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1 INLEIDING 
Voor het complex project De Nieuwe Rand  werd, conform het decreet complexe projecten, een 
alternatievenonderzoeksnota opgemaakt. Dit document werd opgemaakt door het projectteam 
van De Nieuwe Rand en onderworpen aan een adviesronde en een publieke raadpleging. Dit 
overwegingsdocument geeft een overzicht van de ontvangen inspraakreacties en adviezen, de 
antwoorden hierop en een overzicht van de aanpassingen aan het document die daaruit 
desgevallend voortvloeien. 
De opmaak van een overwegingsdocument is geen decretale verplichting. Desalniettemin stelt 
dit document het projectteam in staat om de binnengekomen reacties te structureren en aan te 
geven op welke wijze ermee is omgegaan. Hierdoor kan er met de reacties rekening gehouden 
worden in de verdere onderzoeken. Het is echter ook mogelijk dat een reactie (nog) niet zinvol 
is voor de hierop volgende onderzoeken, bijvoorbeeld omdat het een onderzoeksaspect is dat 
eerder thuishoort op projectniveau (uitwerkingsfase) of omdat de reactie een inhoudelijk 
bezwaar inhoudt dat los staat van de scope van het onderzoek. Ook dergelijke overweging 
wordt opgenomen in dit document. 
 

2 RAADPLEGING EN INSPRAAK 
2.1 VERLOOP 
De alternatievenonderzoeksnota doorliep van 12/09/2022 tot en met 11/10/2022 een 
raadpleging die op de volgende wijze werd ingericht: 

 Bekendmaking van de raadpleging via publicatie van een advertentie in Gazet Van 
Antwerpen en in Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet (editie Provincie Antwerpen) op 
datum van 12/09/22. 

 Bekendmaking van de raadpleging via officiële aanplakking op de aanplakplaatsen van 
de gemeenten binnen het projectgebied (de gemeenten Stabroek, Kapellen, 
Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, 
Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, de stad Antwerpen en de districten Ekeren, Deurne, 
Borgerhout, Merksem en Berendrecht-Zandvliet-Lillo) 

 Bekendmaking van de onderzoeksnota op volgende websites: 
o overheid die startbeslissing heeft genomen: Agentschap Wegen en Verkeer en 

Departement Omgeving  
o betrokken gemeenten en districten 
o de specifieke projectwebsite: www.denieuwerand.be 
o www.mervlaanderen.be 
o https://omgeving.vlaanderen.be/complexe-projecten  

 ter inzage legging van de alternatievenonderzoeksnota v.01 in de gemeentehuizen van 
bovengenoemde betrokken gemeenten. De nota was daar tijdens de openingsuren van 
de loketten (eventueel na afspraak) raadpleegbaar (al dan niet digitaal). 

 Infomarkten op 5 locaties:   
o Maandag 12/09/22 – Schoten – CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10 
o Dinsdag 13/09/22 – Brasschaat – Gemeentehuis, Verhoevenlei 11 
o Woensdag 14/09/22 – Wommelgem – Theaterzaal, Brieleke 16 
o Donderdag 15/09/22 – Ekeren – De Akerzaal van Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6 
o Dinsdag 20/09/22 – Stabroek – zaal Jos, Kerkstraat 89 

 
Voor de bekendmaking van de infomarkten werd aan de 18 betrokken gemeenten en districten 
teksten bezorgd voor hun lokale krant, website en facebook. Daarnaast werden aan alle lokale 
besturen 30 afgedrukte uitnodigingsposters bezorgd om op te hangen in hun gemeente. 
 
De alternatievenonderzoeksnota werd van 01/09/22 tot en met 15/10/22 voor advies 
voorgelegd aan volgende adviesinstanties: 
  
        Tabel 1: overzicht aangeschreven adviesinstanties 

http://www.denieuwerand.be/
http://www.mervlaanderen.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/complexe-projecten
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TYPE ENTITEIT 
Vlaamse Overheid Beleidsdomein Omgeving 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 
Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 
Vlaamse Bouwmeester 

College van 
Burgemeester en 
Schepenen 
betrokken 
gemeenten 

CBS Brasschaat 
CBS Wijnegem 
CBS Zandhoven 
CBS Brecht 
CBS Stad Antwerpen 
CBS Schoten 
CBS Ranst 
CBS Kapellen 
CBS Wommelgem 
CBS Wuustwezel 
CBS Stabroek 
CBS Kalmthout 
CBS Schilde 
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
District Deurne 
District Ekeren 
District Merksem 
District Borgerhout 

Provincie 
Antwerpen 

Provinciebestuur Antwerpen 

Provincie Oost-
Vlaanderen 

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

Andere besturen Fluxys 
Elia 
Fluvius 
NMBS 
Infrabel 
Aquafin 
De Watergroep 
Beheerder openbaar distributienetwerk waterwinning 
Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 

Polderbesturen Ettenhoven & Muisbroek 
Strategische 
Adviesraden 

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed - SARO 
Strategische Adviesraad MiNaraad 
MORA – Mobiliteitsraad van Vlaanderen 
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) 
Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SARWGG) 
Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) 

Vlaamse 
Commissie 
Onroerend 
Erfgoed 

 

Provincies NL Gedeputeerde Staten van Zeeland 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Directe Ecologie 

Gemeenten NL Woensdrecht 
ESPOO 
aanspreekpunt 
Nederland 

 

Vlaamse Overheid Team MER (ifv. kennisgeving; geen adviesvraag) 
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2.2 INFORMATIEVERGADERINGEN - INFOMARKTEN 
(Zie ook boven) 
Op verschillende data werd door het projectteam een toelichting gegeven voor de 
geïnteresseerden op 5 locaties (Schoten, Brasschaat, Wommelgem, Ekeren en Stabroek), 
doorlopend van 16.30u tot 20.30u. Op deze infomarkten werd de alternatievenonderzoeksnota 
toegelicht.  
 
De infomarkt werd opgebouwd aan de hand van verschillende infoposters die de bezoekers 
konden bekijken. Het gebruikte materiaal voor de toelichting is terug te vinden op de website 
van De Nieuwe Rand (https://www.denieuwerand.be/files/documenten/Materiaal-infomarkten-
sept-2022.pdf)  
Naast deze infoposters werden ook een aantal gesprekstafels voorzien, waar de alternatieven 
en de opbouw van de AON werden toegelicht door leden van het studieteam. Hier konden ook 
vragen gesteld worden. In totaal werden zo’n 635 personen bereikt. 
 

2.3 OVERZICHT VAN DE INSPRAAKREACTIES EN 
ADVIEZEN 
De ontvangen inspraakreacties en adviezen worden hierna opgelijst. Een aantal adviezen en 
inspraakreacties werden laattijdig ontvangen maar werden verder meegenomen in de 
bespreking. 
 
2.3.1 Adviezen 
Van volgende instanties werd een (brief)advies ontvangen: 
 
Tabel 2: Overzicht van alle instanties die advies hebben uitgebracht 

TYPE ENTITEIT INHOUD? DATUM 
Vlaamse 
Overheid 

Beleidsdomein Omgeving Ja 13/10/2022 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij Ja 15/10/2022 
 Departement Financiën en Begroting ja 28/09/2022 
Vlaamse Bouwmeester nee* 06/09/2022 

College van 
Burgemeester 
en Schepenen 
betrokken 
gemeenten 

CBS Brasschaat ja 11/10/2022 
CBS Wijnegem ja 15/09/2022 
CBS Stad Antwerpen ja 14/10/2022 
CBS Schoten ja 07/10/2022 
CBS Ranst ja 07/10/2022 
CBS Kapellen ja 10/10/2022 
CBS Wommelgem ja 10/10/22 
CBS Stabroek ja 11/10/22 
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo ja 03/10/2022 
District Deurne ja 25/10/2022 
District Merksem ja 24/09/2022 
District Borgerhout ja 25/10/2022 

Provincie 
Antwerpen 

Provinciebestuur Antwerpen ja 13/10/22 

Andere besturen Fluxys ja 16/10/22 
Elia ja 14/10/22 
Infrabel nee* 14/10/22 

Polderbesturen Ettenhoven & Muisbroek ja 14/10/22 
Strategische 
Adviesraden 

Strategische Adviesraad Ruimtelijke 
Ordening en Onroerend Erfgoed - 
SARO 

ja 27/10/22 

MORA – Mobiliteitsraad van Vlaanderen nee 26/09/22 
SERV Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen 

nee* 03/10/22 

https://www.denieuwerand.be/files/documenten/Materiaal-infomarkten-sept-2022.pdf
https://www.denieuwerand.be/files/documenten/Materiaal-infomarkten-sept-2022.pdf


   

 

5 
 

TYPE ENTITEIT INHOUD? DATUM 
Strategische Adviesraad Welzijn, 
Gezondheid en Gezin (SARWGG) 

nee* 15/09/22 

Provincies NL Provincie Noord-Brabant Ja  14/10/22 
* van deze instanties werd wel een reactie ontvangen, maar deze reactie gaf enkel aan dat er geen 
advies werd uitgebracht. 
 
2.3.2 Inspraakreacties 
Daarnaast werden in het kader van de raadpleging in totaal 112 schriftelijke inspraakreacties 
ontvangen, die als volgt verdeeld zijn: 

 1 bedrijf  
 17 verenigingen 
 94 particulieren 

Deze inspraakreacties werden ontvangen per mail of per aangetekend schrijven. Een aantal 
van de  reacties (5 stuks) werden laattijdig ontvangen, buiten de looptijd van de raadpleging, 
maar werden verder meegenomen in de bespreking van de inspraakreacties.  
 
Een gedetailleerd overzicht van de adviezen en inspraakreacties met toekenning van een 
referentienummer is opgenomen in tabelvorm. 
 
Tabel 3: Overzicht van alle ontvangen adviezen en inspraakreacties 

NUMMER NAAM TYPE DATUM LOCATIE 
A1 Vlaamse 

Bouwmeester 
Overheidsdienst 06/09/2022 Brussel 

A2 Vlaamse Raad 
WVG 

Instantie 15/09/2022 Brussel 

A3 Gemeente 
Wijnegem 

Gemeente/district 15/09/2022 Wijnegem 

A4 District Merksem Gemeente/district 14/09/2022 Merksem 
A5 MORA Instantie 26/09/2022 Brussel 
A6 Departement 

Financiën en 
Begroting 

Overheidsdienst 28/09/2022 Brussel 

A7 District 
Berendrecht-
Zandvliet-Lillo 

Gemeente/district 03/10/2022 Berendrecht-Zandvliet-
Lillo 

A8 SERV Instantie 03/10/2022 Brussel 
A9 Gemeente Schoten Gemeente/district 7/10/2022 Schoten 
A10 Gemeente Ranst Gemeente/district 7/10/2022 Ranst 
A11 Gemeente Kapellen Gemeente/district 10/10/2022 Kapellen 
A12 Gemeente 

Wommelgem 
Gemeente/district 10/10/2022 Wommelgem 

A13 Gemeente Stabroek Gemeente/district 11/10/2022 Stabroek 
A14 Gemeente 

Brasschaat 
Gemeente/district 11/10/2022 Brasschaat 

A15 Provincie 
Antwerpen 

Provincie 13/10/2022 Antwerpen 

A16 Beleidsdomein 
Omgeving 

Overheidsdienst 13/10/2022 Brussel 

A17 Infrabel Instantie 14/10/2022 Brussel 
A18 Polder Ettenhoven 

Muisbroek 
Instantie 14/10/2022 / 

A19 Elia Instantie 14/10/2022 Brussel 
A20 Provincie Noord-

Brabant 
Provincie (Nederland) 14/10/2022 Nederland, Noord-

Brabant 
A21 Stad Antwerpen Gemeente/district 14/10/2022 Antwerpen 
A22 Departement 

Landbouw & Visserij 
Overheidsdienst 15/10/2022 Brussel 

A23 Fluxys Instantie 16/10/2022 Brussel 
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NUMMER NAAM TYPE DATUM LOCATIE 
A24 District Deurne Gemeente/district 25/10/2022 Deurne 
A25 District Borgerhout Gemeente/district 25/10/2022 Borgerhout 
A26 SARO Instantie 27/10/2022 Brussel 
     WOONPLAATS 
1 N.N. Particulier 13/09/2022 / 
2 N.N. Particulier 13/09/2022 Stabroek 
3 N.N. Particulier 8/09/2022 Schoten 
4 N.N. Particulier 13/09/2022 Schoten 
5 N.N. Particulier 14/09/2022 / 
6 N.N. Particulier 14/09/2022 Wijnegem 
7 N.N. Particulier 14/09/2022 Wijnegem 
8 N.N. Particulier 15/09/2022 Schoten 
9 N.N. Particulier 16/09/2022 Wommelgem 
10 N.N. Particulier 16/09/2022 Wommelgem 
11 N.N. Particulier 16/09/2022 Stabroek 
12 N.N. Particulier 16/09/2022 / 
13 N.N. Particulier 16/09/2022 Deurne 
14 N.N. Particulier 16/09/2022 Wommelgem 
15 N.N. Particulier 18/09/2022 / 
16 N.N. Particulier 18/09/2022 / 
17 Evonik  Bedrijf 19/09/2022  
18 N.N. Particulier 19/09/2022 Stabroek 
19 N.N. Particulier 20/09/2022 / 
20 N.N. Particulier 20/09/2022 / 
21 N.N. Particulier 20/09/2022 Stabroek 
22 N.N. Particulier 20/09/2022 / 
23 N.N. Particulier 20/09/2022 / 
24 N.N. Particulier 21/09/2022 / 
25 N.N. Particulier 22/09/2022 Stabroek  
26 N.N. Particulier 23/09/2022 Schoten 
27 N.N. Particulier 26/07/2022 / 
28 N.N. Particulier 26/09/2022 Wijnegem 
29 N.N. Particulier 27/09/2022 / 
30 N.N. Particulier 27/09/2022 Wijnegem 
31 N.N. Particulier 30/09/2022 / 
32 N.N. Particulier 30/09/2022 / 
33 N.N. Particulier 30/09/2022 Kapellen 
34 N.N. Particulier 2/10/2022 Kapellen  
35 N.N. Particulier 3/10/2022 Kapellen 
36 GroenRand Vereniging 3/10/2022  
37 N.N. Particulier 4/10/2022 Wijnegem 
38 N.N. Particulier 4/10/2022 / 
39 N.N. Particulier 4/10/2022 Ranst 
40 N.N. Particulier 4/10/2022 Schoten 
41 N.N. Particulier 4/10/2022 Wommelgem 
42 N.N. Particulier 5/10/2022 Wommelgem 
43 N.N. Particulier 5/10/2022 Ranst 
44 N.N. Particulier 5/10/2022 Wijnegem 
45 N.N. Particulier 5/10/2022 Sint-Job-in-‘t-Goor 
46 N.N. Particulier 6/10/2022 Wommelgem 
47 N.N. Particulier 6/10/2022 Schoten 
48 N.N. Particulier 6/10/2022 Wijnegem 
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NUMMER NAAM TYPE DATUM LOCATIE 
49 N.N. Particulier 6/10/2022 Emblem 
50 N.N. Particulier 6/10/2022 Wijnegem 
51 N.N. Particulier 6/10/2022 / 
52 Emblem slapeloos 

(actiegroep) 
Vereniging 7/10/2022  

53 N.N. Particulier 7/10/2022 Stabroek 
54 N.N. Particulier 7/10/2022 Hoevenen 
55 Voka  Vereniging 7/10/2022  
56 N.N. Particulier 7/10/2022 / 
57 N.N. Particulier 7/10/2022 Kapellen 
58 N.N. Particulier 7/10/2022 Ekeren 
59 N.N. Particulier 8/10/2022 / 
60 N.N. Particulier 8/10/2022 Brecht 
61 N.N. Particulier 8/10/2022 / 
62 N.N. Particulier 9/10/2022 Deurne 
63 N.N. Particulier 9/10/2022 Wommelgem 
64 N.N. Particulier 9/10/2022 Wommelgem 
65 N.N. Particulier 9/10/2022 Brecht 
66 N.N. Particulier 9/10/2022 Wijnegem 
67 N.N. Particulier 9/10/2022 / 
68 Red De Keer Vereniging  9/10/2022  
69 N.N. Particulier 10/10/2022 Stabroek 
70 Red De 

Voorkempen 
Vereniging 10/10/2022  

71 N.N. Particulier 10/10/2022 Essen 
72 N.N. Particulier 10/10/2022 / 
73 N.N. Particulier 10/10/2022 Deurne 
74 N.N. Particulier 10/10/2022 Wommelgem 
75 Boerenbond - lokale 

afdelingen 
Vereniging 10/10/2022  

76 GruunRant Vereniging 10/10/2022  
77 Groen Vereniging  10/10/2022  
78 NxPlus Vereniging 10/10/2022  
79 NixNx Vereniging 10/10/2022  
80 N.N. Particulier 10/10/2022 / 
81 N.N. Particulier 10/10/2022 Wommelgem 
82 N.N. Particulier 10/10/2022 / 
83 LENORA Vereniging 10/10/2022  
84 N.N. Particulier 10/10/2022 Wijnegem 
85 N.N. Particulier 10/11/2022 Wijnegem 
86 N.N. Particulier 11/10/2022 / 
87 N.N. Particulier 11/10/2022 Wijnegem 
88 Red De 

Voorkempen 
Vereniging 11/10/2022  

89 Onleefbaar Nijlen (4 
ondertekenaars) 

Vereniging 11/10/2022  

90 Natuurpunt 
Antwerpen Noord & 
Kempen vzw 

Vereniging 11/10/2022  

91 N.N. Particulier 11/10/2022 Schoten 
92 N.N. Particulier 11/10/2022 Kapellen 
93 Bond Beter 

Leefmilieu 
Vereniging 11/10/2022  

94 N.N. Particulier 11/10/2022 Stabroek 
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NUMMER NAAM TYPE DATUM LOCATIE 
95 N.N. Particulier 11/10/2022 Stabroek 
96 N.N. Particulier 11/10/2022 Oosterzele 
97 N.N. Particulier 11/10/2022 Wommelgem 
98 Werkgroep 

Leefomgeving 
Rivierenhof 

Vereniging 11/10/2022  

99 N.N. Particulier 11/10/2022 / 
100 N.N. Particulier 11/10/2022 Schoten 
101 N.N. Particulier 11/10/2022 Kapellen 
102 N.N. Particulier 11/10/2022 / 
103 Natuurpunt 

Schijnvallei 
Vereniging 11/10/2022  

104 Landbouwraad 
Stabroek 

Vereniging 11/10/2022  

105 N.N. Particulier 11/10/2022 Borgerhout 
106 Boerenbond  Vereniging 12/10/2022 / 
107 N.N. Particulier 12/10/2022 Kapellen 
108 Fietsersbond 

Afdeling Kapellen 
Vereniging 13/10/2022  

109 N.N. Particulier 14/10/2022 Stabroek 
110 N.N. Particulier 18/10/2022 Kapellen 
111 N.N. Particulier 22/10/2022 / 
112 N.N. Particulier 22/10/2022 Stabroek 

 

2.4 MANIER VAN VERWERKING VAN INSPRAAKREACTIES 
EN ADVIEZEN 
Om de verwerking van de adviezen en inspraakreacties overzichtelijk te houden, werd deze op 
volgende manier aangepakt: 

 Alle in de adviezen en inspraakreacties aangedragen elementen werden gegroepeerd 
in categorieën; 

 Per categorie van opmerkingen werd een fiche samengesteld, waarin door het 
projectteam een standpunt geformuleerd werd over de opmerking en waarin werd 
aangegeven op welke manier gevolg werd gegeven aan de geformuleerde 
opmerkingen. 

 Per opmerking wordt een verwijzing opgenomen naar de desbetreffende 
inspraakreactie, volgens de nummering van tabel 3. 

 
In onderstaande tabel (tabel 4) wordt een overzicht gegeven van de categorieën: 
 
Tabel 4 : Indeling per categorie van de ontvangen inspraakreacties 

NUMMER CATEGORIE 
1 Algemene opmerkingen  
2 Procedure en proces  
3 Onderzoeksmethodiek  
4 Alternatieven 
5 A102 
6 E313 
7 A12 
8 Nx 
9 Klimaatgordel 
10 Gebiedsvisie 
11 Levendige rand  
12 Bereikbare rand  
13 Klimaatrobuuste Rand  
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NUMMER CATEGORIE 
14 Haalbare Rand 
15 Niet van toepassing (buiten de scope van het project) 
16 Tekstuele aanpassingen 
17 Aandachtspunten voor het geïntegreerde onderzoek 

 

2.5 ANTWOORDEN OP INSPRAAKREACTIES EN ADVIEZEN 
In dit deel worden de inspraakreacties per categorie besproken en wordt door het standpunt 
van de Projectgroep hierbij geformuleerd. 
 
 
Categorie 1 – Algemene opmerkingen 
 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Ik ben een melkveehouder en ben ook betrokken partij binnen de 
Klimaatgordel. Vooreerst wil ik mijn appreciatie uitdrukken, voor de 
manier waarop er toch geprobeerd wordt om dit gigantische project met 
de nodige visie aan te pakken. Uiteraard ben ik net als elke Antwerpse 
inwoner ook bekommerd om onze mobiliteit, leefbaarheid en uiteraard 
ook ons milieu. 

80 

Aanpak Alternatieven- en milieuonderzoek 
Wij complementeren u met het voorgenomen initiatief en de intentie 
om de leefomgeving op een veilige en klimaatvriendelijk verantwoorde 
wijze te verbeteren. Onze waardering gaat eveneens uit naar de intentie 
om meerdere alternatieven te onderzoeken en een breed toetsingskader 
van te onderzoeken milieueffecten toe te passen. Goed dat er 
omgevingsdialoog is opgezet.  

A20 

In lijn met het Toekomstverbond gelooft de stad dat de verbetering en 
aanleg van deze nieuwe infrastructuur ook kansen biedt om gebieden 
terug te verbinden die door eerder aangelegde infrastructuur werden 
versnipperd en de leefbaarheid errond te verbeteren. Wij 
onderschrijven dan ook de ambitie om naar een oplossing te streven 
die op deze vlakken werk met werk maakt en tot een sterker 
resultaat komt op verschillende beleidsdomeinen. 

A21 

De stad Antwerpen wil haar appreciatie uitspreken voor de 
onderzoeks- en beoordelingsmethodiek die in de AON wordt 
voorgesteld. Het is een enorme uitdaging om een infrastructuurproject 
met deze impact tot uitvoering te brengen. De geïntegreerde aanpak en 
brede scope bieden de kans om te werken naar een oplossing met een 
positieve en gedragen balans voor de verschillende ambities die door de 
betrokken stakeholders werden naar voor geschoven voor de brede 
omgeving. 

A21 

Ook op vlak van leefbaarheid en ontsnippering zijn er immers grote 
uitdagingen. Zo verwacht de stad onder meer dat het project 
oplossingen biedt voor de leefbaarheidsproblemen en 
barrièrewerking die de E313 veroorzaakt in de nabije tuinwijken en 
parken, en dit in nauwe samenwerking met het onderzoek voor de 
heraanleg van Knoop Oost. Daarnaast moet het project de Modal Shift 
maximaal ondersteunen, onder meer door kansen te bieden voor het 
doortrekken van de tram op de Bisschoppenhoflaan tot aan een nieuwe 
Park&Ride. 

A21 

Dubbelcheck metingen. Bijv. cijfers van het Agentschap Wegen en 
Verkeer kloppen vaak niet. Zo wijzen het AWV en de politie naar elkaar 
voor het aanleveren van cijfers over doden en gewonden in het 
Antwerpse. Bewezen dodelijke ongelukken zijn onvindbaar. 
Berekeningen van projectontwikkelaars van de effecten van hun 
bemalingen zijn totale kolder. Enz. 

32 

De districtsraad wenst te benadrukken dat zij als Antwerps district aan 
geen enkel ander district grenst en de afstand tot de stedelijke 

A7 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
voorzieningen te ver af liggen.  Het is daarom van groot belang om 
duurzame en lange termijnoplossingen te voorzien om het 
mobiliteitsprobleem vanuit ons district aan te pakken. Mobiliteit en 
algemene dienstverlening zijn voor onze inwoners onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en behoren toe tot de 5 thema's in de AON nl. 
leefkwaliteit, duurzame mobiliteit, klimaatvriendelijkheid, haalbaarheid 
en zeker ook toekomstbestendigheid. 
Algemeen: DE VRAAG- Doel van het project Op 15 maart 2017 werd het 
Toekomstverbond getekend. Dit akkoord  tussen de Vlaamse overheid, 
de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en 3 burgerbewegingen 
stRaten-generaal, Ademloos en Ringland bekrachtigde vijf 
engagementen: (1) Een ring voor de stad waarbij door de aanleg van de 
Oosterweelverbinding de Antwerpse Ring wordt rondgemaakt (2) Een 
volledige overkapping van de Antwerpse Ring. (3) Een modal shift 
waarmee tegen 2030 50 procent van alle verplaatsingen met de fiets, 
trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen… gebeurt. En nog maar 50 
procent met de (vracht)wagen. (4) Een noordelijk alternatief rond de stad 
waarbij doorgaand verkeer en havenverkeer zoveel mogelijk rond de 
stad wordt geleid. Daarvoor wordt geïnvesteerd in een Haventracé met 
een systeem van verkeerssturing (gedifferentieerde tol) (5) De 
samenwerking tussen burgerbewegingen, overheden, experten en 
andere actoren verderzetten. Ondertussen is de focus van het 
Oosterweelgebeuren verschoven naar de “Nieuwe Rand”, de zoveelste 
naam en weer een campagne voor het “noordelijk alternatief”. DE 
OPLOSSING : DE NIEUWE RAND -De Alternatieven Onderzoeksnota 
(AON) van 12.09.2022 De voorliggende AON geeft de indruk dat de 
randvoorwaarden zullen primeren in een beslissing over de aanleg 
van nieuwe infrastructuur en dat zelfs de mogelijkheid bestaat dat er 
geen nieuwe infrastructuur komt mocht de impact op de woonkernen 
en de omgeving te groot zijn. 

58 

Tegenstrijdigheden met plannen, studies 
 Het beleidsplan “Verbreden/verdiepen mobiliteitsplan Stabroek”, 

d.d. 7 juli 2011, bevat geen tegenstrijdige bepalingen. 
 GRUP afbakening zeehavengebied: Met dit GRUP dient te worden 

rekening gehouden bij bepaalde ingrepen. Is evenwel niet in strijd 
met het project Haventracé. 

A13 

Ten slotte geeft de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo nog 
volgende algemene bedenkingen of opmerkingen mee zonder 
rechtstreekse verwijzing naar specifieke onderdelen van de 
Alternatievenonderzoeksnota: 
 Het Complex project heeft als eerste bedoeling om een 

mobiliteitsprobleem op te lossen; het is vanzelfsprekend belangrijk 
dat er aandacht is voor klimaat, water enz.. Dat zouden harde 
randvoorwaarden moeten zijn en geen doelstellingen. Dit maakt 
het geheel zeer complex. 

A7 

De districtsraad herneemt bepaalde adviezen zoals geformuleerd door 
het district op 31 juli 2022.  Uit de toelichting van 31 augustus 2022 
begrijpt de districtsraad dat deze adviezen en opmerkingen werden 
verwerkt in de voor advies voorliggende Alternatievenonderzoeksnota. 

A7 

De gemeente Stabroek is verheugd te vernemen dat de realisatie van 
de Nx, de nieuwe  verbindingsweg tussen de N11 en de A12, als 
noodzakelijk en volwaardige doelstelling wordt meegenomen  
binnen het onderzoek van De Nieuwe Rand. Het betreft, immers, een 
regionale problematiek waarbij een aantal woonkernen in de nabijheid 
van de A12, waaronder Stabroek, Kapellen en Hoevenen, een  
toenemende overlast ondervinden van doorgaand verkeer richting de 
havens van Antwerpen en Brugge. De  gewestwegen doorheen het 
grondgebied zijn het grootste deel van de dag verzadigd. De wagens en 
de vrachtwagens staan het meeste van de tijd stil in de dorpskern wat tot 
een onleefbare situatie leidt. 

A13  
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Naar aanleiding van het Haventracé en de Oosterweelverbinding werd er 
een uitgebreid onderzoek uitgevoerd binnen het plan MER (gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan Nx tussen N11 en A12) waarin het traject Nx 
weerhouden werd. Er is echter geen finale beslissing genomen door de 
Vlaamse Regering. Er was toen een voorkeurstracé bepaald dat de 
grondinname beperkt en de aanwezigheid van bestaande N-wegen 
respecteert inclusief een minimale impact voor het polderlandschap. Dit 
voorkeurstracé vertrekt aan de N11 – Kapelsestraat (in het midden van 
de aantakkingen van N111 Klinkaardstraat en N122 
Kalmhoutsesteenweg op deze gewestweg) en verloopt parallel met de 
Waterstraat, ’s Hertogendijk, via de wegbedding van de Ettenhoven 
aansluitend op de A12 ergens ter hoogte van de Dijkstraat (aan het 
vliegveldje) om alzo aansluiting te krijgen op het op- en afrittencomplex 
van het LPS (Logistiek Park Schijns). 
De gemeente bevestigt met dit schrijven haar eerdere standpunten 
uit de bevraging van de Provincie inzake het Haventracé waarin de Nx, in 
een eigen bedding of ondergronds, een cruciale factor is naar (verkeers) 
leefbaarheid van de gemeente en de nood aan een extra baanvak op de 
A12 aan de kant van de haven om de verkeersdoorstroom te verbeteren. 
Dit schrijven van de gemeente Stabroek heeft kenmerk C18.000228 en 
dateert van 26 februari 2018. 
We benoemen uit dit schrijven de belangrijkste aandachtspunten in 
verband met de verwachtingen en principes, de timing en fasering en de 
knelpunten op het grondgebied van Stabroek en Kapellen. 

A11, A13 
 

1. De N111 en de N114 doorkruisen onze dorpskernen waar al het 
doorgaand verkeer vanuit Kalmthout, Essen, Kapellen, Wuustwezel, 
richting haven en A12 door wordt geloodst. De twee assen zijn volledig 
oververzadigd met wagens en vrachtverkeer. Het aanschuiven beperkt 
zich niet meer tot de spitsuren. Bovendien is de combinatie van de 5 
grote scholen, op grondgebied van Stabroek, met in totaal 3500 
leerlingen niet compatibel met het doorgaand verkeer (inclusief 
vrachtwagens). 

A11, A13 

De districtsraad geeft gunstig advies over de 
alternatievenonderzoeksnota complex project De Nieuwe Rand en 
adviseert bijkomend: 
De onderzoeksnota moet voldoende aandacht geven aan de impact van 
het project op vlak van: 
1. mobiliteit en verkeer op zowel het boven- als onderliggend wegennet  
2. Leefbaarheid 
3. Milieu  
4. Ruimte. 

Dit bevat in Merksem zowel de reservatiestrook als nabijgelegen 
groenzones, woonwijken, sportvelden en andere infrastructuren.  

A4 

De onderzoeksnota moet, voor de verschillende alternatieven, 
antwoorden bieden op een aantal vragen: 
1. Hoe zorgen we voor minder overlast bij de werkzaamheden?  
2. Hoe kunnen we de ruimtelijke impact zo klein mogelijk houden?  
3. Wat met de tweede spoorontsluiting? 
4.  Hoe past de leidingstraat Antwerpen-Ruhr in het project? 

A4 

Ontbrekende elementen / vraagstellingen in het ontwerp van 
Alternatievenonderzoeksnota: 
 In hoeverre hypothekeert het planproces van de Leidingenstraat 

langs de A12 de plannen voor de verkeersflow binnen de Oostelijke 
verbinding? 

 Wordt de (positieve) impact van het her-asfalteren van de A12 met 
fluisterasfalt nergens voorgesteld of meegenomen? 

 Wordt dynamische snelheidsregeling op de A12 ter hoogte van de 
woonkernen nergens meegenomen in het onderzoekstraject? Dit 
kan een aanzienlijke positieve impact hebben op de geluidshinder. 

A7 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
 Bijkomende dwarsdoorsteken voor fietsers/wandelaars (maar ook 

voor dieren) onder de A12 (bv. ter hoogte van wachtdok 
Noordlandbrug en Hollandse Weg, ter hoogte van de 
Kalmthoutsebaan en de historische doorsteek, tussen ’s 
Hertogendijk en Poldervlietweg, en verder ook richting Leugenberg) 
zouden een positieve impact hebben op zowel belevenis als modal 
shift. 

Citizen Science: Wij vinden in de AON niets terug over het (voortgaand 
onderzoek naar het) effectief opzetten van het “citizen science” project 
aangaande metingen naar overlast op vlak van geluid en luchtkwaliteit. 
We hebben vanuit LENORA hierover een presentatie gegeven (staat 
vermeld op blz. 14 punt 2.3.2) en op het infomoment d.d. 14 juni 2022 te 
Luchtbal werd dit in de plenaire toelichting aangekondigd als zijnde dat 
het zeker (!) meegenomen zou worden in de AON. Voor ons is dit een 
essentiële voorwaarde om een nulmeting en leefbaarheidsmonitoring te 
waarborgen. Geen degelijk gespreide nulmeting en monitoring betekent 
dat er naar de toekomst toe geen degelijk vergelijkende metingen 
uitgevoerd kunnen worden waardoor de positieve of negatieve effecten 
van de verwezenlijkingen binnen het CPOV – “De Nieuwe Rand” NIET 
afgetoetst kunnen worden op de binnen de projecten beoogde waarden. 

83 

In de verkenningsfase werden mogelijke Quick Wins voor het project 
in beeld gebracht. De stad vraagt om zoals vooropgesteld tegen eind 
2022 een selectie van Quick Wins toe te lichten aan en door te 
spreken met de lokale besturen en daarna goed te keuren op het 
Stuurcomité, zodat de nodige vergunnings- en uitvoeringstrajecten 
kunnen opgestart worden. Dit moet Vlaamse regering in staat stellen om 
eind 2022 (of ten laatste begin 2023) de nodige budgettaire beslissingen 
te nemen. 

A21 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De opmerkingen zijn allen opmerkingen van algemene aard. Een aantal opmerkingen drukken 
hun appreciatie voor de (brede) aanpak van het project en de onderzoeksmethodiek zoals 
voorgesteld in de AON. Een aantal reacties verkondingen algemene standpunten of 
bedenkingen.  
 
Een aantal reacties formuleren vragen op dewelke de AON en het geïntegreerde onderzoek een 
antwoord moeten bieden. Eén reactie heeft specifiek vragen bij het aspect ‘citizen science’, een 
andere reactie formuleert vragen bij ‘quick wins’.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Een aantal reacties omvatten mededelingen, op dewelke geen specifiek antwoord wordt 
geformuleerd. 
 
De AON formuleert een heel aantal onderzoeksvragen en -thema’s met een bijhorende 
onderzoeksmethodiek, zodat er na afloop van het geïntegreerde onderzoek een antwoord kan 
geformuleerd worden op deze vragen. Dit omvat onder andere afstemming met lopende 
planprocessen (Leidingstraat, Tweede Spoortoegang), ruimtelijke impact, ingrepen ter 
verbetering van het geluidsklimaat (fluisterasfalt, …), een verbetering van het fietsnetwerk, ….  
 
Citizen science wordt meegenomen in de onderzoeksfase, zodat de inzet ervan in het 
voorkeursbesluit kan verankerd worden en kan gebruikt worden in het traject erna. Bestaande 
data rond citizen science worden meegenomen in het onderzoek (bv. de resultaten van 
curieuzeneuzen worden gebruikt om na te gaan of modelleringen stroken met de realiteit).  
 
Onderzoek naar potentiële quick wins maakt geen deel uit van de AON. Dit is een spoor dat 
parallel loopt en daarom niet wordt beschreven in de AON. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
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De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
 
Categorie 1a – Opmerkingen aangaande voorkeur 
Opmerkingen aangaande voorkeur omtrent de Nx 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Om doorgaand verkeer uit de kernen van Stabroek en Hoevenen te 
weren wordt de Nx het best geconcipieerd in functie van uitsluitend 
doorgaand verkeer. Het lijkt niet wenselijk om af- en opritten te 
voorzien langsheen het tracé. Lokaal verkeer kan naar de A12 en de 
haven via de N111 (Laageind) en de N114 (Leugenberg). Voor de 
woningen die aan de Ettenhoven gelegen zijn, dient een ventweg naast 
de Nx te worden aangelegd met aansluiting op de Rijstraat. 
 
 

A11, A13 

Knelpunten/opportuniteiten m.b.t. leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 
aanleg Nx ondergronds of in een sleuf:  
 Een bovengronds Nx zal het polderlandschap (Ankerplaats De 

Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen) 
en grenst aan een vogelrichtlijngebied. Bovendien snijdt de Nx de 
gemeente Stabroek in 2, tussen de deelgemeenten Stabroek en 
Hoevenen komt dan een weg voor doorgaand verkeer. De 
voorkeur gaat daarom uit naar een ondergronds Nx. Een 
mogelijk alternatief is de aanleg in een sleuf, waardoor de 
polderzichten beter kunnen worden bewaard en er geen visuele 
scheiding is tussen beide deelgemeenten. 

 De aanleg in een sleuf vermijdt ook de aanleg van 2 bruggen op het 
grondgebied van de gemeente Stabroek (kruisingen met Hoge 
Weg en met Parijse Weg). Naast de extra visuele vervuiling 
bemoeilijken bruggen de mobiliteit tussen de 2 deelgemeenten 
voor fietsers en voetgangers. Bij de aanleg van de Nx in een sleuf 
kunnen de kruisingen op het huidige straatniveau gebeuren. 

 Een extra aandachtspunt vormt de toegang tot de 
landbouwgronden. De gronden aan de Nx worden gebruikt als 
weide voor koeien. Opdat de dieren vlot naar en van hun weides 
kunnen stappen, moet de Nx op meerdere plaatsen kunnen 
overgestoken worden. Dit kan bij een Nx in een sleuf opgelost 
worden door kleine overkappingen op de nodige plekken. 

A11, A13 

Als polderbestuur hebben wij een aantal bezorgdheden bij de 
alternatieven die momenteel in onderzoek gaan. De aanleg van een 
infrastructurele Nx zal een grote impact hebben op ons gebied. Ten 
eerste is er een aanzienlijke impact wat betreft ruimtegebruik. Polder 
Ettenhoven-Muisbroek is de laatste open ruimte tussen de 
dorpskernen van Hoevenen en Stabroek en de A12. Nieuwe 
infrastructuur zal deze ruimte ernstig aantasten en dat is niet waar wij 
voor staan als polderbestuur. Voor de 
gebruikers/landbouwers/beheerders van het gebied betekent de 
doorgesneden ruimte veel omrijden en verlies aan efficiënt gebruik van 
percelen. 

A18 

Een Nx door de polder Ettenhoven en Muisbroek zal hoe dan ook een 
visuele en fysieke barrière vormen waardoor het bezoek aan, de rust 
in en de beleving van het vlakke polderlandschap eerder zal 
afschrikken dan uitnodigen. 

A18 

Samenvatting van de reactie 
Bewoner spreekt zijn ongenoegen uit over de verkeersproblematiek in 
Stabroek. Zelfs met ingrepen zoals nieuwe verkeerslichten is er geen 
beterschap. Bewoner merkt op dat men in Stabroek de Nx 
noodzakelijk acht. 

2 

Er wordt gesuggereerd dat de Nx misschien niet moet gerealiseerd 
worden; de Oostelijke verbinding zonder Nx biedt o.i. geen 

A7 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
oplossing voor (verkeers)leefbaarheid in Hoevenen en Stabroek en 
bijgevolg ook niet voor ons district. 
Evonik zet zeer veel middelen in op veiligheid. Arbeids- en 
procesveiligheid op de site, verkeersveiligheid buiten de site. 
Getuige hiervan is het recent ondertekende charter rond het verbeteren 
en uitbreiden van de fietsinfrastructuur, samen met burgemeesters van 
de ons omringende dorpen, de haven van Antwerpen, de stad 
Antwerpen, de provincie Antwerpen én het kabinet van Vlaams minister 
van Openbare Werken Lydia Peeters. 
Als wij als havengebied een interessante partner, werkgever willen 
blijven, moeten we ook nadenken over het mobiliteitsvraagstuk. En 
daarom vragen we een gezonde combinatie van een vlugge 
autoverbinding, samen met een veilige fietsinfrastructuur, om de 
nieuwe rand te realiseren. 
Hierdoor kan dubbel gespoord worden: een efficiënte verplaatsing per 
auto of via collectief georganiseerd busvervoer, én een veilig fietspad 
in het mooie polderlandschap ten oosten van de Antwerpse haven. 
Zo bieden wij onze huidige én toekomstige medewerkers een 
oplossing voor het mobiliteitsprobleem, evenals een mooi economisch 
perspectief. 

