen en zo beide wijken met elkaar te verbinden en van extra groen te voorzien. Bij 

dit nieuwe complex hoort een P&R met een goede verbinding naar de andere systemen. 

Als een gelijkaardig systeem ingeplant zou worden ten zuiden van de huidige op- en afrit, 

dan zou er een keerlus op maaiveldniveau komen, ongeveer halfweg de afrit en de Colonel 

Silvertopstraat. Vermits de aanpalende wijken lager liggen, zal die keerlus er bovenuit steken 

en voor veel hinder zorgen. Dat is bovendien de plaats waar net ernaast een logische 

doorsteek kan gerealiseerd worden tussen de twee wijken. Bovendien blijven ten noorden 

van de afrit de rijbanen van de N177 naast de (overkapte) sleuf liggen, waardoor de 

oversteek naar het nieuwe station toch niet vrij komt. 

De nieuwe op- en afritten worden gecombineerd met een half verzonken N177. Bovenop dit 

complex komt een verhoogd plein dat verbinding maakt tussen de Antwerpsestraat en het 

trein-tram-bus station. Voetgangers en fietsers kunnen hier gemakkelijk oversteken vanuit 

centrum Boom. De A12 wordt volledig overkapt met het nodige groen er bovenop. Het 

verhoogde plein gaat over het busstation heen, vormt de oversteek naar de verschillende 

treinperrons en wordt over de spoorlijn heen doorgetrokken tot op de Lange Lei. 

Fietshellingen vanuit Boom centrum, vanuit de Spoorweglaan, vanuit de F13 fietssnelweg en 

op de Lange Lei zorgen voor een conflictvrije fietsverbinding die ook de huidige slechte 

fietstunnel onder de spoorlijn vervangt. 
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Spoorweg 

De spoorlijn 52, Puurs-Boom-Antwerpen, wordt uitgebouwd tot een lightrail met hogere 

frequentie. In de zone van de Antwerpse ring kan die uitgebouwd worden tot een ring-metro. 

In de richting van Puurs vormen de bruggen over Rupel en Zeekanaal een probleem om de 

lijn verder uit te bouwen. Behalve een hogere frequentie moet het ook veel eenvoudiger 

worden om de fiets mee te nemen op de trein. Dit is een sterke combinatie omdat het snel en 

flexibel is. 

Sneltram Brussel-Willebroek 

De geplande sneltram vanuit Brussel biedt ook mogelijkheden. Brusselse trams rijden op 

treinspoor-breedte waardoor het logischer en eenvoudiger wordt om ze aan te sluiten op een 

treinstation. Een combinatie met een tramlijn van het Antwerpse net is daarom niet 

vanzelfsprekend. Vanuit het idee van de multimodale hub in Boom is het logisch de 

sneltramlijn vanuit Brussel te laten eindigen in het verplaatste treinstation. Het verder 

doortrekken tot aan de N171 is zinloos vermits we een tramlijn voorzien op die route. We 

veronderstellen dubbel-richting rijtuigen die in het station zonder keerlus gewoon terug naar 

Brussel kunnen vertrekken. 

- Als deze lijn over de spoorwegbrug komt is dat het eenvoudigst te combineren, maar die 

mogelijkheid werd in de studie over deze sneltramlijn niet kansrijk beoordeeld. 

- Een tracé door de autotunnel kan men voor de afrit Boom ombuigen naar het nieuwe 

station. Een vermindering van het aantal rijbanen in die tunnel lijkt vanuit de visie van 

deze studie niet onrealistisch. Deze lijn moet dan wel op het laatste stuk boven de A12 

uitstijgen en zal de overkapping daar onderbreken wat het nut van de paperclip 

vermindert. Een extra halte aan de Colonel Silvertopstraat bedient Boom centrum beter. 

- Een tracé over de Boulevardbrug biedt de mogelijkheid tot een extra halte die nog dichter 

bij Boom centrum ligt. Ook hier kan deze lijn net voor de afrit Boom ombuigen naar het 

nieuwe station. 

Tram Boom-Antwerpen 

Een tramlijn van Boom naar Antwerpen is een belangrijk deel van het concept. Er wordt 

gekozen om er geen sneltram van te maken. Die zou dan weinig haltes hebben en moet dan 

aangevuld worden met een buslijn. Dat neemt extra plaats in en is een dubbel systeem dat 

voor deze verbinding overkill is. 

Buslijn 500 wordt vervangen door de aanleg van een tramlijn 50 op de tracé van A12/N177. 

De tramlijn krijgt een eigen bedding in het midden van de A12. Een tramlijn op de huidige 

busstrook geeft te veel conflicten met afslaand en in- en uitrijdend auto-verkeer. Een positie 

tussen A12 en N177 geeft conflicten thv de uitwisseling tussen beide. Een positie in het 

midden geeft de best mogelijke doorstroming. Dat moet aangevuld worden met een 

lichtenregeling aan de kruispunten die de tram voorrang geeft. 
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Nadeel van een positie in het midden is dat die moeilijker te bereiken is voor de passagiers. 

Haltes zullen daarom aan een oversteekplaats moeten liggen of via een voetgangers-brug of 

-tunnel bediend moeten worden. Er zullen daardoor minder tramhaltes kunnen zijn dan de 

huidige bushaltes. Toch is het opzet om zo veel mogelijk haltes te hebben om zo veel 

mogelijk mensen te kunnen bedienen. Dat wil zeggen dat er meerdere haltes moeten zijn per 

gemeente en dat er haltes komen aan grote kruispunten en winkelgroepen zoals aan      

A12-Shopping en IKEA. 

De tram kan volledig bovengronds blijven, of met de A12 onder de kruispunten doorgaan, of 

in stukken of geheel als metro aangelegd worden. Het gedeeltelijk ondergronds leggen 

verhoogt aanzienlijk de snelheid en vrijwaart de kruispunten van conflicten tussen tram en 

auto en tussen tram en voetgangers en fietsers. Het is uiteraard een veel duurdere optie 

maar bij gelijktijdige aanleg met de A12 mogelijk haalbaar. Bij langere ondergrondse stukken 

komt er bovengronds extra ruimte vrij. Maar ondergronds is dan wel extra ruimte nodig, 

zeker thv een halte. De autotunnels moeten dan uitwijken. Bij een bovengrondse aanleg kan 

deze lijn gemakkelijker aangesloten worden op andere tramlijnen en creëer je een netwerk 

dat in verschillende richtingen kan functioneren. Aan het Olympiadekruispunt is uitwisseling 

zeker nuttig. Als de districtenlijn (ook rocade genoemd) wordt uitgevoerd dan kan ook 

daarmee een uitwisseling gemaakt worden.  

Deze tramlijn zou de A12 volgen (bv op de middenberm) en daarmee andere geplande 

tramlijnen naar Wilrijk vervangen. In het noorden kan deze lijn op het Olympiadekruispunt 

aansluiten op de lijn van tram 2 en 6. Een tweede optie is om de Jan de Voslei te volgen en 

aan te sluiten op de lijn van tram 4 en 24. De Lijn heeft in een studie de haalbaarheid hiervan 

aangetoond. En de studies Over de Ring houden ook rekening met een tramlijn over de Jan 

de Voslei. Deze tram 50 passeert dan het station Antwerpen-Zuid en kan eventueel via de 

Brusselstraat naar de Leien rijden of keren thv station Antwerpen-Zuid.  

In Boom kan de lijn gewoon de A12 volgen en thv de Spoorweglaan afwijken naar de 

spoorlijn om daar een halte te krijgen in de nieuwe multimodale hub. Daar is plaats om een 

keerlus te voorzien, tenzij dubbelrichting-trams voorzien worden. 