17 
 
 
 

 

Samenvatting van de reacties: 
Reacties geven aan geen voorstander te zijn van nieuwe 
infrastructuur (uitbreiding A12, aanleg Nx) gezien het bijkomend 
ruimtebeslag en het extra aantrekken van verkeer; en suggereren 
andere ingrepen te voorzien (versterking fietsnetwerk, bevorderen 
telewerk, herinrichting bestaande infrastructuur,…) 

18, 67 

Samenvatting van de reacties: 
Een aantal bewoners vermelden dat ze niet akkoord zijn met de 
bijkomende weginfrastructuur van de Nx omwille van zowel de 
impact op de open ruimte als het verschuiven van het probleem; en zien 
inzetten op modal shift maatregelen als prioritair. 

33, 35 

De Nx is een belangrijke mobiliteitsoplossing voor de regio. De 
aanleg lost diversie bekommernissen tegelijk op. Het gaat de lokale 
dorpskernen van Stabroek en Hoevenen ontlasten van zware 
verkeersoverlast die er dagelijks optreedt. De verkeerscongestie 
ondermijnt de leefbaarheid en veroorzaakt dagelijks heel wat 
economische schade. Ook voor de ontsluiting van Kapellen is de Nx 
een pure noodzaak. Daarnaast vormt de aanleg van de Nx een 
opportuniteit om ook op een veilige wijze de fietsbereikbaarheid te 
verhogen. De Nx is tenslotte een noodzaak om diverse vormen van 
(woon-werk)verkeer te faciliteren vanuit de omliggende gemeenten en 
het havengebied.   

55, 57 

In de AON staat opgetekend dat "om het aantal doorrekeningen met het 
verkeersmodel te beperken wordt de impact van de Nx op het 
verkeerssysteem enkel geëvalueerd in het scenario met A102 als 
hoofdweg en verzamelweg. (…) De keuze om de Nx al dan niet te 
realiseren staat echter los van de realisatie van de A102, de conclusies 
uit de doorrekening van de Nx kunnen ook gecombineerd worden met 
andere scenario's.  
Voor Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is er geen 
keuze om de Nx niet te realiseren. Er kan wat ons betreft enkel 
onderzocht worden welke variant van het tracé van de Nx wordt 
opgenomen. 'Haventracé Light' is in die vorm dan ook geen 
'basisoptie'. Als het dossier van de Nx wordt geïncorporeerd in het 
Oostelijk deel van het Haventracé, is het een voorwaarde dat die er 
komt. Hij is niet - zoals nu gepositioneerd - een eventuele bijkomende 
oplossing of alternatief. 

55, 57 

In de AON staat dat "voor Stabroek en Hoevenen wordt onderzocht in 
hoeverre de Nx de leefbaarheid van deze kernen kan oplossen. (…) 
Ook een variant zonder Nx wordt meegenomen." Dit laatste is verloren 
moeite en wil louter een principekwestie op tafel leggen die niets met 

55, 57 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
een mobiliteitsoplossing te maken heeft. Een variant zonder Nx is 
gewoonweg niet leefbaar. 
Samenvatting van de reactie: 
De bewoonster benadrukt tegenkanting tegen het aanleggen van 
bijkomende weginfrastructuur (zowel Nx als A102) en stelt dat er 
andere en meer prioritaire problemen zijn die moeten een oplossing 
krijgen (klimaat, energie,..). 

59 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner is voorstander van de aanleg van de Nx in functie van het 
oplossen van de verkeersproblematiek in Stabroek, omdat die 
voornamelijk het doorgaand verkeer zal kunnen opvangen.  Het 
beperkt aansnijden van de open ruimte weegt niet op tegen de 
voordelen van de nieuwe verbindingsweg.  Bewoner pleit ook voor het 
gelijktijdig aanpakken en verbeteren van het openbaar vervoer en 
fietsinfrastructuur. 

69 

Extra opmerkingen   
 Betere voorzieningen op de E19 zodat er betere doorstroming is 

waardoor er minder  sluipverkeer is in Stabroek.  
 Geen afsluiting van lokale wegen.  
 Kruisingen de Nx moeten zo zijn dat al het verkeer er vlot kan 

passeren.  
 Geen ventwegen voor het landbouwverkeer, dit is nog meer 

inname van de open ruimte  
 Leg de Nx ondergronds.  
 Bekijk ook de huidige infrastructuur op mogelijke aanpassingen.  
 Waarom geen fatsoenlijke fietsverbinding maken vanuit Hoevenen 

richting haven. Ik denk dan bv. aan een oplossing aan de op- en afrit 
aan de Dijkstraat. 

104 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner is voorstander van de realisatie van de Nx, onderschrijft 
het standpunt van VOKA en vraagt om de bekommernissen mee te 
nemen en formeel op te nemen in het inspraakproces 

110 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner benadrukt de voorkeur voor de realisatie van de Nx.  

102, 111, 112 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties vermelden een bepaalde voorkeur of visie omtrent de Nx, met bijhorende argumentatie. Een 
aantal reacties benadrukken hun voorkeur voor de aanleg van de Nx. Andere reacties benadrukken hun 
tegenkanting tegen de aanleg van de Nx. Er wordt tevens een voorkeur uitgedrukt voor de aanleg van de 
Nx op niveau -1 (ondergronds dan wel in een sleuf). Een aantal reacties vragen om prioritair in te zetten 
op de realisatie van de modal shift alvorens over te gaan tot de aanleg van de Nx. Eén reactie vermeldt 
dat een alternatief zonder Nx niet als volwaardig alternatief kan worden beschouwd. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het complex project De Nieuwe Rand bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Het doel van de 
onderzoeksfase is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. De 
alternatievenonderzoeksnota bepaalt welke alternatieven er onderzocht moeten worden en op welke 
wijze de effecten van die alternatieven zullen worden onderzocht. Het geïntegreerde onderzoek dat moet 
toelaten de alternatieven af te wegen wordt hierna aangevangen. Op dit moment wordt dus een objectief 
onderzoek gevoerd om te komen tot de beste oplossing. Er wordt op dit moment in de AON dus nog geen 
voorkeur uitgesproken voor bepaalde alternatieven, manieren van uitvoering, … .  
Een alternatief zonder Nx wordt nog steeds beschouwd als een volwaardig alternatief. Immers, zowel uit 
de ambitiefase als uit inspraakreacties werd de vraag geformuleerd om een alternatief zonder Nx, waarbij 
andere maatregelen worden onderzocht om problematieken aan te pakken, als volwaardig alternatief te 
onderzoeken. Op heden vormt een alternatief zonder Nx geen onredelijk alternatief en wordt dit dus, in 
overeenstemming met de MER-procedure, onderzocht in het geïntegreerd onderzoek. 
Beide alternatieven, met en zonder Nx, worden dus gelijkwaardig onderzocht.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
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Opmerkingen aangaande voorkeur omtrent de A102 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Wanneer we als stad de AON en de voorliggende alternatieven hieraan 
toetsen komen wij tot volgende fundamentele bedenking. 
De voorgestelde variant Haventracé Light zonder A102 kan de ambitie 
van de eerste twee pijlers onmogelijk waarmaken. Deze variant 
weerhouden is de facto terugkomen op afspraken uit het 
Toekomstverbond. 
Het meenemen van netwerkvariant 2.1 met bijkomende rijstroken op de 
E313 met extra impact op Tuinwijken en Rivierenhof om meer verkeer, 
waaronder internationaal, doorgaand en havenverkeer, dan vandaag te 
faciliteren van en naar de Antwerpse Ring, is een bewijs van de 
inherente tegenstrijdigheid van de variant Haventracé Light met het 
Toekomstverbond. Over de volledige lengte van het projectgebied zijn 
er momenteel een veelheid aan knelpunten met filevorming, overlast 
en veiligheidsproblemen tot gevolg, zowel op de snelwegen als op het 
onderliggend netwerk in de stad én in de buurgemeenten. In afwachting 
van de resultaten van het onderzoek, blijft de stad dan ook geloven 
dat de maximale variant, het Oostelijk traject van het Haventracé 
met een verzamelende functie voor de A102, de Nx, een 
verbreding van de A12 en vervollediging van knoop E313/E34, 
over de beste kaarten beschikt om te komen tot de juiste verdeling 
van het verkeer: maximaal op duurzame modi, lokaal verkeer op 
het lokaal netwerk, stads(regionaal) verkeer op de stedelijke ring 
en doorgaand en havenverkeer op het Haventracé – het noordelijk 
alternatief via Liefkenshoektunnel – R2 – haventunnels – A12 
noord – A102 

A21 

Het ontsluitende karakter van de A102 
Zoals uit de gebiedsvisie blijkt hebben meerdere woonkernen langs het 
haventracé af te rekenen met sluipverkeer en verkeershinder in hun 
kernen als gevolg van de congestie op het hoofdwegennet en het 
ontbreken van kwalitatieve tangentiële verbindingen in de Antwerpse 
Rand. Vanuit deze vaststelling gelooft de stad zoals eerder aangehaald 
dat het noodzakelijk is dat de A102 ook een ontsluitende functie krijgt 
door een op- en afrittencomplex te voorzien in de zone tussen de E313 
en het Albertkanaal. Als mogelijke locaties voor 
aansluitingscomplexen worden Houtlaan en Bisschoppenhoflaan 
onderzocht. Uit eerder onderzoek (waaronder Project MER) bleek een 
aansluitingscomplex op de Bisschoppenhoflaan echter onrealistisch, 
onder meer gezien de tegenstrijdigheid met het ontsnipperen van de 
groenzones in de infrastructuurstrook. De stad is voorstander van 
een aansluiting ter hoogte van de Houtlaan. 

A21 

Indien gekozen wordt voor nieuwe infrastructuur, dient vooral veel 
aandacht besteed te worden aan de uitvoeringsvarianten.  
 Voor de A102 wordt gelukkig een open sleuf als een niet-redelijke 

oplossing beschouwd. Blijft de keuze tussen een geboorde tunnel 
of een cut- en cover-oplossing. Het is positief dat dit intensief 
onderzocht zal worden voor de diverse deelgebieden, gezien het 
draagvlak in de omliggende woonbuurten voor een cut- en cover 
– oplossing zo goed als onbestaande is. De vraag is zelfs of de 
keuze voor een cut en cover – oplossing überhaupt te rijmen valt 
met de ambities inzake het realiseren van een groene gordel of 
klimaatgordel in de rand.  

A25, 77 

De districtsraad is van mening dat door het toenemend verkeer, alsook 
de frequente calamiteiten op de R1, de A102 met 2x1-rijbaan 
onvoldoende zal bijdragen tot het oplossen van een vlotte 
doorstroming van het verkeer, rekening houdend met de factor 
gemengd verkeer (OV, vrachtvervoer en auto's).  Om een goede 
doorstroming te garanderen is een 2x2 rijbaan noodzakelijk. 

A7 

Ons eerder ingenomen standpunt, waarbij gesteld wordt dat de A102 
enkel kan/mag worden aangelegd als de absolute noodzaak daarvan 

A9, 70 
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Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
daadwerkelijk is aangetoond, blijft behouden. Wanneer zou blijken dat 
de aanleg van de A102 noodzakelijk is, kan/mag dit enkel gebeuren 
door middel van een geboorde tunnel, zonder tussenliggende op- 
en afritten. 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit een voorkeur voor de aanleg van de A102 als hoofdweg 
(zonder een aansluitingscomplex). Er wordt gesteld dat dit de vlotste 
manier is om doorgaand verkeer snel weg te sluizen en dat met deze 
optie veel doelstellingen bereikt kunnen worden. 

84 

Ik volg reeds jaren de stappen die reeds genomen zijn m.b.t. tot dit 
noodzakelijk project en sta er dan ook volledig achter. Maar dan wel 
met het voorbehoud dat de weg en de bijbehorende spoorontsluiting 
onder het Albert kanaal loopt zoals trouwens eerder beloofd door de 
Vlaamse regering en de spoorwegen. Ik ben van mening dat deze 
belangrijke en noodzakelijke verbindingsweg tussen de E313 te 
Wommelgem en Ekeren ( haven ) heel wat verkeer van onze ring zal 
wegnemen en de vele drukke invoeg en uitvoeg acties op te ring 
gevoelig zal verminderen . 

3 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner spreekt zich uit over een voorkeur voor de A102 in een 
geboorde tunnel (zeker ter hoogte van Schoten) indien de A102 er 
komt, en stelt voor om de kosten hiervoor te recupereren via vignetten 
voor vrachtwagens. 

4, 47 

De voorkeur geniet een ondergronds traject met de minste impact op 
het maaiveld. Zo kan de connectie met omliggende groengebieden 
bovengronds versterkt worden. 

24, 26 

Volgens mij is het aangewezen dat er een aansluiting is van de A102 
met het onderliggende wegennet met als doel het (zware) 
vrachtverkeer van de kanaalzone zo snel mogelijk op het 
hoofdwegennet te krijgen. Nu is er heel wat zwaar vrachtverkeer in 
woonwijken en kleine wegen te Schoten (Centrum en Deuzeld) en 
Merksem die als bestemming de kanaalzone hebben. 

26 

Wij wensen geen bijkomende autostrade in onze omgeving. Waarom 
moeten de buitengemeenten gestraft worden zodat Antwerpen ontlast 
wordt van zwaar verkeer? 

28 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner geeft aan dat, indien de A102 er toch komt, dit alleen 
wenselijk is in een geboorde tunnel; zonder een op- en 
afrittencomplex ter hoogte van Ertbrugge. 

28, 30 

Samenvatting van de reactie: 
Een aantal reacties benadrukken hun voorkeur om, indien de A102 
gerealiseerd wordt, deze aan te leggen in een geboorde tunnel. De 
optie cut-and-cover is niet aanvaardbaar.   

32, 100 

Geen op- en afritten behalve bij de in- en uitgang en bij de Houtlaan; 32 
Bij het doornemen van de Alternatievenonderzoeksnota (AON) 
omtrent dit project merken we dat voor het aangegeven gedeelte nog 
een hele reeks vragen resteren die tot op heden onbeantwoord blijven. 
Op zich doet dit gegeven vragen rijzen omtrent de noodzaak voor de 
aanleg van de A102 evenals de aanleg van een tweede goederenspoor. 
Het aangegeven sluipverkeer, zoals aangeduid op figuur 6.27 op de 
AON p. 101 verloopt voornamelijk richting de Antwerpse binnenstad. 
Hiervoor brengt de realisatie van de A102 geen oplossing. In functie 
van deze vaststellingen zouden we opteren voor het ‘Haventracé 
Light’ zoals aangegeven op p. 59 e.v. AON. 

47 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner benadrukt de tegenkanting tegen het aanleggen van 
bijkomende weginfrastructuur (zowel Nx als A102) en stelt dat er 
andere en meer prioritaire problemen zijn die moeten een oplossing 
krijgen (klimaat, energie,..) 

59 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner is voorstander van de aanleg van de A102 en 
doordachte verbindingswegen. 

69 
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Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner drukt de voorkeur uit voor een op- en afrittencomplex ter 
hoogte van de Bisschoppenhoflaan (aan het kruispunt met Desco 
aan de Deurnsesteenweg).  

87 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner vindt de aanleg van de A102 een overbodig en te duur 
project met enkel nadelen en geen voordelen en vindt dat het budget 
voor de A102 beter gebruikt kan worden voor de realisatie van de 
modal shift. 

38 

 
 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties vermelden een bepaalde voorkeur of visie omtrent de A102, met bijhorende argumentatie. 
Een aantal reacties benadrukken hun voorkeur voor de aanleg van de A102. Andere reacties 
benadrukken hun tegenkanting tegen de aanleg van de A102. Er worden tevens voorkeuren uitgedrukt 
voor de uitvoeringswijze van de A102 (geboord dan wel cut & cover), het aantal rijstroken, het al dan niet 
voorzien van een aansluitingscomplex op de A102 en de locatie hiervan (Houtlaan dan wel 
Bisschoppenhoflaan). Een aantal reacties geven aan dat de A102 ondergronds moet worden aangelegd. 
Eén reactie vermeldt dat een alternatief zonder A102 niet als volwaardig alternatief kan worden 
beschouwd. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het complex project De Nieuwe Rand bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Het doel van de 
onderzoeksfase is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. De 
alternatievenonderzoeksnota bepaalt welke alternatieven er onderzocht moeten worden en op welke 
wijze de effecten van die alternatieven zullen worden onderzocht. Het geïntegreerde onderzoek dat moet 
toelaten de alternatieven af te wegen wordt hierna aangevangen. Op dit moment wordt dus een objectief 
onderzoek gevoerd om te komen tot de beste oplossing. Er wordt op dit moment dus nog geen voorkeur 
uitgesproken voor bepaalde alternatieven, manieren van uitvoering,… . Er wordt wel als uitgangspunt 
aangenomen dat de A102 wordt aangelegd door middel van een tunnel. Deze zal dus steeds 
ondergronds aangelegd worden. 
Een alternatief zonder A102 (Haventracé Light) wordt nog steeds beschouwd als een volwaardig 
alternatief. Immers, zowel uit de ambitiefase als uit inspraakreacties werd de vraag geformuleerd om een 
alternatief zonder A102, waarbij andere maatregelen worden onderzocht om problematieken aan te 
pakken, als volwaardig alternatief te onderzoeken. Op heden vormt een alternatief zonder A102 geen 
onredelijk alternatief en wordt dit dus, in overeenstemming met de MER-procedure, onderzocht in het 
geïntegreerd onderzoek. 
Alle alternatieven, met en zonder A102, met en zonder aansluitingscomplex, worden dus gelijkwaardig 
onderzocht.  
 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Opmerkingen aangaande voorkeur omtrent de E313 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Ook een ondertunneling van het westelijk deel van de E313 op het 
huidige tracé, tussen de Antwerpse ring en Wommelgem, zoals 
gevraagd door de districtsraden van Borgerhout en Deurne, dient 
onderzocht te worden.  

A25, 77 

Extra rijstroken op de E313 zijn voor ons in elk geval 
onaanvaardbaar, gezien de nu al grote negatieve impact van de 
snelweg voor de bewoners van Borgerhout en Deurne. 

A25 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner haalt de problematiek van geluidshinder ter hoogte van het 
Rivierenhof aan ten gevolge van de omringende 
(hoofd)weginfrastructuur en pleit voor een ondergrondse E313 of 
andere maatregelen zoals geluidsschermen. 
 

13 

Er is voor ons dan ook maar één alternatief aanvaardbaar dat 
momenteel op tafel is wat betreft de plannen voor de E313 (en de A102 
moest die er komen) en dat is om die ondergronds te plaatsen. Wij 

86 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
hopen van harte dat er gekozen wordt voor kwaliteit en duurzaamheid 
en niet voor de goedkoopste oplossing. 
Samenvatting van de reactie: 
De bewoner kiest voor een uitvoeringsvariant van -1 voor de E313, 
ter hoogte van het park Rivierenhof. 

29 

De districtsraad geeft gunstig advies over de 
alternatievenonderzoeksnota complex project De Nieuwe Rand, mits 
rekening te houden met volgende opmerking: 
De districtsraad van Deurne vraagt nogmaals om de E313 tussen het 
rondpunt van Wommelgem en de aansluiting van de E313 met R1 
(Antwerpse Ring) te ondertunnelen. 

A24  

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties drukken een voorkeur uit om de E313 ondergronds aan te leggen. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het complex project De Nieuwe Rand bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Het doel van de 
onderzoeksfase is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. De 
alternatievenonderzoeksnota bepaalt welke alternatieven er onderzocht moeten worden en op welke 
wijze de effecten van die alternatieven zullen worden onderzocht. Het geïntegreerde onderzoek dat moet 
toelaten de alternatieven af te wegen wordt hierna aangevangen. Op dit moment wordt dus een objectief 
onderzoek gevoerd om te komen tot de beste oplossing. Er wordt op dit moment dus nog geen voorkeur 
uitgesproken voor bepaalde alternatieven, manieren van uitvoering, … . De alternatieven voor E313 west, 
op de bestaande hoogte of ondergronds via een cut and cover tunnel, worden dus gelijkwaardig 
onderzocht.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
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Opmerkingen aangaande andere voorkeuren 
Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
In de AON wordt onderzocht of er een Openbaar Vervoer verbinding dient 
te worden aangelegd ‘over de A102’. Zo wordt er ook gesproken over 
een nieuwe tramverbinding, onder meer naar Schoten. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de volgende factoren: 
 In de Schotense straten is geen ruimte voor een nieuwe tramlijn. 
 De gemeente zet volop in op een vlotte bereikbaarheid van de 

tramhaltes in de directe omgeving (de huidige tramlijn op de 
Bredabaan en de toekomstige tramlijn op de Bisschoppenhoflaan) via 
een busverbinding en alle andere deelvervoersmodi. 

 Er zijn reeds meerdere busverbindingen van en naar Schoten. 
 Er is een P + R op de grens van Merksem/Schoten, waar kan 

overgestapt worden naar bus en tram. 
 De aanleg van een tramlijn in de zone A102 zou een ernstige 

aantasting zijn van de groene open en beboste ruimte. 

A9 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reactie uit een voorkeur om geen tramverbinding aan te leggen naar Schoten. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het Routeplan 2030 vormt de basis voor ingrepen met betrekking tot de modal shift (onder meer 
openbaar vervoersvoorzieningen). Binnen De Nieuwe Rand zal onderzocht worden of er bepaalde 
ingrepen uit het Routeplan 2030 versneld kunnen gerealiseerd worden binnen het project, dan wel of er 
aanvullende ingrepen kunnen geformuleerd worden. Een tramverbinding ‘over de A102’ maakt geen deel 
uit van de ingrepen uit het Routeplan. Dit vormt bijgevolg geen onderzoeksvraag van het geïntegreerde 
onderzoek. Het is echter wel mogelijk dat in het kader van ontwerpend onderzoek wordt nagegaan welke 
ruimtelijke potenties kunnen gekoppeld worden aan de realisatie van een verbinding over de A102. Dit 
dan vooral met het oog op een toekomstbestendige visie, zonder uitspraak te doen over het 
mobiliteitspotentieel van een dergelijke verbinding. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking omtrent onderzoek naar een openbaar vervoerverbinding over de A102. Dit 

vormt geen onderzoeksvraag, maar kan wel verkend worden via ontwerpend onderzoek. 
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Categorie 1b – Bezorgdheden 
Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
De bewoner uit ongenoegen met betrekking tot de keuze voor de aanleg 
van meer weginfrastructuur, bijkomend ruimtebeslag en de effecten op 
het klimaat. 

8 

Bewoner uit ongenoegen over het traject ’s Hertogendijk – Waterstraat 
waar veel verkeersdrempels gesitueerd zijn. 

11 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner uit een ongenoegen t.o.v. de aanleg van nieuwe 
weginfrastructuur (Nx) en pleit voor heraanleg van bestaande 
weginfrastructuur m.i.v. verbetering van de fietsinfrastructuur 

12 

Daarnaast vraag ik me ook echt af hoe jullie er op komen om meer wegen 
aan te leggen terwijl men de bevolking meer wil doen fietsen en gebruik 
doen maken van het openbaar vervoer. Is het dan geen beter idee het 
openbaar vervoer in de rand te verbeteren i.p.v. meer in zetten op auto’s.  
Ik hoop dat jullie de noordelijke polderdorpen leefbaar houden (en dit is niet 
door extra wegen aan te leggen maar door open ruimte te bewaren) en niet 
doen verstedelijken. 

12 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner geeft aan dat er al heel wat infrastructuurwerken hebben 
plaatsgevonden in Stabroek en Kapellen die weinig hebben opgelost en 
dat een bijkomende Nx de problemen alleen maar zal verleggen. 

53 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit bezorgdheid over problematieken in de Molenstraat te 
Hoevenen. Dit is een slechte woonomgeving met veel verkeer waarbij de 
verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers niet gewaarborgd kan 
worden. 

54 

De haalbaarheid van het concept van de Oosterweelverbinding staat of 
valt met de realisatie van zeker één infrastructuurproject: het Haventracé 
met de afleiding van doorgaand verkeer en haven-gebonden 
vrachtverkeer. Door de engagementen die genomen zijn, de financiering 
van de ganse boel (gedifferentieerde tol) én het laten aanmodderen van de 
modal shift zal deze verbinding cruciaal zijn. En dan is kappen handig: 
door van het noordelijk alternatief in een ander project te steken “De 
Nieuwe Rand”, valt de A12 niet onder het overkappingsengagement.  

58 

Je zou zelfs tot het perverse besluit komen dat de modal shift ook met de 
planomgeving van het huidige Oosterweelproject stopt.  De OV 
verbindingen (tram) stoppen noordelijk aan de grens van het 
projectgebied Oosterweel.  Zelfs het autoverkeer wordt steeds door ons 
district gebracht door de P+R aan de rand van het Oosterweelproject.   

58 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner drukt de bezorgdheid uit en is verontrust door de eventuele 
komst van nieuwe infrastructuur (A102, tweede spoorontsluiting,…), 
het opofferen van open ruimte en groen en het effect op vastgoedprijzen 
aangezien net een nieuwe woning werd aangekocht in het projectgebied.   

62 

Samenvatting van de reactie:  
Bewoner is bezorgd dat de doelstelling van De Nieuwe Rand (de 
realisatie van het oostelijk traject van het Haventracé met het oog op de 
verbetering van de hoofdontsluiting van de Port of Antwerp-Bruges en om 
langsheen de noordelijke hoofdweg het doorgaand verkeer zoveel 
mogelijk om de stad te leiden) de leidraad vormt voor de resultaten van 
de berekeningen en benadrukt dat de lasten van verkeer niet verlegd 
mogen worden naar de rand (van de ring van Antwerpen naar de A102). 

84 

De focus ligt op hoe het project als hefboom kan fungeren voor het 
verbeteren van de ruimtelijke structuur en het ruimtegebruik in de 
omgeving. Laat ons hopen dat dit voor alle inwoners van de ruime regio 
telt. Omwonenden van de A102 lijken wel de A102 te krijgen, maar de 
zoekzone voor de klimaatgordel lijkt een eindje verder weg van de 
stadsrand te liggen. 

84 

Overstappen tussen verschillende vervoersmodi:  84 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Ik denk dat bij de reeds gemaakte aanpassingen van openbaar vervoer al 
te merken is dat overstappen tussen verschillende OV-lijnen in 
Antwerpen niet werkt. 
De beste manier om mensen te overtuigen (voor de modal shift) is helaas 
een nog groter verkeersinfarct creëren. Niet zorgen voor 
verkeersveiligheid… Ter info : vierkant groen voor fietsers en voetgangers 
is niet veilig. Speedpedelecs helpen hier niet bij. 

84 

Ik lees hier wel een enkele keer staan dat Wijnegem last heeft van 
sluipverkeer (van/naar snelweg te  Oelegem), maar zie de naam 
Wijnegem veel minder staan wanneer er gezocht wordt naar 
oplossingen. Ook werken in Gebied Zuid hebben invloed op Wijnegem… 
’s Nachts is er altijd geruis van auto’s (snelwegen, Houtlaan). 

84 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner uit ongenoegen voor de keuze voor bijkomende 
weginfrastructuur en betreurt de teloorgang van de relatie van de mens 
met de natuur gezien de vele helende effecten van de natuur en de groene 
omgeving. 

86 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner argumenteert dat het aanleggen van nieuwe 
weginfrastructuur (Nx) de verkeersproblematiek niet oplost en pleit 
voor meer zinvolle alternatieven (o.a. fietstunnel naast 
Liefkenshoektunnel).  De bewoner wijst op tegenstrijdigheden in het 
recente mobilitetsplan van Kapellen en hoopt dat er meer geluisterd wordt 
naar de mensen. 

101 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner uit ongenoegen over het voorstel van het beperken van de 
op- en afritten op de A12 en geeft hierbij nadere toelichting.   

102 

Alleen A102 aanleggen als het nut ervan bewezen is. Aangetoond is al dat 
de A102 bij 2x2 rijvakken EXTRA verkeer aantrekt (zo wilden 14 dorpen in 
de Kempen hun financieringsproblemen oplossen door Antwerpen met 
een infrastructuurprobleem op te schepen; de dorpen wilden nieuwe 
bedrijfsterreinen aanleggen, maar hun dorpskernen vrijhouden van 
vrachtverkeer door alles via de E313 en A102 te leiden). 

32 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit de bezorgdheid dat het bouwen van meer infrastructuur 
nieuw verkeer zal aantrekken en dat de aanwezigheid van files meer 
mensen aanzet tot het nemen van de fiets.  

100 

Samenvatting van de reactie:  
Bewoner uit bezorgdheid over mogelijke onteigeningen en 
onduidelijkheid hieromtrent en verwijst naar Doel in de Antwerpse Haven 
als voorbeeld hiervan. 

63 

Samenvatting van de reactie: 
Burger verwijst naar het verslag van de Vlaamse Regering inzake 
uitvoering van het Toekomstverbond en de startbeslissing van de VR voor 
De Nieuwe Rand en vermeldt dat ondanks meervoudige doelstellingen 
er begrepen wordt dat er infrastructuur wordt voorzien en er milderende 
maatregelen zullen worden voorzien in functie van de infrastructuur. 

58 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit ongenoegen over de werking van het openbaar vervoer en 
stelt dat met een verbetering van de bereikbaarheid en betaalbaarheid 
hiervan minder auto’s nodig zijn. 

40 
 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit ongenoegen dat de economie steeds moet groeien en stelt 
dat men beter uitgaat van een status quo. Dit zou een investering zoals 
de A102 ook overbodig maken.  

40 

 
 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties uiten veelal een bezorgdheid in verband met De Nieuwe Rand. Een aantal reacties uiten 
ongenoegen over de aanleg van nieuwe infrastructuur omwille van verschillende redenen (bijkomend 
ruimtebeslag, zal voor aantrekken van nieuw verkeer zorgen, eerst dient ingezet te worden op modal shift 
maatregelen,…). Een aantal andere reacties uiten een bezorgdheid of ongenoegen over specifieke 
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problematieken in het projectgebied (traject ’s Hertogendijk – Waterstraat, Molenstraat). Eén reactie 
vermeldt dat ondanks meervoudige doelstellingen toch de perceptie heerst dat er infrastructuur zal 
worden aangelegd en er milderende maatregelen zullen worden gezocht in functie van de infrastructuur. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De Nieuwe Rand onderzoekt verschillende infrastructurele alternatieven om de doelstellingen en 
ambities te kunnen realiseren. Er wordt zowel een alternatief met nieuwe infrastructuur onderzocht (A102 
en Nx) als een alternatief zonder nieuwe infrastructuur. Er zal dus onderzocht worden wat de voor- en 
nadelen zijn van beide alternatieven, om tot een onderbouwde keuze te komen. Hierbij zal ook rekening 
worden gehouden met geïnduceerd verkeer (= nieuwe wegen trekken extra verkeer aan) omwille van de 
nieuwe infrastructuur. Naast infrastructurele alternatieven om de doelstellingen en ambities te realiseren, 
zullen ook andere ingrepen onderzocht worden. Er worden onder meer ambities gesteld rond het 
versterken van de open ruimte, het bevorderen van de modal shift, het verbeteren van de leefkwaliteit, …. 
Ook voor deze ambities zullen ingrepen worden voorzien.  
 
Voor wat betreft de modal shift zal uitgegaan worden van het Routeplan 2030 en wordt hiermee nauw 
afgestemd. Er wordt dus rekening gehouden met het bereiken van de modal shift en waar mogelijk 
worden in de infrastructuurstrook ingrepen uit het Routeplan versneld gerealiseerd en worden ingrepen 
aangeduid ter versterking aan het Routeplan. De realisatie van de modal shift vormt voor dit project een 
belangrijke randvoorwaarde waar rekening mee gehouden zal worden. 
 
De Nieuwe Rand kent meerdere doelstellingen die werden vertaald in ambities in de AON. Het project 
heeft tot doel een voorkeursoplossing te zoeken die zoveel als mogelijk beantwoordt aan deze ambities. 
Een oplossing die voorziet in nieuwe infrastructuur maar zorgt voor een achteruitgang van de leefkwaliteit 
of duurzame mobiliteit, is geen goede oplossing. Dit vormen ook ambities van dit project en deze dienen 
bijgevolg ook behaald te worden. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
 
Categorie 2 – Procedure en Proces 
 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Algemene vaststelling is dat dit een zeer zwaar proces is, waarbij de 
vraag kan worden gesteld of het instrument “complex project” hier op 
een juiste manier wordt ingezet. Volgens het decreet is een “complex 
project” een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch 
belang dat vraagt om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk 
planproces. Heel wat ambities en strategieën hebben echter geen 
(directe) link met vergunningverlening of ruimtelijke planningsprocessen. 
Binnen het thema Klimaatrobuuste Rand wordt bijvoorbeeld onderzocht 
welke strategieën er toegepast kunnen worden om de CO2-uitstoot door 
het project te beperken en hoe de overgebleven uitstoot gecompenseerd 
kan worden door CO2- vastlegging in bodem en vegetatie. De vraag is of al 
deze strategieën wel te kader zijn binnen vergunningverlening en planning 
en binnen het instrument “complex project”. Het gevolg is dat een aantal 
elementen mogelijks ook te beperkt worden benaderd (vb. 
bodemopbouwende praktijken) en men ook in het vaarwater komt van 
andere meer sectorale regelgeving.   

75 

Op basis van de voorliggende AON moet volgens SARO allereerst de 
vraag gesteld worden of het instrument ‘complex project’ hier op de 
juiste manier wordt ingevuld. Volgens het decreet complexe projecten is 
een ‘complex project’ een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-
strategisch belang dat vraagt om een geïntegreerd vergunningen- en 
ruimtelijk planproces. De raad stelt nu vast dat heel wat ambities en 
strategieën - die in de AON worden geformuleerd - geen (directe) link 
hebben met vergunningverlening of ruimtelijke planningsprocessen  
Binnen het thema ‘Klimaatrobuuste Rand’ wordt bijvoorbeeld onderzocht 
welke strategieën er toegepast kunnen worden om de CO2-uitstoot door 
het project te beperken en hoe de overgebleven uitstoot gecompenseerd 
kan worden door CO2-vastlegging in bodem en vegetatie. De vraag is of 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
deze strategieën kaderen binnen vergunningverlening en planning en 
binnen het instrument ‘complex project’. Het gevolg is dat een aantal 
problematieken ook te eenzijdig worden benaderd (vb. 
bodemopbouwende praktijken) en dat bepalingen in de AON ook niet zijn 
afgestemd met andere Vlaamse regelgeving (zie ook par. 7 en par. 8 van 
dit advies)  
De raad benadrukt dat voorliggende AON geenszins voldoet aan de 
decretaal vastgelegde bepalingen (zie par.4) en formuleert volgende 
strategische bedenkingen bij de AON voor het complex project ‘de nieuwe 
rand’: 1° De raad neemt akte van de doelstellingen van dit complex project 
zoals vastgelegd in de startbeslissing van de Vlaamse Regering: met 
name het realiseren van het oostelijk traject van het Haventracé alsook het 
leveren van een substantiële bijdrage aan de verbetering van de 
omgevingskwaliteit en leefbaarheid in het gebied ten oosten van 
Antwerpen. SARO dringt evenwel aan op verdere verduidelijking van de 
doelstelling inzake de creatie van een aaneengesloten en robuuste 
klimaatbossengordel. Zoals deze doelstelling wordt ingevuld in de AON 
moet inderdaad de vraag worden gesteld of het instrument ‘complex 
project’ hier op een juiste manier wordt ingezet. 
De raad wijst tevens op het belang van een volwaardige 
alternatievenonderzoeksnota in het kader van het proces tot opmaak 
van een complex project. De onderzoeksfase is er immers op gericht om 
op strategisch niveau uit een brede waaier aan mogelijkheden de beste 
oplossing te filteren. De verschillende mogelijkheden worden daarbij op 
een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen. De 
alternatievenonderzoeksnota vormt hiertoe het vertrekpunt.  Een 
alternatievenonderzoeksnota brengt alle betrokken partijen en het brede 
publiek op de hoogte van het project, en moet er tevens voor zorgen dat 
alle onderzoeken gelijktijdig kunnen starten met duidelijke informatie en 
basisgegevens. Aldus bevat een alternatievenonderzoeks-nota 
(minstens) een beschrijving van: 1° de doelstellingen en de geografische 
werkingssfeer van het geplande project; 2° de op strategisch niveau 
redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven; 3° de wijze waarop de effecten 
van de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht en beoordeeld in 
het licht van het te nemen voorkeursbesluit.  

A26 

De raad neemt akte van de doelstellingen van dit complex project 
zoals vastgelegd in de startbeslissing van de Vlaamse Regering (11 
december 2020). De algemene doelstelling is het realiseren van het 
oostelijk traject van het Haventracé met het oog op de verbetering van de 
hoofdontsluiting van de haven van Antwerpen. Een bijkomende algemene 
doelstelling is - volgens de startbeslissing - om ook mogelijkheden en 
randvoorwaarden te verkennen en te onderzoeken inzake een ruimtelijk 
(landschaps-)concept en vervolgens een substantiële bijdrage te leveren 
aan de verbetering van de omgevingskwaliteit en leefbaarheid in het 
gebied ten oosten van Antwerpen. 

A26 

De raad wijst evenwel ook naar de bijkomende doelstelling die de 
Vlaamse Regering in zijn startbeslissing heeft geformuleerd. In het 
kader van een klimaatrobuuste ruimtelijke ordening formuleert de 
startbeslissing de ambitie inzake de creatie van een aaneengesloten en 
robuuste klimaatbossengordel: ‘De opvang en opslag van CO2-emissies 
door de creatie van een aaneengesloten en robuuste klimaatbossengordel 
en het ontharden van bebouwde ruimte om ook de bodem in te zetten in 
functie van klimaatoplossingen.’  De ambitie inzake de creatie van deze 
klimaatbossengordel wordt in de AON zeer ruim ingevuld. Naast de 
opvang van de CO2-emissies formuleert de AON ook ambities inzake 
klimaatrobuustheid. Zo kondigt de AON onder het thema ‘klimaatmitigatie’ 
aan dat zal worden onderzocht wat de CO2-emissies zijn van ieder 
alternatief en ‘of’ en ‘hoe’ deze kunnen opgeslagen worden in een 
aaneengesloten klimaatgordel. De AON gaat er van uit dat hoe groter de 
uiteindelijke CO2-emissies hoe groter de klimaatgordel zal worden: 
‘Afhankelijk van de CO2-emissies zal de geografische afbakening van de 
klimaatgordel gemaakt kunnen worden: hoe groter de uitstoot van CO2, 
hoe ruimer het gebied voor opvang en opslag.’  
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Wanneer en waar kunnen we de antwoorden op de verschillende 
onderzoeksvragen verwachten? 

82 

BBL vindt het een goede zaak dat de uitdagingen van het project worden 
gecapteerd binnen de AON. Echter uitdaging 3 ‘verschuiving van het 
mobiliteits- en leefkwaliteitsprobleem’ is nog flinterdun. We vertrouwen 
erop dat alle mogelijke effecten expliciet worden onderzocht vooral 
een keuze voor het voorkeursscenario wordt gemaakt. 

93 

Er moet een evenwichtige verdeling qua inzet van tijd en (financiële) 
middelen tussen de verschillende doelstellingen worden nagestreefd. 

103 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De opmerkingen hebben betrekking tot de procedure en het proces. Er wordt gevraagd of het instrument 
‘complex project’ op de juiste manier wordt ingevuld. Er wordt gewezen op het belang van een 
volwaardige alternatievenonderzoeksnota en er wordt akte genomen van de doelstellingen van het 
complex project. Er worden bedenkingen geuit bij de ruime invulling van de doelstelling in kader van een 
klimaatrobuuste ruimtelijke ordening.  
 
Een reactie vraagt wanneer de geformuleerde vragen beantwoord zullen worden. Er wordt gesteld dat 
alle mogelijke effecten moeten onderzocht worden vooraleer een keuze voor het voorkeursscenario 
wordt gemaakt.  Tot slot wordt gesteld dat een evenwichtige verdeling qua inzet van tijd en middelen dient 
te worden nagestreefd tussen de verschillende doelstellingen. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Volgens het projectteam is het instrument ‘complex project’ het aangewezen instrument voor dit project. 
In de startbeslissing heeft de Vlaamse regering de scope van het complex project getoetst aan het 
toepassingsgebied omschreven in het decreet complexe projecten (artikel 7) en bevestigt dat die 
doelstellingen passen binnen het toepassingsgebied. Enerzijds kunnen strategieën voor de opslag van 
CO2 ook nood hebben aan een vergunning, anderzijds kan een complex project ook ruimer gaan qua 
maatregelen dan enkel acties waarvoor een vergunning en/of RUP vereist is. 
 