We opteren voor dubbel-richting trams met deuren aan beide zijden. Op verschillende 

plaatsen is het aangewezen om één perron te voorzien tussen de beide trambanen. Soms is 

de tram krap ingepland tussen de bovengrondse rijbanen van de A12 en dan worden de 

reizigers door de tram veilig afgescheiden van dat verkeer. Soms is een ongelijkgrondse 

verbinding nodig naar de halte en dan is er maar één trap of roltrap en lift nodig omdat er 

maar één perron is. Soms komt de inplanting van het perron gewoon beter uit aan de andere 

kant. Meestal wordt er gepleit om tramhaltes in te planten net voorbij een kruispunt met 

verkeerslichten. Daardoor liggen de perrons van beide richtingen niet naast elkaar. We 

opteren ervoor om dit niet te doen waar we de tramhalte uitbouwen tot een knooppunt met 

bv een fietsenstalling. Als je met de fiets naar de tram gaat, dan is het onhandig dat je op de 

terugweg je fiets aan de andere kant van het kruispunt terugvindt. Bij sommige kruispunten 

heb je dan drie oversteken nodig om je fiets op veilige wijze te bereiken en nog een vierde 

om weg te rijden. 
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Fietsers en voetgangers 

Een opwaardering van de fietspaden in de regio vormt naast het openbaar vervoer de 

belangrijkste schakel in de modal-shift. Betere fietspaden op de N177 moeten aansluiten op 

een beter netwerk in de hele regio. Er liggen in de regio heel wat fietspaden maar die zijn 

dikwijls te smal, hebben een slecht wegdek en zijn slecht of niet afgescheiden van de 

rijbaan. Er zijn ook veel gevaarlijke situaties op kruispunten. 

Op de N177 moet over de hele lengte een goed voetpad komen. In de zones met industrie 

en winkels zal dat vooral gebruikt worden als laatste stuk na gebruik van het openbaar 

vervoer. In de zones met bewoning in Boom, Aartselaar en Wilrijk moet een bredere 

voetgangerszone uitgebouwd worden. Dat kan op de plaats die ontstaat door de intunneling 

van de A12.  

Langsheen de voorgestelde grote fietsverbindingen kan ook een wandelpad aangelegd 

worden. De fietssnelwegen worden aangelegd in rode asfalt, een minimumbreedte 4m00 

breed en verlicht. Op plaatsen waar geen apart wandelpad kan aangelegd worden is 6m00 

breedte aangewezen om voetgangers, fietsers en speed-pedelecs veilig te laten passeren. 
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Afbeelding netwerk fietspaden 

 

rode volle lijn = bestaande fietssnelwegen, rode streeplijn = geplande fietssnelwegen, rode 

puntlijn = voorgestelde fietssnelwegen, groene volle lijn = BFF uit Zorro-rapport, 

donkergroene puntlijn = voorgestelde BFF, lichtgroene puntlijn = aanvullende BFF  
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N177 

Langsheen de N177 komen aan beide zijden dubbelrichting-fietspaden van 3m00 breed. 

Beide richtingen samen hebben dan een breedte van 6m00 fietspad. Die breedte moet nog 

afgetoetst worden aan het gewenste aantal fietsers die dit fietspad zullen gebruiken. Aan 

elke zijde verdeelt een streeplijn de rijrichting. De normale richting krijgt dan 2m00 breedte. 

De tegenrichting houdt dan 1m00 met mogelijkheid tot voorbijsteken op de andere strook. In 

de bebouwde zones wordt die breedte opgetrokken tot 4m00 aan elke zijde omdat daar ook 

plaatselijk verkeer en meer kinderen het fietspad zullen gebruiken.  

In de zones met industrie en grote winkels wordt een voetpad voorzien van 2m00 breed. In 

de bewoonde zones wordt dat 4m00. Dit kan nog verder verbreden tot zelfs een stuk 

pleinvorming, bv voor een school. 

Een bufferstrook scheidt het fietspad van het andere verkeer. In de niet bewoonde zones kan 

een lage haag of lage struiken een extra veiligheidsgevoel geven. Hoewel op de N177 de 

snelheid op 50 km/u wordt gebracht opteren we toch voor een scheiding die normaal voor 70 

km/u toegepast wordt. Het fietspad wordt aangelegd in rode asfalt, zonder niveauverschillen 

aan kruispunten of opritten. Over de hele lengte komt een goede verlichting. 

Bij voorkeur wordt het fietspad in de rijrichting gebruikt, maar om lange omwegen te 

vermijden moet je over korte afstanden in beide richtingen kunnen rijden. Conflictvrije 

lichtenregeling zorgt voor veilige oversteken aan de kruispunten. 

Voor bedrijven en grote winkels wordt meer clustering toegepast. Parkings worden 

samengevoegd met één gemeenschappelijke inrit. Daar wordt de nodige signalisatie 

geplaatst voor een optimale veiligheid van fietsers en voetgangers. 

F13 

De fietssnelweg F13 Boom-Antwerpen moet verder verbeterd worden tussen Niel en 

Hoboken. De F13 wordt aangesloten op de multimodale hub in Boom. Van daaruit kan een 

nieuwe route aangelegd worden op de overkapte A12 en onder de Broekweg door tot aan de 

Rupel. Een nieuwe helling sluit dan aan op de N177 en de brug over de Rupel zodat de 

fietssnelweg niet door de plaatselijke woonstraten moet rijden. Zo wordt een doorlopende 

verbinding gemaakt met de andere fietssnelwegen F17, F19, F23 en F28. 

‘F171’ 

Een nieuwe fietsroute verbindt Boom met Kontich. ‘F171’ is een werktitel naar analogie met 

de N171 waarmee de route deels parallel loopt. Of deze route opgenomen moet worden in 

het fietssnelwegnet dat door de provincie aangelegd en beheerd wordt, laten we hier open. 

4m00 breedte, rode asfalt, verlichting en een apart pad voor voetgangers zijn een 

voorwaarde. 

Vanuit de multimodale hub in Boom volgt de F171 de Spoorweglaan en Acacialaan. Dan 

wordt de oude spoorwegbedding of een ligging net daarnaast gevolgd tot de Eikenstraat. 

Aan de zuidzijde van de N171 Expressweg loopt het fietspad verder tot het aansluit op de 

P&R Kontich. 
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Waar het fietspad drukke wegen kruist worden fietsbruggen overwogen. (Fietstunnels 

worden niet weerhouden omdat die een onveiligheidsgevoel opwekken, dikwijls vuil 

aantrekken en omdat de hoge waterstand in deze regio wateroverlast garandeert.) Mogelijke 

locaties voor bruggen zijn: A12 thv Boom (zie hub), ’s Herenbaan, Predikherenhoevestraat, 

Eikenstraat, Keizershoek en Pierstraat. De E19 wordt gekruist door de zijbeuk te gebruiken 

ten zuiden van de brugpijlers. Er wordt een verbinding gemaakt naar de P&R E19 met 

bijhorende fietsparking. Van daaruit is het zinnig om beide zijden van de N171 te voorzien 

van een fietspad. De brug van de E19 heeft voldoende plaats om er een fietspad op te 

voorzien dat dan verder aan de noordzijde van de N171 terug afdaalt. Daar bereik je het 

Sint-Ritacollege en verder het fietspad naar de Prins Boudewijnlaan. Aan de zuidzijde kan je 

met een fietsbrug de diverse opritten veilig kruisen met aansluiting naar Kontich centrum en 

de Boniverlei. Hopelijk komt er ook een tram tot aan de P&R. 