Het geïntegreerde onderzoek gaat van start na definitieve goedkeuring van de AON. Tijdens dit 
onderzoek zullen de onderzoeksvragen beantwoord worden. Alle inzichten worden gebundeld in een 
synthesenota, waarin de verschillende inzichten en antwoorden uit het onderzoek te vinden zullen zijn. 
Alle mogelijke effecten zullen onderzocht worden vooraleer een keuze inzake het voorkeursscenario 
wordt gemaakt. Het voorkeursbesluit zal tevens acties en ingrepen formuleren voor de realisatie van de 
verschillende doelstellingen en ambities, er zal eveneens in beeld worden gebracht welke middelen 
hiertoe nodig zijn. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Categorie 2a – Participatie 

Opmerking Verwijzing naar 
tabel 3 

De landbouwsector moet actief betrokken worden bij elke initiatief waar 
landbouwgebied bij betrokken is en/of door beïnvloed kan worden. Aparte 
trajecten met betrekking op landbouwgebied zonder betrokkenheid van de 
lokale landbouwers kan niet.  We vragen uitdrukkelijk van dichtbij betrokken 
te blijven bij alle initiatieven in dit project. We hopen dan ook dat er ter degen 
rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden en bemerkingen. 

75 

Op pagina 58 van de alternatievenonderzoeksnota staat: “Voor het 
aansluitingscomplex op de A102 met het onderliggend wegennet wordt in het 
verkeersmodel gerekend op een ASC ter hoogte van de Houtlaan. Andere 
locaties, zoals bijvoorbeeld aan de Bisschoppenhoflaan, zullen in eerste 
instantie kwalitatief besproken worden. Dit betekent dat deze locatie niet 
apart zal doorgerekend worden in een verkeersmodel, maar dat aan de hand 
van o.a. expert judgement zal vergeleken worden wat de effecten zijn van een 
andere locatie voor het aansluitingscomplex t.h.v. de Bisschoppenhoflaan.“ 
Lokaal bestuur Wijnegem zou graag mee betrokken worden in deze ‘expert 
judgement’, of minstens uitgenodigd willen worden op een bijeenkomst van 
deze experten, en nauwgezet op de hoogte worden gehouden van de 
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tussentijdse bevindingen van deze experten. Het is aangewezen dit 
standpunt wel officieel te maken. 
Lokaal economie en ondernemen 
De dienst is vanaf deze fase mee betrokken in de gemeentelijke projectteam 
in functie van de ondernemerstoets. Geen inhoudelijke opmerkingen over 
deze nota. Bij toekomstige infomomenten tijdens de onderzoeksfase en 
daaruit volgende concretere projecten zal de dienst de Brasschaatse 
ondernemers en actoren binnen toerisme maximaal betrekken.  

A14 

Wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten van het 
initiatief en bijbehorend participatietraject.  

A20 

Dit project heeft een zeer grote impact op de mobiliteit en leefbaarheid van de 
stad Antwerpen. Daarnaast is er een sterke verwevenheid met verschillende 
lopende projecten en planprocessen van en met de stad (o.a. het 
Toekomstverbond). Daarom vragen wij een grotere betrokkenheid bij de 
verdere uitwerking van dit project. 

A21 

Vanwege de impact op de mobiliteit (maar ook andere aspecten, bv. functies 
in de rand van de haven) vraagt ook de haven om een grotere 
betrokkenheid bij de verdere uitwerking van dit project, gezien het belang 
voor toekomstige projecten van de haven. Vraag is dan ook waarom het 
havenbedrijf niet officieel om advies is gevraagd? 

A21 

Het Departement Landbouw en Visserij wenst vooreerst te reageren op de 
gestelde ambities. Voor zover wij kunnen nagaan werden wij niet betrokken 
bij de ambitiefase, alleszins niet bij de concrete uitwerking  ervan. Noch werd 
het syntheseverslag aan ons voorgelegd. Wel werden wij betrokken bij de 
cartografische  analyse CP ‘Oostelijke Verbinding’ en zaten wij mee in het 
team klimaatgordel – CP Oostelijke Verbinding  waar enige ‘aanzet’ werd 
gegeven tot het bepalen van ambities. Bij de effectieve uitwerking en 
oplijsting  van de ambities werden wij echter niet betrokken. 

A22 

De districtsraad neemt kennis van de  alternatievenonderzoeksnota ‘ 
Complex Project: De Nieuwe Rand, Antwerpen, Samen op weg naar morgen’ 
en keurt volgend advies op deze nota goed: De districtsraad apprecieert de 
manier van werken en de procedure complexe projecten. Het project wordt 
vanuit een brede scope bekeken en het proces zet in op inspraak van 
stakeholders. Het districtsbestuur betreurt het wel dat er enkel in Ekeren 
een infomarkt voor bewoners is geweest, terwijl de impact van het project 
voor Borgerhout en Deurne 
 minstens even groot zal zijn. Het district dringt er op aan om in de toekomst 
zeer nauw betrokken te blijven. 

A25  

De aandacht wordt gegeven aan een “ Klimaatvriendelijke rand”.  Tijdens 
de gesprekken werd meerdere malen benadrukt dat de Het gebied ‘Centrum’ 
(p. 98-115 in 220912_De-Nieuwe-Rand_AON.pdf) ook een belangrijke 
klimaat/groen insteek had. De intentie werd verduidelijkt, de communicatie 
naar het publiek, is echter minder duidelijk (en daardoor ook misschien de 
communicatie naar beleid- en beslissingsnemers). Ook de complexiteit van 
de infrastructuur in deze regio kan het belang van en klimaat/groen in deze 
regio verdoezelen. De doelstellingen om deze regio klimaatsteun te geven 
kan hierdoor buiten de beslissingen vallen. Graag een correcte 
klimaatgerichte communicatie i.p.v. prioriteit op infrastructuur. Tevens valt 
op dat ten westen van de regio centrum er geen aandacht gegeven wordt aan 
klimaat/groen, ook al zijn er mogelijkheden om de huidige situatie te 
verbeteren. 

1 

Plannen en tekeningen zijn er onder andere opdat iedereen zich een goed 
beeld zou kunnen vormen van de impact die de realisatie van 
infrastructuurwerken kunnen hebben.  Daarom is het absoluut nodig dat er 
van een volledige en correcte situatieweergave vertrokken wordt.    
Op de plannen die op 20 september 2022 getoond werden in het Jos in 
Hoevenen was er tussen de Ettenhoven en de A12 geen enkele straat 
getekend of weergegeven. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat dat een heel 
homogeen gebied is terwijl er verschillende straten, grachten en percelen zijn.  
Die straten en grachten zijn allemaal nodig om de percelen te kunnen 
bereiken en te kunnen ontwateren als het nodig is.  
Bij eender welke ingreep dienen alle percelen bereikbaar te blijven en moeten 
ze kunnen ontwateren.  Bij de beoordeling van elk voorstel moet de impact 

51, A18 
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van de hele nodige infrastructuur mee bekeken worden. Maw, men moet 
vertrekken van de juiste weergave van de huidige toestand en van daaruit 
verder werken.  Gelieve de plannen in die zin te vervolledigen. 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner geeft aan dat de infomomenten niet genoeg werden 
aangekondigd, gezien deze onrechtstreeks had vernomen dat er 
infomomenten georganiseerd worden en inspraak mogelijk is.  

7, 91 

Ik woonde gisteren een infoavond bij over de voorstellen voor ‘De Nieuwe 
Rand’. Deze was echter niet door de overheid georganiseerd zoals een goede 
communicatie zou veronderstellen, maar was een lokaal initiatief. 

56 

De districtsraad adviseert om toekomstige info-en andere momenten voor 
De Nieuwe Rand ook in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo te 
organiseren 

A7 

Ik vraag tot slot dat de onderzoeken voor De Nieuwe Rand vooraf of 
minstens achteraf worden voorgelegd of getoetst bij de onafhankelijke 
onderzoekers van het nieuwe Klimaatcentrum, dat voor dit soort 
beleidsvragen bedoeld is en in 2023 van start gaat.  

37, 41, 42, 43, 44, 46, 
50, 63, 66, 68, 71, 74, 
81, 85, 97  

Tot slot willen we nog wel benadrukken dat het inderdaad positief is dat wordt 
gevraagd om participatief mee te werken en te denken. Zeker de oproep om 
alternatieve voorstellen omtrent tracés te mogen indienen en voor te stellen 
kan op begrip rekenen. Toch willen we uitdrukkelijk de bemerking maken dat 
zolang deze niet officieel zijn kenbaar gemaakt en gedeeld met alle 
vertegenwoordigers die deelnemen aan het procesonderzoek en de 
verschillende werkgroepen, deze dan ook als onbestaande moeten 
bestempeld worden. Het is maar vanaf wanneer dergelijke initiatieven 
officieel worden opgenomen en breed verspreid dat deze in het proces 
kunnen worden opgenomen en onderzocht. Uiteraard moet dus na de 
opname en verspreiding van deze initiatieven voldoende tijd voorzien 
worden, zodat vanuit alle belanghebbenden de nodige vragen kunnen 
gesteld en bemerkingen kunnen geformuleerd zodat het proces transparant 
en democratisch verloopt. 

94, 95, A18 

Omtrent de noodzaak van de A102 heeft de Vlaamse Regering op 29/5/2020 
reeds medegedeeld: “Ten slotte bracht het verkeersonderzoek, gevoerd op 
hoofdlijnen, enkele kennishiaten aan het licht die verder onderzoek op de 
ruimere omgeving vergen….Die moeten ook toelaten om exacter de rol en 
mogelijkheden/effecten van de A102 te bepalen. Dit geldt voor de vaststelling 
dat de capaciteit die vrijkomt op de R1  (omwille van het verkeer dat verplaatst 
wordt naar de A102) verkeer aantrekt uit het onderliggend wegennet en vanuit 
Brussel.” Inmiddels werd een werkgroep samengesteld om volgens de 
“nieuwste methoden” herberekeningen te doen. Ook de verkeerssturing 
met gedifferentieerde tol blijft tot op heden onduidelijk. Vanzelfsprekend 
wordt verwacht dat de resultaten volledig en open worden 
bekendgemaakt. 

70, A9 

De resultaten van de onderzoeksnota moeten tijdig en duidelijk 
meegedeeld worden aan de lokale besturen en de bewoners.  

A4 

De ambities en doelstellingen die geformuleerd worden in de alternatieven 
onderzoeksnota zijn ambitieus. Voor de gemeente Brasschaat zal vooral de 
zoekzone van de klimaatgordel opportuniteiten kunnen bieden voor het 
project en de gemeente.   
 
Zoals in de nota wordt aangegeven zal tijdens het traject verschillende 
bouwstenen naast elkaar worden gelegd en zullen er uiteindelijk keuzes 
gemaakt worden. Vandaag is nog niet geheel duidelijk op welke termijn, wat, 
waar, wanneer zal gerealiseerd worden. Wat ook logisch is gezien de fase van 
het project. De gemeente wil zeker verder betrokken blijven in het traject om 
hier op de hoogte van te blijven en te participeren. Verder wordt er ook 
gesproken over kosten. Ook dit zal in het verdere traject duidelijker worden 
wanneer er een keuze wordt gemaakt en vraagt de gemeente ook 
transparant over te communiceren.   

A14 

Stakeholders 
 Lenora, Leefbare Noord Rand, www.lenora.be, infoenora.be 

 NixNx, www.nixnx.wordpress.com 

 Aertssen Group, Laageind 91, Stabroek, www.aertssen.be 

A13 
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 Mouterij Dingemans, Laageind 43, Stabroek, www.dingemansmout.be 

 PITO, Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs, Laageind 19, 
Stabroek, www.pitostabroek.be 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste deel van de reacties omtrent participatie formuleren de vraag om nauw betrokken te blijven of 
nauwer betrokken te worden in het traject van De Nieuwe Rand. Vanuit de Port of Antwerp-Bruges 
specifiek wordt de vraag gesteld waarom er geen adviesvraag aan hen werd voorgelegd. Een andere 
reactie vermeldt dat zij niet betrokken werden in de ambitiefase en het opstellen van de ambities.  
 
Een aantal andere reacties hebben betrekking tot het gebruikte communicatiemateriaal op de 
infomomenten die in september werden georganiseerd naar aanleiding van de AON. Eén reactie stelt dat 
het klimaatverhaal en de klimaatdoelstellingen onderbelicht werden in de communicatie en uit 
bezorgdheid dat ingrepen hieromtrent hierdoor ook buiten de beslissingen zullen vallen. Een andere 
reactie geeft aan dat het gebruikte kaartmateriaal onvolledig was. 
 
Een aantal reacties geven aan dat de infomomenten niet voldoende bekend werden gemaakt, waardoor 
ze laattijdig op de hoogte waren. Een aantal reacties vragen om het onderzoek voor te leggen bij de 
onafhankelijke onderzoekers van het Klimaatcentrum.  
 
Tot slot wordt in een aantal reacties gevraagd om de resultaten van het onderzoek volledig en open 
bekend te maken en tijdig mee te delen aan lokale besturen en bewoners. Er wordt daarnaast specifiek 
vermeld dat omzichtig moet worden omgesprongen met het kenbaar maken van bijkomende 
(tracé)alternatieven zolang deze niet de juiste procedurele stappen hebben gevolgd.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Aan de hand van verschillende overlegstructuren voorziet De Nieuwe Rand een breed participatief traject 
waar veel verschillende partijen in betrokken worden. Via de werkbankformule worden vele partijen 
samengebracht en worden alle stappen in de onderzoeksfase teruggekoppeld. De deelname aan de 
werkbank is vrij, men kan hier steeds aan deelnemen om meer betrokken te worden. Wat betreft de 
adviesvraag werden adviserende instanties aangeschreven, waaronder ook de Port of Antwerp-Bruges 
via hun algemeen mailadres.  
 
Voor de infomomenten werd communicatiemateriaal voorzien waarin getracht werd alle doelstellingen 
van het complex project evenwaardig toe te lichten. De klimaatdoelstellingen en daaruit voortkomende 
ambities waren hier een belangrijk onderdeel van. Bij toekomstige infomomenten zal nagegaan worden 
of dit verhaal voldoende duidelijk naar voren komt. Het gebruikte kaartmateriaal was erop gericht om de 
manier te duiden waarop het onderzoek zal aangevat worden en de verschillende infrastructurele 
alternatieven toe te lichten. Omwille van het grote studiegebied werden niet alle lokale wegen op het 
kaartmateriaal afgebeeld, maar werden een aantal wegen uitgelicht. Het kaartmateriaal bevatte 
inderdaad niet alle details van het studiegebied. Dit neemt niet weg dat tijdens het geïntegreerde 
onderzoek zal gewerkt worden met meer gedetailleerde kaarten, zodat een volledig beeld ontstaat van 
de impact van het project. Er zal in het onderzoek zeker rekening worden gehouden met lokale wegenis 
(met name gewestwegen en doorgaande wegen op dit strategisch niveau) die in het communicatieve 
kaartmateriaal niet altijd zichtbaar was.  
 
De infomomenten werden op verschillende manieren kenbaar gemaakt. Voor de bekendmaking van de 
infomarkten werd aan de 18 betrokken gemeenten en districten teksten bezorgd voor hun lokale krant, 
website en facebook. Daarnaast werden aan alle lokale besturen 30 afgedrukte uitnodigingsposters 
bezorgd om op te hangen in hun gemeente (zie ook §2.1). Er werd tevens gevraagd aan lokale besturen 
om de infomomenten bekend te maken via eigen kanalen, zodat het bereik nog vergroot werd. Uit een 
aantal reacties begrijpen we dat dit onvoldoende was. Bij volgende infomomenten kan steeds getracht 
worden dit bereik verder te vergroten. 
 
Het geïntegreerde onderzoek wordt wetenschappelijk onderzocht door onafhankelijke mer-
deskundigen. Dit onderzoek voorleggen aan het onafhankelijk Klimaatcentrum is bijgevolg niet 
noodzakelijk en zal niet voorzien worden. Dit neemt niet weg dat het Klimaatcentrum deel kan nemen aan 
de werkbankformule of een reactie op het onderzoek kan indienen tijdens het openbaar onderzoek in 
kader van het ontwerp voorkeursbesluit. We nodigen hen ook uit voor de specifieke werkgroep rond 
klimaat die we gaan opstarten begin 2023. 
 

http://www.dingemansmout.be/
http://www.pitostabroek.be/
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De resultaten van het geïntegreerde onderzoek zullen, in lijn met het decreet complexe projecten, 
transparant en volledig gedeeld worden met de werkbank en samengevat worden in een aantal 
onderzoeksrapporten en een synthesenota. Deze rapporten en de synthesenota zullen in openbaar 
onderzoek gaan en breed beschikbaar zijn voor iedereen.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Categorie 2b – Afstemming andere/lopende planprocessen 
Algemeen 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Geïntegreerde visie  
De Nieuwe Rand is slechts één onderdeel van een breder verhaal dat als 
doel heeft de Antwerpse haven en de verbinding van die haven met het 
hinterland te versterken. Andere projecten die worden vermeld zijn:   

 de Tweede Spoortoegang;  
 De Leidingstraat Antwerpen-Geleen;  
 Ingrepen vanuit het Routeplan 2030 die gesitueerd zijn in het 

projectgebied van De Nieuwe Rand;  
 Ingrepen in kader van het Toekomstverbond, met specifieke 

aandacht voor Knoop Oost; 
 Het complex project ECA;  
 Het Logistiek Park Schijns;  
 Projecten in kader van het ENA, waaronder het 

gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst. 

Punt 3.4 vermeldt dat deze projecten nog steeds hun eigen piste en 
procedure volgen, maar dat ze ruimtelijk steeds samen bekeken en 
onderzocht dienen te worden met de projecten van de Nieuwe Rand. Hoe 
dit zal gebeuren moet verder verduidelijkt worden. De afstemming met 
deze projecten is een cruciaal onderdeel van het onderzoek. Er wordt 
aangegeven dat de ruimtelijke interferentie voor een aantal van deze 
andere processen zodanig groot is dat deze projecten als het ware samen 
met het complex project moeten worden vormgegeven. Om een correct 
inzicht in compensaties te verkrijgen  en om een globaal beeld te krijgen op 
waar en hoe de noord-oostelijke rand van Antwerpen zou kunnen 
veranderen is een maximale afstemming tussen de projecten en het 
complex project vereist.   

A16 

Maar ook plakken is handig. Voor een planning van zo’n infrastructuur is 
het belangrijk dat alle geplande projecten zo geïntegreerd mogelijk zouden 
verlopen. Het heeft geen zin wanneer er een beslissing is om bvb. De 
tweede spoortoegang aan te leggen op het zelfde traject als de A102, deze 
afzonderlijk van elkaar te realiseren. Dus gaan we nu ook nog de Tweede 
Spoortoegang, de Leidingstraat Antwerpen-Geleen, allerlei ingrepen 
vanuit het Routeplan 2030, het complex project ECA (Extra 
Containercapaciteit Antwerpen), het Logistiek Park Schijns, de 
projecten in kader van het ENA even meenemen in deze nota. Zo 
schrikken we zoveel mogelijk mensen af want wie kan nu in een goeie 
maand ooit die bundel doorlezen?  Hoeveel mensen die al sinds jaren deze 
projecten opvolgen zijn ondertussen nog actief?  Je zorgt zo juist voor zo 
weinig mogelijk inspraak. 

58 

Onderzoeken voorbije jaren  
Worden relevante opmerkingen van de vorige onderzoeken terug 
opgenomen? 

84 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties vermelden dat het noodzakelijk is maximaal af te stemmen tussen lopende planprocessen 
en projecten in het studiegebied en het complex project. Eén reactie haalt aan of relevante opmerkingen 
van vorige onderzoeken terug worden opgenomen.  
 
Reactie op de opmerkingen 
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Het is van belang om goed af te stemmen met overige lopende planprocessen en projecten. Dit wordt 
ondervangen op verschillende manieren. Enerzijds wordt in de AON een onderzoeksaspect beschreven 
dat zal onderzoeken of en, zo ja, hoe De Nieuwe Rand interfereert met de lopende planprocessen en 
projecten. Daarnaast wordt op regelmatige basis procesmatig afgestemd met een aantal belangrijke 
planprocessen (Knoop Oost, Leidingstraat, Groen Kruis, Tweede Spoortoegang, …)  zodat belangrijke 
mijlpalen in de processen duidelijk worden en hier rekening mee kan worden gehouden. Specifiek voor 
de Leidingstraat, Tweede Spoortoegang en Knoop Oost zal afgestemd worden zodat een oplossing voor 
De Nieuwe Rand (A102 dan wel E313) een oplossing voor de overige projecten niet hypothekeert.  
 
Tijdens het geïntegreerde onderzoek zullen relevante opmerkingen uit vorige fasen (bv. de ambitiefase) 
meegenomen worden in het onderzoek. Inzichten of opmerkingen uit oudere onderzoeken (zoals een 
voormalig plan-MER van de Nx) zullen niet meegenomen worden, gezien het onderzoek hiertoe reeds 
verouderd is en vernieuwd moet worden. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Afstemming met ENA (gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst) 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
De bewoner stelt de vraag of het geplande industriegebied aan de 
Lage Keer mee onderzocht wordt binnen dit project en geeft aan dat 
dit best binnen de studie zou betrokken worden. De bewoner stelt 
daarnaast de plannen m.b.t. de industriezone Lage Keer in vraag en wijst 
op het effect op het hoofd- en onderliggend wegennet indien dit 
gerealiseerd zou worden.  

9 

Het ENA op de Keer is een belangrijk nevendossier van het complex 
dossier De Nieuwe Rand, met de nodige gevolgen voor de Nieuwe Rand 
en de alternatievenonderzoeksnota.  De plannen dateren nog van tijden 
van gestadige groei, met steeds toenemende internationale handel. 
Intussen remde corona en later ook de oorlog in Oekraïne de invoer af. 
We verminderen onze afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen en 
energie, en er is terug een tendens naar meer lokale productie i.p.v. 
invoer. We kampen intussen ook met nijpende tekorten aan werknemers, 
en iedereen verwacht tegelijk een heuse recessie in Europa. Vooral is er 
tot slot de klimaatcrisis, waarvan iedereen pas de jongste jaren 
doordrongen is geraakt.  Ik vraag daarom nieuwe onafhankelijke 
wetenschappelijke prognoses inzake de nood aan nieuwe 
mobiliteitsinfrastructuren, rekening houdend met al die recente 
evoluties. Ik dring daarbij vooral sterk aan op een onafhankelijke 
wetenschappelijke maatschappelijke kostenbatenanalyse die 
rekening houdt met de klimaatcrisis. Die brengt ons immers tot inzicht in 
de sterk toegenomen en nog steeds toenemende waarde van elke m² 
open ruimte.  

37, 41, 42, 43, 44, 46, 
50, 63, 66, 68, 71, 74, 
85, 97  

De beoogde 200m² open ruimte voor de ENA-industriezone op de Keer is 
nauw verweven met het dossier De Nieuwe Rand. In deze 
alternatievenonderzoeksnota vraag ik dan ook aandacht voor alle 
mogelijke onderdelen die betrekking hebben op dat ENA, zoals een 
eventuele vijfde E313-rijstrook (bovenop de uitbreiding met een vierde 
rijstrook) die bestemd zal zijn voor het eventuele bijkomende ENA-
verkeer. Idem voor elk onderdeel van de herinrichting van de Q8-
parking dat enkel ten behoeve van het ENA zou dienen. Betrek dus die 
rijstrook en die stukken Q8 parking mee in de kosten-batenanalyse vanuit 
het criterium klimaatbeleid (waarde open ruimte voor infiltratie, droogte 
en overstroming, afkoeling…).  Een gelijkaardige kostenbatenanalyse 
voor het ENA zélf kan ik in dit plaatje niet eisen, maar ze moet zeker ook 
gemaakt worden, want een negatieve uitkomst zou betekenen dat de 
ermee verbonden onderdelen in De Nieuwe Rand nutteloze inname van 
open ruimte betekenen. 

37, 41, 42, 43, 44, 46, 
50, 63, 66, 68, 71, 74, 
81, 85, 97,  

Wij stellen vast dat op de Keer twee verschillende claims gelegd worden: 
enerzijds binnen De Nieuwe Rand als zoekzone voor de klimaatgordel, 
wat wij prima vinden; maar tegelijk is de Keer zoekzone voor het ENA, 
wat compleet tegengesteld is aan belangrijke doelstellingen van De 

37, 41, 42, 43, 44, 46, 
50, 63, 66, 71, 74, 81 85, 
97 
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Nieuwe Rand. Dat is voor burgers die mee willen werken zoals deze 
publieke raadpleging een voorbeeld van verwarring scheppende 
complexiteit, wij vragen meer integratie.  
De Nieuwe Rand mikt terecht op de modal shift. Maar ik vrees dat het 
ENA maar voor een klein deel geschikt is voor watergebonden bedrijven 
– veel minder dan waar de overheid vaak mee schermt als argument. Het 
zoekgebied ligt immers tot meer dan anderhalve km landinwaarts t.o.v. 
het Albertkanaal. Daar zullen dan andere bedrijven komen, die  méér 
wegverkeer veroorzaken, wat loodrecht ingaat tegen de doelstellingen 
van De Nieuwe Rand. Ook op dit punt vragen wij onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek dat de nood aan klimaat-openruimte-
bedrijfszone berekent en afweegt.  

37, 41, 42, 43, 44, 46, 
50, 63, 66, 71, 74, 81, 
85, 97  

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit zijn ongenoegen over de plannen m.b.t. het toekomstige 
bedrijventerrein aan de Lage Keer. De bewoner haalt aan dat de 200 ha 
extra bedrijventerreinen niet vermeld worden in de toekomstvisie voor 
open ruimte van De Nieuwe Rand en wijst op de wisselwerking tussen 
het gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst en De Nieuwe Rand op 
vlak van mobiliteit. 

49 

Red de Keer signaleert dat deze veelheid van allemaal met De Nieuwe 
Rand vervlochten maar toch aparte onderdelen, deze saucissonering, 
een serieus probleem vormt voor deelname van burgers qua 
inspraak. 

68 

1. Uiteraard staan wij er 100% achter dat de Keer compleet zoekzone 
zou zijn voor de klimaatgordel, i.p.v. voor het ENA.  Wij stellen voor dat 
men op de veelvuldige oude stortplaatsen op de Keer een deel van de 
bossen zet conform het mooie en nuttige plan van minister Demir (“Zuhal 
Demir wil 256 stortplaatsen omvormen tot 485 hectare extra bos”).  
2. Consequent met wat punt 3.4 vermeldt: “Voor een aantal van deze 
andere processen is de ruimtelijke interferentie zodanig groot dat deze 
projecten als het ware samen met het complex project moeten worden 
vormgegeven”, stellen we daarom nog maar eens dat al deze 
projecten/plannen samen met het complex project in één omvattend 
geheel geïntegreerd moeten worden. Dat is duidelijker voor iedereen en 
zo vermijden we dubbeltellingen van beoogde compensaties en wordt 
duidelijker zichtbaar waar en hoe de noordoostelijke rand van Antwerpen 
zou kunnen veranderen. Zo ontdekken we tegenstrijdigheden tussen 
aannames en geplande functies, een noodzakelijke voorwaarde om er 
tijdig op te kunnen inspelen. 

68 

Samenvatting van de reacties: 
Bewoners uiten de bezorgdheid over plannen m.b.t. de Lage Keer en 
de huidige status hiervan, en halen aan dat er weinig groene ruimte 
overblijft in de omgeving. Er wordt gevraagd om de ruimte te vrijwaren en 
in te zetten op natuurbehoud. 

39, 41 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De inspraakreacties hebben betrekking tot het gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst (bedrijventerrein 
Lage Keer), als onderdeel van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De reacties uiten een 
bezorgdheid omtrent deze plannen, omwille van de impact op groene ruimte en bijkomende 
verkeersgeneratie. 
 
Een aantal reacties vermelden dat de plannen voor het bedrijventerrein Lage Keer gedateerd zijn, gelet 
op nieuwe ontwikkelingen, en vragen onafhankelijke wetenschappelijke prognoses inzake de nood aan 
nieuwe mobiliteitsinfrastructuren. Daarnaast wordt een onafhankelijke wetenschappelijke 
maatschappelijke kostenbatenanalyse gevraagd, die rekening houdt met de klimaatcrisis. Daarnaast 
wordt aandacht gevraagd binnen het complex project De Nieuwe Rand voor onderdelen van het project 
die betrekking hebben op het bedrijventerrein Lage Keer (een eventuele vijfde rijstrook op de E313 tussen 
Ranst en Wommelgem en de herinrichting van de Q8-parking). Er wordt gevraagd deze onderdelen ook 
te betrekken in de kostenbatenanalyse.  
 
Een aantal reacties vermelden dat op de Lage Keer twee claims worden gelegd: enerzijds binnen De 
Nieuwe Rand als zoekzone voor de klimaatgordel, anderzijds als zoekzone voor het ENA. Er wordt 
gesteld dat dit verwarrend werkt en de inspraak belemmert. Er wordt meer integratie gevraagd. Eén 
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reactie stelt dat al deze projecten moeten worden geïntegreerd in één omvattend geheel.  
Tot slot wordt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gevraagd dat de nood aan klimaat-openruimte-
bedrijfszone berekent en afweegt.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De ontwikkelingen voor het bedrijventerrein Lage Keer als onderdeel van het gebiedsprogramma 
Wommelgem-Ranst maken geen deel uit van voorliggend complex project. Deze worden onderzocht in 
een ander planproces. Er zal in ieder geval rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen. Deze 
ontwikkelingen worden beschouwd als beslist beleid, en maken bijgevolg onderdeel uit van de 
referentiesituatie van het complex project. Hiervoor wordt verwezen naar de beslissing van de Vlaamse 
Regering op 16 september 2022 omtrent het gebiedsprogramma ENA Wommelgem/Ranst.  Het is dus 
niet zo dat er vanuit het complex project een claim wordt gelegd op dit gebied, vermits het uitgangspunt 
is dat dit bedrijventerrein gerealiseerd wordt. Het effect van het bedrijventerrein op vlak van mobiliteit 
maakt bijgevolg ook deel uit van de referentiesituatie en wordt zo mee in beeld gebracht. Aan de hand 
van een sensitiviteitsanalyse wordt nagegaan wat de impact op het hoofdwegennet is in een situatie 
zonder de realisatie van het bedrijventerrein. Er wordt dus in beeld gebracht wat de mobiliteitsimpact van 
het al dan niet voorzien van de Lage Keer op het hoofdwegennet is. 
 
Binnen De Nieuwe Rand zullen verkeersmodelleringen worden opgesteld om in beeld te krijgen wat het 
oplossend vermogen is van nieuwe weginfrastructuur. Deze modelleringen hebben enkel betrekking tot 
nieuwe infrastructuur in kader van het complex project, en doen op geen enkele wijze uitspraak over de 
noodzaak omtrent het bedrijventerrein Lage Keer. Het gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst zal een 
afzonderlijk planproces volgen en dient de juiste onderzoeken uit te voeren en een openbaar onderzoek 
en publieke raadpleging te doorlopen om hieromtrent een beslissing te kunnen maken. Deze 
onderzoeken maken geen deel uit van voorliggend project. 
 
Binnen De Nieuwe Rand zal tevens een maatschappelijke kostenbatenanalyse worden opgesteld 
(MKBA). Binnen deze MKBA zal rekening worden gehouden met onderdelen die betrekking hebben tot 
De Nieuwe Rand. De herinrichting van de Q8-parking tot een aansluitingscomplex voor het 
bedrijventerrein is geen onderdeel van voorliggend project. Dit maakt deel uit van de referentiesituatie en 
is bijgevolg geen onderdeel van de MKBA. Indien een vijfde rijstrook noodzakelijk blijkt en wordt voorzien 
binnen voorliggend project, zal deze (en de mogelijkheid voor een op- en afrittencomplex) wel onderdeel 
uitmaken van de MKBA. De realisatie van bijkomende bedrijvenzones is eveneens geen onderdeel van 
het complex project. Onderzoek dat binnen De Nieuwe Rand wordt gevoerd zal dan ook geen conclusies 
omvatten die de nood aan klimaat-openruimte-bedrijvenzones afwegen. 
 
Het samenvoegen van alle projecten in één omvattend geheel zou leiden tot een heel omvangrijk project 
dat slechts moeilijk beheersbaar zou blijven, waarvan het heel moeilijk zou worden om te landen in één 
voorkeursoplossing. Daarom worden afzonderlijke projecten gedefinieerd, die ieder aan een eigen 
snelheid en volgens de meest gepaste procedure kunnen onderzocht worden. Uiteraard is een grondige 
afstemming met de andere projecten van groot belang. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Afstemming met de Oosterweelverbinding 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Waarom wordt er niet gewacht tot de Oosterweelverbinding volledig af 
is? Welke invloed heeft dit dan  op het verkeer? Moeten wij dan de vraag 
niet stellen of dit project A102 wel echt nodig is? 

28 

Eerst Ring en Singel aanleggen, dan pas A102 (anders is het geld op 
voor er iets bij de Ring is opgelost);  

32 

SRW/DRW 
De opsplitsing van de zuidelijke Ring in een stedelijke ringweg (SRW) en 
doorgaande ringweg (DRW) tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid 
wordt meegenomen in ieder scenario ondanks het feit dat dit onderzoek 
nog loopt en er nog geen beslissing is genomen rond een aantal cruciale 
punten zoals: 

 de ligging van de SRW en DRW ten opzichte van elkaar; 
 de juiste locatie van opsplitsing ringweg in een SRW en DRW; 
 de compactere vormgeving van de knopen; 
 de locatie en vormgeving van de complexen; 

A21 
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 de segmenten die in aanmerking komen voor overkapping. 

Deze uitgangspunten zullen bepalend zijn voor de verdeling van het 
verkeer over de SRW en de DRW, het benodigde aantal rijstroken en de 
mogelijkheden om bepaalde segmenten van de E313 als cut & cover 
tunnel aan te leggen. 
Aangezien er nog geen tijdshorizon is voor de realisatie van de 
SRW/DRW is het aangewezen om tijdens het geïntegreerd onderzoek 
rekening te houden met deze onzekerheid. Het Haventracé moet 
gerealiseerd kunnen worden rekening houdende met de huidige zuidelijke 
Ring. Bijgevolg hecht de stad veel belang aan een correcte 
sensitiviteitsanalyse met de huidige Ring in beide alternatieven en hun 
netwerkvarianten. 
Uit de AON blijkt dat er op- en afrittencomplexen op de A102 zullen worden 
onderzocht: 
 ter hoogte van de Houtlaan te Deurne 
  mogelijk ook ter hoogte van de Merksemsebaan te Wijnegem. 

Dit opdat (voornamelijk) vrachtververkeer – vanuit de bedrijventerreinen in 
Deurne, Wijnegem, Schoten en langs het Albertkanaal (Kanaalkant) – 
sneller het hoofdwegennet zou kunnen bereiken. Er wordt echter niet 
vermeld dat er voor de heraanleg van de R1 (onder het Albertkanaal) ter 
hoogte van het Sportpaleis eveneens een op- en afrit wordt voorzien in 
noordelijke richting, wat nu niet het geval is. Er dient bijgevolg 
onderzocht te worden wat de verkeersgevolgen zullen zijn van de aanleg 
van het nieuwe op- en afrittencomplex te Deurne-Merksem, voornamelijk 
voor het vrachtverkeer vanuit de Bisschoppenhoflaan en de Kanaalkant, 
en dit zowel bij de aanleg van A102 met een op- en afrittencomplex te 
Deurne, Houtlaan (Merksem, Merksemsebaan) als bij de niet-aanleg van 
de A102 (nul-optie). 

A9, 70  

 
 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties vermelden dat eerst de Oosterweelverbinding dient gerealiseerd te worden, alvorens 
de A102 wordt aangelegd.  
 
Eén reactie vermeldt dat er onvoldoende duidelijkheid is in beslissingen omtrent de realisatie van 
SRW/DRW op de zuidelijke Ring om deze te beschouwen als beslist beleid. Er wordt gevraagd hier een 
sensitiviteitsanalyse voor te voorzien, zodat kan ingeschat worden wat de effecten van het Haventracé 
zonder de opsplitsing van SRW/DRW. 
 
Tot slot wordt door een aantal reacties vermeld dat er geen rekening wordt gehouden met de heraanleg 
van de R1 ter hoogte van het Sportpaleis, waar een op- en afrit wordt voorzien in de noordelijke richting. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De Nieuwe Rand bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Wanneer een voorkeursbesluit 
genomen is, volgt nog een fase om het voorkeursalternatief verder uit te werken tot een concreet, 
uitvoeringsklaar project. Deze volgende fase zal eveneens enige tijd in beslag nemen. Indien er beslist 
wordt om de A102 te realiseren, zullen de werken ook gefaseerd uitgevoerd worden. In de tussentijd 
kunnen de Oosterweelwerken verder gerealiseerd worden. 
 
De impact van SRW/DRW op het functioneren van het Haventracé zal afgeleid worden uit de 
‘sensitiviteitstoets modal shift’. Deze sensitiviteitstoets is gedaan door het maximaal scenario (A102 als 
hoofdweg én verzamelweg + Nx) toe te passen in het Current Practice (CuP) scenario. Dit betekent dat 
wordt nagegaan wat de verkeerssituatie is indien een aantal aannames uit de referentiesituatie 
‘Routeplan 2030’ (RP) worden weggelaten (waaronder SRW/DRW). Omdat naast de aanname 
SRW/DRW ook nog andere aannames worden weggelaten, zal de evaluatie van het weglaten van de 
SRW/DRW eerder kwalitatief zijn. De bandbreedte die hier mogelijk mee gepaard gaat is echter te 
verantwoorden op het niveau van dit onderzoek. Zeker als we er rekening mee houden dat het praktisch 
onmogelijk is om alle verschillen tussen CuP en RP individueel te beschrijven, en het systeem 
SRW/DRW nog verder wordt verfijnd. 
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De referentiesituatie omvat alle ingrepen van de Oosterweelverbinding. De heraanleg van de R1 ter 
hoogte van het Sportpaleis is hier onderdeel van en wordt bijgevolg meegenomen in het onderzoek. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Afstemming met Leidingstraat 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Een van de ambities van het complex project is inzetten op bijkomende 
vernatting, maar als die natte gebieden bv. in de omgeving van de 
Leidingstraat Antwerpen-Geleen gesitueerd zijn en in de wetenschap dat 
de leidingenstraat enkel een aanduiding op kaart betekent dan zal er 
stelselmatig een leiding worden bijgeplaatst met mogelijke 
verdrogingseffecten. Ook voor die projecten dringt zich dus een goede 
afstemming op.  

A16 

De infrastructuurwerken houden rekening met de projecten pijpleiding en 
“ijzeren rijn”. Kan bij de uitwerking van de constructiewerken eveneens 
rekening gehouden worden met deze projecten, zodat een traject slechts 
eenmaal opengebroken wordt, in plaats van 3 opeenvolgende 
projecten. Zowel het milieu, de mobiliteit als de buurtbewoners kunnen 
hier baat bij hebben. 

1 

Alleen een leidingenstraat aanleggen als dito wordt aangetoond (dat de 
kosten worden terugverdiend). Bijv. het einddoel, het Ruhrgebied, zal 
waarschijnlijk sterk krimpen door te lage waterstanden in de Rijn e.a. 
noodzakelijke rivieren, en waarschijnlijk zal de veel energie-intensieve 
industrie er verdwijnen.  

32 

Indien de A102 en/of het 2de goederenspoor van en naar de Antwerpse 
haven niet zouden worden aangelegd, dient bekeken te worden of het 
project “Leidingenstraat” niet anders kan aangelegd worden dan thans 
voorgesteld.   

70 

Is er na zoveel jaren eindelijk duidelijkheid over de combineerbaarheid 
van de tweede spoorontsluiting, pijpleidingstraat en de eventuele aanleg 
van de A102 ? 

77 
 

Samenvatting van de reacties: 
Er dient nog bijkomend onderzocht te worden: een bundel met de A102 in 
een geboorde tunnel, met daaronder het goederenspoor in een 
geboorde tunnel en daarnaast de Leidingstraat. 

A9, 70 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner geeft aan dat de er geen begrip is voor de ligging van de 
Leidingstraat ter hoogte van Ertbrugge.  

24 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben betrekking tot het lopend planproces van de Leidingstraat. Er wordt vermeld dat een 
goede afstemming tussen beide projecten noodzakelijk is. Er wordt gevraagd of de A102, Leidingstraat 
(en bij uitbreiding Tweede Spoortoegang) samen gerealiseerd kunnen worden, zodat het traject slechts 
eenmalig opengebroken wordt.  
Een aantal reacties vragen op welke wijze de aanleg van deze infrastructuren gecombineerd kan worden. 
Is het mogelijk deze infrastructuren te stapelen? 
 
Reactie op de opmerkingen 
De Leidingstraat vormt een afzonderlijke project dat een eigen traject en timing volgt. Gezien de grote 
ruimtelijke interferentie wordt er wel nauw afgestemd tussen beide projecten. Binnen het complex project 
De Nieuwe Rand wordt nagegaan hoe deze infrastructuren gecombineerd kunnen worden, zodat de 
aanleg van een A102 geen hypotheek legt op het tracéalternatief van de Leidingstraat en de Tweede 
Spoortoegang in de reservatiestroken langsheen de E313. Er wordt tevens nagegaan op welke wijze 
deze infrastructuren gecombineerd kunnen worden (onder elkaar dan wel langs elkaar, …).  
 
Over het mogelijk samen aanleggen van 2 of 3 van deze projecten kunnen we nu geen uitspraak doen. 
Indien dit planologisch en budgettair mogelijk is, kunnen deze samen gerealiseerd worden.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
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Afstemming met Tweede Spoortoegang 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
De 2e spoorontsluiting en de leidingenstraat zijn in eerste instantie van 
groot belang voor verdere ontwikkeling van de Haven van Antwerpen, 
maar zijn ook zeer belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Samen met 
de A102 kunnen zij verhinderen dat grote hoeveelheden vrachttransport 
door de stad moeten, in dit geval niet door het om te leiden maar door het 
van de weg te halen. Hoewel losgekoppeld van het complex project De 
Nieuwe Rand, is de invloed van deze projecten zeer groot. 
Zij bepalen in grote mate de Modal Shift voor het vrachtverkeer. Het is niet 
duidelijk in hoeverre de aannames voor de Modal Shift voor de 
verkeersmodellen rekening houden met de realisatie van deze projecten. 
Daarom vragen wij om de aannames te verduidelijken alsook om de 
impact van het niet realiseren van deze verbinding mee te nemen in een 
sensitiviteitstoets, net zoals vooropgesteld voor het niet realiseren van 
een aantal ingrepen uit het Routeplan 2030. Dit moet toelaten een project 
uit te werken dat kan worden gerealiseerd ondanks eventuele 
onzekerheden wat betreft parallelle processen. 
Daarnaast vragen wij om tijdens het geïntegreerd onderzoek een kader uit 
te werken dat waarborgt dat de aanleg van A102, de 2e spoorontsluiting 
en de leidingenstraat elkaar niet hypothekeren, en zoekt naar 
optimalisaties door een gecoördineerde aanpak van de verschillende 
parallelle projecten. 

A21 

Graag onderzoeken (en bevestigen) hoe de besluitvorming rond het 
goederenspoor, de ongelijkgrondse kruising Oude Landen van TUC Rail, 
de pijpleidingenstraat en de infrastructuur van de Nieuwe Rand parallel 
kan lopen, zodat alle gevolgen van bijkomende infrastructuur tegelijk 
meegenomen worden. 

90 

De Tweede Spoorontsluiting vormt zoals gesteld geen onderdeel van dit 
Complex Project doch is wel verbonden. Er mag geen hypothekering 
gebeuren en de interferentie zal moeten worden onderzocht. 

A21 

Samenvatting van de reacties: 
Bewoners uiten bezorgdheid met betrekking tot de plannen van de 
Tweede Spoortoegang en de ondertunneling van woonwijken te Emblem. 
Er wordt gevraagd of een alternatief langs de E313 nog onderzocht wordt 
en, indien ja, waarom dit niet wordt weergegeven op de plannen. 

49, 89, 52 

Daarnaast is kappen ook een groot gevaar.  Want door het project te 
kappen in kleine stukjes, zonder prioriteiten en timing, kunnen de kleine 
stukjes zorgen dat mooie oplossingen voor andere problemen niet meer 
mogelijk zijn. Bvb. Het project van de ongelijkgrondse 
spoorwegkruising Oude Landen.  Door dit project door te laten gaan 
zonder de tweede spoortoegang, is enkel de bovengrondse oplossing 
mogelijk.  Wat een bovengrondse aansluiting naar Merksem 
noodzakelijk maakt.  Wat in Merksem het voordeel van een geboorde 
A102 volledig teniet doet.  Omdat de aansluiting van de 2de spoortoegang 
boven of naast de A102 dan moet gebeuren met een Cut en Cover.  Wat 
dan weer een effect heeft op de klimaatrobuustheid… 

58 

Indien we de AON en dus de doelstellingen van het traject van dit complex 
project serieus moeten nemen, dient de timing gerespecteerd te worden 
en mag er ondertussen geen project doorgaan dat een beslissende impact 
heeft op mogelijke uitvoeringsvarianten van de projecten die onderzocht 
worden.  Ik vraag dan ook om de uitvoering van het project 
“Ongelijkgrondse spoorkruising Oude Landen” uit te stellen tot dit 
samen met de 2de spoortoegang, de leidingenstraat en eventueel de A102 
kan uitgevoerd worden. Momenteel zorgt de timing van dit project dat een 
aantal onderzochte en haalbare alternatieven met minder negatieve 
impact op de leefbaarheid onmogelijk worden.  Het legt een ernstige 
beperking op aan de doelstellingen van het AON 

58 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie vermeldt dat het niet aanvaardbaar is dat men binnen De Nieuwe 
Rand zich moet neerleggen bij de ongelijkgrondse kruising van de 
Oude Landen. Dit project brengt nadelige gevolgen teweeg voor 

70 
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omwoners en het milieu en beantwoordt zo niet aan de doelstellingen van 
De Nieuwe Rand.  

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben allen betrekking tot de Tweede Spoortoegang tot de Port of Antwerp-Bruges. Een 
aantal reacties benadrukken het belang van goede afstemming tussen beide projecten, zodat deze 
elkaar niet hypothekeren. Eén reactie vraagt om de aannames die gemaakt worden rond de realisatie van 
dit project (en bij uitbreiding de Leidingstraat) te verduidelijken en een sensitiviteitstoets te voorzien 
inzake het niet realiseren van deze projecten.  
Een aantal reacties wijzen op het feit dat slechts één tracé voor de Tweede Spoortoegang wordt 
afgebeeld, ondanks dat er nog meerdere tracéalternatieven op tafel liggen. 
 
Een aantal reacties uiten een specifieke bezorgdheid omtrent de ongelijkvloersekruising van de Oude 
Landen (als onderdeel van de Tweede Spoortoegang). Er wordt vermeld dat een ongelijkvloerse kruising 
het voordeel van een tunnel voor de A102 volledig teniet doet en niet strookt met de doelstellingen die 
worden gesteld binnen het complex project.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De Tweede Spoortoegang vormt een afzonderlijke project dat een eigen traject en timing volgt. Gezien 
de grote ruimtelijke interferentie wordt er wel nauw afgestemd tussen beide projecten. Binnen het 
complex project De Nieuwe Rand wordt nagegaan hoe deze infrastructuren ruimtelijk gecombineerd 
kunnen worden, zodat de aanleg van een A102 geen hypotheek legt op het tracéalternatief van de 
Tweede Spoortoegang. Er wordt tevens nagegaan op welke wijze deze infrastructuren gecombineerd 
kunnen worden (onder elkaar dan wel langs elkaar, …). In het verkeersmodel voor de vervoerregio 
Antwerpen (het model dat in deze studie gebruikt wordt) is de groei van het vrachtverkeer van/naar de 
haven overgenomen uit het verkeersmodel van de haven zelf. In het model van de haven is rekening 
gehouden met de impact van de Tweede Spoortoegang en de Leidingenstraat. Een sensitiviteitstoets 
voor deze projecten maakt geen onderdeel uit van het onderzoek binnen De Nieuwe Rand en wordt niet 
voorzien.  
 
De ongelijkvloerse Kruising van de Oude Landen heeft een omgevingsvergunning en wordt beschouwd 
als beslist beleid. Dit project maakt onderdeel uit van de referentiesituatie en er zal als dusdanig rekening 
mee worden gehouden. De keuze die gemaakt wordt omtrent de ongelijkvloerse kruising hypothekeert 
geen oplossingsrichtingen voor de A102, waardoor er geen noodzaak is dit project stil te leggen. De 
doelstellingen die binnen De Nieuwe Rand worden gesteld zullen behaald dienen te worden in een 
situatie waar de ongelijkvloerse kruising van de Oude Landen deel van uitmaakt (als beslist beleid). 
 
Voor de Tweede Spoortoegang worden op dit moment nog 2 alternatieven onderzocht. Eén alternatief 
loopt parallel met de E313 en interfereert dus ook ruimtelijk met De Nieuwe Rand. Ook met dit tracé zal 
rekening worden gehouden en afgestemd worden. Waar nodig zal dit tracé toegevoegd worden op 
kaartmateriaal in de AON.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Opnemen van beide tracéalternatieven voor de Tweede Spoortoegang op relevant kaartmateriaal. 

 
Afstemming met Knoop Oost 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Hoewel er in de nota wordt verwezen naar het onderzoek voor de 
herinrichting van Knoop Oost, wordt niet aangegeven welke 
uitgangspunten er hiervoor worden meegenomen. Graag een 
verduidelijking en een voorstel voor verdere afstemming bij de 
uitwerking van het project. 

A21 

Het ontwerp van de E313 ter hoogte van de aansluiting met de 
Antwerpse ring moet goed worden afgestemd op het nieuwe ontwerp 
dat die Ring zal krijgen in het Oosterweelproject (en dat is ondergronds) 

A25 

Samenvatting van de reactie: 
De bewoner uit de bezorgdheid over de timing tussen het ontwerp van 
knoop Antwerpen-Oost en het goedkeuringsproces voor de varianten 
voor segment E313-West binnen het project De Nieuwe Rand. Er wordt 
gevreesd dat het ontwerp van de knoop niet ver genoeg zal staan op het 
ogenblik dat het voorkeursbesluit genomen dient te worden, waardoor er 

98 



   

 

37 
 

geen beslissing zal genomen kunnen worden over het segment E313 
west. 
De eerste verkennende aanzet van Knoop Oost staat nog helemaal niet op 
punt op gebied van verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en 
ruimtelijke impact: krapte bij de aansluiting van de E313, overschrijden van 
de ruimtelijke randvoorwaarden, ontoereikende bochtstraal en snelheid 
(zelfs een ontwerpsnelheid van 70 km/uur is er problematisch), enz. De 
werkbanken knoop Oost moeten nog starten. 

98 

We dringen er ook sterk op aan dat er binnen De Nieuwe Rand voldoende 
onderzoekscapaciteit wordt gevonden om samen met de ontwerpers 
van de Ring de beide varianten, E313-W op +1 en op -1 tot in de knoop 
Antwerpen Oost, grondig te bestuderen. “ 

98 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben betrekking tot de afstemming met de Knoop Oost (aansluiting van de E313 west op 
de R1). Eén reactie vraagt om te verduidelijken welke uitgangspunten meegenomen worden. Een andere 
reactie uit de bezorgdheid over de timing van het onderzoek naar Knoop Oost en meldt dat deze 
achterloopt, waardoor een beslissing over het segment E313 west mogelijk zal uitblijven binnen De 
Nieuwe Rand. Er wordt gevraagd om voldoende afstemming te voorzien. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Er wordt regelmatig afgestemd met het planproces voor Knoop Oost. Beide trajecten worden maximaal 
op elkaar afgestemd. Hierbij worden zo weinig mogelijk hypotheken gelegd vanuit het ene op het andere 
project. Wanneer dit toch op tafel ligt, zal dit uitgebreid besproken worden met alle actoren. Er wordt 
uitgegaan van de beschikbare plannen, zowel een variant op +1 als op -1 voor Knoop Oost zal grondig 
onderzocht worden.. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Afstemming met Logistiek Park Schijns 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
De voorziene ingrepen maken de aanleg van de Nx extra urgent en 
noodzakelijk. De aanleg van het op- en afrittencomplex aan Logistiek 
Park Schijns (LPS) kan maar mits de simultane aanleg van de Nx. 

A11, A13 

Het alternatief met de Nx aan de zijde van de haven (tracé 5) kan de 
ontwikkeling van het logistiek park hypothekeren aangezien enerzijds 
de grootte van de kavels zou kunnen beperkt worden en anderzijds de 
multimodale ontsluiting tussen het park en het bestaande spoor hierdoor 
beperkt zouden kunnen worden. In het onderzoek moet dergelijke impact 
zeker aan bod komen en moet er rekening gehouden worden met het 
voorbehoud van de stad Antwerpen om de ontwikkeling van het logistiek 
park te vrijwaren. 

A21 

In de AON staat dat de ontsluiting per spoor van LPS nog in onderzoek is.  
Ontsluiting via het is ook niet mogelijk aan het LPS.  Momenteel is enkel 
vrachtvervoer zeker aan het LPS.  Dit is niet multimodaal en voldoet al 
zeker niet aan de voorwaarden van de modal shift.  Toch worden 
verschillende mogelijke tracés van Nx aangesloten op het LPS.  Het kan 
best zijn dat het LPS opgenomen is in het RUP van de haven, maar de 
vervoersvraag op de rechteroever is gedurende de afgelopen jaren 
aanzienlijk gewijzigd.  De focus van eventuele aansluitingen leggen op 
een logistiek park dat tot op heden niet voldoet aan de voorwaarden 
van de modal shift, lijkt mij zeer voorbarig. 

72 

We onderstrepen het belang van de passage dat “er zal worden 
onderzocht op welke manier in het netwerk kan worden ingegrepen om tot 
een aanvaardbare oplossing te komen. De aansluiting van Nx op A12 
wordt onderzocht. En ook de aansluiting met Logistiek Park Schijns (LPS), 
dat als randvoorwaarde wordt meegenomen, wordt in het ontwerpend 
onderzoek opgenomen.” De verbinding met het LPS is een noodzaak 
opdat de Nx zijn functie optimaal kan gebruiken. Voor de lokale 
werkgelegenheid is deze verbinding een toekomstgerichte oplossing. 

55, 57 
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OA15 Onderliggend wegennet: Graag onderzoek naar welk verkeer er 
juist verwacht wordt in het kader van de ontsluiting van het (eventueel 
toekomstig) Logistiek Park Schijns.   

83 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben betrekking tot de plannen voor de aanleg van het Logistiek Park Schijns (LPS). Een 
reactie stelt dat het op- en afrittencomplex aan Logistiek Park Schijns pas kan indien simultaan de Nx 
wordt aangelegd. Een andere reactie stelt dat een tracéalternatief voor de Nx, waarbij deze deels aan de 
zijde van de haven komt te liggen, de ontwikkeling van het logistiek park hypothekeert. Er wordt gevraagd 
te onderzoeken welk verkeer verwacht wordt in kader van het LPS. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De realisatie van het Logistiek Park Schijns wordt beschouwd als beslist beleid, net zoals de realisatie 
van het bijhorende op- en afrittencomplex. In de referentiesituatie van dit project wordt dus uitgegaan van 
de aanwezigheid van het LPS en het op- en afrittencomplex. Dit op- en afrittencomplex kan aangelegd 
worden zonder de realisatie van de Nx en aangepast worden indien de Nx wordt aangelegd. Dit hoeft niet 
simultaan te gebeuren.  
 
Voor ieder tracéalternatief van de Nx zal onder andere nagegaan worden wat de ruimtelijke impact is. 
Indien één van de tracéalternatieven een ruimtelijke impact heeft op het LPS, zal dit zo in beeld worden 
gebracht. Uiteraard zal zoveel als mogelijk getracht worden de ruimtelijke impact te beperken, zodat 
ontwikkelingen van het LPS niet gehypothekeerd worden.  
 
Het Logistiek Park Schijns volgt een apart proces en zal niet onderzocht worden binnen dit complex 
project. Het onderzoek naar de verkeersgeneratie van dit logistiek park zal niet binnen De Nieuwe Rand 
plaatsvinden. De Nieuwe Rand houdt enkel rekening met de mogelijke verkeersgeneratie in de 
referentiesituatie. Aan hand van de netto oppervlakte aan logistieke activiteiten wordt een prognose 
opgemaakt van de verkeersgeneratie van LPS (naar analogie met verkeersgeneratie van gelijkaardige 
projecten).  
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Afstemming met overige lopende planprocessen  

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
In Hoofdstuk 6 op p. 122 moet er voor dit deelgebied goed afgestemd 
worden met de parallelle werkgroep Integraal Project Groot Schijn. 

A21 

Met betrekking tot kaartmateriaal en informatie: op p.47 van de 
alternatievennota wordt verwezen naar diverse SBP’s relevant voor het 
studiegebied. Het SBP Antwerpse haven ontbreekt in de opsomming. 

A21 

In de inleiding op p. 23-26 wordt enkel Klimaatplan Vlaanderen, de 
Provinciale Klimaatplannen, Waterplannen en Groenplannen vermeld. Er 
wordt geen vermelding gemaakt van Klimaatplan 2030 Antwerpen 
(mitigatie en adaptatie). Dit vormt een bijkomend kader voor de delen van 
het projectgebied binnen de grenzen van de stad Antwerpen. 

A21 

In hoofdstuk 6 onder titel ‘CO2 captatie en hitte’ is het nodig om te 
duiden hoeveel ha nieuw bos of bomen er worden beoogd om de 
impact te kunnen kwantificeren van het klimaatbos in functie van hitte-
bestrijding en CO2 captatie, of althans een grootteorde of vork te 
kennen. De operationalisering van dit plan, en de aanplant van nieuwe 
bomen kan ook een duw in de rug krijgen door te verwijzen naar de 
concrete ambities die alle steden en gemeenten (waaronder stad 
Antwerpen) heeft t.a.v het Lokaal Energie- en Klimaatpact (één boom 
extra per Vlaming tegen 2030) en het financieren via het 
boscompensatiefonds. Hoewel de stad het goed vindt dat mogelijke 
winsten wat betreft CO2 captatie en hittebestrijding worden 
meegenomen, mogen de ambities op dit vlak de primaire doelstellingen 
op vlak verbetering van de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en 
bereikbaarheid van het projectgebied niet in het gedrang brengen. 

A21 

“In hoofdstuk 6 onder titel ‘Hitte en Klimaatassen’ (p. 100) zet Stad 
Antwerpen via het Klimaatplan 2030 in op klimaatassen. Het 
voorgestelde klimaatbos kan aanzien worden als een klimaatas. 
Mogelijk kunnen een aantal principes of opportuniteiten uit het 
concept klimaatas worden toegevoegd in de concrete uitwerking (v.b. 

A21 
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deel centrum) zoals het bereik (zachte netwerken) van klimaatbos via 
woonkernen, klimaatbos als corridor voor zachte mobiliteit, ecologische 
stapstenen en connecties met groengebieden in de woonkernen en 
districten, inrichting van corridor als ventilatie-as of verkoelende as...” 
Hieronder worden nog een aantal opmerkingen geformuleerd en linken 
gelegd met reeds lopende gemeentelijke initiatieven.  
De AON formuleert in ambitie 9: klimaatadaptatie het volgende:  
“De Nieuwe Rand verhoogt de weerbaarheid van de omgeving tegen de 
gevolgen van klimaatverandering (droogte, fluviale en pluviale 
overstromingen) door het verhogen van infiltratiemogelijkheden en het 
waterbergend vermogen in de regio. Voorname waterbergingsgebieden 
in de regio zijn de valleien van waterlopen en enkele grotere, natte 
polderclusters.”   
 
Voor de gemeente Brasschaat komen daarbij de Vallei van de Kaartse 
beek en de Vallei van de Laarse beek naar voren. Ook de antitankgracht 
is hier een belangrijke waterloop voor waterberging. Hier zijn al lopende 
initiatieven die bijdrage tot het realiseren van deze ambitie. Namelijk 
voor de vallei van de Kaartse Beek is reeds een Masterplan in 
samenwerking met de provincie Antwerpen.    
 
Voor de vallei van de Laarse Beek werd in het verleden samen met de 
provincie en de gemeente Schoten reeds een PRUP Het Leeg – 
Rietbeemden opgemaakt. Echter is dit PRUP vernietigd. Verder in het 
advies komen we graag terug op de opportuniteiten die in deze zone zich 
bevinden. 

A14 

In bijlage 1 worden de beoordelingsfiches verzameld. Onder OA29 
lopende planprocessen staat een tabel met lopend 
planproces/initiatief/project.  Bij nummer 48 verschillende RUP’s worden 
een aantal RUP’s opgelijst van de gemeente Brasschaat:   

48.1. PRUP Leeg (Brasschaat)  
Het PRUP Leeg-Rietbeemden was een provinciaal RUP over het 
grondgebied van de gemeenten Brasschaat en Schoten. Echter werd het 
RUP op 5 november 2019 vernietigd.  
 
In de gebiedsvisie voor de Klimaatgordel worden enkele doelstellingen 
naar voor geschoven die volledig aansluiten bij de visie die is 
neergeschreven in het vernietigde PRUP Het Leeg-Rietbeemden. Het 
Leeg-Rietbeemden is gelegen op grondgebied Brasschaat en Schoten, 
en bevindt zich ten noorden van de E19, ten oosten van de Elshoutbaan 
(N121), ten zuiden van de Miksebaan en ten westen van de E10-plas. De 
provincie maakte voor deze zone in 2013 een PRUP op met drie 
belangrijke uitgangspunten: het vrijwaren van de open ruimte in het 
signaalgebied, de mogelijkheid tot herwaardering van de beekvallei van 
de Laarse Beek en de mogelijkheid tot het aanleggen van een 
bovenlokale (alternatieve) fietsroute. Hiertoe werd 
woonuitbreidingsgebied en gebied voor sociale woningbouw (BPA) 
herbestemd. Finaal werd dit PRUP vernietigd door de RvS omdat er na 
het openbaar onderzoek nog een planwijziging t.h.v. het golfterrein 
gebeurde waarmee binnen de MER geen rekening werd gehouden.  
 
Er ligt hier dus een opportuniteit op tafel, m.n. het opnemen van de 
herbestemming van Het Leeg-Rietbeemden binnen het complex project 
in uitvoering van de gebiedsvisie Klimaatgordel. De sterkte ligt in het feit 
dat voor dit gebied al een volledige gebiedsanalyse, een grondig 
(water)onderzoek en een uitgewerkte, door de gemeenten gedragen visie 
op tafel liggen. Eventueel zijn er binnen het complex project nog verfijnen, 
aanvullingen, … van het plan mogelijk.   
 
48.4. De Parken (Brasschaat)  
De vraag wordt gesteld over welk lopende planproces/initiatief/project dit 
gaat. De gemeente is niet op de hoogte van een 
planproces/initiatief/project met deze naam.   

A14 
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48.3. RUP Kernversterking (Brasschaat) 
De volledige naam van het RUP is RUP Kernversterking, detailhandel en 
wonen. Er wordt gevraagd de volledige naam toe te voegen aan de 
documenten.  
In bijlage 5 worden de juridische en beleidsmatige context verzameld. 
Onder 2.3.3. wordt een overzicht met figuur weer gegeven van de 
gemeentelijke RUP’s. In dit overzicht wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen reeds gefinaliseerde RUP’s en RUP’s in opmaak. Het is 
aangewezen om hier een onderscheid in te maken.   
 
Voor de gemeente Brasschaat zijn volgende RUP’s nog in opmaak:   
 RUP Bellenhof  
 RUP Withof  
 RUP Kernversterking, detailhandel en wonen  
 RUP Woonparken  

Tijdens de trajecten zal ook steeds de bestaande stedenbouwkundige 
context onder de loop worden genomen en kunnen bestaande 
instrumenten (BPA’s en RUP’s) opgeheven worden. Het is tijdens het 
traject van belang om steeds met de actuele gegevens te werken.  

A14 

OA. 29. Lopende planprocessen (B1-105/B1-106)  
Extra toe te voegen aan lopend planproces:   
 Grenspark Kalmthoutse Heide als kandidaat Nationaal Park 

o Versnippering van de natuur tegengaan.  
o Bescherming natuurgebied en uniformiteit van beheer 
o Opportuniteiten om natuurgebieden te verbinden (verhogen 

robuustheid)  

Na goedkeuring subsidieproject misschien nog toe te voegen. Status 
subsidiedossier opgevraagd.   
 PDPO project: “Onze (antitank)gracht”  

o Verbinding klein en groot schietveld. Met mogelijkheid verlegging 
buurtweg zodat fauna beter kan migreren. 

A14 

Bij OA29 (B1-105-106) staat een opsomming van planprocessen 
/initiatieven /projecten om mee af te stemmen. De opmaak van een 
masterplan in het kader van de kandidatuur van het Grenspark 
Kalmthoutse Heide als nationaal park dient daar toegevoegd te worden. 

A16 

Binnen de opsomming van de lopende planprocessen (p.105) geven 9.1 
en 9.2 een ietwat vertekende weergave van het onderwerp. Het betreft 
één geïntegreerd project, en zou als volgt moeten worden 
geformuleerd: “Ontwerpend onderzoek naar ecologische verbinding 
tussen Bospolder en Oude landen met potentiële fietsconnectie op 
Transcontinentaalbrug.”  
Binnen het gebiedsprogramma Groen Kruis behoren ook projecten 15, 
16, 17, 21. Deze zouden dus vermeld moeten worden als 9.2 t.e.m. 9.5.  
De tabel dient ook aangevuld te worden met het Integraal Project Groot 
Schijn: een samenwerking tussen het Bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken, Groen Kruis en Regionaal Landschap de 
Voorkempen.  

A15 

Een afstemming op de visies rond hemelwaterafvoer opgenomen in 
gemeentelijke hemelwaterplannen dient voorzien te worden met ook 
aandacht voor de pluviale overstromingen (zie 
www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn).   

A16 

Graag ook meenemen in het onderzoek: de plannen voor een 
ongelijkgrondse kruising Oude Landen van TUC Rail. Graag ook nog 
toevoegen aan de lopende planprocessen en – initiatieven: 
uitbreidingsplannen Main Hub Lineas en de plannen voor 
doortrekken van grensoverschrijdende goederenspoorlijn 11. 

90 

http://www.waterinfo/
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Het provinciaal project ‘Groen Kruis’ wordt nergens vermeld, terwijl dit 
initiatief al volop voorstellen uitwerkt tot vergroening van de omgeving 
van de reservatiestrook. Deze voorstellen dienen getoetst te worden aan 
de doelstellingen van De Nieuwe Rand. 

A9 

Advies uit te brengen over de alternatievenonderzoeksnota van het 
project De Nieuwe Rand: de planologische herbestemming van de 
KMO-zone aan de Wijnegemsteenweg 110 dient meegenomen te 
worden in het verdere onderzoek. 

A12 

Het complex project heeft heel wat raakvlakken met het provinciale 
ruimtelijke beleid. In de processtructuur is hiervoor de nodige afstemming 
voorzien.   
In de fase van het alternatievenonderzoek wijzen we op een aantal 
relevante thema’s:  

 Een ecologisch netwerk uitbouwen is één van de zeven 
strategieën in het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan 
Antwerpen in opmaak.   

 Het provinciaal klimaatplan Plan Vandaag formuleert provinciale 
klimaatdoelstellingen.  

 Het gebiedsprogramma Groen Kruis heeft veel 
aanknopingspunten binnen het complex project en zijn reeds 
sterk op mekaar afgestemd.  

A15 

Elia vraagt dat in het projectdossier rekening wordt gehouden met de 
aanwezigheid van hogervermelde hoogspanningslijnen, 
hoogspannings -en signalisatiekabels en hoogspanningsstations 
welke zich in de bovenvermelde gebieden situeren.   
 
Wij vragen dan ook om de hoogspanningsinstallaties te willen opnemen 
in de verdere ontwikkelingsplannen (RUP, BPA,…), zodat enerzijds deze 
installaties in de mate van het mogelijke in stand gehouden kunnen 
worden en er anderzijds rekening gehouden wordt met de geldende 
veiligheidsvoorschriften in latere stedenbouwkundige voorschriften.   

A19 

Geachte, Fluxys Belgium is op verschillende locaties in het projectgebied 
(onder anderen in de omgeving van onze luchtbakens 653 en 654, U71A, 
U68, 92K, 90K en R34).  Fluxys Belgium vraagt om rekening te houden 
met haar gasvervoerinstallaties bij opmaak van de projectplannen 
zodat de integriteit en ligging van haar gasvervoerinstallaties ten allen 
tijde kan bewaard blijven.   

A23 

Bijkomende vragen en opmerkingen bij het AON De vragen en 
opmerkingen beperken zich tot de zone Ekeren van het deelgebied 
Noord en zijn zaken die ik niet teruggevonden heb in de voorliggende 
AON. Hiaten Ik vind 2 projecten niet terug in de AON.   
(1) Warmtenetwerk: https://www.boortmalt.com/nl/warmtenetwerk-
antwerpen-noord  
(2)Nieuw knooppunt A12 Kloosterstraat 
https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-omgeving-
kloosterstraat-ekeren 
Het warmtenetwerk werd wel vermeld op de infomarkt, maar is niet 
opgenomen in de nota. 

58 

Onderzoeksaspect Lopende Planprocessen en -initiatieven: 
Deelgebied Noord: toevoegen van ontwikkeling Opstalvallei (zoals 
bepaald in GRUP Afbakening Zeehavengebied), Groenplan Stad 
Antwerpen, Waterplan Stad Antwerpen, Klimaatplan Stad 
Antwerpen en kijken wat het lopend planproces van 
Goederenspoorlijn 11 is. 

A7 

Benutting mogelijkheden voor buisleidingen  
Maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van o.a. 
de energietransitie, grondstoffentransitie en de mobiliteitstransitie raken 
steeds meer in een stroomversnelling. Buisleidingen kunnen hieraan een 
waardevolle bijdrage leveren. In Nederland is het project Delta Corridor 
‘Connecting Industries’ in voorbereiding. De Delta Corridor beoogt 
ondergronds transport  van duurzame energiedragers en (circulaire) 
grondstoffen tussen Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot (Geleen) en 

A20 

https://www.boortmalt.com/nl/warmtenetwerk-antwerpen-noord
https://www.boortmalt.com/nl/warmtenetwerk-antwerpen-noord
https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-omgeving-kloosterstraat-ekeren
https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-omgeving-kloosterstraat-ekeren
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Noordrijn-Westfalen ten behoeve van de industrie. Het gaat om waterstof, 
CO2, (bio)LPG, en (synthetisch) propeen. Daarnaast wordt gekeken naar 
ammoniak, andere circulaire grondstoffen en een gelijkstroomverbinding 
in de corridor. De aansluiting van de Delta Corridor met Antwerpen 
wordt onderzocht. In het bestaande trilateraal overleg tussen Duitsland, 
België en Nederland wordt dit besproken. Dit zou kunnen betekenen dat 
er mogelijk nieuwe buisleidingen bijkomen tussen Rotterdam en 
Antwerpen. Verdere afstemming hierover is wenselijk. 
BIJLAGE 5 – Beoordelingsfiches Juridische en beleidsmatige context 
(blz. 190) Het Departement Landbouw en Visserij stelt vast dat de 
herbevestigde agrarische gebieden niet zijn opgenomen in de 
overzichtstabel. Het betreft immers de beleidsmatige herbevestigingen 
van de bestaande  plannen van aanleg voor de agrarische en natuurlijke 
structuur. Het beleid binnen de herbevestigde agrarische gebieden is 
vastgelegd in de beslissing van de Vlaamse  Regering van 3 juni 2005. In 
de tweede en huidige omzendbrief RO/2010/1 wordt de beleidsvisie van 
de  Vlaamse Regering ten aanzien van de gemeentelijke, provinciale en 
gewestelijke planningsinitiatieven in de  herbevestigde agrarische 
gebieden weergegeven.  Principieel worden er geen gewestelijke 
planningsinitiatieven genomen voor het omzetten van  
landbouwbestemming naar andere bestemmingen, tenzij anders bepaald 
in de beslissing en binnen de  beleidsmarge. De omzendbrief 
RO/2010/01 stelt dat “de goedkeurende en adviserende instanties binnen 
de Vlaamse  overheid deze beleidsvisie laten doorwerken in hun 
argumentatie bij de beoordeling van  planningsinitiatieven die deze 
agrarische bestemming zouden wijzigen” en dat “bij de beoordeling van 
de  aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor niet-
agrarische functies in deze gebieden bij de  advisering en besluitvorming 
echter wél voldoende terughoudend opgetreden moet worden, teneinde 
een  aantasting van de ruimtelijk-functionele samenhang van de 
agrarische structuur te vermijden”. 

A21 

Het gebiedsprogramma Groen Kruis heeft veel aanknopingspunten 
binnen het complex project en zijn reeds sterk op mekaar afgestemd. 
Onderstaand kunnen nog enkele aanvullingen worden geformuleerd:  
Binnen de Ontwerpverkenning wensen we bij Rozemaai – Ekeren (p.96) 
graag aanvullen dat het ontwerpend onderzoek binnen het 
gebiedsprogramma Groen Kruis over meer gaat dan enkel de 
Transcontinentaalbrug, maar zoekt naar een volwaardige ecologische 
verbinding tussen Bospolder en de Oude Landen.  

A15 

De AON formuleert in ambitie 10: versterken van de open ruimte in de 
Rand:  
“De Nieuwe Rand draagt bij tot een kwalitatieve versterking van het 
groenblauwgele netwerk (klimaatgordel) in functie van koolstofopslag 
onder andere door:  

 De ontwikkeling van schakels of missing links tussen aanwezige 
ecologische  en landschappelijke gehelen; 

 De uitbouw van grotere en aaneengesloten natuur- en 
bosgebieden; 

 De ontwikkeling van nieuwe natte natuur;  
 De integratie en versterking van de robuuste agrarische ruimte 

binnen het  landschap.  

Als we kijken naar de ecologisch systemen heeft de gemeente 
Brasschaat reeds wat onderzoek gedaan in een aantal RUP’s die zij 
vandaag aan het opmaken zijn. Voor de twee kasteeldomeinen RUP 
Withof en RUP Bellenhof  wordt gekeken hoe men de kasteeldomeinen 
en met erfgoedwaarde een duurzame toekomst kan geven. Daarbij wordt 
naast het bebouwde ook veel aandacht gegeven aan het groen dat 
vandaag aanwezig is op de sites.   
Als we naar een grotere schaal kijken werden de groenstructuren binnen 
de onderzoeksfase van de RUP’s Woonparken in de gemeenten 
Schoten, Brecht, Schilde en Brasschaat reeds in kaart gebracht. Dit zijn 
reeds waardevolle gegevens die aansluiten bij voorgaande ambitie. De 

A14 
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doelstelling binnen de RUP’s is dan ook om het bestaande groen zoveel 
mogelijk te bewaren, maar ook te kunnen inzetten op versterking.   
Het Regionaal Landschap de Voorkempen (RLDV) voerde in 2018 in 
opdracht van de provincie Antwerpen, Vlaamse milieumaatschappij en 
de betrokken gemeenten (Stabroek, Kapellen, Brasschaat,  Brecht, 
Schoten, Schilde, Ranst) een aantal taken uit rond de Antitankgracht. Het 
goedgekeurde landschapsbeheerplan (geldigheidsduur: 06/03/2008 – 
06/03/2035 ) en de integraalstudie recreatieve ontsluiting 
Antitankgracht ( Anteagroep -datum uitgifte: 13/7/2011) werden 
gescreend door RLDV. 

36 

De plannen van de geplande heraanleg van de Leugenberg dienen ook 
ter beschikking te worden gesteld.    

51, A18 

Jaren geleden hebben jullie de Leugenberg bocht voor een klein stukje 
rechtgetrokken, op het zelfde moment de oprit richting Antwerpen thv 
Bunderdijk afgeschaft, voor welke reden is mij niet duidelijk geworden na 
het infomoment te Hoevenen op 21/09/2022. Maar kan u wel zeggen dat 
een klein klaverblad het verkeer naar A’pen wel kon blijven opvangen, 
waar het nu in Stabroek de autosnelweg op moet rijden, of in Ekeren te 
Leugenberg. 

25 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt zich vragen bij de plannen in verband met de afrit 
Leugenberg en de Kloosterstraat. 

102 

Wij willen ook wijzen op de A12 die in het GRUP Afbakening 
Zeehavengebied is aangeduid als harde grens tussen het 
zeehavengebied en de omgeving.  Het Haventracé moet voor een groot 
aandeel  haven gerelateerd verkeer verwerken. Infrastructurele ingrepen 
moet volgens ons dan ook aan de  havenzijde van de A12 en niet in het 
poldergebied.  

104, A18 

Ambitie01 (p31): op de kaart staat de N11 Kapelsesteenweg mee 
aangeduid. De plannen hiervoor zijn in opmaak en gaan binnenkort naar 
omgevingsvergunningsaanvraag. Indien er nog elementen dienen 
meegenomen te worden, moeten deze zeer snel worden doorgegeven. 
Hoe zien jullie dit?  

A14 

Ambitie05 (p36): Afstemming met Routeplan 2030 is zeer belangrijk om 
te voorkomen dat er dubbel werk gebeurd of er tegenstrijdigheden 
ontstaan.  Zijn er actoren vanuit beide projecten vertegenwoordigd op 
elkaars werkbanken? 

A14 

Tot op heden is er weinig duidelijkheid over hoe ver het staat met de 
uitwerking van de modal shift.  Er stroomt geen informatie door over 
de resultaten die er geboekt worden in Routeplan 2030.  Een update 
over de voorstellen van Routeplan 2030 aan de leden van de werkbanken 
lijkt mij aangewezen.  Momenteel is er een gebrek aan transparantie.  In 
de AON staat dan ook bijna niets vermeld over de modal shift en gaat het 
enkel over nieuwe infrastructuur.  Voorlopig beantwoordt het document 
volgens mij daarom niet aan de doelstellingen van het complex project.  
Modal shift is een voorwaarde! 

72 

Er dient bij het bepalen van de (her) bestemmingen van de zone A102 
rekening te worden gehouden met het feitelijke gebruik van de 
gronden. Zo is de reservatiestrook A102 te Schoten, tussen de wijken 
Amerlo en Winkelstap, palende aan de Calixberghedreef, volgens het 
gewestplan bestemd als landbouwgrond. In 1983 werd echter een strook 
grond met een diepte van 25 m door de Belgische Staat verkocht aan de 
aanpalende eigenaars van de wijk Winkelstap te Schoten, met als 
bestemming “tuinuitbreiding”. De gewijzigde bestemming werd echter 
nooit aangepast. Mogelijk dient hieromtrent een RUP worden voorzien? 

70 

Buiten deze ambities is er onder andere eveneens het recent 
bijgestelde gebiedsprogramma ‘ENA  Wommelgem/Ranst’ (en de 
groenpool Antwerpen), nieuwe lokale bedrijven terreinen (o.a. 
Stabroek, en  Kloosterveld/de Zwaan) dat bijkomend een aanzienlijke 
impact zal genereren op het beschikbare  landbouwareaal binnen 
deze zone.  

A22 

 
Inhoud van de opmerkingen 
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Een heel aantal reacties vermelden lopende planprocessen en -projecten die nog dienen te worden 
opgenomen in de AON of die aangepast dienen te worden in de AON.  Een aantal andere reacties hebben 
vragen of opmerkingen met betrekking tot specifieke planprocessen of projecten.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De aangereikte plannen en processen die nog ontbreken in de AON zullen opgenomen worden. Met deze 
plannen en processen zal ook afstemming voorzien worden. Het Routeplan 2030 vormt eveneens een 
lopend planproces waarmee afgestemd dient te worden. Deze afstemming is voorzien via verschillende 
platformen. Zo maakt vertegenwoordiging van de Vervoerregio deel uit van het projectteam, het 
stuurcomité en de werkbank, waardoor afstemming gegarandeerd wordt. Voor resultaten inzake de 
uitwerking ervan, wordt verwezen naar de Vervoerregio. 
 