De voorgestelde hoofdroute moet enerzijds korte verplaatsingen in de buurt mogelijk maken 

en daarbij zo goed mogelijk de omliggende wijken ontsluiten voor fietsverkeer. Anderzijds 

kan dit een belangrijke verbinding worden op grotere afstanden. 

‘F161’ 

Een nieuwe fietsroute moet Kontich verbinden met Hemiksem. De huidige F16 loopt van Lier 

tot Kontich station. (*Vandaar de werktitel F161.) Die F16 kan best nog even doorlopen in de 

Fabriekstraat en Ganzenbol waar een tunneltje verbinding maakt met de F1. Daar kan een 

nieuwe route vertrekken over de oude spoorwegbedding. Dan wordt verder de oude 

reservatiezone voor de grote ring, de Edegemse beek en de Grote Struisbeek gevolgd tot 

aan de A12. Van daaruit gaat het verder door die reservatiezone tot in Hemiksem waar 

aangesloten wordt op de F13. De overzet van Hemiksem of Hoboken leidt dan verder naar 

het Waasland. 

Waar het fietspad drukke wegen kruist worden fietsbruggen gebouwd, of fietstunnels waar 

dat een betere oplossing biedt. Mogelijke locaties voor bruggen zijn: N1 Antwerpsesteenweg, 

N171 Boniverlei, N173 Prins Boudewijnlaan, Doornstraat, Dijkstraat, A12 Boomsesteenweg. 

Voor de kruising met de E19 is het voorstel van de Fietsersbond geschikt, een ruime tunnel 

combineert een fietspad en voetpad met de doorsteek voor de Edegemsebeek. 
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Autoverkeer 

De sleuf doortrekken? 

Het simpelweg doortrekken van de Boomse sleuf wordt resoluut afgewezen. 

De sleuf in Boom toont duidelijk aan hoe nefast dat is voor de leefbaarheid. De sleuf is een 

kloof tussen twee wijken. Tien bruggen over de sleuf zorgen voor een fysieke verbinding 

maar dat blijven onleefbare oversteken waar je geconfronteerd wordt met snelwegverkeer. 

Een sleuf levert net zo goed als een bovengrondse A12, lawaaihinder en luchtvervuiling. De 

sleuf neemt bovendien zo veel plaats in dat de hele breedte van gevel tot gevel enkel beton 

en asfalt kan zijn. Als er vanuit een sleuf een op- of afrit moet gerealiseerd worden, dan 

schiet er bijzonder weinig plaats over naast die helling. Zelfs met een rijstrook minder in de 

sleuf blijft er geen plaats over voor groene bermen en bomen en te weinig plaats voor 

voetgangers en fietsers. 

Voor de sleuf in Boom worden verschillende overkappings-opties uitgewerkt om de 

bestaande situatie daar leefbaarder te maken. 

Een sleuf kan enkel overwogen worden in zones zonder aanpalende bewoning als dat 

voldoende voordelen heeft. In deze zones blijft de A12 meestal bovengronds. Dat is 

goedkoper, houdt meer plaats over voor groenvoorziening en maakt de uitwisseling tussen 

A12 en N177 veel eenvoudiger en compacter. 

Waar de A12 centrum Aartselaar doorkruist moet die volledig in een tunnel komen, van 

Leugstraat-Vluchtenburgstraat tot Kontichsesteenweg-Cleydaellaan. 

Het viaduct in Wilrijk is ook een hindernis voor verbinding en leefbaarheid. We pleiten dus 

om die weg te halen. Maar in geen geval mag het viaduct vervangen worden door een sleuf. 

Onder een viaduct kan je op alle plaatsen oversteken en hoe beperkt ook, de ruimte eronder 

kan gebruikt worden (als parking bv) wat uitgesloten is boven een sleuf. Het viaduct van 

Wilrijk moet dus vervangen worden door een tunnel met minstens de lengte van het viaduct. 

Verkeers-systeem A12 - N177 

Voor het autoverkeer worden volgende doelen nagestreefd. We verhogen de veiligheid door 

de overblijvende kruispunten met verkeerslichten te ondertunnelen. Dat verbetert meteen 

ook de doorstroming op de A12 en verhoogt de capaciteit. De A12 behoudt over de hele 

lengte 2 baanvakken, ook in Boom (sleuf) en in Wilrijk (viaduct). De A12 is zo veel mogelijk 

gericht op ontsluiting van de regio tussen Boom en Antwerpen. Het doorgaand verkeer is 

daaraan ondergeschikt en dient zo veel mogelijk de E19 te nemen. In geen geval wordt de 

A12 hier omgebouwd tot een volwaardige snelweg. Integendeel, het statuut autosnelweg 

vervalt, ook voor de delen in Boom en Wilrijk.  

De N177 (zij-rijbaan) wordt zoveel mogelijk gereduceerd tot plaatselijk verkeer, met een 

reductie tot één rijstrook waar dat kan. Toevoer naar de A12 en afslagstroken zullen 

plaatselijk extra rijstroken nodig maken. 
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Op 11,1 km lengte zijn er nu ongeveer 8 op- en afritten op de A12. Als de nog bestaande 

kruispunten worden ondertunneld dan vervalt daar de mogelijkheid om de A12 op te rijden 

en bij een langere tunnel in Aartselaar vervallen ook enkele afritten van A12 naar N177. Er 

wordt naar gestreefd om toch zo veel mogelijk uitwisseling tussen A12 en N177 mogelijk te 

maken om zo veel mogelijk verkeer op de A12 te krijgen en zo weinig mogelijk op de N177. 

Dat kan gemakkelijker als delen van de A12 bovengronds blijven. 

Aan kruispunten worden heel wat keerlussen toegevoegd. Die leiden verkeer naar de andere 

rijrichting zonder belasting van het kruispunt en zonder conflict met voetgangers en fietsers. 

De uitwisseling tussen A12 en N177 is erop gericht om zo weinig mogelijk verkeer 

bovengronds over te houden in bewoonde zones. Daarom zal telkens zo kort mogelijk voor 

een tunnel verkeer van de N177 een oprit krijgen naar de A12 en zo kort mogelijk na een 

tunnel een afrit van A12 naar N177. 

De afrit in Boom-centrum wordt omgevormd maar blijft in beide richtingen een op- en afrit. 

Aan het einde van de sleuf (thv Lindenboslaan) blijft de op- en afrit richting Antwerpen 

behouden. 

Voor de N171 wordt onderzocht of een aansluiting kan gemaakt worden met de A12 en/of de 

N177 en of dat nuttig is in combinatie met het mogelijk doortrekken van de N171. 

Ter hoogte van Bist-Langlaarsteenweg zal de A12 onder het kruispunt doorgaan. Er moet 

verder onderzocht worden of dit enkel plaatselijk gebeurt of deel uitmaakt van een langere 

verdieping van de A12 voor en na dit kruispunt. Volgens eerdere logica zou hier voor de 

ondertunneling een inrit en erna een uitrit moeten komen in beide richtingen. Ook dat vraagt 

verder onderzoek omdat er minder dan 1000m afstand is tot de volgende afrit in beide 

richtingen. 

Van Vluchtenburgstraat-Leugstraat tot Cleydaellaan-Kontichsesteenweg worden drie 

bestaande kruispunten in één geheel ondertunneld. Voor die tunnel komt er een op- en afrit 

richting Boom en erna een op- en afrit richting Antwerpen. 

Het kruispunt Terbekehofdreef-Atomiumlaan wordt plaatselijk ondertunneld. Daarvoor komt 

een op- en afrit richting Boom en erna een op- en afrit richting Antwerpen. 