Voor de reactie wat betreft de N11 Kapelsesteenweg worden geen elementen vanuit het complex project 
aangereikt voor de omgevingsvergunningsaanvraag. Indien nodig zal er afgestemd worden met de 
procedure voor deze omgevingsvergunningsaanvraag. De plannen met betrekking tot de Leugenberg 
maken geen deel uit van voorliggend project, deze zijn raadpleegbaar via de website van het Agentschap 
Wegen & Verkeer (https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-omgeving-kloosterstraat-ekeren). 
 
Wanneer onderzocht wordt welke ruimtelijke functies eventueel geraakt worden door de aanleg van de 
A102, zal zeker rekening worden gehouden met het feitelijke gebruik van de gronden. Er zal binnen De 
Nieuwe Rand evenwel geen RUP worden opgemaakt om deze bestemming te wijzigen. Dit valt buiten de 
scope van het complex project, hier dient een apart proces (lokaal planproces) voor opgesteld te worden. 
 
Er zal binnen het project rekening worden gehouden met de bepalingen van het GRUP Afbakening 
Zeehavengebied. Het is echter niet omdat de grens van de Haven hier ligt, dat het onmogelijk is om de 
A12 uit te breiden naar het oosten. De effecten van alle situaties zullen onderzocht worden en 
meegenomen worden in de afweging.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Opnemen van volgende lopende planprocessen in OA29: 

 Integraal Project Groot Schijn; 
 Ontwikkeling Opstalvallei; 
 Groenplan Stad Antwerpen; 
 Waterplan Stad Antwerpen; 
 Klimaatplan 2030 Antwerpen; 
 Grenspark Kalmthoutse Heide als kandidaat Nationaal Park; 
 PDPO project: “Onze (antitank)gracht”; 
 Masterplan Vallei van de Kaartse Beek; 
 Warmtenetwerk Antwerpen Noord; 
 Nieuw knooppunt A12 Kloosterstraat; 
 Gemeentelijke Hemelwaterplannen; 
 Groen Kruis; 
 Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan Antwerpen; 
 Provinciaal klimaatplan Plan Vandaag; 
 Gasvervoerinstallaties Fluxys; 
 Hoogspanningslijnen, hoogspannings -en signalisatiekabels en hoogspanningsstations; 
 Uitbreidingsplannen Main Hub Lineas; 
 Doortrekken goederenspoorlijn 11; 
 Landschapsbeheerplan Antitankgracht;  
 Integraalstudie recreatieve ontsluiting Antitankgracht; 
 Project Delta Corridor ‘connecting industries’: aansluiting met Antwerpen. 

 Aanpassingen van volgende lopende planprocessen: 
 Schrappen van PRUP Het Leeg – Rietbeemden (Brasschaat); 
 Schrappen van project De Parken (Brasschaat); 
 Naamgeving RUP Kernversterking aanpassen tot “RUP Kernversterking, detailhandel en 

wonen”. 
 Opnemen van herbevestigde agrarische gebieden in bijlage 5: juridische en beleidsmatige context 
 Het onderscheid tussen de reeds gefinaliseerde RUP’s en RUP’s in opmaak op het kaartmateriaal 

in bijlage 5 werd niet aangepast in de AON maar dit onderscheid zal wel worden gemaakt tijdens het 
geïntegreerd onderzoek  

https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-omgeving-kloosterstraat-ekeren
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 Tekstuele aanvulling omtrent Groen Kruis bij ontwerpverkenning Rozemaai (p. 96). 
 Tekstuele aanvulling en verwijzing naar SBP Antwerpse haven op pg. 47 van de AON. 
 Herformulering van projecten 9.1 en 9.2 in OA29 tot “ontwerpend onderzoek naar ecologische 

verbinding tussen Bospolder en Oude landen met potentiële fietsconnectie op 
Transcontinentaalbrug”; 

 Projecten 15, 16, 17, 21 vermelden als projecten 9.2 t.e.m. 9.5 in gebiedsprogramma Groen Kruis in 
OA29.  

 Opnemen van planologische herbestemming van de KMO-zone aan de Wijnegemsteenweg 110 in 
bijlage 2 (Referentiesituatie) en hoofdstuk 6 (gebiedsvisie). 
 

Categorie 2c – Doelstellingen en ambities 
Algemeen 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Het blijft bovendien onduidelijk hoe bijkomende weginfrastructuur 
(A102, Nx, verbetering A12-Noord, verbetering E313), zeker in de mate 
dat in bepaalde scenario’s wordt voorgesteld, te rijmen valt met een 
gezonde leefomgeving en modal shift met 50% duurzame 
verplaatsingen. Deze bedenking wordt nog prangender wanneer men het 
gebied waar de AON op slaat, in overweging neemt. Een druk bewoond 
gebied, met beschermde gebieden volgens de Habitat- en Vogelrichtlijn én 
beschermd cultuurhistorisch landschap en monumenten. 

93 

Waar gesteld werd dat het “de doelstelling van de Oostelijke verbinding is 
om de haven en omliggende economische activiteiten beter te ontsluiten”, 
dient het vlotter ontsluiten en veiliger maken van personenvervoer 
eveneens in de doelstelling van het Complex Project te worden 
opgenomen. 

A7 

Het complex project heeft heel wat raakvlakken met het provinciale 
ruimtelijke beleid. In de processtructuur is hiervoor de nodige afstemming 
voorzien.   
In de fase van het alternatievenonderzoek wijzen we op een aantal 
relevante thema’s:  

 Energie is een zeer actueel thema en zou meer en meer 
onderdeel moeten uitmaken van complexe onderzoeksvragen als 
voorliggend project. Behoudens een tekstpassage en bijhorende 
strategieën onder Ambitie 08 Klimaatmitigatie, komt dit verder niet 
aan bod. De deputatie vraagt om voldoende aandacht te besteden 
aan de kansen en potenties voor energie. Indien dit complex 
project hiertoe opportuniteiten biedt, moeten deze zeker 
meegenomen en bestudeerd worden.  

 Landbouw maakt ook deel uit van de open ruimte. Door de sites 
in landbouwgebruik te houden, en zonevreemde functies te 
weren, kan het complex project nog verder bijdragen aan de open 
ruimte.  

 Economische ruimte in de provincie wordt schaars. Indien een 
bepaald tracé of variant voor- of nadelen biedt om te komen tot 
een verbeterd gebruik van de economische ruimte, wordt dit best 
mee opgenomen in de afweging.  

A15 

Vanuit onze expertise en knowhow willen we enkele belangrijke punten 
en doelstellingen aan de alternatievenonderzoeksnota bijvoegen:  
1. Streven naar een verbindende structuur voor natte natuur/anti-

verdrogingmaatregelingen  
2. Bufferen van neerslag/locaties voor bufferbekkens/waterinfiltratie 

/waterhoudend  
3. Goed visbestand /zuiver water/wegwerken van knelpunten  
4. Soortenbeschermingsprogramma  
5. /aandacht voor Vlaamse Rode Lijstsoorten 
6. Aandacht voor migratieknelpunten en natuurverbindingen/uitbreiden 

van bestaande natuurkernen – klimaatadaptatie 

36 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
7. Verbindende functie voor drie grote heidecomplexen in de regio – 

Nationaal park 
8. Ontsnipperingsmaatregelen – openen van gedempte zones  
9. Kleine landschapselementen  
10. Recreatie  

 
Inhoud van de opmerkingen 
In de reacties worden een aantal algemene opmerkingen geformuleerd omtrent de doelstellingen en de 
ambities zoals beschreven in de AON. Er wordt in vraag gesteld hoe bijkomende weginfrastructuur kan 
verzoend worden met ambities omtrent gezondere leefomgevingen en het bereiken van de modal shift. 
Een andere reactie vermeldt dat het vlotter ontsluiten en veiliger maken voor personenvervoer ook in de 
doelstelling van het complex project dient te worden opgenomen. Een andere reactie meldt een aantal 
relevante thema’s en projecten waarmee afgestemd dient te worden.  Tot slot worden een aantal 
belangrijke punten en doelstellingen toegevoegd aan de AON. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het geïntegreerde onderzoek zal in beeld brengen hoe de infrastructurele alternatieven voor De Nieuwe 
Rand kunnen verzoend worden met verschillende ambities op vlak van leefkwaliteit, duurzame mobiliteit 
en klimaatrobuustheid. Tijdens het onderzoek zal duidelijk worden in welke mate de ambities bereikt 
kunnen worden door ieder alternatief en welke bijkomende ingrepen voorzien moeten worden in het 
complex project om toch het beoogde ambitieniveau te behalen. De doelstellingen en ambities van het 
complex project zijn evenwaardig. 
 
De doelstelling omtrent het ontsluiten van de haven en omliggende economische activiteiten wordt 
verder door vertaald in een aantal ambities, waaronder ambitie 6: “De Nieuwe Rand draagt bij aan een 
juiste verdeling van doorgaand en bestemmingsverkeer op het wegennet in functie van de 
wegencategorisering en draagt zo bij aan de verbetering van de verkeersleefbaarheid door het weren van 
sluipverkeer en doorgaand vrachtverkeer op het lokaal wegennet en uit de kernen”. Hierbij komt ook het 
personenvervoer aan bod. De doelstelling wordt dus niet bijgesteld, vermits deze verder werd verfijnd in 
de verschillende ambities.  
 
Landbouw is een belangrijk thema in De Nieuwe Rand waar tevens strategieën voor worden 
geformuleerd. Het behouden van de open ruimte (en de landbouwfunctie hierin) is dan ook een belangrijk 
gegeven. Wat betreft economische ruimte zal er binnen het geïntegreerde onderzoek nagegaan worden 
wat de ruimtelijke impact is van ieder alternatief. Indien er economische ruimte wordt geraakt, zal dit mee 
in beeld worden gebracht en maakt dit op deze wijze onderdeel uit van de afweging. Daarnaast is de één 
van de doelstellingen van het complex project om de ontsluiting van de haven te verbeteren en draagt het 
project zo ook bij tot een verbeterd gebruik van economische ruimte. Opportuniteiten op vlak van energie 
zullen in beeld gebracht worden in de loop van het onderzoek (bv. de potentie voor een warmtenet in de 
infrastructuurstrook). Een aparte ambitie formuleren omtrent energie maakt echter geen deel uit van dit 
complex project. 
 
De doelstellingen en aandachtspunten die worden toegevoegd aan de AON maken allen reeds deel uit 
van bepaalde ambities of strategieën. Zo wordt er reeds een ambitie geformuleerd omtrent het 
weerbaarder maken van de regio tegen gevolgen van klimaatverandering, waarbij strategieën worden 
onderzocht zoals het ontwikkelen van natte natuur, aanleggen van infiltratiebassins, … . Ook worden 
ambities geformuleerd ter versterking van het open ruimtenetwerk, waar strategieën rond ontsnippering, 
uitbreiden van natuurkernen, … deel van uitmaken. Ook worden ambities en strategieën geformuleerd 
met betrekking tot recreatie. Het wegwerken van knelpunten omtrent waterkwaliteit en visbestanden 
vormt geen onderdeel van het voorliggend project. Indien er een impact wordt verwacht op de 
waterkwaliteit, zullen maatregelen getroffen worden om deze achteruitgang tegen te gaan. Er worden 
echter geen ambities gesteld ter verbetering van de waterkwaliteit of het wegwerken van knelpunten 
inzake visbestanden. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota.  
 
Levendige Rand 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Levendige rand ambitie 02: Wordt hier ook gekeken naar de oplijsting die 
gebeurd is voor de trage wegen in de verschillende  districten? Zie: 
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stadsbrede visie “Trage Wegen zetten Antwerpen in Beweging” 
Aanbevelingsrapport nov 2021 (LOKALE ADVIESNOTA finale versie 
04/11/21).  
Als ‘ambitie 01: verbeterd leefklimaat’ wordt de verbetering van de 
luchtkwaliteit in het projectgebied opgenomen. De VMM vraagt om dit uit 
te breiden naar ‘in het studiegebied’ gezien er ook effecten worden 
verwacht ten gevolge van verschuiving van het verkeer die dienen 
onderzocht te worden.  

A16 

Als ‘ambitie 04: aantrekkelijke rand’ is er sprake van het wegnemen van 
verstoringen van de omgevingskwaliteit. → Er moet verduidelijkt worden 
wat precies bedoeld wordt met ‘verstoringen’ van de 
omgevingskwaliteit.  

A16 

Groene publieke ruimte: Ikv de nood van bijkomend toegankelijk groen 
raden we aan de focus te leggen op creatie van extra (en maximaal 
behoud van) publiek groen. Tekorten dienen in kaart gebracht te worden 
zodat ingezet kan worden op bijkomend creëren en versterken van de 
publieke groene ruimte (en zo niet louter in te zetten op de 
bereikbaarheid/toegankelijkheid van bestaand groen).   

A16 

In hoofdstuk 4 en 6 onder titel ‘Hitte’ (p. 33) is hittestress terecht een 
onderdeel van ‘levendige rand’ (ambitie gezonde woonkernen). Alleen is 
er niets concreet geschreven over de concrete doelstellingen/ambities 
i.v.m. hitte. Stad Antwerpen heeft echter een concrete invulling in de 
uitwerking van ‘gezonde woonkernen’ op vlak van hittestress. 
Klimaatplan 2030 en Groenplannen werken met de ambitie dat elke 
inwoner recht moet hebben op een kwalitatieve koelteplek op 150 meter 
afstand van zijn huis. Een koelteplekkentekortenkaart werd opgemaakt 
voor het grondgebied van stad Antwerpen en in de woonkernen van 
Ekeren, Merksem en Deurne zijn er nog veel tekortenzones die door het 
klimaatbos en de visie en acties rond groen/water kunnen worden 
weggewerkt. Deze ambitie rond wegwerken tekortenzones 
‘koelteplekken’ kan ook meegenomen worden. 

A21 

In hoofdstuk 4 en 6 onder titel ‘Hitte’(p. 46-47) komt hittestress als topic 
niet onmiddellijk aan bod in het onderdeel ‘Klimaatrobuuste rand’ 
(ambitie klimaatadaptatie). Het versterken van de open ruimte in de rand 
(‘groenblauwe structuren) hebben wel grote potenties om stad Antwerpen 
te ventileren en te verkoelen. Maximale vergroening en zelfs bebossing is 
nodig om het atmosferische stedelijk hitte-eiland effect (UHI)  te 
doorbreken en stedelijke opwarming omwille van klimaatverandering 
tegen te gaan. VITO heeft aangetoond dat die ‘bebossing’ percentueel 
significant moet zijn om een afdoende effect te hebben. De groene 
structuur kan ook stad Antwerpen ventileren. Afhankelijk van de locatie en 
de hittestresskaarten en analyses kan het net interessant zijn om 
groenblauwe structuren open te houden om ventilatie in de hand te 
werken. Dit zou zeker aan bod moeten komen in de visie en ambities in dit 
onderdeel. Gezien de ambitie om maximaal in te zetten op intunneling van 
nieuwe infrastructuur (A102), blijven er bovengronds kansen om aan dit 
thema te werken. De bebossing zal echter plaatselijk niet verzoenbaar zijn 
met de aanwezigheid en/of ontwikkeling van leidinginfrastructuren. Het feit 
dat ook deze infrastructuren wenselijk zijn i.f.v. klimaattransitie (back 
bones voor restwarmte, CO2, grijswater…) moet gebiedsgericht zeker 
afgewogen worden tegen de kansen voor de bebossing. 

A21 

In hoofdstuk 6 onder titel ‘Hitte’ (p. 100) nieuwe bereikbare 
koelteplekken in woongebieden in rand als doelstelling en kans 
toevoegen. Koelteplekkentekortenkaart kan opgevraagd worden bij stad 
Antwerpen 

A21 

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt met betrekking tot de 
gestelde ambities en de  maatregelen/strategieën die gelinkt zijn/worden 
aan de leefkwaliteitsproblemen om deze maximaal lokaal  in te zetten. 
Dit enerzijds om de impact te milderen en mitigeren van de 
infrastructuurstrook en haar  onmiddellijke omgeving, maar vooral om de 
openruimte buiten deze gebieden/woonkernen (klimaatgordel)  maximaal 
te vrijwaren van bijkomende ‘ruimtelijke’ doelstellingen. Het Departement 
Landbouw en Visserij stelt immers vast dat op figuur ‘4.3: indicatie van de 

A22 



   

 

48 
 

focuszones  voor de ambitie ‘Aantrekkelijke Rand’  voornamelijk deze 
zones indicatief aangeduid zijn waar belangrijke  landbouwstructuren 
aanwezig zijn met name de polders van Stabroek en de landbouwzone te 
Wijnegem,  Wommelgem en Ranst. 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben betrekking tot de ambities zoals geformuleerd in het thema Levendige Rand. Een 
aantal reacties vragen om een tekstuele verduidelijking of toevoeging in de geformuleerde ambities. Eén 
reactie stelt dat de focus voor de ambitie omtrent ‘Levendige en aangename publieke ruimte’ moet liggen 
op de creatie van bijkomende groene publieke ruimte en niet slechts op het verbeteren van de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid ervan. 
Een aantal reacties vragen meer aandacht voor hittestress en het concreet maken van ambities 
hieromtrent, zowel in de omgeving van de infrastructuurstrook als in de klimaatgordel. Tot slot wordt 
gevraagd om maatregelen en strategieën die gelinkt zijn aan leefkwaliteitsproblemen maximaal lokaal in 
te zetten en de open ruimte te vrijwaren van bijkomende ‘ruimtelijke’ doelstellingen.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerde onderzoek wordt in verschillende onderzoeksaspecten rekening gehouden 
met trage wegen. In onderzoeksaspect 5 (wandel- en fietsvriendelijkheid) zal er gekeken worden naar de 
impact van het project op hoe bewandelbaar de omgeving is. Aangezien trage wegen belangrijk zijn voor 
voetgangers worden ze hier meegenomen. Dit wordt zo ook beschreven in de beoordelingsfiche van het 
desbetreffende onderzoeksaspect. Wanneer de trage wegen deel uitmaken van het recreatief netwerk 
zullen ze ook bij onderzoeksaspect 7 rond recreatie aan bod komen. Dit is tevens zo beschreven in de 
beoordelingsfiche van dit onderzoeksaspect. Waar er een barrièrewerking tussen woongebieden en 
groene ruimtes  bestaat door de (huidige of toekomstige) infrastructuur worden ook kansen voor nieuwe 
(trage) verbindingen onderzocht. Om het belang van trage wegen verder te duiden zal bij de strategieën 
in kader van ambitie 2 een tekstuele verduidelijking worden opgenomen. 
 
De tekstuele verduidelijkingen omtrent ambitie 1 en ambitie 4 zullen toegevoegd worden aan de ambities. 
 
Het is niet de ambitie van De Nieuwe Rand om bijkomende groene publieke ruimte te creëren. Er wordt 
nagegaan of de alternatieven leiden tot een wijziging in bereikbaarheid en toegankelijkheid van groene 
publieke ruimte en of er hier verbeteringen in mogelijk zijn. Indien er, door wijzigingen aan de 
infrastructuur, potenties worden gecreëerd om bijkomend groene publieke ruimte te voorzien, kunnen 
deze potenties beschreven worden en in beeld worden gebracht. Dit vormt echter geen concrete ambitie 
van het project.  
 
Wat betreft hittestress wordt binnen de ambitie van ‘Gezonde woonkernen in de Rand’ rekening 
gehouden met de mogelijke effecten van hittestress. Er zal dus rekening worden gehouden met effecten 
van ieder alternatief ten aanzien van hittestress. Dit vormt echter geen onderdeel van de ambitie, 
zodoende is het ook niet de bedoeling van het project om te voorzien in een koelteplek op 150m afstand 
van iedere bewoner. Op dit strategisch niveau ligt de focus op onderscheidende effecten per alternatief. 
Het voorzien van koelteplekken en wegwerken van tekorten is van een te groot detailniveau voor dit 
strategisch niveau. Omwille van deze redenering maakt hittestress tevens geen onderdeel uit van de 
klimaatgordel. Wanneer een alternatief leidt tot meer ingrepen in de klimaatgordel en dus globaal meer 
kan bijdragen aan een reductie van hittestress, zal dit afgeleide effect ook beschreven worden in het 
onderzoeksaspect ‘gezondheidseffecten’. Bij de aanleg van de A102 zal er uiteraard rekening moeten 
worden gehouden met mogelijke beperkingen in het bovengronds programma omwille van de 
aanwezigheid van ondergrondse infrastructuren.  
 
Indien er maatregelen dienen genomen te worden om leefkwaliteitsproblemen aan te pakken, worden 
deze zoveel als mogelijk genomen in de omgeving waar deze van toepassing zijn. De focus ligt hierbij op 
de woonkernen rondom de infrastructuur of woonkernen die effecten ondervinden omwille van de 
infrastructurele alternatieven. Hierbij zal er steeds rekening worden gehouden met de huidige invulling 
van deze ruimte. Figuur 4.3 heeft als focuszones ook telkens de ruimere omgeving van de woonkernen, 
hetgeen mogelijk overlapt met belangrijke landbouwstructuren. Het is echter niet de opzet van het 
complex project om landbouwstructuren in te zetten voor maatregelen ter verbetering van 
leefkwaliteitsproblemen.  De mogelijke inname van landbouwpercelen wordt in rekening gebracht in het 
onderzoeksaspect ‘Impact op en kansen voor landbouw’ en zal als dusdanig een score krijgen. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Toevoegen tekstuele verduidelijking omtrent belang van trage wegen in strategieën rond ‘Levendige 

en aangename publieke ruimte’. 
 Aanpassen ambitie ‘Verbeterd leefklimaat’: van toepassing in het studiegebied. 
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 Verduidelijking van wat bedoeld wordt met ‘wegnemen van verstoringen van de omgevingskwaliteit’.  

 
Bereikbare Rand 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Volgens de ambities van het AON is een modal shift in het 
mobiliteitsgedrag voor zowel personen- als goederenvervoer is 
noodzakelijk. De beleidsambitie impliceert dat tegen 2030 maximum 
50% van alle verplaatsingen (volledig) gebeuren met de auto, de andere 
50% moet met duurzame transportmodi. Het regionaal mobiliteitsplan van 
de Vervoerregio Antwerpen is in opmaak en zal verduidelijken hoe het 
deze globale mobiliteitsvisie kan realiseren. Het is duidelijk dat de aanleg 
van de nieuwe autostrade A102 in tegenstrijd is met het nastreven van 
een modal shift van 50 % voor het autoverkeer. “Nieuwe verkeerswegen 
trekken nieuw verkeer aan?” Het is dan ook van het grootste belang dat, 
vooraleer wordt overgegaan tot het “Ontwerp Voorkeursbesluit”,  
vastgesteld wordt hoe de vereiste modal shift kan bereikt worden. 

70, A9 

Zoals stilaan iedereen wel weet, trekt elke nieuwe weg nieuw verkeer aan. 
De eventuele aanleg van een nieuwe snelweg A102 zal de verkeersdrukte 
rond Antwerpen dus niet verminderen, maar ze integendeel op lange 
termijn nog verergeren. Bovendien is bij de bekendmaking van het 
Toekomstverbond overeengekomen dat er een modal shift moet komen 
en dat het autoverkeer rond Antwerpen tot de helft zal worden 
gereduceerd. Welnu, indien dat voornemen inderdaad wordt gerealiseerd, 
dan volstaat de bestaande verkeersinfrastructuur toch ruimschoots? 
Laten we dus eerst het effect afwachten van die modal shift en van een 
afgewerkte Oosterweelverbinding, vooraleer verdere en op dat ogenblik 
wellicht overbodige beslissingen te nemen. Of was die modal shift slechts 
bedoeld als een zoethoudertje, en niet als een ernstig plan waaraan dan 
ook concrete maatregelen worden gekoppeld? 

30 

Er moet met grote omzichtigheid omgegaan worden bij het plannen van 
grote nieuwe infrastructuur. Het aanleggen van nieuwe of bredere 
autosnelwegen zal op korte termijn een oplossing kunnen bieden voor de 
files. Echter, op lange termijn zorgt dit voor een aanzuigeffect waardoor 
er nog meer verkeer gegenereerd wordt, waardoor de files terug 
aangroeien. Het probleem van het sluipverkeer op het onderliggende 
wegennet wordt door nieuwe of uitgebreide snelwegen op lange termijn 
niet aangepakt. Hiervoor zijn andere maatregelen nodig. 
Een uitbouw van multimodale knopen die vanaf het lokale wegennet ook 
goed bereikbaar zijn, is noodzakelijk, zodat lokale bewoners ook kunnen 
genieten van een snel en kwaliteitsvol openbaar vervoer. Hierbij hoort 
uiteraard ook de aansluiting op de bestaande en toekomstige 
fietsinfrastructuur. 
Er zal bij het uitwerken van elk deelproject voldoende aandacht moeten 
besteed worden aan de effecten van dit deelproject zowel wanneer andere 
deelprojecten worden uitgevoerd als wanneer bepaalde deelprojecten niet 
worden uitgevoerd. Hiermee moet ook opgelet worden dat het ene 
deelproject geen hypotheek legt op het andere deelproject. 

A10 

Ambitie 06 (p39): Onder strategieën staat “beperking van de capaciteit 
van de toeleidende wegen naar de R1, zodanig dat de R1 optimaal kan 
functioneren …”  Hoe zien jullie dit, en over welke wegen gaat dit precies?  
Worden de N1 Bredabaan en de N11 hier ook in betrokken?  

A14 

Als ‘Ambitie 06: het juiste verkeer op de juiste plaats’ wordt een juiste 
verdeling in functie van de wegencategorisering beoogd. Daarboven is het 
ook belangrijk dat er geen extra voertuigbewegingen gegenereerd 
worden. We begrijpen dat de parameter gereden voertuigkilometers 
duidelijk gerapporteerd zal worden. Er wordt ook gevraagd om dit te 
toetsen aan de doelstellingen uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan 
en uit het Vlaams Luchtbeleidsplan. Hierin is opgenomen dat het aantal 
voertuigkilometers over de weg daalt tot 51,6 miljard in 2030. Zo wordt een 
daling van 15% ten opzichte van 2015 voorzien voor personenwagens en 
bestelwagens. Voor vrachtwagens wordt de toename beperkt tot 

A16 
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maximaal 14%. Er wordt gevraagd dit duidelijk te rapporteren, met een 
onderscheid tussen licht en zwaar vervoer.  
Bijkomende weginfrastractuur werkt misschien in eerste instantie 
capaciteitsverhogend, maar heeft onvermijdelijk een aanzuigeffect op 
middellange termijn. Wat op zich opnieuw oververzadiging in de hand 
werkt. Extra rijstroken zuigen meer voertuigen aan. Indien primaire 
weginfrastructuur wordt bijgebouwd met als doel het onderliggend 
wegennetwerk te verlichten, zoals in deze AON wordt aangehaald, is het 
van cruciaal belang dat de verworven ruimte wordt herbestemd naar 
openbare, groene ruimte. Indien niet, slibben deze wegen opnieuw toe 
aangezien de capaciteit de facto verhoogd is. Dit legt een grote 
verantwoordelijkheid bij lokale besturen, die ook over de nodige middelen 
moeten beschikken om dit te realiseren. 

93 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie stelt dat de ambities omtrent modal shift niet verzoenbaar zijn met de aanleg van een 
A102. Er wordt tevens vermeld dat de aanleg van nieuwe wegenis vaak leidt tot geïnduceerd verkeer en 
geen oplossing vormt voor sluipverkeer. Omzichtigheid bij de aanleg van nieuwe infrastructuur is daarom 
aangewezen. Daarnaast wordt gevraagd om het aantal extra voertuigbewegingen te toetsen aan de 
doelstellingen uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Vlaams Luchtbeleidsplan. Er is tenslotte de 
suggestie om de vrijgekomen ruimte op het onderliggend wegennet te herontwikkelen naar publieke 
groene ruimte. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het project gaat uit van de realisatie van ingrepen uit het Routeplan 2030 én de realisatie van de modal 
shift. Deze elementen maken bijgevolg deel uit van de referentiesituatie. Binnen het onderzoek zal 
nagegaan worden of er binnen de infrastructuurstrook ingrepen uit het Routeplan versneld gerealiseerd 
kunnen worden en of er aanvullende ingrepen kunnen voorgesteld worden om het bereiken van de modal 
shift te faciliteren. Aan de hand van een sensitiviteitsanalyse zal in beeld gebracht worden hoe belangrijk 
het bereiken van de modal shift is. Er zal met andere woorden ook aandacht worden geschonken aan de 
invloed van voorliggend project op de modal shift en, indien nodig, zullen bijkomende maatregelen 
geformuleerd worden zodat de modal shift steeds bereikt kan worden. Voorafgaand onderzoek heeft 
evenwel reeds aangetoond dat ook mét realisatie van de modal shift nog steeds verkeersproblematieken 
blijven bestaan. Ook binnen het geïntegreerde onderzoek van De Nieuwe Rand zal de referentiesituatie 
op vlak van mobiliteit gemodelleerd worden, zodat nagegaan kan worden wat de verkeerssituatie is na 
realisatie van de modal shift. 
 
De R1 functioneert als draaischijf voor het verkeer van/naar en rond Antwerpen. Het is belangrijk dat deze 
draaischijf vlot functioneert, zodra deze vastloopt veroorzaakt de file op de R1 al snel hinder op heel wat 
andere bewegingen (snelwegen en aansluitingscomplexen). Het is het daarom belangrijk dat de 
capaciteit van de R1 wat groter is dan de verkeersvraag die verwacht wordt vanaf de toeleidende 
(snel)wegen. Binnen De Nieuwe Rand ligt de focus vooral op de E313/E34 (vanaf het oosten), de 
E19/A12 (vanaf het noorden) en de gewestwegen binnen het studiegebied. 
 
De Nieuwe Rand onderzoekt zowel de effecten van nieuwe infrastructuur op het hoofdwegennet als op 
het onderliggend wegennet. Er zal onderzocht worden welke maatregelen bijkomend noodzakelijk zijn 
om sluipverkeer te weren uit de kernen. Eventuele aanzuigeffecten zullen in beeld worden gebracht. Het 
aantal extra voertuigbewegingen zal, in kader van de koolstofbalans, getoetst worden aan de 
doelstellingen uit het Vlaamse Energie- en Klimaatplan. Dit zal zo ook verduidelijkt worden in de 
beoordelingsfiche voor het onderzoeksaspect ‘Impact op en kansen voor koolstofmitigatie’. 
 
Wanneer ruimte vrijkomt op het onderliggend wegennet omwille van het complex project, zal nagegaan 
worden of deze ruimte herontwikkeld kan worden naar (groene) publieke ruimte. Dit is een belangrijk 
onderdeel van het onderzoek. We ontwerpen dit voor een heel aantal kernen in de nabijheid van de 
infrastructuurstrook. Dit is zo tevens geformuleerd als strategie in §4.3.2.1 onder ‘groene publieke 
ruimte’.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking in onderzoeksaspect ‘Impact op en kansen voor koolstofmitigatie’ dat 

extra voertuigbewegingen getoetst zullen worden aan de doelstellingen uit het Vlaams Energie- en 
Klimaatplan en het Vlaams Luchtbeleidsplan. 
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Klimaatrobuuste Rand 

Klimaatmitigatie 
Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
De doelstellingen zijn niet in overeenstemming met de ambities. De 
hoofddoelstelling van de nieuwe rand is het optimaliseren van het 
oostelijk haventracé in navolging van het westelijke tracé. Uiteraard is in 
dit proces aandacht nodig voor de leefkwaliteit en open ruimte in de nabije 
omgeving rond dit tracé. Maar de ambities gaan veel verder met een 
klimaatgordel die een gebied van meer dan 30 km buiten het tracé bestrijkt. 
In kader van het Vlaams energie-en klimaatplan 2021 – 2030 lopen andere 
processen in dit agrarisch gebied waardoor er geen overlapping met De 
Nieuwe Rand gewenst is. Het integreren van de zeer omvangrijke en 
complexe klimaatgordel bemoeilijkt het proces dusdanig waardoor de 
kerndoelstellingen van de nieuwe rand ernstig in gevaar komt.  

75 

Klimaatadaptatie en -mitigatie 
 De stad begrijpt dat er voor het project gestreefd wordt naar een 

minimale bijdrage aan het broeikaseffect. Ze ondersteunt dat de 
verschillende aspecten van deze bijdrage, verkeersemissies, 
gewijzigd landgebruik en emissies van materiaalgebruik en 
werftransport, hiervoor in kaart worden gebracht en er gezocht wordt 
naar bouwstenen binnen het projectgebied die deze emissies kunnen 
compenseren. Hiervoor wordt er echter te veel gekeken naar 
koolstofopslag in de bodem en bossen. Hoewel de stad Antwerpen 
niet beschikt over uitgebreide expertise over het Europese LULUCF 
beleid en koolstofopslag door natuur, willen wij wel wijzen op de limiet 
die staat op de hoeveelheid koolstof die door bodem en bossen kan 
worden opgeslagen en op het feit dat koolstofafbraak nog altijd veel 
sneller gaat dan koolstofopbouw in bodem en vegetatie. 

 Daarenboven zijn bij gebrek aan een wetgevend kader zowel de 
aannames bij de berekening als de beoordelingsmethodiek niet 
duidelijk. De stad stelt zowel de haalbaarheid als de wenselijkheid 
van de uitdrukkelijke ambitie naar neutraliteit in de CO2 balans 
binnen dit project in vraag. Het gevaar bestaat dat deze doelstelling de 
primaire doelstellingen op vlak verbetering van de omgevingskwaliteit, 
leefbaarheid en bereikbaarheid van het projectgebied zal 
hypothekeren. Daarom vraagt de stad de ambitie bij te stellen en te 
streven naar een zo laag mogelijke CO2 uitstoot i.p.v. een 
neutraliteit. 

A21 

De primaire focus binnen dit complex project hoort te liggen op mitigatie 
(minder met fossiele wagens rijden), en pas in laatste instantie op 
adaptatie. Toch wordt er binnen de AON te snel overgegaan naar 
adaptatie (a.d.h.v. klimaatgordel), vooraleer alle opties m.b.t. mitigatie zijn 
uitgeput. CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. 
Helaas blijkt dit middel ook de facto niet effectief te zijn. Volgens een studie 
uit 2016 van het Duitse wetenschappelijke Öko-Institut, uitgevoerd in 
opdracht van de Europese Unie, bleek dat 98 procent van de 5500 
bekeken projecten meer CO2-compensatie beloofden dan ze in de praktijk 
waarmaken. Strikte opvolging en lange termijn moet kunnen worden 
gegarandeerd. Bovendien toonde Pano in februari dit jaar aan dat in 
Vlaanderen compensatiebossen (klimaatgordel in de AON) als instrument 
om CO2 te compenseren, misbruikt worden. Dit is greenwashing. 

93 

Het uitgangspunt voor de ambitie ‘klimaatrobuuste rand’ lijkt uitsluitend 
captatie als insteek te hanteren. Dit is een zeer beperkte insteek op 
klimaatvlak, en schiet ronduit te kort. 

93 

Het concept van een klimaatgordel in de rand en het hele idee van een 
‘nieuwe (groene) rand’ verdient alle steun. De districtsraad stelt zich wel 
vragen bij de voorstelling van de realisatie van extra natuurwaarden 
om rechtstreeks de extra emissie te compenseren door de aanleg van 
nieuwe infrastructuur.  Het alternatievenonderzoek dient een duidelijk 
beeld op te leveren van de winst en/of het verlies aan natuurwaarden.   

A25 

In punt 4.2 doelen lezen we “substantiële bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de omgevingskwaliteit en leefbaarheid. De doelstelling 
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inzake klimaat gaat over het inzetten op een klimaatrobuuste ruimtelijke 
ordening: de opvang en opslag van CO2-emissies door de creatie van een 
aaneengesloten en robuuste klimaatbossengordel en het ontharden van 
bebouwde ruimte om ook de bodem in te zetten in functie van 
klimaatoplossingen.” 
Het verdient aanbeveling om maximaal proactief te werken aan de open 
ruimte met effectieve realisaties om te voorkomen dat er uiteindelijk geen 
compensaties kunnen gevonden worden. Er wordt best eerst begroot 
waar welke hoeveelheid oppervlakte effectief en met draagvlak 
onthard zal kunnen worden, waar en hoeveel bijkomende bossen kunnen 
ingepland worden, waar natte gebieden kunnen gecreëerd worden,.. Pas 
na effectieve voldoende compenserende 
ontharding/bebossing/vernatting kan ev. Bijkomende infrastructuur 
gerealiseerd/overwogen worden.    
Ontsnippering in plaats van versnippering:  
Graag absolute prioriteit geven aan onderzoek waar welke hoeveelheid 
oppervlakte effectief en met draagvlak onthard kan worden, en waar 
en hoeveel bijkomende bossen en natte gebieden kunnen komen. Pas 
na wetenschappelijke en financieel berekende zekerheid over 
effectief voldoende compenserende 
ontharding/bebossing/vernatting kan dan na wetenschappelijk 
berekende kostenbatenanalyse al die nieuwe infrastructuur overwogen 
/gepland /gerealiseerd worden. Dat geldt voor de grote 
mobiliteitsinfrastructuren, en wat Red de Keer betreft eveneens voor het 
daarmee nauw samenhangend dossier van de nieuwe ENA-industriezone 
op de Keer.  In een ideale wereld zouden we zelfs niet alleen een 
voorafgaand bevredigend onderzoek willen afwachten dat de mogelijkheid 
berekent en bewijst van genoeg ontharding, bos en natte gebieden en 
ontsnippering, maar de realisatie zelf van dat alles voorafgaand aan de 
realisatie van de infrastructuren (mobiliteit, ENA op de Keer). 

68 

Eén van voornoemde strategieën is (p.43): “Opwekken van hernieuwbare 
energie (zon, wind), bijvoorbeeld door integratie van zonnepanelen in 
geluidsschermen, zonnevelden op bermen en restgronden van 
verkeerswisselaars en het inpassen van windturbines in de omgeving van 
de infrastructuur.” Als provincie staan we eerder kritisch ten opzichte van 
de toepassing van zonnevelden. Wat wordt in casu bedoeld met 
restgronden? Veelal kunnen dergelijke versnipperde stukjes onbebouwde 
ruimte ingezet worden voor concrete open ruimte functies/doelstellingen 
of dienen als groene stapsteen in een groter geheel. Bovendien dient voor 
een ‘plat’ zonneveld een zekere oppervlakte ter beschikking te zijn om een 
gunstige kostprijs per opgewekte kWh te bekomen. Kleine ‘reststukjes’ zijn 
in alle waarschijnlijkheid op vlak van kosten-baten niet interessant om van 
zonnevelden te voorzien. Anderzijds is er ook nog immens veel 
beschikbare dakoppervlakte (binnen het projectgebied/klimaatgordel) 
waar deze installaties volledig tot hun recht kunnen komen. De provincie 
vraagt om die reden om de zinsnede “zonnevelden op bermen en 
restgronden van verkeerswisselaars” te verwijderen. 
 
Binnen deze thematiek wensen we ook te wijzen op energiekansen aan 
de dienstenzone Q8 (p. 128-129). Er lijken hier potenties voorhanden ter 
realisatie van een energiehub voor het opladen en het uitbouwen 
uitwisselingscapaciteit voor de logistieke sector. Bovendien is het een 
strategische locatie voor de uitbouw van oplaadinfrastructuur voor 
vrachtwagens. Ook situeren zich hier bijkomende opwekkingkansen zoals 
zon en wind en de nodige netinfrastructuur dat meer decentraal dient te 
gebeuren bv. middenspanningstations.  

A15 

Ambitie 08: Klimaatmitigatie – Ambitie 10: Versterken van de open ruimte 
in de Rand   
De vraag kan gesteld worden of de ruimtelijke afbakening van de 
klimaatgordel voldoende ruim is en of deze verder kan uitgebreid 
worden indien nodig. Uit eerste cijfers op werkbank bleek dat om de CO2 
uitstoot te compenseren men vele honderden ha bos/wetland zou moeten 
aanleggen. De voorziene klimaatgordel biedt deze ruimte mogelijk niet. Er 
zijn opportuniteiten langsheen de E34 om de natuur- en bosgebieden 
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(vallei Tappelbeek, Zoerselbos, vliegveld Malle, Visbeek, Grotenhout,…) 
te verbinden met bijkomend bos.   