In Wilrijk wordt het viaduct vervangen door een tunnel die begint voor de Krijgslaan en 

aansluit op de Bevrijdingstunnel en de Jan de Vos tunnel. Voor die tunnel komt een op- en 

afrit richting Boom. Voor het Olympiadekruispunt komt een op- en afrit richting Antwerpen. 

Er is ook een voorstel gemaakt voor de aansluiting van de R11 op de A12. 

Een verkeerstudie zal moeten uitmaken wat de gevolgen van deze ingrepen zijn. 

• Welke nieuwe verdeling van verkeer ontstaat er tussen A12 en N177. 

• Wat is er nog nodig bovenop de ondertunnelde kruispunten. 

• Welke invloed heeft de geplande modal-shift. 

• Is er een aanzuigeffect van een betere doorstroming op de A12. 

• Hoeveel verkeer kan er afgeleid worden naar de E19? 
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Snelheid 

Het snelheid-regime waar we van uitgaan is 70 km/u over de volledige lengte van de A12 

van in de Rupeltunnel tot aan de Ring. Voor de N177 (zijrijbaan) opteren we voor 50 km/u 

over de volledige lengte. Door te kiezen voor het consequent aanhouden over de hele lengte 

is dit voor automobilisten duidelijk. Permanente snelheidscontroles (trajectcontrole met 

eventueel extra plaatselijke meting) moeten ervoor zorgen dat dit wordt nageleefd. 

Voor de Ring wordt 90 km/u voorgesteld op de doorgaande ringweg en 70 km/u op de 

stedelijke ringweg. Naast de Ring is er nog de Singel als derde systeem, waar 50 km/u niet 

zou misstaan. In vergelijking hiermee komt de N177 zijrijbaan overeen met de Singel. De 

A12 is het equivalent van de stedelijke ringweg. De functie van doorgaande ringweg wordt 

hier opgenomen door de E19. 

Door de snelheid op de A12 te beperken tot 70 km/u wordt het verschil met de 50 km/u op de 

N177 kleiner. De uitwisselingen tussen beide zullen daardoor veiliger verlopen en compacter 

kunnen worden uitgevoerd. Dat is vooral belangrijk bij ondergronds uitgevoerde op- en 

afritten. 

Groenvoorziening 

Op het hele traject is er weinig groen en veel verharde oppervlakte. De sleuf in Boom en het 

viaduct in Wilrijk zijn stukken waar de volledige breedte verhard is. Met de modal shift als 

inspiratie willen we hier ook een eco-shift realiseren: minder verharde oppervlakte, meer 

gras, bloemen, struiken en bomen. Dat groen kan dan op zijn beurt een habitat zijn voor 

kleine dieren. 

Verschillende beken kruisen de A12. Dat gebeurt nooit in open bedding. Ofwel wordt de 

beek ingekokerd of ingebuisd. In sommige gevallen gaan die beken zelfs in een sifon-

constructie onder de sleuf door. Waar mogelijk willen we die beken herwaarderen. De 

belangrijkste ingreep hier is het voorstel voor een ecoduct voor de Grote Struisbeek. 

Door de aanwezigheid van tunnels of bestaande sleuven zijn de mogelijkheden om bomen te 

planten soms beperkt. Toch is het mogelijk om minstens een 1100 bomen te planten 

langsheen de N177. Afhankelijk van het gebruik van de ruimte op dieper liggende tunnels in 

Aartselaar en Wilrijk kan dat nog toenemen. Dat betekent niet erg veel als natuurwaarde 

maar het zal toch het beeld van deze weg sterk verbeteren. 

Op de groene oppervlakken kunnen behalve grassen ook struiken en bloemen geplant 

worden. Dat hoeven ook geen strak gehouden gras- en bloemperken te zijn. Een meer wilde 

invulling zal niet alleen mooier en waardevoller zijn, maar ook minder onderhoud vergen. 

  



architect BArt Van den Bossche  -  11-01-2021  26 

Afbeelding groene lobben 
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Bebouwing 

Door het intunnelen van de A12 in bebouwde zones verminderen geluidshinder en 

luchtvervuiling. De groene middenberm met beplanting maakt de omgeving een stuk 

aangenamer. De tram en de verbeterde voet- en fietspaden verbeteren de bereikbaarheid. 

Het wordt kortom een heel stuk aangenamer om aan de N177 te wonen. 

Nieuwe stedenbouwkundige plannen kunnen dan toelaten om de bouwhoogte op te trekken 

tot zes bouwlagen bijvoorbeeld. Hier kunnen extra mensen komen wonen dicht bij heel wat 

voorzieningen, zonder extra bouwgrond te moeten aansnijden. De planbaten zouden 

aangerekend kunnen worden aan de bouwheren die hiervan gebruik maken. Dat kan mee 

helpen om dit project een stukje te financieren. 
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Deelprojecten A12 van Boom tot Antwerpen 

Overkapping A12 Boom-centrum 

Door het verplaatsen van de op- en afrit kan de A12 tussen de Rupel en de afrit volledig 

overkapt worden. De A12 behoudt hier de huidige drie rijstroken tot aan de afrit. Hoe dit 

bouwtechnisch en volgens tunnelveiligheid moet gebeuren is hier niet uitgewerkt. 

In het eerste deel tussen de Rupel en de Colonel Silvertopstraat ligt de A12 vrij diep. De brug 

en de dijk liggen op een pas iets boven de 7m TAW. De A12 ligt hier van 13m tot bijna 18m 

lager. Als we dit overkappen blijft er dus nog een put over van 6 tot 11m diep. Naast de 

overkapte A12 kan nieuwe bebouwing komen (wonen aan het water). Bovenop de 

overkapping is een plein mogelijk, eventueel verdiept. Op de tunnel en onder dit plein kan 

een parkeergarage de ruimte opvullen. Uiteraard moet bekeken worden of hier nood aan is. 

Dat plein kan dan aansluiten op de Rupeldijk. 

In het tweede deel tussen Colonel Silvertopstraat en de afrit stijgt de A12 vrij snel naar een 

niveau van bijna 3m TAW. Het tunneldak zal daardoor zo’n 5m boven het niveau van de 

parallelle straten liggen. Dat maakt het ongeschikt om hier ook bebouwing te voorzien, zowel 

in hoogte als in breedte. Deze zone is ongeveer 100m breed tussen de achterkant van de 

tuinen aan beide zijden. Hier zou een park kunnen komen of een iets wildere groenzone 

waar kinderen zich kunnen uitleven. Om beide wijken beter met elkaar te verbinden en de 

groenzone te ontsluiten, komt er een dwarse verbinding. De Stationsstraat, vanuit de huidige 

stations-locatie loodrecht op de A12, kan doorgetrokken worden. Het oude industriegebouw 

zal minstens deels moeten wijken. Aan de andere zijde is er ook een doorsteek tussen de 

huizenrij waardoor de Vrijheidshoek bereikt wordt. Jammer genoeg kan dit hier niet 

doorgetrokken worden richting Boom-centrum. De Frans de Schutterlaan is aaneengesloten 

bebouwd. Hier zou al een woning onteigend moeten worden om een doorgang mogelijk te 

maken. Dat zou wel een flinke meerwaarde betekenen voor deze verbinding en voor beide 

wijken. Door het verplaatsen van de op- en afrit is er nu ook een verbinding voor 

voetgangers en fietsers vlak voor die knoop. 

De F13 fietssnelweg vanuit Niel kan bovenop de overkapping doorlopen tot aan de Rupel. Zo 

kan die veel beter aansluiten op de F17 naar Lier en op de F19, F23 en F28 naar het zuiden, 

via de brug over de Rupel. 
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Afrit Boom 

(Beschrijving zie Multimodale hub) 

Niveau verhoogd stadsplein 
 

 

Niveau station 
 

 

Niveau tunnel 
 

 
 

Overkapping Boomse sleuf 

Van de Spoorweglaan in Boom tot voorbij de Pierstraat in Aartselaar ligt de A12 in een sleuf 

van bijna 2 km lang. De sleuf is ruim 30m breed en neemt daarmee bijna de helft in van de 

totale breedte van gevel tot gevel. De resterende ruimte wordt ingepalmd door de N177 met 

2 rijstroken en een pechstrook en daarnaast een fietspad en voetpad. De volledig zone is 

verhard. 

We willen deze zone omvormen zodat er plaats komt voor openbaar vervoer, voor fietsers en 

voetgangers en voor groenaanleg die de omgeving aangenamer moet maken. 

We gaan uit van een vermindering tot twee rijstroken en een pechstrook voor de A12 in de 

sleuf. Een overkapping moet dan enerzijds de luchtvervuiling en lawaaihinder opvangen en 

anderzijds plaats vrijmaken voor een bovengrondse heraanleg. 
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Bouwkundige uitgangspunten 

De sleuf overdekken met een dak dat 30m overspant is geen optie: duur, grote 

constructiehoogte en de bestaande wanden zijn daarvoor niet sterk genoeg. Tussen de twee 

rijrichtingen kan een wand of een rij kolommen komen die de overspanning halveert. Dat 

gebeurt al bij de bestaande bruggen. 

De vermindering naar twee rijstroken en een pechstrook per richting maakt ongeveer 7m00 

breedte vrij in de sleuf. Die kan in het midden gebruikt worden door daar twee wanden te 

plaatsen ipv één, waardoor een extra koker in het midden ontstaat. Die kan ook in twee 

delen aan beide zijkanten gebruikt worden waar dan telkens een wand wordt geplaatst 

evenwijdig met de bestaande zijwanden, waardoor daar twee smallere kokers ontstaan. Die 

twee of drie nieuwe wanden (of kolommen-rijen) kunnen op hun eigen nieuwe fundering in 

de sleuf gebouwd worden. Ze reduceren de overspanning tot +/- 12m. De optie met drie 

wanden zorgt ervoor dat er zeer weinig gewicht op de bestaande wanden moet komen.  

Een brede koker asymmetrisch aan één kant kan ook, maar dan moeten de bestaande 

bruggen vervangen worden omdat de pijlers fout staan. Het lijkt weinig voordelen te hebben. 

De rijbaan in de sleuf ligt ongeveer 6m70 onder het straatniveau. De huidige bruggen 

hebben een opbouw van ongeveer 1m00 hoogte. Er blijft dus nog 5m70 hoogte onder de 

bruggen over die ook in de overkapte sleuf behouden moet blijven. Afhankelijk van wat er 

bovenop komt zal die constructiehoogte van 1m00 volledig nodig zijn. 

Een trambaan of een rijbaan kan dan op de overkapping aangelegd worden. Bij voorkeur 

gebeurt dat in een zone bovenop één van de nieuwe wanden. Het extra gewicht van de 

voertuigen is dan ongeveer 500 kg/m2. 

Groenvoorziening op de overkapping is niet vanzelfsprekend door de beperkte 

opbouwhoogte. Voor beplanting met struiken of bomen is een grondlaag van één of twee 

meter nodig en die weegt een veelvoud van het gewicht van voertuigen. 

De lichtste en goedkoopste overkapping is er één van staal en glas (of kunststof). 

 

 
 
 
 
 
tramkoker in het midden 
met bomenrij erop 
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Tram 

De nieuwe kokers geven de mogelijkheid om een tram ondergronds te laten rijden. Maar dat 

is duurder, minder aangenaam voor de reizigers en maakt het OV minder zichtbaar 

aanwezig. Het garandeert wel een vlottere doorstroming. Indien de koker in het midden 

gebruikt wordt is er geen plaats om een halte te bouwen. Met kokers aan de zijkanten zou de 

bestaande zijwand plaatselijk moeten wijken (lengte +/- 150m). Het ondergronds brengen lijkt 

enkel een optie bij plaatselijke ondertunneling van drukke kruispunten. Ook dan stelt zich het 

probleem dat tramhaltes net aan die kruispunten zullen liggen en dan een ondergrondse 

halte moet voorzien worden die het nodig maakt om de autotunnels te laten uitwijken. Een 

positie bovengronds in het midden lijkt de beste optie. 

Groenvoorziening 

Een groendak is de minst ingrijpende optie voor groenvoorziening op het dak van de sleuf. 

Sedum-beplanting of grond-bedekkers of zelfs gras hebben weinig gronddikte nodig. 

Als het dak een balkenconstructie heeft kan de plaat ook onderaan gelijk met de balken 

liggen (omgekeerde TT-liggers). Daarop komt dan meer hoogte ter beschikking die ook 

struiken toelaat en misschien kleine bomen. De waterdichting wordt dan wat complexer. Het 

struikgewas zal dan in stroken zichtbaar zijn. 

Echt volwaardige bomen op het dak van de sleuf planten is geen interessante optie. We 

zouden dan een berm op het dak van de sleuf moeten leggen. Die berm belet dan het zicht 

naar de overzijde. 

Op plaatsen waar de tram ondergronds gaat kan er wel meer grond bovenop komen omdat 

de tram minder hoogte nodig heeft. De kleinere overspanning maakt het extra gewicht dan 

ook minder problematisch. 

De versmalling van de sleuf met extra wanden maakt het mogelijk om daar een volwaardige 

bomenrij te planten. 

Vluchtkoker 

De kokers kunnen ook als vluchtkoker gebruikt worden met trappen op regelmatige 

afstanden. Voor een tunnel zijn meer veiligheidsmaatregelen nodig dan voor een sleuf. 

Oversteekplaatsen 

Een overkapping maakt het mogelijk om meer oversteekplaatsen te voorzien. Voor 

autoverkeer lijkt dat niet nodig. Voor fietsers en voetgangers kan dat welkom zijn. Als de 

zijrijbanen versmallen naar één rijstrook dan worden die ook beter en veiliger oversteekbaar 

voor zo’n extra oversteekplaats. 
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Kruispunten 

Een overkapping geeft ook de kans om meer plaats te voorzien aan de kruispunten. Die 

kunnen dan beter en veiliger aangelegd worden. 

Vòòr een kruispunt kan een keerlus aangelegd worden. Dat vermindert het aantal conflicten 

met fietsers en voetgangers en geeft een betere doorstroming. 

Op de overkapping kunnen ook voorsorteerstroken aangelegd worden waardoor aan de 

zijkant meer plaats overblijft. 

Rijbaan N177 opschuiven 

Bij een volledige overkapping zou de rijbaan van de N177 verder naar het midden kunnen 

opschuiven. Er komt dan meer volle grond vrij waarop bomen kunnen groeien. Die zone zal 

echter door erg veel in- en uitritten worden doorsneden waardoor die keuze weinig voordeel 

heeft. 

Lichte overkapping – zonnepanelen 

De eenvoudigste en goedkoopste overkapping wordt in staal en glas uitgevoerd. 

Een glazen overkapping kan ook met zonnepanelen opgebouwd worden. De A12 ligt 

ongeveer naar het zuiden gericht (9,7° naar het westen). Zo produceren we groene energie 

op vrij grote schaal. Het kan deels gefinancierd worden via aandelen voor burgers. Doordat 

de constructie zelf al goedkoper is en deels met privé-geld betaald kan worden is het veruit 

de goedkoopste optie. 