 
 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal opmerkingen stellen in vraag of de doelstelling omtrent klimaatneutraliteit haalbaar en 
wenselijk is. Er wordt enerzijds aangehaald dat deze leiden tot een complexe en omvangrijke 
klimaatgordel die het proces bemoeilijkt, anderzijds wordt gesteld dat het niet behalen van deze ambitie 
kan leiden tot het hypothekeren van de andere doelstellingen van het project (nl. doelstellingen op vlak 
verbetering van de omgevingskwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van het projectgebied).  Een 
andere reactie stelt dat de primaire focus van het complex project moet liggen op mitigatie, en dat  er te 
snel wordt overgegaan op adaptatie.  
Een aantal reacties stellen zich vragen bij de realisatie van extra natuurwaarden of extra oppervlakte om 
emissies te compenseren. Er wordt gesteld dat eerst best begroot wordt waar welke hoeveelheid 
oppervlakte effectief en met draagvlak onthard kan worden, alvorens nieuwe infrastructuur gerealiseerd 
wordt. Er worden vragen gesteld met betrekking tot de potenties voor de installatie van zonnevelden en 
er wordt gevraagd om de zinsnede met betrekking tot deze potenties te verwijderen. Daarnaast wordt 
gewezen op energiekansen aan de dienstenzone Q8.  
Een laatste reactie stelt de vraag of de afbakening van de klimaatgordel voldoende ruim is om de CO2-
emissies te compenseren. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Eén van de doelstellingen van De Nieuwe Rand is het inzetten op een klimaatrobuuste ruimtelijke 
ordening: de opvang en opslag van CO2-emissies door de creatie van een aaneengesloten en robuuste 
klimaatgordel en het ontharden van bebouwde ruimte om ook de bodem in te zetten in functie van 
klimaatoplossingen. Deze vormt dus een evenwaardige doelstelling en de realisatie van de klimaatgordel 
is zodoende onderdeel van dit project.  
De ambitie die gevormd wordt omtrent klimaatmitigatie vloeit voort uit de doelstellingen uit de 
startbeslissing (nl. het tegengaan van CO2-emissies). Deze ambitie ligt daarnaast in lijn met de 
verschillende Vlaamse beleidsplannen die worden opgesteld of opgesteld zijn (in lijn met internationale 
afsprakenkaders), zoals bv. het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Het bereiken van deze ambitie hoeft 
niet alleen via koolstofopslag in bodem en bossen, maar kan ook op andere manieren gerealiseerd 
worden, waaronder door bijkomende ingrepen ter realisatie van de modal shift,…. Het blijft de ambitie van 
dit complex project om de eigen CO2-uitstoot structureel te mitigeren en te compenseren. 
 
De doelstellingen en ambities omtrent klimaatmitigatie zijn geformuleerd uitgaande van de realisatie van 
de modal shift. Er wordt dus rekening gehouden met de modal shift in dit project. Bijkomend aan deze 
realisatie wenst het complex project de eigen CO2-emissies op te slaan in een klimaatgordel in de 
nabijheid van de infrastructuur. Tevens wordt een ambitie gesteld rond adaptatie. Beide ambities zijn 
evenwaardig en zijn onderdeelvan het complex project. 
 
In het onderzoek naar de realisatie van de klimaatgordel zal nagegaan worden welke ingrepen hier 
voorzien kunnen worden en hoe haalbaar deze zijn. Het is zeker de opzet van het onderzoek om te komen 
tot een gedragen voorstel voor de klimaatgordel. Deze ingrepen maken, net zoals eventuele 
infrastructurele ingrepen, integraal deel uit van het project en later ook het voorkeursbesluit.  
 
De betreffende zinsnede omtrent zonnevelden ( “zonnevelden op bermen en restgronden van 
verkeerswisselaars”) zal verwijderd worden. De energiekansen aan de dienstenzone van de Q8 kunnen 
in beeld gebracht worden in het onderzoek.  
 
De afbakening van de klimaatgordel wordt indicatief opgenomen in de AON. Deze afbakening kan 
wijzigen en bijgesteld worden naar gelang de hoeveelheid CO2-emissies die per alternatief dienen 
gecompenseerd te worden. Indien de klimaatgordel dient uitgebreid te worden, kan dit worden voorzien 
en kunnen andere natuurkernen mee in beschouwing worden genomen (waaronder natuurgebieden in 
de omgeving van de E34). Het is de bedoeling van het complex project om proactief in te zetten op de 
realisatie van de klimaatgordel, voorafgaand aan de realisatie van nieuwe infrastructuur. Waar mogelijk 
worden ingrepen reeds verankerd in het voorkeursbesluit om zo voorafgaand aan de realisatie van 
nieuwe infrastructuur te worden gerealiseerd. 
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 Tekstuele verduidelijking van ambitie omtrent klimaatmitigatie: deze hoeft niet alleen via opslag in 
bodem en bossen gerealiseerd worden, maar kan tevens bereikt worden door bijkomend in te zetten 
op de modal shift, realisatie van andere opportuniteiten zoals zonnepanelen, ….  

 Schrappen van zinsnede […]zonnevelden op bermen en restgronden van verkeerswisselaars[…] op 
pg. 43. 

 
Klimaatadaptatie 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Op p. 44 wordt ingegaan op de ambitie klimaatadaptatie. Daarin wordt 
terecht gefocust op de noodzaak tot infiltratie en creëren van 
waterberging. In het onderzoek dient echter ook aandacht te gaan naar 
de potenties die er zijn voor (collectief) hergebruik van hemelwater. Dit 
aspect wordt in de ambities onderbelicht.  

A16 

Ambitie 09: Klimaatadaptatie bevat meer aspecten dan infiltratie en 
waterberging. Het lijkt een meerwaarde deze ambitie uitgebreider te 
beschrijven. Cfr. De Vlaamse Klimaatstrategie die het heeft over het 
terugdringen van ruimtebeslag, zuinig ruimtegebruik, uitbreiden van open 
onverharde ruimte … . Ook het Europese Life project Wetlands 4 Cities is 
in deze ambitie inspirerend.   

A16 

De tekst vermeld onder “gebiedsvisie voor de klimaatgordel” dat er op 
regionale schaal in het onderzoek naar noodzakelijke en mogelijke 
maatregelen inzake klimaatadaptatie focus gelegd wordt op het 
watersysteem. Dit is een positieve intentie. We willen echter ook 
benadrukken dat compensaties voor inname van ruimte voor water bij 
voorkeur in de nabije omgeving van de ingreep voorzien worden om 
impact te hebben op lokale wateroverlast. Voorts willen we benadrukken 
dat er steeds moet gestreefd worden naar een compensatie zowel in 
oppervlakte als in volume.   

A16 

Ambitie 09: Klimaatadaptatie  
Bij klimaatadaptatie zijn elementen zoals hittestress ruimer te 
beschouwen dan een lokaal en puntsgewijs element (en daarom wel 
op te nemen binnen de ambities). Groen- en natuurgebieden (en ook 
water) in of nabij bebouwde omgeving hebben een verkoelend effect op 
de omgeving. Met de klimaatgordel en de ruimtelijke inpassing van de 
infrastructuur kan hierop ingespeeld worden.   

A16 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een van de reacties stelt dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan de potenties voor het hergebruik 
van hemelwater. Een andere reactie stelt dat de ambitie ruimer moet worden ingevuld dan enkel aspecten 
omtrent infiltratie en waterberging en stelt voor deze aan te passen volgens de Vlaamse Klimaatstrategie. 
Er wordt aangegeven dat compensaties voor inname van ruimte voor water bij voorkeur in de 
onmiddellijke omgeving dienen plaats te vinden en dat deze compensatie zowel in oppervlakte als 
volume dient voorzien te worden. Een reactie stelt dat elementen zoals hittestress ruimer te beschouwen 
zijn en opgenomen dienen te worden binnen de ambitie rond klimaatadaptatie.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Bij het uitdenken van een klimaatrobuuste hemelwatervisie, zal steeds de ladder van Lansink gevolgd 
worden. Deze geeft aan dat als eerste gebruiksdoel voor hemelwater moet worden gekeken naar 
hergebruik, en dan pas naar infiltratie, buffering en lozing. Er wordt nagegaan of er nabij het projectgebied 
een nuttige invulling kan worden gegeven aan het gecapteerde hemelwater. Wat niet kan worden 
hergebruikt, zal maximaal bovengronds worden geïnfiltreerd en gebufferd. Ondergrondse buffer- en 
infiltratiesystemen zullen enkel worden toegepast daar waar onvoldoende vrije ruimte is.  
 
Indien er ruimte voor water wordt ingenomen zal steeds getracht worden deze in de nabije omgeving te 
compenseren. Deze compensatie zal zowel rekening houden met de oppervlakte als met het volume. Dit 
zal tekstueel verduidelijkt worden in de AON, onder ambitie 09 in hoofdstuk 4.  
 
Hittestress wordt, zoals ook toegelicht onder subcategorie ‘Levendige Rand’, meegenomen in het 
onderzoek naar gezonde woonkernen.  
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 Aangeven (pg. 44, ambitie 09: klimaatadaptatie) dat voor hemelwater de ladder van Lansink wordt 
gehanteerd, waarbij opties als hergebruik en maximale bovengrondse infiltratie en buffering zeker 
zullen worden bekeken.  

 Tekstuele verduidelijking omtrent compensatie van ruimte voor water in hoofdstuk 4, ambitie 09: 
deze compensatie wordt best in de nabije omgeving van de ingreep gezocht. 

 

Versterken van de open ruimte in de Rand 
Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Biodiversiteit mag – in lijn met de startbeslissing van dit complex project 
én met de ambitiefase – niet enkel worden opgenomen in de doelstelling 
‘Klimaatrobuuste rand’, maar moet ook worden opgenomen in de 
doelstelling ‘Levendige rand’. Deze bezorgdheid hadden we al geuit bij 
de draftversie van de AON, maar de toelichting die we hierover kregen, 
stelt ons niet gerust. Dat in de gebiedsvisie met 2 schaalniveaus wordt 
gewerkt, biedt geen garantie dat bouwstenen ter bevordering van de 
biodiversiteit worden meegenomen in de programma’s van het 
voorkeursbesluit. Die bouwstenen dreigen nu bij de trechtering – ook 
voor wat betreft de gebiedsvisie van de omgeving van de 
infrastructuurstrook – nog steeds te sneuvelen. Deze bouwstenen zullen 
op zichzelf immers niet bijdragen tot de doelstelling ‘Klimaatrobuuste 
Rand’ zoals die nu geformuleerd is (en zelfs niet tot de ambitie 10 
‘Versterken van de open ruimte in de Rand’: “De Nieuwe Rand draagt bij 
tot een kwalitatieve versterking van het groenblauwgele netwerk 
(klimaatgordel) in functie van koolstofopslag onder andere door…”), tenzij 
ze toevallig ook bijdragen tot een andere doelstelling. De noodzaak om van 
biodiversiteit een prioriteit te maken werd nogmaals geïllustreerd door de 
recente Environmental Implementation Review 2022 van de Europese 
Commissie waaruit blijkt dat België het slechtste scoort van heel de EU 
wat biodiversiteit betreft: meer dan 95 procent van de habitats bevinden 
zich in een ongunstige of slechte staat van instandhouding en slechts 25% 
van de Europees beschermde soorten krijgen een goede staat van 
instandhouding toegedicht. Biodiversiteit louter laten meesurfen op 
klimaatdoelstellingen is dus geen optie.  

103 

Op pagina 43 lezen we bij de doelstelling ‘klimaatrobuuste rand’ het 
volgende: “In een Klimaatrobuuste Rand worden volgende ambities 
beschouwd: klimaatmitigatie, openruimtenetwerk en klimaatadaptatie. 
Via deze drie ambities zal het project in de klimaatgordel de capaciteit voor 
het leveren van ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, reguleren van 
de waterbalans, verkoelen van de leefomgeving, behoud van 
biodiversiteit, … versterken.” Behoud van biodiversiteit is echter geen 
ecosysteemdienst en wordt in deze AON verkeerd gebruikt. 
Ecosysteemdiensten zijn voor de mens waardevolle goederen en diensten 
die door ecosystemen worden voortgebracht, zoals waterzuivering, 
bescherming tegen overstromingen, hout, recreatie en esthetische 
waarde (zie Ecopedia, Natuurwaardeverkeer). Het behoud van 
biodiversiteit is net cruciaal voor die ecosysteemdiensten. Dit moet anders 
geformuleerd worden. 

103 

Extra ambitie: Om een evenwichtig en toekomstgericht project te hebben 
moet biodiversiteit prominenter in ambitie 10 (“in functie van 
koolstofopslag, biodiversiteit,…) meegenomen worden.   

A16 

De AON formuleert in ambitie 10: versterken van de open ruimte in de 
Rand:   
“De Nieuwe Rand draagt bij tot een kwalitatieve versterking van het 
groenblauwgele netwerk (klimaatgordel) in functie van koolstofopslag 
onder andere door:  
 De ontwikkeling van schakels of missing links tussen aanwezige 

ecologische  en landschappelijke gehelen; 
 De uitbouw van grotere en aaneengesloten natuur- en bosgebieden; 
 De ontwikkeling van nieuwe natte natuur; 
 De integratie en versterking van de robuuste agrarische ruimte binnen 

het  landschap.” 
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Er worden bergingsgebieden in de Vallei van de Laarse beek en Vallei van 
de Kaartse beek voorgesteld. Dit is meestal woon- of landbouwgebied.  
Er wordt ook voorgesteld om de anti-tankkanaal op te waarderen als 
waterbergingszone, ecologische corridor en recreatieve verbinding. Om 
het anti-tankkanaal volwaardig te kunnen gebruiken als recreatieve 
verbinding en ecologisch netwerk (voor bijvoorbeeld de otter) is het 
aangewezen om de gronden grenzend aan het kanaal die nog in privé-
eigendom zijn te verwerven of op zijn minst een overeenkomst te 
bekomen met de huidige eigenaars voor het aanleggen van een trage weg.  
Binnen de Klimaatrobuuste Rand (hoofdstuk 4.3.1.3) zien de ambities van 
het planvoornemen om aan natuurverbindingen te werken er goed uit, 
maar ze worden weinig vertaald in een methodiek en concrete aanpak. 
Er worden binnen dit hoofdstuk waardevolle strategieën geformuleerd, 
maar het is niet duidelijk waar en hoe deze uitgewerkt zullen worden. Het 
zou een meerwaarde zijn mocht figuur 4.10 ‘Indicatie van te onderzoeken 
ecologische verbindingen’ ook de knelpunten of de nodige ingrepen 
voor verbindingen als indicator worden aangeduid. Wat is er nodig om de 
verbinding te realiseren en hoe kan het planvoornemen hieraan helpen? 
Hoe kan dit uitgewerkt worden?  

A15 

Hoewel de alternatievenonderzoeksnota heel wat goede elementen rond 
ecologisch netwerk en voorbeelden van faunapassages bevat, zijn er toch 
enkele bedenkingen te formuleren.  Bij de doelstelling en ambities 
(hoofdstuk 4) missen we bepalingen rond ontsnippering ten voordele 
van fauna. Er wordt nauwelijks gesproken over het verminderen van de 
barrière-effecten voor fauna, en dit voor zowel de bestaande als de nieuw 
aan te leggen infrastructuur.  
Bij Ambitie 04, onder Ruimtelijke structuur en relaties, missen we 
insteken rond ecologische ontsnippering. Er wordt hier geen nadruk 
gelegd op het wegwerken van barrières tussen open ruimte gebieden, 
tussen natuur- of groengebieden, … Eveneens missen we hier bij de 
strategieën een duidelijke verwijzing naar ecologische ontsnippering.  
Ambitie 10 ‘Versterken van de open ruimte in de Rand’ is in die zin te 
summier uitgewerkt. ‘Zoeken naar potenties voor ontsnippering, zowel in 
de open ruimte als langs het infrastructuurtracé’ is wel een 
neergeschreven strategie, maar kent te weinig invulling. 
  
We zien bv. bij Ambitie 04 (p.34) een krachtige opsomming van 
strategieën bij ‘Open ruimte recreatie’. Gelijkaardig dient een krachtige 
opsomming rond ontsnippering in functie van fauna neergeschreven te 
worden bij Ambitie 10. We geven enkele suggesties:  
 Wegnemen van knelpunten in het natuurverbindingsnetwerk die 

ontstaan door huidige en/of geplande infrastructuur;   
 In kaart brengen van potenties voor het verbeteren van het 

natuurverbindingsnetwerk, potenties voor het aanleggen van 
faunapassages die ontstaan door gewijzigde (verkeers)situaties in de 
omgeving van het project; en   

 Verbeteren van de connectiviteit (ontsnippering) van grote Natuurlijke 
gehelen die nu of in de toekomst door de infrastructuur beïnvloed 
worden.  

A15 

Graag stellen we navolgend nog enkele concrete teksttoevoegingen 
inzake ontsnippering voor:  
Op p.92 bij Kansen van 6.3.3 Klimaatrobuuste rand: “Wanneer 
infrastructuur onderzocht wordt, of het nu aanpassingen aan een 
bestaande snelweg zoals de A12 en aansluitingscomplexen betreft of de 
aanleg van nieuwe weg zoals de Nx, is het belangrijk kritisch te bekijken of 
deze kan bijdragen tot het waterverhaal, de landschappelijke verknoping 
en verankering, erfgoed en ecologie + ontsnippering of hier net afbreuk 
aan doet.” 
  
Op p.94 bij het derde ontwerpvraagstuk van Stabroek-Hoevenen: 
zoekzone Nx:  
“Hoe kan de barrièrewerking van de Nx beperkt blijven: 

A15 



   

 

57 
 

 Voor bestaande en toekomstige landbouwactiviteiten in de polder 
tussen Stabroek en Hoevenen?  

 Voor trage verbindingen tussen Stabroek en Hoevenen?”  
 Voor de veilige passage van fauna?  

Op p.108 kan er bij het Landschappelijk kruis – verkeerswisselaar E19/A12 
een ontwerpvraagstuk worden toegevoegd, nl.: 
 Hoe kan de nieuwe fietsverbinding over het ecoduct ontworpen 

worden zonder afbreuk te doen aan de werking van het ecoduct? 
M.a.w. In welke mate wordt de functionaliteit van het ecoduct 
verstoord door recreatief medegebruik? Is er een alternatief? 

Binnen de Klimaatrobuuste Rand (hoofdstuk 4.3.1.3) adviseren we om 
inzake het waternetwerk meer de link te leggen met soorten en migratie. 
Zo zou bv. ontsnippering aan de Antitankgracht met het oog op 
verbindingen tussen potentieel geschikte gebieden voor de Otter kunnen 
opgenomen worden? Algemeen zijn vismigratie en knelpunten voor deze 
migratie een gebrek in de nota.  
Binnen dit hoofdstuk, onder Ambitie 09 Klimaatadaptatie (p.42), stellen we 
alvast volgende toevoeging in onderstaande zin voor: “De klimaatgordel 
mag echter niet louter vanuit die functie beschouwd worden. Hij biedt 
namelijk ook opportuniteiten om te streven naar een versterking en 
verbinding/ontsnippering van het ecologisch netwerk, 
toekomstbestendige landbouw en een veerkrachtig watersysteem.”  
In de geïntegreerde gebiedsvisie (hoofdstuk 6) worden wel faunapassages 
voorgesteld en besproken. Zijn dit voorstellen vanuit het complex project 
zelf, of zichzelf staande projecten (zie ook ‘2. Bestaande of nieuwe 
acties?)? Aanvullend vragen we ons af of het project enkel de potenties 
voor ontsnippering nagaat (en de aanduiding ervan op kaartmateriaal) of 
zal het ook effectieve ontsnipperingsacties op zich nemen ter 
verwezenlijking van de gestelde ambities?  

A15 

Er komen heel wat zoogdieren, amfibieën voor in de perimeter. Deze 
stellen specifieke eisen aan faunapassages. Worden doelsoorten 
verder onderzocht? Welke soorten waar voorkomen of welke soorten er 
kunnen voorkomen door potenties in het leefgebied? Wordt er in de 
verdere uitwerking gekeken naar de doorwaadbaarheid van doelsoorten?   
We lezen onder het Ecologisch systeem bij Ambitie 10 Versterken van de 
open ruimte in de Rand (p.46-47): “Om de verdere potenties voor de 
gebieden en verbindingen in kaart te brengen kan met enkele doelsoorten 
gewerkt worden.” Hoe worden deze doelsoorten geselecteerd? De 
methode is niet duidelijk. Wordt er gebruik gemaakt van waarnemingen en 
gebiedskennis?  

A15 

Klimaatrobuuste rand 
Punt 4.1 stelt: “Het complex project zal voorzien in de opslag van de CO2- 
emissies in natuurlijke systemen (inzet op klimaatbossen, 
moerasgebieden, …).” Het onderzoek zal begroten hoeveel extra bos of 
natte natuur hiervoor nodig is, en inzicht geven in waar er plaats voor 
gevonden kan worden. Dit zal een belangrijke oefening vormen in 
samenspraak met de waterloopbeheerders die hierrond de nodige 
gebiedskennis hebben.   

A16 

Ecologisch systeem: Bij de strategieën is de realisatie van de 
natuurdoelen uit instandhoudingsdoelstellingen van natura 2000- 
gebieden en soortenbeschermingsplannen op te nemen. Het louter 
trachten bij te dragen tot realisatie is te vrijblijvend. Oplijsting van grote 
ecologische kerngebieden is verder aan te vullen met minstens volgende 
gebieden (ook tekstueel toe te voegen): Kalmthoutse Heide, Zoerselbos, 
Vrieselhof, bos van Ranst en Muizenbos, Ertbrandbos, Mastenbos, 
Uitlegger, Inslag en private domeinen. Oplijsting 
soortenbeschermingsprogramma’s is minstens aan te vullen met 
Kempische beekvissen, bruine kiekendief, gladde slang, heikikker, 
heivlinder, kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad, weidevogels, 
zomertortel, vleermuizen en otter.   
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Landbouw: Het is belangrijk goed te duiden hoe de strategie van 
versterken van de landbouwsector door beschermen en vrijwaren van 
waardevolle landbouwclusters bijdraagt aan de klimaatrobuustheid. 
Het is belangrijk dat er kritisch gekeken wordt naar effectiviteit van de 
maatregelen en te becijferen/in te schatten wat ze opleveren.   

A16 

De strategieën voor het onderdeel landbouw i.f.v. ambitie 10 ‘Versterken 
van de open ruimte in de Rand’ zijn te zwak geformuleerd. Werk hier 
strategieën uit voor het stimuleren van grondgebonden landbouw en 
het tegengaan van verpaarding. 

103 

Ambitie 10: Versterken van de open ruimte in de Rand  
In deze ambitie wordt ook ‘integratie en versterking van de robuuste 
agrarische ruimte binnen het landschap’ en ‘het vrijwaren en versterken 
van HAG’ vermeld. Er dient aangetoond wat de bijdrage is van deze 
ruimte in kader van klimaatrobuustheid en hoe deze kan bijdragen tot 
CO2-opslag. In kader van klimaatrobuustheid dienen ook binnen 
landbouwgebied maatregelen genomen te worden, enerzijds voor 
structuurherstel van waterhuishouding, zoals vervat in het Vlaams 
Klimaatadaptatieplan, het optrekken van waterpeilen en instellen van 
oeverzones en anderzijds ook ruimte voorzien te worden voor een netwerk 
van KLE’s en behoud en uitbreiding van historisch permanente 
graslanden.  

A16 

H4. DOELSTELLINGEN EN AMBITIE S4.3 Ambities (blz. 27)  
Hoewel het voorliggend document uitvoering geeft conform de 
startbeslissing van De Nieuwe Rand, stelt  het Departement Landbouw en 
Visserij vast dat het agrarisch gebied, en in het bijzonder de agrarische  
gebruikers, meerdere malen de impact van de infrastructuurwerken 
dienen te ondervangen. Dit enerzijds door de directe ruimtelijke impact 
door inname en versnippering van deze gebieden die  vandaag in 
hoofdzaak een agrarisch gebruik kennen, en anderzijds door de indirecte 
impact zoals  geformuleerd binnen de acties en ambities binnen dit 
complexproject namelijk:  

 het milderen van de bijkomende broeikasgasemissies (CO2) door 
deze te gaan opslaan in natuurlijke  systemen (inzet op 
klimaatbossen, moerasgebieden, …).” (ambitie 08 
klimaatmitigratie)  

 acties die inzetten op de verhoging van de weerbaarheid van de 
omgeving tegen de gevolgen van  klimaatverandering (droogte, 
fluviale en pluviale overstromingen), dit door het verhogen van  
infiltratiemogelijkheden en het waterbergend vermogen in de rand 
(ambitie 09: Klimaatadaptatie).  

 de uitbouw van grotere en aaneengesloten natuur- en 
bosgebieden, de ontwikkeling van nieuwe natte  natuur en de 
ontwikkeling van schakels of missing links tussen aanwezige 
ecologische en  landschappelijke gehelen (Ambitie 10: Versterken 
van de open ruimte in de Rand) 

 tal van ambities die voorzien in o.a. voorzieningen voor actieve 
verplaatsingen en toegankelijke publieke  groene ruimtes (ambitie 
01 – 04)  

Dit maakt dat het totaalpakket aan voorliggende ambities en lopende 
processen een aanzienlijk effect zal  genereren op het beschikbare 
landbouwareaal binnen voorliggende regio. Wij uiten dan ook onze  
bezorgdheid dat de kans zeer reëel is dat de al zeer hoge gronddruk op 
landbouwpercelen in de regio door dit complex project enkel zal toenemen 
en dat de beschikbare gronden bestemd voor beroepsmatig  agrarisch 
gebruik onbetaalbaar zullen worden voor de beroepsmatige landbouwers, 
de korte keten- landbouw nabij de kernen in het bijzonder.  

A22 

Het Departement Landbouw en Visserij mist in voorliggende nota dan ook 
een robuuste doorvertaling van een ambitie die de waardevolle 
agrarische gebieden (en agrarische cultuurlandschappen) in de rand 
maximaal vrijwaart van bijkomende ruimtelijke doelstellingen. Wij 
verwijzen in de eerste plaats naar het  AGNAS-proces en de hier 
vastgestelde herbevestigde agrarische gebieden en de ‘gewenste 
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ruimtelijke  structuur’. De naar voor te schuiven ‘agrarische ambitie’ dient 
alleszins veel hoger te zijn dan wat nu is  opgenomen onder Ambitie 10: 
Versterken van de open ruimte in de Rand nl. “De integratie en versterking  
van de robuuste agrarische ruimte binnen het landschap”. Actueel is het 
slechts zeer beperkt uitgewerkt  onder het thema landbouw (blz. 48) (zie 
verder in het advies). Het verbeteren van de ‘ruimtelijke kwaliteit’  vanuit de 
doelstellingen omvat eveneens de sterk aanwezige agrarische ruimte. 
Deze ruimtelijke kwaliteit  dient dan ook vertaald en geconcretiseerd te 
worden in een duidelijke robuuste ambitie. 
Wij wensen te onderstrepen dat een leefbare landbouw de spil is van het 
in standhouden van de aanwezige  cultuurlandschappen en van een 
veelheid aan te realiseren ambities. De bestaande land- of 
tuinbouwbedrijvensites dienen steeds de mogelijkheid te hebben om zich 
op een  normale wijze te kunnen uitbreiden en ontplooien in die omvang 
die de normale evoluties binnen de sector  vragen (vb. uitbreiding met 
bedrijfsgebouwen, uitbreiding van de veestapel binnen de wettelijke 
normen)  of zich te kunnen omvormen naar een ander segment binnen de 
land- en tuinbouwsector (transitie). Dit  dient weerspiegeld te worden in de 
vrijheid van teeltkeuze. Wij erkennen evenwel zeer duidelijk dat landbouw 
ook andere functies moet kunnen opnemen binnen het  landschap van de 
oost rand/nieuwe rand, waaronder o.a. infiltratie en CO2-opslag in de 
bodem om tot een  verbetering van de bestaande situatie te komen zowel 
naar leefbaarheid (ook van de landbouwer) als naar  omgevingskwaliteit 
toe. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet daar dan 
ook volop op  in via steun voor o.a. agroforestry, verhoogde organische 
koolstof in akkerland, steun voor ecoteelten,   adviesverlening enz. 
Aanvullend zijn er ook de subsidiabele niet-productieve investeringen (75-
100% steun)   die inzetten op het plaatsen van regelbare stuwen, de 
omvorming van gewone drainage naar peilgestuurde  drainage, de aanleg 
van bomenrijen, hagen, heggen en houtkanten enz.. Daarnaast omvat ook 
het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 duidelijke doelstellingen 
voor de  broeikasgasemissiereductie binnen de landbouw alsook voor de 
opbouw van en bescherming van boven-  en ondergrondse koolstofstocks 
en de valorisatie van de inspanningen die landbouwers daartoe leveren. 

A22 

Een duidelijke ruimtelijke ambitie die gericht is op de lokale land- en 
tuinbouw is van strategisch belang  om de lokale voedselproductie te 
vrijwaren. Deze rechtszekerheid is dan ook van cruciaal belang om de  
transitie naar de toekomst mogelijk te maken. De voorliggende ambitieuze 
doelstelling naar bebossing, ontwikkeling van nieuwe natte natuur en 
andere  ruimtebehoevende klimaatadaptatiemaatregelen komen vaak 
terecht op de vruchtbare landbouwgronden.  Deze vruchtbare 
landbouwgronden dienen maximaal beschikbaar te blijven voor 
beroepsmatige landbouw,  ook in het complex project de Nieuwe Rand. 

A22 

Om bovenstaande redenen vraagt het Departement Landbouw en Visserij 
een duidelijke ambitie op te  nemen ter vrijwaring en versterking van de 
aanwezige agrarische structuren binnen dit complex project. 

A22 

4.3.1.3 Klimaatrobuuste Rand: Ambitie 08: Klimaatmitigatie; Ambitie 09: 
Klimaatadaptatie; Ambitie  10: Versterken van de open ruimte in de Rand 
– Strategieën (blz 42 – 49)  
Het Departement Landbouw en Visserij vindt het een goede zaak en kan 
zich vinden in de strategie om in  te zetten op ‘actief peilbeheer’ in 
landbouwgebieden zodat water lokaal vastgehouden kan worden wanneer  
er geen bodembewerkingen nodig zijn. De niet-productieve-
investeringssteun via het VLIF vormt een  belangrijke pijler in de 
ondersteuning van de landbouwers. Wij wensen wel een kanttekening te 
plaatsen  bij de vooropgestelde transitie naar een sterk verlaagd gebruik 
van herbiciden en  gewasbeschermingsmiddelen. Deze transitie vraagt 
echter meer veldbewerkingen waardoor een maximaal  verhoogd 
peilbeheer minder evident is. Niettegenstaande zijn er technologische 
ontwikkelingen in opmars  (o.a. robotica) die zware veldbewerkingen 
mogelijks overbodig maken. Het ‘actief peilbeheer’ zal met andere  worden  
ingesteld dienen te worden op basis van de mogelijkheden op 
bedrijfsniveau, perceelsniveau en  teeltniveau.  
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Het Departement Landbouw en Visserij wenst te onderstrepen dat de 
ecoregelingen en  agromilieuklimaatmaatregelen vanuit het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027 (GLB) mee  bouwen 
aan een robuuste basis m.b.t. zowel klimaat als mitigatie. De CO2-
vastlegging in bodem is dan ook  een belangrijke en te vernoemen 
strategie m.b.t. landbouw. Landbouwers worden hiermee gestimuleerd 
om  door middel van een aangepast teeltplan het gehalte aan organische 
koolstof in de bodem van  bouwlandpercelen te verhogen. Het organische 
koolstofgehalte van een belangrijk aandeel van de Vlaamse  bodems is 
momenteel suboptimaal tot zeer laag. De opbouw en het behoud van 
organische stof in de  bodem is van groot belang. Bodems met een goed 
gehalte aan organische koolstof zijn beter bestand tegen  erosie, kennen 
een betere waterhuishouding en zijn vruchtbaarder. Dit zorgt ook voor een 
bodem die beter  gewapend is tegen droogte of wateroverlast. 
Landbouwers komen voor de maatregel in aanmerking als ze  door de 
combinatie van specifieke hoofd- en nateelten op het areaal bouwland op 
bedrijfsniveau gemiddeld  meer dan 1.350 kg/ha organische 
koolstoftoename realiseren. Met betrekking tot de ecoregeling 
‘organische koolstof’ in akkerland omvat deze ook steun voor gebruik  van 
bodemverbeterende producten met hoge C-inhoud. Daarnaast zijn in er 
binnen het GLB nog  verschillende maatregelen die inspelen op C-opslag 
en bescherming C-stocks – Conditionaliteit ter bescherming van C-stocks 
(bv permanent grasland en veen) – ecologisch beheerd grasland, 
omzetting tijdelijk naar permanent grasland (ER en AMKM)  - agroforestry 
(AMKM) – NPI: ondersteuning aanplant KLE’s  Het Departement 
Landbouw en Visserij voert samen met ILVO eveneens onderzoek uit naar 
de valorisatie  van C-opslag in de landbouw via  een “carbon farming” 
markt in het LIFE CarbonCounts project.  Er is via dit in uitvoering te 
brengen beleid dus een aanzienlijke winst te boeken naar koolstofopslag 
op  landbouwpercelen, ook andere dan in voorliggende nota (AON) 
vooropgesteld extensief graslandbeheer. 

A22 

Ambitie 10: Versterken van de open ruimte in de Rand – Landbouw (blz. 
48) In de nota wordt aangehaald: “Op vlak van landbouw wordt het huidige 
landbouwgebruik in kaart gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden  met 
waar het HAG gelegen is en welke landbouwclusters er van belang zijn 
voor de sector. Voor de laag landbouw wordt gezocht naar strategieën om 
de landbouwsector te versterken, klimaatrobuuster te  maken en beter te 
integreren als onderdeel van het openruimtenetwerk. Volgende 
strategieën worden hiervoor  onderzocht:  

 Het beschermen en vrijwaren van waardevolle landbouwclusters 
in het projectgebied; 

 Herstel en bescherming van kleinschalig landbouwlandschap; 
 Stimuleren van bodemopbouwende landbouwpraktijken zoals 

extensief grasland, agroforestry en juiste teeltkeuze  voor zover 
dat de functionering van het landbouwbedrijf niet hypothekeert. 
In de omgeving van het infrastructuurproject  wordt daarnaast 
onderzocht welke impact het project heeft op het  beschikbare 
landbouwareaal en op de landbouwers die in het gebied actief zijn. 
Bij een negatieve impact wordt er  onderzocht hoe deze kan 
worden gecompenseerd. Bij een positieve impact, bijvoorbeeld 
door het vergroten van het  landbouwareaal door compactere 
heraanleg van infrastructuur, worden via ontwerpend onderzoek 
de potenties  voor de landbouw in beeld gebracht.”  

Het Departement Landbouw en Visserij stelt vast dat een aantal 
kernpunten van onze hierboven gestelde  bemerkingen weliswaar zijn 
opgenomen, doch het vrijwaren van de agrarische open ruimte in de 
stedelijke  rand dient als ambitieniveau opgeschaald te worden binnen 
dit complex project om het beperkt  beschikbaar areaal voor 
beroepsmatige landbouw maximaal te vrijwaren. 

A22 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit bezorgdheid dat ambities rond versterken van de open 
ruimte zullen resulteren in ruimte inname in herbevestigd agrarisch 
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gebied en dat de veelheid aan ambities zullen resulteren in een negatieve 
impact op landbouw.  

 
 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties hebben betrekking tot ‘biodiversiteit’ als onderzoeksthema. De reacties stel len dat 
biodiversiteit niet voldoende aan bod komt binnen het complex project De Nieuwe Rand. De vrees 
bestaat dat er geen garanties zijn dat bouwstenen ter bevordering van biodiversiteit worden 
meegenomen in de programma’s van het voorkeursbesluit. Eén reactie vermeldt daarnaast dat de term 
‘ecosysteemdiensten’ verkeerd wordt ingevuld in de AON. Een andere reactie vermeldt dat het 
aangewezen is om gronden grenzend aan de Antitankgracht die in privé-eigendom zijn te verwerven ter 
versterking van de klimaatgordel.  
 
Een aantal andere reacties vermelden dat er te weinig aandacht wordt besteed aan ontsnippering, en 
geven een aantal voorstellen om dit meer uit te lichten in de strategieën en ambities van De Nieuwe Rand. 
Er worden tevens vragen gesteld bij de eisen voor faunapassages en welke doelsoorten hierin 
onderzocht zullen worden.  
 
Een aantal reacties hebben betrekking tot de ambitie en strategieën die geformuleerd worden ikv 
landbouw. Een aantal reacties stellen dat duidelijk moet worden gemaakt hoe landbouw kan bijdragen 
aan de ambities rond klimaatrobuustheid. Eén reactie stelt voor om strategieën rond het tegengaan van 
verpaarding en het stimuleren van grondgebonden landbouw te formuleren. Een aantal andere reacties 
uiten een bezorgdheid dat de realisatie van de veelheid van ambities ten koste zal zijn van landbouw en 
vragen om een ambitie te formuleren die waardevolle agrarische gebieden in de rand maximaal vrijwaart.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het subthema ‘versterken van de open ruimte in de Rand’ wordt het aspect biodiversiteit op 
verschillende vlakken onderzocht. Er worden verschillende onderzoeksaspecten geformuleerd die 
betrekking hebben tot biodiversiteit: ecologisch netwerk (OA20), ecotoopinname en -creatie (OA21) en 
verstoring (OA22). Ambities rond biodiversiteit maken dus deel uit van de ambities gesteld in dit 
subthema. Ook voor deze onderzoeksaspecten zal er onderzocht worden wat de impact is én wat kansen 
zijn ter versterking van biodiversiteit. Om dit te verduidelijken zullen de onderzoeksaspecten hernoemd 
worden zodat dit duidelijk blijkt uit de titel. Ingrepen voor biodiversiteit zullen zowel in de klimaatgordel 
als in de infrastructuurstrook kunnen voorzien worden, er wordt zowel vanuit een netwerkfunctie gekeken 
als een leefgebiedsbenadering. Het verwerven van gronden/gebruiksrecht ter hoogte van de 
Antitankgracht kan een actie in het voorkeursbesluit vormen. Onderzoek zal uitwijzen of dit aangewezen 
is.  
 
Omtrent de opmerkingen rond ontsnippering worden een aantal tekstuele voorstellen meegenomen in 
de AON. Aanvullingen met betrekking tot de strategieën en ambities om ontsnippering meer te duiden, 
worden opgenomen en verduidelijkt, gezien ontsnippering ook onderdeel is van het onderzoek. Binnen 
het onderzoek zullen potenties voor ontsnippering nagegaan worden en kunnen deze potenties 
opgenomen worden als onderdeel van het complex project (en mee gerealiseerd worden binnen De 
Nieuwe Rand). Aanvullingen met betrekking tot knelpunten en nodige ingrepen voor verbindingen 
worden niet verder opgenomen. Het is immers de opzet van het onderzoek om te specificeren waar er 
natuurverbindingen behouden worden/gerealiseerd dienen te worden/waar er knelpunten zijn en voor 
welke soorten. Dit vormt voorwerp van het onderzoek, en is dus nog niet te verduidelijken in deze AON. 
Deze elementen zullen onderzocht worden in ‘OA20: wijzigingen in ecologische structuur, relaties en 
biodiversiteit’. De faunapassages die voorgesteld worden in het hoofdstuk gebiedsvisie zijn mogelijke 
bouwstenen of ideeën, geen onderdeel van lopende studies of projecten. Deze werden wel geformuleerd 
tijdens gesprekken met actoren.  
 
Gedurende het onderzoek naar de realisatie van de klimaatgordel zal, indien nodig, afgestemd worden 
met relevante partijen bij het vormgeven van de concrete ingrepen en maatregelen. Zo kan afgestemd 
worden met de waterloopbeheerders bij het onderzoek naar potenties voor extra natte natuur. 
 
In de startbeslissing van het complex project is geen expliciete strategie opgenomen rond de realisatie 
van natuurdoelen en instandhoudingsdoelstellingen. Vanuit De Nieuwe Rand zal dus onderzocht worden 
of hiertoe een bijdrage kan geleverd worden, maar het is niet de ambitie van het complex project om deze 
te realiseren. 
 