Bijkomend voordeel van een glazen overkapping is dat er daglicht in de tunnel komt. Dat 

geeft een besparing op verlichting. Een toepassing aan de tunnelmonden kan de plotselinge 

verblinding verminderen. 

Bij een glazen overkapping moet ervoor gewaakt worden dat de weerkaatsing van de zon 

geen verblinding veroorzaakt bij de omliggende bewoning. Ook moet bekeken worden of een 

combinatie met een bomenrij niet voor te veel schaduw en dus verminderde opbrengst zorgt. 

Combinatie - variatie 

De verschillende mogelijkheden voor overkapping zijn een en-en verhaal. Ze kunnen 

gecombineerd worden en elk toegepast worden op de meest geschikte plaats. 
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Luchtvervuiling en geluidsoverlast 

Een overkapping zal de geluidsoverlast sterk verminderen. Bij een betonnen overkapping 

valt het geluid voor de omgeving volledig weg. Een glazen overkapping zal iets minder 

geluidswerend zijn, maar toch een sterke vermindering geven. 

Aan de tunnelmonden krijg je wel een luidspreker-effect. Door ervoor te zorgen dat die 

tunnelmond buiten de bewoonde zone uitkomt kan de hinder beperkt worden. Het 

luidsprekereffect blaast dan weg van de bewoonde zonde. Een aangepaste vormgeving en 

geluidsabsorptie in de tunnel kunnen ook helpen. De snelheidsverlaging naar 70 km/u zal het 

geluid verminderen. Op termijn zal de overgang naar elektrische auto’s ook een 

vermindering meebrengen, maar dat is beperkt omdat het geluid van de banden op de 

rijbaan een belangrijke factor is. Met de juiste maatregelen kunnen alle bewoners door een 

overkapping genieten van minder lawaai dan nu, sommigen beperkt, anderen veel meer. 

Luchtvervuiling wordt met een overkapping in de tunnel gevangen. Zonder maatregelen 

krijgen we aan de tunnelmonden een sterke verhoging. De luchtstroom in een tunnel wordt 

deels meegezogen met het autoverkeer. Ventilatoren kunnen die circulatie versterken. Een 

tunnelingang zal dan vrij zuivere lucht geven. Aan een tunneluitgang komt de vuile lucht naar 

buiten. De eerste optie is dan ook om die tunneluitgangen buiten de bewoonde zones te 

leggen of er van weg te richten. De tweede optie die ook bij de overkapping van de ring 

onderzocht werd, is om een soort schouwen te bouwen die de vervuiling in hogere 

luchtlagen brengt en verder verspreidt en verdunt. Zuivering van tunnellucht wordt 

onderzocht maar staat nog in de kinderschoenen. Op termijn zal verdere (Europese) 

reglementering de luchtvervuiling verder verminderen en zal vooral de overgang naar 

elektrische auto’s bijdragen tot properder lucht. We verwachten dat de timing van deze 

evoluties en van de overkapping elkaar voldoende overlappen zodat hiervoor geen zware 

ingrepen nodig zijn. 

De tunneluitgang aan de kant van Puurs is automatisch goed geplaatst. De op- en afrit in 

Boom centrum moet bekeken worden ifv luchtvervuiling en geluidshinder. Idem voor een 

eventuele op- en afrit aan het rondpunt in Reet. Ook de tunneluitgang na de Pierstraat 

verdient de nodige aandacht voor de woningen in die zone. 

  

karlf
Notitie
Het luidsprekereffect verdient nader onderzoek, vind ik. Net zoals bij geluidschermen is het niet zo duidelijk waar het geluid opnieuw "valt". Zo heb ik op bepaalde momenten meer last van de tunnelmondmegafoon aan de Rupel dan mensen die er dichterbij wonen. 

karlf
Notitie
zone
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N171 - A12 

Boomsedreef gaat uit van het doortrekken van de N171 tussen de Eikenstraat en de 

A12/N177. Deze verbinding wordt terecht in vraag gesteld. Die kan toch zinvol en inpasbaar 

zijn als die maximaal ingetunneld wordt en verbinding maakt met de N177 en met de A12. 

Door zo de A12 en de E19 te verbinden kan er verkeer van de A12 en de N177 verschuiven 

naar de E19 en verder. 

Momenteel maakt de N171 (Banaan) via het rondpunt enkel verbinding met de N177 en niet 

met de A12. Om die ook te verbinden met de A12 is een op- en afrit vanuit de sleuf nodig. 

Hiervoor zou echter de oversteek aan de ’s Herenbaan moeten sneuvelen om voldoende 

lengte te creëren voor een helling. Ook in de richting van de Pierstraat is dat zeer krap. 

Vermits we beide oversteken willen behouden, was dat geen optie. 

Daarom is een voorstel uitgewerkt met halve niveaus waardoor ook de hellingen bijna 

gehalveerd kunnen worden. (De huidige N177 nemen we hier als niveau +0 en de huidige 

A12 in de sleuf als -1.) De A12 laten we plaatselijk een half niveau zakken. Anderzijds 

voorzien we vanuit de sleuf uit beide richtingen een op- en afrit die stijgen naar niveau -1/2. 

Op dat niveau -1/2 ontstaat een kruispunt met verkeerslichten. De Banaan zakt op het einde 

naar dat kruispunt.  

Aan de anderen zijde vertrekt de nieuwe verbinding van de N171. Die zakt van niveau -1/2 

aan een kruispunt naar niveau -1. Tussen de A12 en de Eikenstraat wordt de N171 

uitgevoerd in een tunnel met één rijstrook in elke richting. Tussen die rijstroken leggen we 

een extra strook die dient als pechstrook voor beide richtingen en als strook voor 

pechdiensten. De snelheid wordt beperkt tot 50 km/u. Het traject van deze tunnel loopt dan 

in oostelijke richting en kan vanaf de Predikherenhoevestraat best net ten noorden van de 

oude spoorbedding liggen. Voorbij de Eikenstraat komt deze verbinding dan boven in het 

midden van de bestaande expressweg om daar verbinding te maken naar afrit Kontich. 

Vanuit Kontich kan de N171 ook nog bovengronds aansluiten op de Eikenstraat en de 

Pierstraat voor meer plaatselijk verkeer. 

Vanuit het kruispunt op -1/2 komt er een op- en afrit naar de N177 op niveau +0 in de richting 

van Antwerpen. De afstand tot de ’s Herenbaan is te kort om dat ook in de andere richting te 

realiseren. Ter hoogte van de Pierstraat zorgt een keerlus ervoor dat ook verkeer op de 

N177 van en naar richting Boom verbinding kan maken met de N171. 

De N177, het fietspad en voetpad en de tramlijn stijgen plaatselijk naar niveau +1/2 om 

conflictloos het kruispunt op -1/2 te passeren. 
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Afbeelding N171-A12 
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Zone bedrijven en winkels Schelle-Aartselaar 

Voor de zone met bedrijven en winkels tussen Lindenbos (Boom) en Vluchtenburgstraat-

Leugstraat (Aartselaar) opteren we er voor om de A12 bovengronds te houden, met 

uitzondering van het kruispunt Bist-Langlaarsteenweg. 

Tegenover Lindenbos ligt een wijk aan de westzijde van de N177. Tussen Lindenboslaan en 

Brandekensweg ligt een wijk aan de oostzijde van de N177. Hier moet onderzocht worden of 

de tunnel verder doorgetrokken kan worden tot aan de huidige voetgangersbrug. Daar zou 

dan een gelijkgrondse oversteekplaats kunnen komen met voetgangerslichten op de N177. 