Strategieën rond het tegengaan van verpaarding en stimuleren van grondgebonden landbouw vallen 
buiten de scope van dit project en zijn niet van toepassing op dit strategisch niveau. Wel wordt nagegaan 
hoe de landbouwsector klimaatrobuuster en sterker gemaakt worden om een leefbare, rendabele en 
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toekomstbestendige landbouwpraktijk uit te zetten. Dit zal tekstueel verduidelijkt worden aan de hand 
van een strategie hieromtrent. Nagaan hoe landbouw kan bijdragen aan de doelstellingen rond 
klimaatrobuustheid, is met andere woorden onderwerp van het onderzoek. Binnen de ambities mbt 
landbouw worden ook strategieën geformuleerd om waardevolle landbouwclusters te beschermen en te 
vrijwaren. Dit maakt dus deel uit van het onderzoek. De vernoemde voorbeelden rond CO2-vastlegging 
in de bodem worden meegenomen in het onderzoek (en dus niet aangevuld in de AON). Het onderzoek 
zal uitwijzen welke maatregelen er waar kunnen, het proces waar er draagvlak voor is, … .  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Aanpassing van de titels van onderzoeksaspecten 20, 21 en 22 

 OA20: Wijzigingen in ecologische structuur, relaties en biodiversiteit; 
 OA21: Biodiversiteit, ecotoopinname en -creatie; 
 OA22: Verstoring tav biodiversiteit; 

 Tekstuele verduidelijking omtrent ecosysteemdiensten op pagina 43, bij doelstellingen 
‘Klimaatrobuuste Rand’. 

 Tekstuele aanpassingen van strategieën met betrekking tot ontsnippering binnen ambitie 10 
 Tekstuele aanpassing: strategie formuleren om de landbouwsector klimaatrobuust en sterker te 

maken om een leefbare, rendabele en toekomstbestendige landbouwpraktijk uit te zetten 
 Tekstuele aanvullingen met betrekking tot ontsnippering: 

 Pg. 92, §6.3.3. Klimaatrobuuste Rand: Wanneer infrastructuur onderzocht wordt, of het nu 
aanpassingen aan een bestaande snelweg zoals de A12 en aansluitingscomplexen betreft of de 
aanleg van nieuwe weg zoals de Nx, is het belangrijk kritisch te bekijken of deze kan bijdragen tot 
het waterverhaal, de landschappelijke verknoping en verankering, erfgoed, ecologie en 
ontsnippering of hier net afbreuk aan doet.” 

 Pg. 94 bij ontwerpvraagstukken: “Hoe kan de barrièrewerking van de Nx beperkt blijven: Voor 
bestaande en toekomstige landbouwactiviteiten in de polder tussen Stabroek en Hoevenen? 
Voor trage verbindingen tussen Stabroek en Hoevenen? Voor de veilige passage van fauna?“ 

 Ontwerpvraagstuk toevoegen op pg. 108 (Landschappelijk kruis – verkeerswisselaar E19/A12): 
Hoe kan de nieuwe fietsverbinding over het ecoduct ontworpen worden zonder afbreuk te doen 
aan de werking van het ecoduct? M.a.w. In welke mate wordt de functionaliteit van het ecoduct 
verstoord door recreatief medegebruik? Is er een alternatief? 

 Tekstuele toevoeging in ambitie 09 Klimaatadaptatie (pg. 42): “De klimaatgordel mag echter niet 
louter vanuit die functie beschouwd worden. Hij biedt namelijk ook opportuniteiten om te streven naar 
een versterking en verbinding/ontsnippering van het ecologisch netwerk, toekomstbestendige 
landbouw en een veerkrachtig watersysteem.” 

 
Categorie 3 – Onderzoeksmethodiek 
Categorie 3a – Algemeen 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Burger vraagt dat effectbeoordeling gebeurt obv gewenste situatie en 
niet verbeteren van bestaande situatie.  

58 

Huidig onderzoek is een goede zaak, maar berekeningen zijn gebaseerd 
op een opeenstapeling van veronderstellingen en nog te 
verwezenlijken projecten. Kan er niet beter gewacht worden met eventuele 
nieuwe grote werken om de resultaten van de huidige af te wachten??  

84 

In het referentiescenario wordt er rekening gehouden met de realisatie 
van de Oosterweeltunnel, de knoop E32xR2, optimalisatie van de tol 
in alle Scheldetunnels en een modal shift 50/50. Gezien de huidige stand 
van zaken lijkt dit ook in 2030 een ambitieuze insteek, zeker wat modal 
shift betreft. BBL vraagt zich af in welke mate dat een dergelijk optimistisch 
referentiescenario de resultaten van deze AON kan impacteren en 
daardoor een foutief of te rooskleurig beeld zou schetsen voor de 
verschillende scenario’s. 

93 

Referentiesituatie en beoordeling 
pB2-1: In de AON is er verdere sprake dat een ‘aantal projecten in de 
ruimere omgeving’ ook worden meegenomen. VMM vraagt om het ‘aantal 
projecten’ te verduidelijken en kort toe te lichten in de voorliggende nota. 
Specifiek vraagt VMM te duiden hoe het complex project ‘extra 

A16 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
containercapaciteit Antwerpen (ECA)’ binnen dit project meegenomen 
wordt.   
De AON verduidelijkt dat voor de referentiesituatie wordt uitgegaan van 
het referentiejaar 2030 aangezien ‘tegen 2030 een groot aantal andere 
projecten gerealiseerd zijn die vandaag op stapel staan’. De raad vraagt 
om in de AON verder te duiden in hoeverre voor de referentiesituatie ook 
rekening wordt gehouden met de talrijke infrastructuurwerken die een 
invloed zullen hebben op de modal shift in het vrachtvervoer zoals de 
verbreding van het Albertkanaal, de 2de spoorontsluiting, de 
leidingenstraat Antwerpen-Ruhr. Deze projecten moeten worden 
meegenomen in de verkeersscenario’s.   

A26 

P162: er wordt vermeld dat er een doorkijk wordt gemaakt naar het 
referentiejaar 2050 waarin bepaalde elementen als 
ontwikkelingsscenario worden meegenomen. Gelieve te 
verduidelijken welke gegevens (mobiliteitsdata, emissiefactoren, 
ruimtelijke data) hiervoor gebruikt zullen worden.  

A16 

Het is onduidelijk op welke manier zoals vooropgesteld een doorkijk tot 
2050 zal worden uitgewerkt. Een dergelijke lange periode geeft alleen 
maar voeding voor bespiegelingen en niet voor een echte doorkijk die 
onderbouwd kan worden. 

A21 

In hoofdstuk 7. ‘Onderzoeks- en Beoordelingsmethodiek’ lezen we dat 
voor elk onderzoeksaspect een absolute beoordeling gehanteerd wordt 
ten opzichte van de referentiesituatie 2030 en met een doorkijk naar de 
situatie in 2050. Uit het rapport begrijpen we dat de toekomstbeelden  vnl. 
de uitvoering van de nieuwe rand betreft en geen doorkijk biedt naar 
nieuwe ontwikkelingen die de omgeving in deze periode (tijdshorizon 
2030/2050) eveneens zal doormaken. Het is onduidelijk hoe dit in het 
verder onderzoek wordt meegenomen. Wordt de aanname van groei 
met tijdshorizon 2050 van het omliggende (woon)weefsel in beeld 
gebracht? Wat zijn aannames wat betreft evolutie stedelijk gebied, 
mobiliteit, economie, …? 

A21 

In hoofdstuk 7 over de onderzoeks- en beoordelingsmethodiek lezen we 
“Effecten die enkel tijdelijk tijdens de aanlegfase optreden zijn op 
strategisch niveau veel minder relevant dan permanente effecten, net 
omwille van het feit dat ze slechts tijdelijk aanwezig zijn, en worden daarom 
beschouwd als niet sturend voor de verdere projectvorming. Omwille van 
de omvang en de aard van het project zal de aanlegfase evenwel toch een 
aanzienlijke tijd in beslag nemen. Daarom worden tijdelijke effecten die 
meerdere jaren zullen duren alsnog meegenomen.”  Er moet concreter 
worden aangegeven wat men verstaat onder tijdelijk. De toelichting die 
we daar eerder over kregen, zorgt immers voor verdere verwarring: 
“Tijdelijke effecten die kunnen leiden tot een permanent effect zullen in 
beeld worden gebracht.” Een zogenaamd tijdelijk effect dat “kan” leiden tot 
een permanent effect moet van in den beginne worden behandeld als een 
permanent effect. Maar ook tijdelijke effecten die meerdere jaren duren 
moeten kunnen worden meegenomen, dit moet dus worden gedefinieerd 
in tijdsduur. 

103 

Het cumulatieve effect op de landbouwbedrijven van diverse ruimtelijke 
processen wordt vaak uit het oog verloren. We vragen om deze 
cumulatieve effecten goed in kaart te brengen zodat duidelijk is welke 
dynamiek er op dit moment al in het gebied speelt. Bedrijven worden vaak 
via verschillende processen getroffen wat een grote impact kan hebben op 
de leefbaarheid van het bedrijf. 

75, 96 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie stelt dat principes voor onderzoek op strategisch niveau niet 
duidelijk genoeg werden geformuleerd (onderscheidende effecten, 
aanzienlijk effect). 

78 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie vraagt om, in bijlage 4 (niet-redelijke infrastructurele bouwstenen), 
de begrippen verder te verduidelijken (doelmatigheid en beslist 
beleid). Beleid mag geen voorafname betekenent voor de 
onderzoeksaspecten. 

78 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Koppeling dossiers aan de Nieuwe Rand  
In de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/09/2022 m.b.t. het 
bijgestelde gebiedsprogramma ‘ENA Wommelgem/Ranst’, de Groenpool 
Antwerpen en de verdere aanpak wordt de expliciete koppeling gemaakt 
met het project van de Nieuwe Rand: 
“B2. DEELPROJECTEN SPOOR MOBILITEIT E313/A34 (verbreding), 
inclusief relatie met de mogelijke economische ontwikkelingen. De 
mogelijke aanpassingen  aan  de  E313/A34  zullen  binnen  het  complex  
project De Nieuwe Rand onderzocht worden (2022/2023). De verdere 
inrichting van de knoop Wommelgem en de relatie tot de HOV-as en de 
Park & Ride maken daarbij onderdeel van het onderzoek uit. Bij dit 
onderzoek zal een mogelijke verbreding  van  deze  infrastructuur  in  relatie  
worden  gebracht  tot  de  mogelijke  economische  ontwikkelingen 
langsheen het tracé. De resultaten van het onderzoek zullen in het 
voorkeursbesluit van  het  complex  project  verwerkt  worden  en  
afgestemd  met  de  opties  en  voortgang  van  het  gebiedsprogramma 
Wommelgem/Ranst (ENA).”  
Een koppeling zou kunnen voorzien worden voor het spoor Open Ruimte. 
Met het ENA-project zal immers ca. 200 ha extra verharding gerealiseerd 
worden binnen het stroomgebied van het Groot Schijn. Het Groot Schijn 
werd afgebakend als speerpuntgebied klasse 3. Hier wordt gestreefd naar 
het bereiken van de goede ecologische toestand na 2027, met name van 
zodra natuurlijk herstel is ingetreden en mits uitvoering van acties 
opgenomen in SGBP3. Ook de doelstellingen van de 
Overstromingsrichtlijn en het beleid rond droogte werden mee 
geïntegreerd in het stroomgebiedbeheerplan. De visie voor het gebied zet 
dan ook in op de strijd tegen wateroverlast en droogte. Dit door de 
infiltratiecapaciteit van de Kempische zandgronden maximaal te benutten. 
In een aantal gebieden is het creëren van extra waterbergingscapaciteit 
wenselijk.    
We vragen dan ook dat het verder onderzoek de bijkomende 
cumulatieve verhardingen van alle geplande projecten in het 
afstroomgebied van het Groot Schijn in kaart brengt. Gezien de omvang 
van deze verhardingen is het de vraag hoe deze gerealiseerd kunnen 
worden zonder een beduidende impact op het globale watersysteem.  

A16 

Samenvatting van de reactie: 
Er wordt gevraagd om rekening te houden met het Nederlandse 
Natura2000-gebied “Brabantse Wal” en de stikstofdepositie op dit 
gebied ook in beeld te brengen. Een toename van stikstoflast dient te 
worden uitgesloten. 

A20 

Is het mogelijk ook de (grensoverschrijdende) effecten op Nox en 
fijnstof (PM10, PM2,5 en PM1) op Brabant in beeld te brengen? Wij 
streven naar WHO-advieswaarden. We realiseren ons daarbij ter degen 
dat dat onze eigen export van Nox en fijnstof ook omlaag moet. 

A20 

Een laatste bemerking omtrent de studiemethodiek. Er worden diverse 
aspecten zoals geluidshinder, gezondheidsaspecten, koolstofbalans, … 
als criterium meegenomen in de aanleg van nieuwe infrastructuur. We 
dringen erop aan om de oplossingen die deze infrastructuur op andere 
locaties met zich meebrengen op een gelijkwaardige manier mee te 
integreren. Concreet betekent dat het aanleggen van de Nx een enorme 
verbetering voor de leefkwaliteit en gezondheid voor de inwoners van de 
dorpskernen met zich mee zullen brengen. Bovendien zal de (CO2-
)uitstoot die daar momenteel door congestie plaatsvindt bij de 
aanwezigheid van de Nx gevoelig dalen. Die objectivering moet aanwezig 
zijn in de studiemethodiek. 

55, 57 

Er dient over gewaakt dat er voldoende rekening wordt gehouden met 
geluids- en luchtkwaliteit -optimalisatie van de modal shift, aanleg van 
fietsvoorzieningen. 

A7 

In de tabel op pagina 165 wordt beknopt geduid hoe bepaalde 
effectgroepen al dan niet meegenomen zullen worden in het geïntegreerd 
onderzoek. Hier ontbreekt bij de discipline Biodiversiteit het aspect 
verzuring en eutrofiëring. Dit is op te nemen. De impact van verzuring en 

A16 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
eutrofiëring door vb. luchtemissies en deposities en veranderd 
landgebruik kunnen een belangrijk effect hebben op biodiversiteit en in 
bijzonder in de beschermde gebieden SBZ en VEN. Dit vormt zo ook een 
relevant element in het alternatievenonderzoek.   
Onder hoofdstuk 9.3 wordt gesteld: “Dit betekent met andere woorden dat 
het eindresultaat van het onderzoek bestaat uit 31 deelrapporten, en niet 
uit een rapport MER, een passende beoordeling, een MKBA,… .” Gelet op 
de interferentie met SBZ is een passende beoordeling noodzakelijk. 
Deze beoordeling is ruimer dan OA2 luchtkwaliteit en dient ook minstens 
aspecten uit OA18 oppervlaktewater en waterbergingsgebieden, OA 19 
grondwater en waterinfiltratiegebieden, OA 20 ecologisch netwerk, OA 21 
ecotoopinname en -creatie, OA 22 verstoring fauna OA 3 bodemkwaliteit 
te integreren. De passende beoordeling moet alle nodige gegevens 
bevatten om de overheden die over de vergunningsplichtige activiteit, het 
plan of programma moeten adviseren en beslissen, toe te laten dit met 
volle kennis van zaken te doen.   

A16 

Daar waar betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken en 
instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone 
voorspeld wordt, is het noodzakelijk (om naast maatregelen binnen de 
Klimaatrobuuste rand) in eerste instantie de alternatieven voorrang te 
geven die geen betekenisvolle aantasting veroorzaken en enkel in het 
geval er voor een speciale beschermingszone geen minder schadelijke 
alternatieve oplossingen zijn de afwijkingsprocedure (met compensaties) 
te onderzoeken.   

A16 

Beoordelingsfiches   
Methodiek en beoordelingskader dient steeds aangepast te zijn aan de 
laatste praktische wegwijzers (www.natuurenbos.be) en bijhorende 
actuele significantiekaders. De beoordelingsfiches dienen hierop 
aangepast te worden. 

A16 

Methodologie  
P136: er wordt aangegeven dat zoveel als mogelijk de methodiek die bij 
milieueffectenbeoordeling (qua significantiebepaling) wordt 
gehanteerd, gevolgd wordt. → Wat wordt hiermee precies bedoeld? De 
VMM benadrukt nogmaals dat dit in overeenstemming met het 
richtlijnensysteem lucht dient te zijn.  

A16 

En ten slotte heeft de raad vragen bij de vooropgestelde 
onderzoeksmethode. De raad vraagt specifiek aandacht voor het 
uitvoeren van een volwaardige strategische MER. Dit heeft tot doel om, 
ter onderbouwing van het voorkeursalternatief, objectieve informatie aan 
te leveren over de inschatting op hoofdlijnen van de verschillende 
alternatieven. De raad verwijst naar artikel 10 van het decreet complexe 
projecten inzake de inhoudsvereisten voor het ontwerp van MER, zoals 
vermeld in artikel 4.2.8, §1, 5° en artikel 4.3.7 van het DABM (zie deel VI). 

A26 

De raad vraagt om alle alternatieven op alle aspecten, doch wel strategisch 
te onderzoeken zodat alle alternatieven op een volwaardige manier aan 
elkaar worden afgewogen. Het geïntegreerd effectenonderzoek dat op 
basis van de alternatievenonderzoeksnota wordt gevoerd, dient 
overeenkomstig het decreet betreffende complexe projecten op 
strategisch niveau worden gevoerd, maar moet uiteraard wel voldoende 
uitgediept zijn zodat de impact van alle alternatieven op een volwaardige 
manier aan elkaar afgewogen kunnen worden en op basis van de 
conclusies van de effectenonderzoeken een weloverwogen keuze kan 
worden gemaakt voor een toekomstig voorkeursbesluit. De raad heeft 
veel bedenkingen bij de vooropgestelde onderzoeksmethode. De 
AON gaat uit van een groot aantal onderzoeksvragen. In functie van de 
thema’s en subthema’s worden een hele resem onderzoeksvragen 
geformuleerd. In totaal worden in de AON onderzoeksaspecten naar voor 
geschoven.  Het is voor de raad onduidelijk in hoeverre – op basis van dit 
ingewikkeld kluwen aan onderzoeksvragen en onderzoeksaspecten – een 
volwaardige afweging van de alternatieven kan worden bereikt. Bovendien 
maakt de AON het nog ingewikkelder (vager) door te stellen dat er ook 
rekening zal worden gehouden met de intrinsieke kwaliteit, de 

A26 

http://www.natuurenbos/
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
haalbaarheid en robuustheid van elk alternatief, maar ook met de 
‘hefboomwerking van ieder alternatief’.   
De raad vraagt aandacht voor de impact op milieu, natuur, landbouw 
en landschap van dit complex project. Het geïntegreerd planningsproces 
zal verder duidelijkheid moeten verschaffen over de milieu-impact van de 
verschillende alternatieven alsook over de noodzakelijke milderende en 
compenserende maatregelen. Het plangebied van het oostelijk traject van 
het Haventracé bezit tal van waardevolle natuurgebieden, landschappelijk 
waardevolle gebieden en landbouwgebieden (o.a. Opstalvallei, de Oude 
Landen, de Polders, de Antitankgracht). De raad verwijst tevens naar de 
diverse groene zones in de reservatiestrook van A102 en omgeving. Ook 
in de buurt van deE313 in Ranst zijn er veel claims op de open ruimte (extra 
rijstrook, tramlijn, fietssnelweg). Dit geldt tevens voor het vervolledigen 
van de verkeerswisselaar E313/E34.   

A26 

Ook inzake de verplichte passende beoordeling blijft de AON vaag en 
creëert de AON bovendien onduidelijkheid. Zo leest de raad bijvoorbeeld 
in de AON (pag. 165): ‘De vooropgestelde aanpak van het geïntegreerde 
onderzoek gaat uit van 31 onderzoeksrapporten, die verschillende 
onderzoeksvragen zullen beantwoorden. Deze onderzoeksrapporten 
vormen het geïntegreerd onderzoek. Dit betekent met andere woorden dat 
het eindresultaat van het onderzoek bestaat uit 31 deelrapporten, en niet 
uit een rapport MER, een passende beoordeling, een MKBA,…’. De raad 
verwijst naar artikel 9 van het decreet complexe projecten dat uitdrukkelijk 
stelt: ‘Als het complexe project, afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten, betekenisvolle effecten kan hebben op een speciale 
beschermingszone, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor dat gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de 
instandhoudingsdoelstellingen ervan. Die passende beoordeling maakt 
een als dusdanig herkenbaar onderdeel uit van het milieugerelateerde 
effectenonderzoek.’ 

A26 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties hebben betrekking tot de referentiesituatie waartegenover de alternatieven 
beoordeeld zullen worden. Eén reactie stelt dat de effectbeoordeling dient te gebeuren ten opzichte van 
de gewenste situatie en niet ten opzichte van de bestaande situatie. Andere reacties geven aan dat er 
veel aannames gebeuren om de referentiesituatie op te stellen en stellen dat dit een te rooskleurig beeld 
zou schetsen. Er wordt gevraagd om verder te verduidelijken welke projecten worden meegenomen in 
de referentiesituatie. Een aantal reacties formuleren bedenkingen bij de doorkijk naar het referentiejaar 
2050 die wordt beschreven in de AON en vragen om deze aanpak verder te verduidelijken. 
 
Er wordt gevraagd om verder te verduidelijken wat er wordt verstaan onder ‘tijdelijke effecten’. Er wordt 
gevraagd om rekening te houden met cumulatieve effecten. Daarnaast wordt gevraagd rekening te 
houden met grensoverschrijdende effecten (meer specifiek tov het Nederlandse natuurgebied 
‘Brabantse Wal’ en de provincie Brabant). Er wordt tevens gewezen op het feit dat de 
onderzoeksmethodiek ook moet toelaten om positieve effecten op ruimere schaal mee te nemen (bv. 
verbeteringen van leefkwaliteit door de Nx in Hoevenen en/of Kapellen).  Er wordt gesteld dat de principes 
die gehanteerd worden voor onderzoek op strategisch niveau niet voldoende duidelijk zijn omschreven, 
net zoals de begrippen ‘doelmatigheid’ en ‘beslist beleid’ in de bijlage 4 omtrent niet-redelijke 
infrastructurele bouwstenen. 
 
Er wordt vermeld dat binnen de discipline Biodiversiteit het aspect verzuring en eutrofiëring ontbreekt. 
Daarnaast wordt er gewezen op het feit dat een passende beoordeling dient opgemaakt te worden voor 
voorliggend project. Er worden vragen gesteld bij wat bedoeld wordt met ‘zoveel als mogelijk de 
methodologie van de milieueffectenbeoordeling te volgen’. Een aantal reacties stellen zich de vraag of 
de voorgestelde onderzoeksmethodiek voldoende zal zijn om een afweging te maken. Er wordt gesteld 
dat het geïntegreerde onderzoek moet voorzien in de opmaak van een strategisch MER.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De referentiesituatie van De Nieuwe Rand heeft als tijdshorizon 2030. Deze referentiesituatie bestaat uit 
de bestaande toestand met daaraan toegevoegd een aantal geplande projecten, initiatieven en plannen 
die in de toekomstige situatie (het referentiejaar 2030) zullen gerealiseerd zijn. Er wordt dus niet 
beoordeeld ten opzichte van de bestaande situatie. De referentiesituatie is echter ook geen ‘gewenste 
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situatie’, het is de situatie die naar verwachting zal ontstaan als de projecten, initiatieven en plannen die 
reeds als beslist kunnen worden beschouwd, zijn uitgevoerd. De referentiesituatie houdt met andere 
woorden rekening met het beslist beleid. Omdat deze situatie een aantal aannames omvat, worden 
tevens sensitiviteitsanalyses voorzien om in beeld te brengen wat het belang is van deze aannames en 
waar nodig te benadrukken dat deze aannames eveneens worden gerealiseerd. Waar nodig zal tekstueel 
verduidelijkt worden welke elementen vervat zitten in de referentiesituatie, en welke niet.  
De doorkijk tot het referentiejaar 2050 die voorzien wordt laat toe om ook andere visies en initiatieven 
mee te nemen die geformuleerd worden, maar niet worden beschouwd als beslist beleid. Deze doorkijk 
krijgt een kwalitatieve evaluatie, maar vormt niet de beoordeling die gebruikt zal worden voor de afweging 
en het invullen van de evaluatieroos. Ook voor deze doorkijk zal duidelijk beschreven worden welke 
elementen hier onderdeel van uitmaken en welke niet. 
 
Op het strategisch niveau van de onderzoeksfase wordt in principe geen rekening gehouden met tijdelijke 
ingrepen. Wel zal worden nagegaan of tijdelijke ingrepen kunnen leiden tot een permanent effect. Indien 
dit het geval is, worden de permanente effecten wel onderzocht en beoordeeld (bvb. tijdelijke bemaling 
kan leiden tot een permanent effect op vegetatie). Ook zal worden nagegaan of tijdelijke ingrepen 
onderscheidend kunnen zijn tussen de verschillende alternatieven. Indien dit het geval is, wordt het 
onderscheid mee opgenomen in het onderzoek. Of een effect als tijdelijk wordt beschouwd is niet 
afhankelijk van de exacte duurtijd. Het onderzoek zal focussen of dit tijdelijke effect al dan niet 
onderscheidend kan zijn tussen de alternatieven en of een eventueel aanzienlijk negatief effect te 
milderen is.   
 
Cumulatieve effecten zullen in beeld worden gebracht waar nodig. Enerzijds worden al een aantal 
projecten toegevoegd in de referentiesituatie die worden beschouwd als beslist beleid. Anderzijds zal er 
in de doorkijk 2050 ook rekening worden gehouden met een aantal ontwikkelingsscenario’s waarbij 
bijkomende projecten of initiatieven worden meegenomen. Hierdoor zal dus in beeld worden gebracht 
wat mogelijke cumulatieve effecten zijn tussen het voorgenomen project en de overige initiatieven. 
Tevens zal rekening worden gehouden met grensoverschrijdende effecten. Dit zal gespecificeerd 
worden in de AON. 
 
In het lexicon zal een verduidelijking opgenomen worden omtrent aanzienlijke effecten en 
onderscheidende effecten. Met aanzienlijke effecten wordt gedoeld op effecten die in de 
milieueffectenrapportage leiden tot een negatief (--) of significant negatief (---) effect en tot milderende 
maatregelen leiden. Met onderscheidende effecten wordt gedoeld op effecten die anders worden 
beoordeeld naargelang het alternatief en op die wijze een onderscheid maken tussen de verschillende 
alternatieven. Wanneer wordt nagegaan of een alternatief niet-redelijk is, wordt rekening gehouden met 
verschillende aspecten. Hiervoor wordt verwezen naar de Handleiding alternatieven in 
milieueffectrapportage, Dienst Mer, versie 18 augustus 2015. Op vlak van doelmatigheid moet een 
alternatief kunnen garanderen dat de plandoelstelling gehaald wordt. Daarnaast moet een alternatieven 
aansluiten bij beslist beleid. 
 
De onderzoeksmethodiek is erop voorzien dat positieve effecten van de infrastructurele ingrepen in de 
ruimere omgeving ook worden meegenomen in de effectbeoordeling. De onderzoeksmethodiek zal 
steeds afgestemd worden op de meest recente significantiekaders. Voor de discipline biodiversiteit 
zullen de aspecten verzuring en eutrofiëring meegenomen worden. Het geïntegreerde onderzoek 
voorziet eveneens in de opmaak van een passende beoordeling. Dit zal tekstueel verduidelijkt worden 
waar nodig. De opmaak van een strategisch MER maakt deel uit van het geïntegreerde onderzoek en 
wordt vervat in verschillende onderzoeksaspecten. Het onderzoek gaat echter ook breder dan een MER. 
Voor de MER-disciplines wordt er uitgegaan van de methodiek van een milieueffectenbeoordeling, voor 
onderzoeken die geen deel uitmaken van het MER wordt door de deskundigen een methodiek opgesteld. 
Dit zal tekstueel verduidelijkt worden.  
 
 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking van onderdelen van de referentiesituatie en de doorkijk 2050; 
 Tekstuele verduidelijking hoe elementen zoals Tweede Spoortoegang, Leidingstraat, … vervat 

worden in de verkeersscenario’s; 
 Tekstuele verduidelijking: passende beoordeling maakt onderdeel uit van het geïntegreerde 

onderzoek en strategisch MER (§9.3, pg. 165) 
 Tekstuele verduidelijking van de begrippen ‘aanzienlijke effecten’ en ‘onderscheidende effecten’ in 

het lexicon; 
 Toevoegen aspect verzuring en eutrofiëring bij discipline Biodiversiteit (§9.3, pagina 165) 
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 Formuleren van relevante onderzoeksvragen omtrent verzuring en eutrofiëring in onderzoeksaspect 
21 (Ecotoopinname en -creatie); 

 Tekstuele verduidelijking: grensoverschrijdende effecten worden meegenomen, zowel in de fiches 
van lucht, gezondheid en biodiversiteit. 

 Tekstuele aanpassing: voor MER-disciplines wordt uitgegaan van de methodiek die bij 
milieueffectenbeoordeling (qua significantiebepaling) wordt gehanteerd. Voor onderzoeken die geen 
deel uitmaken van het MER wordt een methodiek opgesteld door de deskundigen.  

 
 
Categorie 3b – Opmerking per onderzoeksaspect 
Geluidsklimaat 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
In de nota staat op pg B1 – 1: 
Binnen deze eerste vraag wordt in beeld gebracht hoe deze 
geluidsbelasting onder de huidige situatie in het referentiejaar verdeeld 
is binnen de voornaamste (woon)kernen langsheen de verschillende 
deelgebieden (Noord, Centrum, Zuid). 
Ik zou daarbij willen vragen om voor het opstellen van geluidskaarten niet 
alleen in de dorpskern van Wommelgem geluidsmetingen te verrichten 
maar ook bij woningen gelegen in open gebied. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Deurne grenzen in Wommelgem veel tuinen aan open ruimte. 
Een meting in de dorpskern is voor zulke woningen niet representatief. 
Bijvoorbeeld: Van Asschestraat; Rooseweg; Moffenhoeven; 
Rollebeekstraat 

14 
 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner vraagt om de impact van geluidshinder te onderzoeken op de 
nieuwe zorgcampus Heder, vlak naast de A12 en of er een mogelijkheid 
bestaat om premies te voorzien aan eigenaars van woningen en sociale 
woningmaatschappijen om geluidswerende en/of dempende ingrepen 
aan woningen uit te voeren zoals bvb. Absorptiewanden,…. 

58 

De realisatie van de Oostelijke verbinding zal met zekerheid betekenen dat 
de geluidsbelasting in open lucht ter hoogte van de (woon)kernen 
wijzigt. Er wordt echter (helaas) in geen van de onderzoeksvragen 
uitdrukkelijk gewezen op de geluidshinder van de A12 ter hoogte van 
Zandvliet en Berendrecht, en geen intentie gemaakt geluidsschermen 
(of voorbereiding daarop) te voorzien. De nota minimaliseert zo de 
geluidshinder voor de woonkernen Berendrecht en Zandvliet waar de A12 
op minder dan 80 meter van de bewoning werd aangelegd. Naast de 
impact voor bewoners in de kernen, dient ook rekening te worden 
gehouden met natuurgebied de Ruige Heide en met de inwoners die ten 
oosten van A12 wonen. 

A7 

De A12 geeft aan Stabroek een bruuske gemeentegrens, die enorm 
contrasteert met het landelijk karakter van de woongemeente (deels 
erfgoedlandschap). De gemeente Stabroek vraagt dat de geluidsoverlast 
wordt ingeperkt met geluidswerende maatregelen. Ook visueel zijn 
hinderwerende maatregelen aangewezen. 

A11, A13 

Ambitie  
De Oostelijke verbinding draagt bij tot een reductie van hinderaspecten, 
door de verbetering van het geluidsklimaat ter hoogte van woonkernen, de 
verbetering van de luchtkwaliteit door lokale ingrepen en door het nemen 
van gepaste maatregelen daar waar er geraakt wordt aan 
bodemverontreiniging. In het verleden zijn er naar aanleiding van klachten 
van burgers metingen uitgevoerd van de geluidsoverlast die de 
autostrades veroorzaken aan de woningen van deze burgers. Deze 
metingen zijn vooral gebeurt ter hoogte van het op en- afrittencomplex te 
Brasschaat-kapellen en ter hoogte van de woningen aan Leeg-
rietbeemden.  
 
OA 1: geluid 
Er wordt hier voor een relatieve schaal gekozen + of – decibels tegenover 
huidige situatie. Dus als er ergens al veel geluidsoverlast is, en er komt 
beperkt geluidshinder bij, is de impact beperkt terwijl er in die zone een 

A14 



   

 

69 
 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
hoge geluidsbelasting is en er daar gestreefd zou moeten worden naar een 
verbetering van de geluidskwaliteit. Een toetsing aan de richtwaarden 
voor geluid zoals bepaald in Vlarem kan een andere methode zijn. 
Waarbij bij een huidige overschrijding van de richtwaarden gestreefd moet 
worden naar een verbetering van de toestand en zeker geen 
verslechtering.  
 In bijlage 1 OA1 wordt geluidshinder enkel ter hoogte van de 

woonkernen geëvalueerd. Om de ambities binnen de “Levendige 
rand” waar te maken is het echter eveneens van belang om een 
aangenaam en gezond geluidsklimaat na te streven in de publieke 
ruimte die is bedoeld voor verpozing en zachte recreatie. Daarom 
worden belangrijke parken best toegevoegd als beoordelingspunten.  
Ook moet hier volgende zin toegevoegd worden: “Voor de 
geluidsmodellering wordt de CNOSSOS-EU rekenmethode 
toegepast.” (in overeenstemming met de geluidsbelastingskaarten 4de 
ronde die begin 2023 beschikbaar zullen zijn). Waar tram- en 
treinsporen gebundeld worden voorzien (met de bestudeerde 
weginfrastructuur) dient eveneens de geluidsdruk van tram en trein 
gemodelleerd te worden om een gecumuleerde beoordeling mogelijk 
te maken. 

 In bijlage 1 OA1 en OA2 lezen we dat de impact van sommige 
mitigerende maatregelen niet kan berekend worden met de voorziene 
modellen voor lucht en geluid. In dit geval de mogelijkheid voorzien 
om andere modellen te gebruiken. 

 In bijlage 5 (p. B5-17) ontbreken voor het aspect geluid volgende 
bronnen: Europese richtlijn omgevingslawaai, Geluidsactieplan 
belangrijke wegen en spoorwegen, Geluidsactieplan agglomeratie 
Antwerpen, VLAREM milieukwaliteitsnormen. Dit geldt ook voor het 
aspect lucht. 

A21 

Hoofstuk 7.1 ‘Bronnen’ (p. 138) aanvullen met bronnen verbeterd 
leefklimaat:  
 Vlaams geluidsactieplan belangrijke wegen en spoorwegen 2019-

2023;  
 geluidsbelastingskaarten agglomeratie Antwerpen 2016 

(https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/) (o.m. inclusief 
lagere wegennet, tramgeluid) 

A21 

De beschrijving van de methodiek in de beoordelingsfiche geluid 
(bijlage 1) is te vaag. Het is onduidelijk met welke geluidsnormen (of 
eigenlijk richtlijnen) rekening wordt gehouden. Er wordt gewerkt met een 
2D model. Het nadeel hiervan is dat dit minder geschikt is voor complexe 
situaties (v.b. berm en scherm, verdiepte ligging of ,net niet,…). Met meer 
meetpunten is er meer informatie, en worden de kaarten betrouwbaarder. 
Alleen wordt er niet toegelicht waar en op hoeveel punten metingen zullen 
gebeuren. Er wordt voorgesteld om maatregelen voor geluidverbetering te 
onderzoeken. Maar hoe worden deze geëvalueerd? Worden er bepaalde 
sneden gesimuleerd op strategische locaties, v.b. via een Harmonoise 
point-to-point model? 

A21 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben betrekking tot het onderzoek naar geluid. Een aantal reacties vragen om aandacht 
voor geluidshinder ter hoogte van specifieke gebieden of om bijkomende geluidsmetingen om deze 
hinder in kaart te brengen. Een reactie haalt aan dat er te weinig wordt gewezen op de geluidshinder ter 
hoogte van Zandvliet en Berendrecht omwille van de A12 en vragen dat deze overlast wordt ingeperkt 
met geluidswerende middelen. 
 
Andere reacties hebben specifiek betrekking tot de onderzoeksmethodiek. Eén reactie verwijs naar de 
richtwaarden voor geluid zoals bepaald in het VLAREM en haalt aan dat deze kunnen gebruikt worden 
als toetsingskader. Een andere reactie haalt aan dat er wordt vermeld dat geluidshinder enkel ter hoogte 
van woonkernen zal worden geëvalueerd en dat het eveneens belangrijk is om geluidshinder ter hoogte 
van publieke ruimte na te gaan. Er wordt aangehaald dat de beschrijving van de methodiek te vaag is. 

https://portaal/
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Reactie op de opmerkingen 
Voor het onderzoek naar geluidsklimaat wordt gebruik gemaakt van geluidsbelastingskaarten. Om deze 
verder te verfijnen zullen bijkomende geluidsmetingen uitgevoerd worden ter hoogte van relevante 
locaties, bv. verblijfsplekken of plaatsen waar verstoringsgevoelige soorten aanwezig zijn. Omwille van 
de grootte van het studiegebied en het strategisch niveau van de onderzoeksfase zullen er geen 
gebiedsdekkende geluidsmetingen kunnen worden uitgevoerd en zullen er eveneens geen effecten 
beschreven worden ten aanzien van specifieke eenheden (zoals de zorgcampus Heder). Wel zal binnen 
het onderzoeksaspect ‘gezondheidseffecten’ rekening worden gehouden met de effecten ten aanzien 
van kwetsbare populaties.  
 
Binnen het onderzoek worden de locaties gedetecteerd waar milderende maatregelen aan de orde zijn 
om de beoogde verbetering van het geluidsklimaat waar geluidsbelasting het hoogste is of zich de 
grootste wijzigingen zullen voordoen bij realisatie van het oostelijk Haventracé, te behalen. De ambitie 
om binnen de woonkernen te komen tot een verbetering van het geluidsklimaat wordt hier onderzocht. 
Er wordt nagegaan welke ingrepen (bv. geluidswerende maatregelen) het effect kunnen milderen. De 
focus ligt in het onderzoek op het strategisch MER, wat in dit geval impliceert dat de volledige uitwerking 
van deze potentiële ingrepen geen onderdeel vormt van deze fase van het complex project. Dit behoort 
wel toe tot de volgende fase, i.e. de uitwerkingsfase, van het complex project.  
 
De wijzigingen in wegverkeer kunnen op de ene plek een verbetering en op de andere plek een 
verslechtering van het geluidsklimaat betekenen. Er wordt voor het volledige studiegebied een 
geluidsmodel opgesteld om het geluidsklimaat gebiedsdekkend voor het studiegebied in beeld te 
brengen, zowel voor de referentiesituatie als de situatie na realisatie van het oostelijk Haventracé. Aan 
de hand van verschilkaarten worden de zones waar wijzigingen verwacht worden in het geluidsklimaat 
visueel in beeld gebracht en worden de zones waar het toekomstige geluidsniveau het maximaal 
gewenste geluidsniveau overschrijdt visueel aangeduid.  
 
Wat betreft de beoordeling zal op hoofdlijnen de oriëntatiegrafiek die door overheid werd aangereikt (zie 
in het document ‘MER fiche  Methodologie weg- en spoorverkeersgeluid’ en hieronder) worden gevolgd. 
Wat betreft de methodiek om te komen tot een beoordeling (bepalen van PI en P60), zal worden 
afgeweken van de aangereikte methodologie en dit omwille van de omvang van het studiegebied en 
rekening houdend met de aard van het onderzoek, namelijk onderzoek op strategisch niveau dat erop 
gericht is de significante en onderscheidende effecten op strategisch niveau te onderzoeken. Specifiek 
voor geluid betekent dit dat het onderzoek erop gericht is om de mogelijke knelpunten inzichtelijk te 
maken en na te gaan of milderende maatregelen voor de vastgestelde knelpunten beschikbaar zijn.  
 
In de oriëntatiegrafiek wordt het maximaal gewenste geluidsniveau weergegeven. Als het onderzoek 
bv. uitwijst dat het geluidsniveau in de geplande situatie groter wordt dan het maximaal gewenste 
geluidsniveau, dan wordt een aanzienlijk negatief effect vastgesteld. Bijgevolg wordt op deze wijze zowel 
rekening gehouden met het geluidsklimaat in de referentiesituatie als in de geplande situatie en wordt 
niet enkel een relatief verschil bepalend voor de beoordeling (score -3 tot +3).  
 
CNOSSOS-EU rekenmethode zal verplicht worden vanaf de 4de karteringsronde. Deze nieuwe 
geluidsbelastingskaarten zijn op heden nog niet beschikbaar. Voor de huidige strategische 
geluidsbelastingskaarten werd de SRM II gebruikt. In het geïntegreerd onderzoek zal gebruik gemaakt 
worden van een projectspecifiek geluidsmodel opgesteld voor wegverkeer (SRMII). 
 