De afrit richting Antwerpen zou wel best toegang geven tot A12-Shopping. Daar is slechts 

450m lengte over voor een helling en een weefzone met de N177. 

Aan A12-Shopping voorzien we een tramhalte. Omdat die tussen een bovengrondse A12 ligt 

is een tunneltje of brug nodig voor voetgangers en fietsers. Voor de toegankelijkheid zijn dan 

naast de trappen ook drie liften voorzien. Er is ook bekeken of er aan een tunneltje ook een 

helling kan voorzien worden voor fietsers. Maar die neemt erg veel plaats in. Aan de zijde 

van A12-Shopping kan die misschien dwars op de N177 aangelegd worden op het terrein 

van het Shoppingcenter. Aan de westelijke zijde zal die wel langsheen de N177 moeten 

liggen en dan beperkt die helling over de hele lengte de inrij-mogelijkheid voor de bedrijven 

aan die zijde. Weinig fietsers zullen recht vanuit de overzijde naar A12-Shopping komen. De 

meeste fietsers zullen verderop eerst de A12 bereiken en dan kunnen ze aan de Pierstraat of 

de Langlaarsteenweg oversteken en het fietspad aan de gewenste zijde tegenrichting 

gebruiken. Met de liften blijft het mogelijk om toch comfortabel met de fiets op deze plek over 

te steken. 
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Ondertunneling Bist-Langlaarsteenweg 

Het kruispunt van Bist-Langlaarsteenweg wordt bij voorkeur plaatselijk ondertunneld. Door 

de A12 voor en na dit kruispunt bovengronds te houden wordt de uitwisseling A12-N177 

eenvoudiger en compacter en ook goedkoper. Vanuit Boom komt er een uitrit van de A12 

naar de N177 net na de huidige voetgangersbrug en een inrit van N177 naar A12 net voor de 

Leugstraat. Vanuit Antwerpen komt er een uitrit van de A12 naar de N177 net na de 

Vluchtenburgstraat en een inrit van N177 naar A12 net voor de huidige voetgangersbrug. Dat 

gebeurt vanuit het streven om zo veel mogelijk verkeer op de A12 en zo weinig mogelijk op 

de N177 te hebben in bewoonde zones. 

Verder moet onderzocht worden of er ook nog een op- en afrit kan komen voor en achter het 

kruispunt van Bist-Langlaarsteenweg. Die ingreep moet dat kruispunt verder ontlasten. Maar 

de vraag blijft of de weefzones tussen deze op- en afrit en de voorgaande twee voldoende 

ruimte hebben. Er is 1300m ten zuiden en 1000m ten noorden van dit kruispunt, gemeten 

tussen de kruispunten. Het bovengrondse deel is dan respectievelijk 900m  en 600m. Hier 

kan overwogen worden om toch een stuk sleuf te bouwen. Dat zou het stijgen en dalen op 

de A12 beperken. 

 

Intunneling A12 Aartselaar 

We plannen een doorlopende tunnel van het kruispunt Vluchtenburgstraat-Leugstraat tot aan 

het kruispunt Cleydaellaan-Kontichsesteenweg. Zo kunnen we de hinder van de A12 voor 

het centrum van Aartselaar wegnemen en ruimte maken voor een bovengrondse aanleg die 

een stuk leefbaarder en veiliger is. De tunnel kan hier best iets dieper liggen zodat er ook 

bomen op het dak kunnen groeien. Door de tramlijn te verleggen naar één zijde ontstaat er 

een lange parkzone. 

Een studie van AWV voor de ondertunneling van deze kruispunten toont een versie waarbij 

het kruispunt Vluchtenburgstraat-Leugstraat vervalt. Om de oversteekbaarheid van de A12 te 

vergroten willen we de drie bestaande kruispunten behouden. Er kan een bijkomende 

oversteekplaats voor voetgangers en fietsers gemaakt worden tussen Hoevelei en 

Buerstedelei. Het kruispunt Guido Gezellestraat-Helststraat is in de uitwerking afgesloten 

voor autoverkeer en blijft enkel open voor de bus en voor voetgangers en fietsers. Een 

keerlus aan Kontichsesteenweg en aan de Vluchtenburgstraat houdt dan de mogelijkheden 

voor het autoverkeer open. 
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Aartselaar 

 

 

Ecoduct-boven 

 

 
 

Ecoduct-onder 
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Een tramhalte aan de Guido Gezellestraat lijkt de beste plaats om centrum Aartselaar te 

bedienen. Daar heeft de halte ruimte in een aangename omgeving met plaats voor een 

fietsenparking. Gekoppeld aan de oversteekplaats creëert dat leven op die plek. Een oost-

west buslijn kan hier ook een overstapplaats hebben. Een extra tramhalte aan de 

Kontichsesteenweg en/of aan de Leugstraat moet bekeken worden. Dan kom je wel in 

conflict met de keerlus. In beide gevallen blijft er een flinke afstand tot meer dan 1000m 

vanuit delen van centrum Aartselaar. De 1e km per fiets moet dan voldoende ondersteund 

worden. Een mini shuttledienst kan de rest van Aartselaar met die tramhalte verbinden. 

 

Ecoduct Struisbeek 

De zone rond de A12 scheidt de twee groene lobben tussen Rupel en Ring. De enige dwars-

link van betekenis tussen beide lobben is de Grote Struisbeek. De reservatiezone voor de 

grote ring houdt deze zone nog enigszins vrij van bebouwing. We willen deze groene zone 

opwaarderen tot een echte ecologische verbinding. 

Als de A12 hier ingetunneld wordt en de N177 gaat mee door deze tunnel dan kan bovenop 

een brede ecoduct aangelegd worden. Een breedte van 150 m is haalbaar. Als de tunnel 

diep genoeg gelegd wordt kan de Grote Struisbeek bovengronds in open bedding doorlopen 

ipv in een koker onder de A12 door te lopen. De groenzone ten zuiden van Atlas Copco moet 

gevrijwaard blijven en opgewaardeerd worden tot natuurgebied. Aan de westzijde van de 

A12 zou de tweedehands autohandel plaats kunnen ruimen voor een bredere groenzone. 

Het mogelijk verplaatsen van de ISVAG-oven naar een andere locatie trekt de groenzone 

verder door. In de veronderstelling dat het waterzuiveringsstation behouden moet blijven op 

deze locatie moet deze beter in het groen ingebed worden. 

De voorziene fietsroute F161 loopt dan via het ecoduct over de A12 en N177 heen. Daar 

wordt aangesloten op de fietspaden langsheen de N177 die wel bovengronds blijven 

doorlopen. 

De A12 kan dan best van de Kontichsesteenweg tot de Atomiumlaan laag blijven. De twee 

tussen-afstanden zijn te kort voor extra hellingen. Dat kan dan ofwel een open sleuf worden 

of ook een tunnel. In de tunnel lopen de A12 en de N177 parallel over zo’n 300m. We 

voorzien daar een vierde rijstrook tussen beide die als weefstrook dient. Zo kan op hier in 

beide richtingen een uitwisseling tussen A12 en N177 gebeuren. Voor de bedrijven in deze 

zone wordt bovengronds een enkele zijrijbaan voorzien met keerlussen voor het ecoduct. De 

tramlijn kan mee onder het ecoduct door gaan en laag blijven als ze ook aan de 

Atomiumlaan ondergronds gaat. 

Dit punt kan ook een vormgeving krijgen als toegangspoort tot de Antwerpse agglomeratie 

die hier begint. 
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Ovonde Atomiumlaan-Terbekehofdreef 

Aan het asymmetrische kruispunt met Atomiumlaan en Terbekehofdreef gaat de A12 onder 

dit kruispunt door. Bovengronds voorzien we een lichtengeregelde ovonde. Die zal enerzijds 

de huidige verwarrende situatie veel leesbaarder maken en anderzijds verbindingen in alle 

richtingen mogelijk maken, bv ook vanuit de Atomiumlaan richting Boom. 

De tramlijn gaat ook onder dit kruispunt door met een ondergrondse halte in het midden van 

de ovonde. Daarvoor moeten beide tunneldelen wat uitwijken. Boven de halte komt een 

glazen overkapping die daglicht tot op het perron brengt. Een oversteekplaats voor 

voetgangers en fietsers, aan de kant van de Atomiumlaan, met bijhorende verkeerslichten, 

brengt de passagiers tot aan de halte. Een extra oversteekplaats, net voorbij de ovonde, kan 

de oversteekmogelijkheden verbeteren. 
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Terbekehofdreef tot Krijgslaan 

In dit deel laten we de A12 stijgen naar grondniveau en nadien terug afdalen.  

De winkelcluster rond de IKEA heeft ook een tramhalte nodig. Kleinere aankopen kunnen 

mee op de tram. Voor grotere aankopen kan de winkelervaring nuttig zijn bij de aankoop. De 

leverdienst brengt die aankopen dan thuis. Net zoals bij A12-Shopping hebben we hier een 

ongelijkgrondse kruising voor voetgangers en fietsers nodig. Een tunnel is minder 

aangenaam maar heeft het voordeel dat het niveauverschil kleiner is. Drie liften zijn nodig 

voor de toegankelijkheid. Voor fietsers kunnen bv roltrappen voorzien worden. Hellingen 

nemen erg veel plaats in. 

 

Viaduct wordt tunnel 

Voor Wilrijk werd in 2015 al het idee uitgewerkt om het viaduct door tunnels te vervangen in 

drie fasen om de verkeershinder te herleiden. Aan elke zijde apart wordt een tunnel gebouwd 

naast het viaduct. Dan kan de bovengrondse weg terug aangelegd worden. De tunnels 

worden in gebruik genomen. En nadien wordt het viaduct afgebroken. Om plaats te winnen 

kan de buitenste rijstrook van het viaduct vooraf afgebroken worden en voorzien worden van 

een tijdelijke stalen vangrail. 

De afbeeldingen zijn overgenomen uit ‘Zonder de brug’. Voor Boomsedreef zijn tunnels 

voorzien met drie rijstroken. De derde strook wordt toegevoegd met de oprit aan IKEA en 

gaat er weer af aan het knooppunt met de R11.  
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Fase 1: tunnel 1e zijde  

                                                 
Fase 2: heraanleg 1e zijde 

                                                
Fase 3: tunnel 2e zijde  

                                             
Fase 4: afbraak viaduct 

                                             
Fase 5: aanleg middenberm 
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R11 - A12 

Ook de R11 is snelwegachtige infrastructuur die niet thuishoort in de bebouwde kom. 

Bovendien genereert de R11 extra bovengronds verkeer doordat hij niet aansluit op de A12. 

Daarom is het voorstel uitgewerkt om ook de R11 om te vormen. 

De afrit aan de E19 wordt compacter gemaakt door de op- en afrit evenwijdig met de E19 te 

laten stijgen. Ze sluiten op één niveau aan op de R11 op een kruispunt met verkeerslichten. 

Het niveau van de R11 wordt daar omlaag gebracht zodat die op- en afrit niet te lang moet 

zijn. De afgegraven grond van de R11 wordt gebruikt om een geluidsberm op te werpen aan 

de zijde van Wilrijk centrum, zoals die ook al bestaat aan de zijde van Edegem. Door de R11 

hier te verlagen zal de geluidsoverlast voor de omgeving verminderen en kan ook aan de 

noordzijde een berm of ander geluidsscherm voorzien worden. Door dit knooppunt 

compacter te maken kan er meer ruimte komen voor groen dat ook bereikbaar is voor de 

omgeving. 

Vanuit de fietserstunnel tussen Edegemsesteenweg en Ing. Haesaertlaan vertrek een nieuw 

fietspad naar de Dalkruidlaan. Dat blijft naast de nieuwe berm lopen en gaat dan onder de 

R11 door naar de Spoorweglaan. Via de Prins Karellaan bereikt het de Beukenlaan waar 

dankzij de reductie van rijstroken plaats komt voor een fietspad naar de stad. Zo hebben we 

een nieuwe fietsroute tussen het centrum van Antwerpen en UA-UZA en Edegem. 

In de richting van Wilrijk splitst de R11 in een ondergronds en een bovengronds deel. 

Ondergronds komt er een tunnel met één rijstrook in elke richting met tussenin een strook 

voor dubbel gebruik: als pechstrook voor beide richtingen en als rijstrook voor hulpdiensten. 

Bovengronds blijft ook een baan over met één rijstrook in elke richting. Dat maakt ruimte vrij 

voor de districtentram vanuit de Groenenborgerlaan en voor een fietspad dat kan aansluiten 

richting Schoonselhof. De bovengrondse baan krijgt dan een veel vriendelijker inrichting op 

maat van de bebouwde kom met veilige kruispunten aan de Jules Moretuslei en de Heistraat 

en een minder belast kruispunt met de Boomsesteenweg. 
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Het ondergrondse deel loopt in een stuk door tot aan de A12. Daar voorzien we een 

kruispunt op niveau -1. De A12 zakt plaatselijk naar niveau -2. In de richting van Hoboken 

komen we met een helling naar boven. Naast die helling blijft de R11 vanuit Hoboken 

aansluiten op de Boomsesteenweg. Vanuit het kruispunt vertrekken aansluitingen naar de 

A12-tunnel in en uit naar beide richtingen. Met deze ingreep kan een deel van het huidige 

verkeer door Wilrijk onder de grond verdwijnen. 

 

  
 

Dokter Veeckmanslaan - Berkenrijslaan 

De A12 blijft verder in een tunnel doorlopen. Daardoor moet de tunnel van Dokter 

Veeckmanslaan naar Berkenrijslaan verdwijnen. We vervangen die door een bovengronds 

kruispunt met de N177. Verkeerslichten verzekeren een veilige oversteek voor voetgangers 

en fietsers. Er ontstaat ook meer ruimte bovengronds. 
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Bevrijdingstunnel - Jan de Vostunnel - Olympiadekruispunt 

Tussen het viaduct en het Olympiadekruispunt ligt momenteel een grote asfaltvlakte met 

heel wat aansluitingen. De tunnelmonden versterken het snelwegkarakter. Ook hier voorzien 

we een intunneling van de A12 met een versterking van de aansluitmogelijkheden. 

Vanop het viaduct zijn er aansluitingen in alle richtingen tussen de A12 en beide tunnels. 

Van de zes mogelijke aansluitingen vanuit die drie naar de N177 zijn er nu maar drie 

gerealiseerd. In het verlengde van het ontwerp van een nieuwe zuidknoop op de ring 

ontstond de wens om vanuit de N177 ook naar de Jan de Vostunnel te kunnen om zo het 

Olympiadekruispunt en de Jan de Voslei te ontlasten. 

Het ontwerp dat hier voorgesteld wordt voorziet in alle zes aansluitingen waardoor het 

verkeer maximaal ondergronds kan blijven. Een vrij brede tunnelconstructie heeft redelijk wat 

splitsingen en samenvoegingen. Er is slechts één weefbeweging nodig en die gebeurt op 

een bovengronds deel dat nodig blijft om over één arm van de Bevrijdingstunnel heen de Jan 

de Vostunnel te bereiken. 
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