 
 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking van de focus van de aanpak 
 Tekstuele verwijzing naar bestaande geluidshinder ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet omwille 

van de A12 in OA1 (wijziging in geluidsklimaat); 
 Tekstuele verduidelijking in tabel ‘relatie met andere onderzoeksaspecten’: op dit strategisch niveau 

zullen geen uitspraken worden gedaan omtrent geluidshinder op perceelsniveau (niet nu) 
 Tekstuele verduidelijking in tabel ‘relatie met andere onderzoeksaspecten’: de uitwerking van de set 

aan mogelijke geluidsmaatregelen tot concrete ingrepen tot op uitvoeringsniveau (niet nu); 
 Tekstuele verduidelijking in tabel ‘relatie met andere onderzoeksaspecten’: evaluatie verstorend 

effect van project op functioneren van het openruimtenetwerk en de ecologie, vegetaties en soorten 
(elders) 

https://omgevingvlaanderen.us8.list-manage.com/track/click?u=fc2b34091076a21b79f8d47e0&id=50c8ea3e28&e=312b7f0900
https://omgevingvlaanderen.us8.list-manage.com/track/click?u=fc2b34091076a21b79f8d47e0&id=50c8ea3e28&e=312b7f0900
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 Tekstuele verduidelijking in tabel ‘relatie met andere onderzoeksaspecten’: de audiovisuele effecten 
van de belevingswaarde (elders); 

 Verdere verduidelijking van de methodiek en het beoordelingskader met onder andere toelichting van 
de oriëntatiegrafiek en de verschillende zones waar deze uit bestaat  

 Verdere verfijning en aanpassing van het beoordelingskader 
 Aanvullen van bronnen in bijlage en in hoofdstuk 7.1 
 
Luchtkwaliteit 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner vraagt om de impact van luchtkwaliteit te onderzoeken op de 
nieuwe zorgcampus Heder, vlak naast de A12. 

58 

Bijkomend de realisatie van de Nx en de verbreding van de A12 zijn er de 
aandachtspunten vanuit de modal shift waar in het onderzoek mee 
rekening dient gehouden te worden:  
(…) 
De bijzondere aandacht voor milieu- en gezondheidsaspecten ten 
gevolge van constante files op de N111 en de N114. Het is o.a. 
verontrustend dat de VMM de N111 als een “street canyon” aanduid, wat 
een ongezien fenomeen is in een open poldergebied, en dwars in de 
Dorpsstraat. 

A11, A13 

We lezen op p.183 dat de impact van stikstofdeposities (luchtemissies) 
onderzocht zal worden in de passende beoordeling, maar over het 
algemeen is er te weinig aandacht voor stikstof, terwijl dit nu toch in alle 
dossiers doorweegt. We vragen dat dit terdege onderzocht wordt.  

90 

P143: bij ‘OA onderliggend wegennet.’ Hier wordt vermeld dat er specifiek 
aandacht uitgaat naar de doortochtwegen van woonkernen. Voor 
luchtkwaliteit moet niet enkel naar woonkernen gekeken worden, maar 
naar alle locaties die volgens de kaderrichtlijn beoordeeld moeten 
worden.   

A16 

OA 2. Luchtkwaliteit  
De analyse dient voor het volledige studiegebied te gebeuren, niet enkel 
voor het projectgebied.  

A16 

OA 2. Luchtkwaliteit  
De vragen die gesteld worden moeten geherformuleerd worden vermits 
niet enkel naar woonkernen gekeken moet worden, maar naar alle 
locaties die volgens de kaderrichtlijn lucht beoordeeld moeten worden. 
Bovendien horen de vragen die gesteld worden thuis onder mens-
gezondheid, niet bij lucht.  

A16 

OA 2. Luchtkwaliteit  
De voorgestelde methodologie is niet in overeenstemming met het 
richtlijnensysteem lucht, evenmin het beoordelingskader. Beiden 
dienen aangepast te worden conform het richtlijnensysteem lucht 
(nieuwe versie beschikbaar sinds september 2021).   Hierbij wenst de 
VMM te benadrukken dat het voorstel van straten die met CAR 
Vlaanderen beoordeeld worden, niet volstaat. Alle wegen die in de 
discipline mobiliteit in de verkeersmodellering aanwezig zijn, moeten ook 
in discipline lucht beoordeeld worden. De huidige beoordeling (vanaf een 
aantal voertuigbewegingen per dag) is afkomstig van project-mer-
screenings voor stadsontwikkelingsprojecten en geldt bijgevolg niet voor 
een complex project. Dit dient aangepast te worden aan het 
beoordelingskader van een MER conform het richtlijnensysteem lucht.  
 
Verder wenst de VMM te benadrukken dat zaken zoals bijvoorbeeld ‘groot 
aantal woonkernen’, ‘sterke afname’, ‘lokale ingrepen’ dienen 
gespecifieerd te worden. Het is niet de bedoeling om deze in de loop van 
het proces aan te passen aan de beoordeling, in functie van een goede 
effectenbeoordeling dienen de beoordelingsgrenzen vooraf duidelijk te 
zijn.  

A16 

Leefkwaliteit  
 pB2-23: voor de beoordeling van de luchtkwaliteit dient gebruik te 

worden gemaakt van de meest actuele én representatieve kaarten, 

A16 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
met name het jaar 2019. Wegens de coronapandemie is het jaar 2020 
geen representatief jaar. Daarnaast wenst de VMM te benadrukken dat 
ook de kaarten van 2021 niet representatief zijn omwille van de 
coronamaatregelen.  

 BIJLAGE 5 Juridische en beleidsmatige context; pB5-19: hierin staat 
opgenomen dat de Wereldgezondheidsorganisatie richtwaarden 
vastlegt ten aanzien van luchtkwaliteit van woonomgeving. De VMM 
wenst te benadrukken dat alle blootstellingsplaatsen dienen 
beoordeeld te worden.  

P146: Tijdens de aanlegfase kunnen naast geluidsemissies ook 
luchtemissies relevant zijn, onder andere emissies ten gevolge van 
werfverkeer/zones. Belangrijk hierbij is om de impact van stof opwaai te 
beperken en bij voorkeur te verhinderen.  

A16 

 De beschrijving van de methodiek in de beoordelingsfiche lucht 
(bijlage 1) is te vaag. Het is onduidelijk met welke 
luchtkwaliteitsnormen rekening wordt gehouden. Wordt er gewerkt 
met een 2D model ATMO street of wordt er een 3D CFD model 
gemaakt? Er wordt voorgesteld om maatregelen voor 
luchtkwaliteitsverbetering te onderzoeken. Hoe worden deze 
geëvalueerd? Hoe worden woonkernen afgebakend? Kijkt men naar 
het aantal personen in een woonkern? Weegt v.b. een effect op een 
woonkern met meerdere inwoners meer door dan op een woonkern 
met minder inwoners? 

 In Hoofstuk 7.1.4 ‘Aantrekkelijke rand’ (p. 140) – beleving open ruimte 
– staat geschreven: “Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar visuele 
impact van infrastructuur, overige elementen zoals geluid en lucht 
komen aan bod in het subthema ‘verbeterd leefklimaat’.” Bij verbeterd 
leefklimaat wordt er echter niet gekeken naar geluid en lucht in de 
open ruimte, enkel naar woonkernen. Dit moet ruimer geformuleerd 
worden. 

 In bijlage 1 (p. B1-5) staat geschreven: “sterke afname van emissies 
in een groot aantal woonkernen in het studiegebied.” Er wordt niet 
gekeken naar de emissies, maar naar de luchtkwaliteit 
(=immissies). 

A21 

 In bijlage 1 OA2 staat geschreven: “Een belangrijk aandachtspunt in 
deze zone vormt de locatie van de tunnelmonden van de A102 en 
wat de impact hiervan zal zijn op de luchtkwaliteit.”: Dit is niet alleen 
belangrijk voor A102 maar ook voor de tunnelmonden van de 
eventuele overkapping / ondertunneling E313. 

 In bijlage 5 (p. B5-19) spreken we beter over “advieswaarden WGO” 
dan over “Luchtkwaliteitsdoelstellingen/richtlijnen WHO”. Als stad 
richten we ons ook op de regels opgelegd door de desbetreffende en 
bevoegde beleidsniveaus, en dus niet op strengere advieswaarden. 

A21 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal opmerkingen vragen aandacht voor luchtkwaliteit er hoogte van specifieke plekken, 
waaronder de zorgcampus Heder langsheen de A12 en de N111 en N114 in Stabroek.  
 
Een aantal andere reacties hebben betrekking tot de onderzoeksmethodiek voor luchtkwaliteit. Eén 
reactie stelt dat er te weinig aandacht is voor stikstof in de AON. Een andere reactie geeft aan dat het 
onderzoek naar luchtkwaliteit dient te gebeuren in het hele studiegebied (i.p.v. het projectgebied) en dat 
alle locaties volgens de kaderrichtlijn lucht beoordeeld moeten worden (en niet enkel de woonkernen). 
Nav deze aanpassingen dienen ook de onderzoeksvragen geherformuleerd te worden. De reactie stelt 
tevens dat enkele onderzoeksvragen in het onderzoeksaspect eerder thuis horen in het 
onderzoeksaspect ‘gezondheidseffecten’. Er wordt gesteld dat de voorgestelde methodologie en het 
voorgestelde beoordelingskader niet in overeenstemming zijn met het richtlijnensysteem lucht, dit dient 
aangepast te worden. Daarnaast volstaat het voorstel van straten die met CAR Vlaanderen beoordeeld 
worden, niet.  
 



   

 

73 
 

Er wordt aangegeven dat er gebruik dient gemaakt te worden van de meest representatieve kaarten voor 
luchtkwaliteit, met name het jaar 2019. Daarnaast wordt aangegeven dat luchtemissies ook relevant 
kunnen zijn tijdens de aanlegfase.  
 
Tot slot worden een aantal belangrijke tekstuele aandachtspunten geformuleerd. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het geïntegreerd onderzoek in deze onderzoeksfase gebeurt op strategisch niveau. Dit betekent dat er 
geen uitspraak zal gedaan worden over luchtkwaliteitsveranderingen op perceelsniveau. Wel zal 
rekening worden gehouden met alle locaties die volgens de kaderrichtlijn lucht moeten worden 
beoordeeld en zal inzichtelijk worden gemaakt waar zich welke wijziging voordoet. De zorgcampus Heder 
zal wel specifiek worden meegenomen als kwetsbare instelling binnen het onderzoeksaspect 6 
‘gezondheidseffecten’.  
 
De onderzoeks- en beoordelingsmethodiek voor het onderzoeksaspect m.b.t. luchtkwaliteit zal 
aangepast worden en afgestemd worden op het richtlijnensysteem lucht. Daarnaast zal de modellering 
gebeuren met het model ATMO Street. Dit zal aangepast worden in de beoordelingsfiche (en dus niet 
meer CAR Vlaanderen & IMPACT zoals werd voorgesteld in de fiche). Dit model berekent op straatniveau 
de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De onderzoeksvragen worden aangepast volgens deze aanpassingen 
en onderzoeksvragen die eerder thuis horen onder het aspect ‘gezondheidseffecten’ zullen verplaatst 
worden. Voor het onderzoek wordt inderdaad gewerkt met de luchtkwaliteitskaarten voor het jaar 2019, 
waar nodig zal dit nog verder tekstueel verduidelijkt worden.  
 
Op dit strategisch niveau wordt nog geen rekening gehouden met effecten tijdens de aanlegfase. Wel zal 
onderzocht worden welke hinderaspecten kunnen verwacht worden per alternatief, zodat op strategisch 
niveau de onderscheidende effecten in beeld worden gebracht. Waar nodig zal ook al onderzocht worden 
welke maatregelen getroffen dienen te worden om deze hinder te beperken. Deze maatregelen zullen 
ook opgenomen worden in de raming, zodat een volledig beeld van het kostenplaatje ontstaat en een 
correct vergelijk tussen de alternatieven kan worden gemaakt. De concrete inrichting van de maatregelen 
worden echter nog niet gedefinieerd. Dat maakt deel uit van de uitwerkingsfase. 
 
Tenslotte wordt aangegeven dat de beoordeling van de effecten van stikstofdepositie niet enkel binnen 
de passende beoordeling zal gebeuren maar ook binnen de verscherpte natuurtoets (op VEN-gebonden 
natuur) en ook meer algemeen binnen biodiversiteit.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Aanpassen onderzoeks- en beoordelingsmethodiek in onderzoeksaspect 2 ‘wijziging in 

luchtkwaliteit’ volgens het richtlijnensysteem lucht; 
 Aanpassing van het voorgestelde model IMPACT en CAR Vlaanderen naar ATMO Street; 
 Aanpassing van formulering onderzoeksvragen; 
 Opnemen van relevante onderzoeksvragen voor onderzoek naar gezondheid in de desbetreffende 

fiche (onderzoeksaspect 6); 
 Tekstuele verduidelijking dat gebruik wordt gemaakt van de luchtkwaliteitskaarten van 2019, deze 

zijn het meest representatief omwille van corona in de jaren 2020 en 2021; 
 Tekstuele verduidelijking dat het onderzoek zal gebeuren in het studiegebied en niet alleen ter hoogte 

van woonkernen, maar in alle locaties die dienen beoordeeld te worden volgens het 
richtlijnensysteem lucht; 

 Tekstuele verduidelijking: “Een belangrijk aandachtspunt in deze zone vormt de locatie van de 
tunnelmonden van de A102 en wat de impact hiervan zal zijn op de luchtkwaliteit.” Ook ter hoogte 
van mogelijke tunnelmonden op de E313 en A12 vormt dit een aandachtspunt; 

 Tekstuele aanpassing op pg. 5 bijlage 1: er wordt gekeken naar immissies (luchtkwaliteit) i.p.v. 
emissies; 

 Tekstuele aanpassing in bijlage 5 (p. B5-19): ‘advieswaarden/richtlijnen WHO’ in plaats van 
‘luchtkwaliteitsdoelstellingen WHO’. 

 Tekstuele verduidelijking dat de beoordeling van de effecten van stikstofdepositie niet enkel binnen 
de passende beoordeling zal gebeuren maar ook binnen de verscherpte natuurtoets in OA 22 
 

 
Bodemkwaliteit 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
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OA3. Bodemkwaliteit, onderdeel methodiek en beoordelingskader. Het 
valt op dat de criteria voor dit onderdeel minder helder zijn geformuleerd 
dan bij andere fiches. BBL stelt zich de vraag waarom dit is. 

93 

Binnen dit onderzoeksaspect wordt er enkel een “beperkte evaluatie van 
het risico op blootstelling aan bodemverontreiniging tijdens de uitvoering 
van het project gehanteerd. De gebeurtenissen aan Linkeroever tonen 
ondertussen aan dat de gezondheidsimpact tot grote gevolgen kan leiden. 
Voor BBL is het daarom uiterst belangrijk dat deze fiche niet wordt 
gelimiteerd tot een beperkte evaluatie. 

93 

1. Binnen het onderzoeksaspect OA3 Bodemkwaliteit wordt zoals 
beschreven op pagina B1-7 de impact van het project op 
bodemverontreiniging en vice versa onderzocht. Het is onvoldoende 
duidelijk in welke mate de grondwaterkwaliteit binnen dit 
onderzoeksaspect wordt meegenomen of hoe dit zich verhoudt tot 
het onderzoeksaspect OA19. In ieder geval duidt 
bodemverontreiniging zoals gedefinieerd in het Bodemdecreet zowel 
op verontreiniging in het vaste deel van de aarde als op verontreiniging 
in het grondwater.  

2. In de tabel op pagina 165 wordt via een voetnoot aangegeven dat 
binnen het onderzoeksaspect OA3 Bodemkwaliteit enkel  gekende 
verontreiniging en kans op voorkomen ongekende verontreiniging ifv 
financiële aspecten beschreven worden en niet het risico op 
verspreiding want dit kan beperkt worden via eenvoudige maatregelen 
(komt aan bod in de uitwerkingsfase). In verband met deze voetnoot 
twee opmerkingen:  
a. In de beoordelingsfiche voor OA3 Bodemkwaliteit wordt 

aangegeven dat één van de belangrijke vragen om na te gaan in 
welke mate de alternatieven een potentieel effect hebben ten 
aanzien van bodemverontreiniging als volgt luidt:   
Wat is het risico op verspreiding van bodemverontreiniging (al dan 
niet via lucht)? Volgens hetgeen in de voetnoot op pagina 165 zal 
deze vraag dan toch niet beantwoord worden?  

b. Is de stelling dat “risico op verspreiding via eenvoudige 
maatregelen kan beperkt worden” niet wat voorbarig? Dit zal 
mogelijk of zelfs waarschijnlijk wel het geval zijn maar het lijkt toch 
aangewezen om dit pas te bevestigen nadat de verontreinigingen 
bij de verschillende alternatieven beschreven werden.  

3. Tot slot, wat betreft de bronnen voor informatie van gekende 
bodemverontreiniging (vermeld op pag. 70)  is het noodzakelijk dat 
ook de informatie via de PFAS-verkenner wordt geraadpleegd: zie 
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner. 

A16 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Er wordt gesteld dat de beoordelingscriteria omtrent bodemkwaliteit minder duidelijk geformuleerd zijn 
t.o.v. andere onderzoeksaspecten. Tevens wordt gewezen op het belang van dit onderzoek, gelet op de 
gebeurtenissen op Linkeroever in kader van de Oosterweelverbinding. Er wordt gevraagd in welke mate 
het onderzoek naar grondwaterkwaliteit vervat zit in het onderzoeksaspect naar bodemkwaliteit, dan wel 
in het onderzoek naar grondwater. Daarnaast worden een aantal tekstuele aanpassingen voorgesteld. 
Tot slot wordt voorgesteld om gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is via de PFAS-
verkenner.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De impact van bodems met een gekende vervuilingsproblematiek of bodems die potentieel een risico 
inhouden op het project worden zorgvuldig geïnventariseerd. De projectcontour wordt hiervoor 
vergeleken met drie databanken. Die van de OVAM bodem(sanerings)dossiers, de historische 
stortplaatsen en locaties met brandweer(oefen)posten en gekende calamiteiten in het kader van PFOS 
en PFAS. De PFAS-verkenner van DOV is een verdere aanvulling op de informatie die reeds onderzocht 
werd en zal worden toegevoegd aan het onderzoek. 
 
Het uitgangspunt van het project is het voorzorgsprincipe, met andere woorden om de directe 
aansnijding van dergelijke risicozones zo veel als mogelijk te vermijden zodat er ook geen vervuiling vrij 
kan komen of zich kan verspreiden. Als een directe aansnijding onvermijdelijk is, zullen maatregelen 
worden opgelegd die in overeenstemming zijn met de inhoud van het Vlarebo en zo nodig nog 

https://www/
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bijkomende maatregelen, bijvoorbeeld aan kwetsbare gebieden of woongebied. Er wordt eveneens een 
technisch verslag grondverzet opgemaakt in regel met de grondverzetsregeling Er bestaat nog een risico 
op ‘secundaire’ vervuiling wanneer naast de werkzone, een tweede contour gekend zal zijn die de invloed 
van de nodige bemalingen zal weergeven. In dit tweede geval zal een grondwateronderzoek de risico’s 
analyseren en worden er opnieuw maatregelen opgelegd. De noodzaak aan bemaling varieert echter 
tussen de alternatieven en maakt daarom integraal onderdeel uit van de beoordeling van 
onderzoeksaspect 3 (Effecten op bodemkwaliteit). 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Vermelden van PFAS-verkenner als informatiebron. 

 
Levendige en aangename publieke ruimte 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie:  
De reactie vermeldt dat volkstuintjes een belangrijke sociale rol 
vertolken en dienen zo veel mogelijk behouden worden of er moet ruimte 
voor worden voorzien. Daarnaast moet er worden gezorgd dat op de 
plaatsen waar de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur geen 
bomen toelaat er voor kleinschalige landbouw/volkstuinen ruimte moet 
worden voorzien. Er wordt dan ook een grondige inventarisatie van alle 
beschikbare open ruimten inclusief restgronden en hun mogelijke 
invulling gevraagd. 

58 

Groene publieke ruimte 
Naast het bereik of loopafstand van de groene ruimtes brengen wij bij de 
stad ook draagkracht of capaciteit in beeld en houden zo ook rekening 
met aantal inwoners die een bepaalde groene ruimte zullen gebruiken. 
Zo berekenen we hoeveel groen per m² er beschikbaar is in de 
verschillende wijken (met huidige en eventueel ook nieuwe verwachte 
inwoners). Dit ook graag opnemen in de beoordeling. De detailcijfers die 
de stad heeft kunnen opgevraagd worden. 

A21 

OA5 Wandel- en fietsvriendelijkheid 
Graag meer implementatie van de oplijsting van “Trage Wegen zetten 
Antwerpen in Beweging” Aanbevelingsrapport nov 2021 (LOKALE 
ADVIESNOTA finale versie 04/11/21).  

83 

OA 5. Wandel- en fietsvriendelijkheid 
Er wordt vermeld dat de impact van het alternatief op de 
verkeersleefbaarheid en de oversteekbaarheid van de weg wordt 
ingeschat, en welke impact dat heeft op de algemene wandel- en 
fietsvriendelijkheid van de kern als geheel. Niet enkel de 
verkeersleefbaarheid is van belang, maar ook dat het een gezonde 
omgeving is om te wandelen en te fietsen. Gelieve dan ook de leefkwaliteit 
te vermelden.  

A16 

OA 5. Wandel- en fietsvriendelijkheid 
Binnen de nota (van analyse, doelstellingen/ambities, visie, 
onderzoeksmethodiek) gaat er voldoende aandacht het BFF-netwerk. 
Let wel op dat de fijnmazigheid – denk aan lokaal functionele fietsroutes – 
niet uit het oog wordt verloren door te focussen op het regionaal 
schaalniveau van het BFF.  We merken dat er in verhouding tot het 
functioneel netwerk (te) weinig aandacht besteed wordt aan toeristisch-
recreatieve fiets- (en wandel)verbindingen. Er wordt niet verwezen 
naar bestaande wandel- en fietsknooppuntnetwerken en de 
mogelijkheden om in het kader van voorliggend project te komen tot een 
betere aansluiting op bestaande netwerken, netwerken uit te breiden, de 
leesbaarheid van het netwerk te verbeteren, recreatief medegebruik, enz. 
Dit kan in de AON beter tot zijn recht komen.  

A15 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal opmerkingen houden verband met het onderzoeksaspect 4 omtrent groene publieke ruimte. 
Er wordt gesteld dat de volkstuintjes een belangrijke sociale rol vertolken en daarom zoveel als mogelijk 
moeten worden behouden. Daarnaast wordt gevraagd een inventarisatie te voorzien van alle 
beschikbare open ruimte (inclusief restgronden) en hun invulling ervan. Er wordt tevens gevraagd om 
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rekening te houden met de draagkracht of capaciteit van groene ruimte waardoor er rekening kan worden 
gehouden met het aantal inwoners die een bepaalde groene ruimte kunnen gebruiken.  
 
Een aantal andere reacties hebben betrekken tot het onderzoeksaspect 5 omtrent wandel- en 
fietsvriendelijkheid. Er wordt gevraagd om de oplijsting van Trage Wegen te implementeren. Tevens 
wordt vermeld dat ook leefkwaliteit van belang is, nl. of de omgeving gezond is om te wandelen en te 
fietsen. Tot slot wordt er vermeld dat er voldoende aandacht uitgaat naar het BFF-netwerk, maar niet 
voldoende aandacht is voor toeristisch-recreatieve fiets- en wandelverbindingen.  
 
Reactie op de opmerkingen 
In het geïntegreerde onderzoek zal rekening worden gehouden met de sociale rol van de volkstuintjes. 
Indien er een impact verwacht wordt op deze volkstuintjes, zullen maatregelen getroffen worden om deze 
impact te milderen. De open ruimte in de klimaatgordel zal geïnventariseerd worden (wat is verhard, 
welke functies bevinden zich hier, …), maar er zal niet tot op perceelsniveau de functie van elk perceel 
beschreven worden. Op dit strategisch niveau is het niet mogelijk om in beeld te brengen hoeveel m² 
groen er beschikbaar is per inwoner van bepaalde wijken. De focus in deze fase wordt gevormd door de 
onderscheidende effecten per alternatief en op significant negatieve effecten. Het is niet noodzakelijk om 
op dit niveau reeds in kaart te brengen wat de draagkracht en capaciteit is van groene ruimte en te 
analyseren hoeveel m² groen beschikbaar is per inwoner. De detailgraad van dergelijk onderzoek is te 
hoog.  
 
Voor het onderzoeksaspect omtrent wandel- en fietsvriendelijkheid zal tekstueel verduidelijkt worden dat 
een gezonde omgeving eveneens van belang is. Toeristisch-recreatieve fiets- en wandelverbindingen 
komen aan bod in onderzoeksaspect 7 (Impact op en kansen voor open ruimte recreatie) en worden daar 
als dusdanig beschreven. Dit zal tekstueel verder verduidelijkt worden in beide onderzoeksaspecten. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking in onderzoeksaspect 5: leefomgeving dient ook gezond te zijn om te 

wandelen en te fietsen; 
 Opnemen van oplijsting “Trage Wegen zetten Antwerpen in Beweging” als informatiebron; 
 Beoordelingsfiche onderzoeksaspect 5: Verwijzing naar onderzoeksaspect 7 voor beschrijving van 

toeristisch-recreatieve fiets- en wandelverbindingen; 
 Beoordelingsfiche onderzoeksaspect 7: tekstuele verduidelijking van in beeld brengen toeristisch-

recreatieve fiets- en wandelverbindingen.  

 

Gezondheid 
Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner merkt op dat het onduidelijk is hoe de afzonderlijke effecten 
mbt gezondheid (geluid, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, toegang 
tot groen en de mogelijkheid tot actieve verplaatsingen) gecombineerd 
zullen worden in één beoordelingskader. 

61 

OA 6. Gezondheidsimpact  
 pB1-15: er is enkel sprake van ‘de belangrijke woonkernen’. De 

VMM wenst te benadrukken dat dit niet volstaat als beoordeling voor 
gezondheid. Zoals reeds eerder vermeld dienen alle locaties, die 
opgenomen zijn in de kaderrichtlijn lucht, beoordeeld te worden.  

 pB1-17: in het beoordelingskader voor de gezondheidsimpact zijn 
meerdere aspecten opgenomen. De VMM gaat niet akkoord met 
deze methodologie en vraagt om een onderscheid te maken tussen 
de verschillende aspecten. Het beoordelingskader uit het 
richtlijnensysteem mens en gezondheid dient hier toegepast te 
worden.  

A16 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties geven aan dat het onduidelijk is hoe de verschillende effecten m.b.t. gezondheid kunnen 
worden gecombineerd tot één beoordeling. Eén reactie geeft aan niet akkoord te zijn met deze methodiek 
en vraagt om het beoordelingskader uit het richtlijnensysteem mens en gezondheid toe te passen. 
Daarnaast wordt vermeld dat alle locaties die opgenomen zijn in de kaderrichtlijn lucht dienen beoordeeld 
te worden (en niet enkel de belangrijke woonkernen). 
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Reactie op de opmerkingen 
De methodiek voor het onderzoeksaspect ‘gezondheidseffecten’ zal aangepast worden en afgestemd 
worden op het richtlijnensysteem mens en gezondheid. Alle locaties zoals opgenomen in de 
kaderrichtlijn lucht zullen beoordeeld worden, dit zal tevens tekstueel verduidelijkt worden in de AON. 
Ook het beoordelingskader wordt aangepast en afgestemd op het richtlijnensysteem mens en 
gezondheid. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Aanpassing van het beoordelingskader gezondheid volgens richtlijnensysteem mens en 

gezondheid; 
 Tekstuele aanpassing: er zal rekening worden gehouden met alle locaties die opgenomen zijn in de 

kaderrichtlijn lucht. 

 
Aantrekkelijke Rand 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
OA8 Beleving 
Graag implementatie en onderzoek naar een meer beperkende 
afscheiding tussen delen van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. 
De A12 vormt hier een ernstig verstorende visuele barrière door zijn 
aanleg op een verhoogde berm. Daarom de dringende vraag naar 
onderzoek voor (her)aanleg van de A12 onder het maaiveld ter hoogte van 
Berendrecht en Zandvliet.  

83 

Onderzoeksaspect Belevingswaarde: 
Bij de Focus Deelgebied Noord wordt onterecht volledig voorbij gegaan 
aan de visuele hinder van de A12 die de woonkernen Zandvliet en 
Berendrecht doorkruist en/of omsingelt. Denk hierbij aan het verdwijnen 
van de historische leesbaarheid van de Brabantse Wal (zowel vanuit 
Zandvliet richting Ossendrecht, als vanuit Berendrecht richting bos en 
Stabroekse Polder). Er wordt (anders dan voor andere delen van het tracé) 
niet onderzocht of door middel van “cut & cover” de A12 op bepaalde 
plekken ingronds kan verzonken worden tussen Nederlandse grens en 
R2. 

A7 

In bijlage 1 OA8 (p. 34) staat geschreven: “Daarom wordt onderzocht hoe 
wijzigingen aan de infrastructuur de mate van audiovisuele verstoring 
beperken of verergeren.” Strategie: “Onderzoek naar maatregelen die de 
geluidsperceptie ter hoogte van infrastructuur kunnen wijzigen” Het 
aspect “audio” komt niet meer aan bod bij de onderzoeksaanpak. Dit moet 
toegevoegd worden. 

A21 

Binnen de AON wordt nu niet onderzocht wat de definitieve begroting is 
van de te onteigenen ruimte. BBL vraagt zich af hoe er een realistische 
inschatting van de totale kosten kan worden gemaakt 

93 

In OA 9 worden o.a. de potenties voor stedelijke ontwikkeling onderzocht. 
Wij menen dat deze onderzoeksvraag een prominentere plek mag 
innemen, eventueel als afzonderlijk onderzoekaspect. De keuze van de 
variant bepaalt immers in grote mate het ontwikkelingspotentieel van de 
nabije en ruimere omgeving. Onderzoeksvragen hierbij zijn: 
 In welke mate ondersteunt de variant de gewenste ruimtelijke structuur 

in de omgeving? 
 Worden er bijkomende kansen gecreëerd voor verdichting, nieuwe 

functies, …? Zowel in de nabije als verre toekomst. 
 Welke consequenties of voorwaarden stellen de verschillende 

varianten naar toekomstige ontwikkelingen in de omgeving? 
 In hoeverre bieden zij kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke 

veiligheid? 

A21 

In OA 9 wordt grondeigenaarschap en de globale onteigeningsimpact 
onderzocht. De Stad Antwerpen wil een duidelijk beeld van impact op de 
gronden in eigendom van de groep stad en de Haven van Antwerpen-
Brugge. 

A21 
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Gelet op de omvang van het project mogen herstructureringspotenties 
van de aanwezige of vlakbij gelegen bedrijventerreinen niet genegeerd 
worden. Indien een bepaald tracé of variant voor- of nadelen biedt om te 
komen tot een verbeterd gebruik van de economische ruimte, moet dit 
mee opgenomen worden in de afweging. De AON verdient op dat vlak 
aanvulling.  

A15 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties geven aan dat de A12 een ernstige visuele barrière vormt ter hoogte van de kernen 
van Berendrecht-Zandvliet-Lillo en dat de AON hier onterecht aan voorbijgaat. Er wordt gesteld dat niet 
wordt onderzocht of de A12 hier verzonken kan worden aangelegd. Daarnaast wordt voor het 
onderzoeksaspect 8 (wijziging van de belevingswaarde) gesteld dat het aspect ‘audio’ niet meer aan bod 
komt in de onderzoeksmethodiek, maar dat dit wel wordt vermeld in de ambitie en strategieën. 
 
Er wordt gevraagd of er een definitieve begroting wordt gemaakt van de te onteigenen ruimte. Daarnaast 
wordt gesteld dat voor het onderzoeksaspect 9 (ruimte-inname en wijziging van de stedelijke structuur 
en relaties) meer aandacht mag gewijd worden aan potenties voor stedelijke ontwikkeling. Er wordt 
gevraagd om een duidelijk beeld te vormen van de impact op gronden in eigendom van de Stad en de 
Haven van Antwerpen-Brugge. Tot slot wordt gevraagd om rekening te houden met 
herstructureringspotenties van bedrijventerrein en of een alternatief al dan niet mogelijkheden biedt om 
te komen tot een verbeterd gebruik van de economische ruimte. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het onderzoeksaspect 8 zal onderzocht worden in welke mate de A12 een visuele barrière vormt. 
Hier zal ook rekening worden gehouden met de barrièrevorming ter hoogte van de kernen in Berendrecht-
Zandvliet-Lillo. Indien nodig zal onderzocht worden welke maatregelen genomen kunnen worden om 
deze barrièrewerking te verminderen. Eén van de uitvoeringsvarianten voor de A12 in dit segment 
onderzoekt of deze verzonken kan worden aangelegd. Deze optie wordt meegenomen in het onderzoek 
en is als dusdanig beschreven in de synthesetabel op pg 66. Deze optie zal toegevoegd worden aan 
bijlage 3 (technisch ruimtelijk onderzoek bouwstenen infrastructuur). Er zal in dit onderzoek aandacht 
uitgaan naar de audiovisuele belevingswaarde, zoals vermeld in de ambitie en de strategieën. Waar 
nodig zal dit tekstueel toegevoegd worden ter vervollediging. 
 
Binnen het onderzoeksaspect 9 zal berekend worden wat de totale ruimte-inname is van ieder alternatief. 
Er zal ook in beeld worden gebracht welke functies hierbij geraakt worden, maar niet in wiens bezit deze 
gronden zijn. Deze informatie is wel ter beschikking, dus de afweging voor Stad Antwerpen en de Haven 
van Antwerpen-Brugge kan met eigen informatie gemaakt worden. De beoordelingsfiche voor dit 
desbetreffende aspect zal verder worden aangevuld met onderzoeksvragen omtrent potenties voor 
stedelijke ontwikkeling. Het betreft hier wel een analyse op strategisch niveau. 
 
Binnen het onderzoek zal in beeld gebracht worden wat het ruimtebeslag is van de alternatieven en welke 
functies er geraakt worden. Indien er bedrijventerreinen verdwijnen, zal dit ook in beeld worden gebracht 
en vormt dit onderdeel van de afweging. Daarnaast is ‘de verbetering van de ontsluiting van de haven’ 
een doelstelling van het complex project en kan het project op deze manier ook bijgedragen aan een 
verbeterd gebruik van economische ruimte. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  

 Tekstuele verduidelijking in beoordelingsfiche onderzoeksaspect 8 dat rekening wordt 
gehouden met visuele barrièrewerking van de A12 ter hoogte van de kernen Berendrecht-
Zandvliet-Lillo;  

 Tekstuele toevoeging in onderzoeksaspect 8: er wordt rekening gehouden met de audiovisuele 
belevingswaarde; 

 Tekstuele verduidelijking in beoordelingsfiche onderzoeksaspect 9 dat de totale ruimte-inname 
van ieder alternatief in beeld zal worden gebracht; 

 Opnemen van bouwsteen ‘A12 in tunnel ter hoogte van Berendrecht-Zandvliet-Lillo’ in bijlage 3; 
 Opnemen van onderzoeksvragen omtrent potenties voor stedelijke ontwikkeling. 

o In welke mate ondersteunt de variant de gewenste ruimtelijke structuur in de omgeving? 
o Worden er bijkomende kansen gecreëerd voor verdichting, nieuwe functies, …? Zowel 

in de nabije als verre toekomst. 
o Welke consequenties of voorwaarden stellen de verschillende varianten naar 

toekomstige ontwikkelingen in de omgeving? 
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Modal shift (OV-systeem, fietsnetwerk en Hoppinpunten) 
Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Multimodale berekeningen worden enkel uitgerekend wanneer de 
onderzoekers beoordelen dat er grondige wijzigingen gebeuren aan 
het netwerk. Dit legt een onnodige verantwoordelijkheid bij de 
onderzoekers. BBL vraagt dat in ieder scenario dit onderdeel wordt 
berekend. Meer weginfrastructuur met een huidig aanbod aan OV heeft 
ook een impact op het gebruik van het openbaar vervoer. 

93 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner vindt dat er weinig voorstellen terug te vinden zijn m.b.t. de 
versterking van het OV-systeem in deelgebied Noord (enkel een buslijn 
op de A12). Er wordt gevraagd om in het onderzoek na te gaan hoe het OV-
systeem in de Noordrand versterk kan worden, bv. aan de hand van een 
tramverlenging, via het spoor, uitbreiding van bestaande busverbindingen 
of belbussen, …. 

58 

OA 10 (pB1 – 31): De voorstadstrein langs de E19 zoals opgenomen in het 
Routeplan 2030 werd nergens mee opgenomen in het rapport, is hiervoor 
een reden?  

A14 

OA11 Fietsnetwerk: Graag binnen het fietsnetwerk meer aandacht geven 
aan aansluitingen van de toekomstige fietstunnel in de (nieuwe en nog 
te verwezenlijken) 2de Tijsmanstunnel enerzijds en Logistiek Park 
Schijns (indien dit effectief verwezenlijkt moet worden ?!) en het 
spoorwegcomplex Antwerpen Noord anderzijds. Waarom wordt het 
gehele zoekgebied hier niet uitgebreid tot aan “de grenzen van de 
klimaatgordel”, met voornamelijk de insteek van het belang van 
woon/werkverkeer en openbaar vervoer? Tevens graag onderzoek naar 
aanleg van een fietspad langs de Antitankgracht.  

83 

Onderzoeksaspect Fietsnetwerk: 
Deelgebied Noord: de huidige F12 loopt ten westen van A12 door de 
Haven. Een fietsostrade F12b ten oosten van de A12 moet inderdaad 
voorzien worden. Ofwel parallel langs de A12, ofwel (beter) nog meer 
naar het oosten door/langs Stabroek/Ettenhoven/Hoevenen/Ekeren. 
Daarnaast is het cruciaal om tussen R2 en Leugenberg ook opnieuw west-
oost “dwars”-doorsteekmogelijkheden tussen Haven en de Ettenhovense 
Polder voor de fiets te voorzien, zodat er niet omgereden moet worden 
langs Tijsmanstunnel of Ekerse Putten. 

A7 

Hoppinpunten en deelsystemen: 
Het valt op dat de criteria voor dit onderdeel minder helder zijn 
geformuleerd dan bij andere fiches. BBL stelt zich de vraag waarom dit is. 

93 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie haalt aan dat multimodale berekeningen enkel worden uitgevoerd wanneer 
onderzoekers beoordelen dat er grondige wijzigingen gebeuren aan het netwerk en dat dit een onnodige 
verantwoordelijkheid legt bij de onderzoekers. Daarnaast wordt aangehaald dat er weinig voorstellen 
terug te vinden zijn ter verbetering van het OV-systeem in het deelgebied noord. Er wordt gewezen op 
het feit dat de voorstadstrein langs de E19, zoals opgenomen in het Routeplan 2030, niet werd 
opgenomen in de AON. 
 
Omtrent het fietsnetwerk worden een aantal concrete verbeteringen voorgesteld en wordt gevraagd om 
rekening te houden met een aantal aansluitingen. Er wordt gevraagd om het hele zoekgebied uit te 
breiden tot aan de grenzen van de klimaatgordel en om te onderzoeken of er een fietspad kan aangelegd 
worden langsheen de Antitankgracht. Daarnaast wordt aangehaald dat een fietsostrade ‘12b’ langsheen 
de A12 (parallel of meer ten oosten) een goede aanvulling zou vormen van het fietsnetwerk. 
 
Tot slot wordt aangehaald dat de criteria voor het onderzoeksaspect ‘Hoppinpunten en deelsystemen’ 
minder helder zijn geformuleerd. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De doorrekeningen in het strategisch verkeersmodel gebeuren in deze studie voor alle scenario’s 
multimodaal. Het Routeplan 2030 vormt de basis voor toekomstige ingrepen aan het OV-systeem, van 
hieruit wordt vertrokken binnen voorliggend project. Indien er bepaalde ingrepen versneld kunnen 
gerealiseerd worden via het complex project, zal dit in beeld worden gebracht, net zoals indien er 
ingrepen worden gedetecteerd ter versterking van het Routeplan. Voor wat betreft deelgebied Noord 
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wordt als HOV-verbinding op de A12 enkel rekening gehouden met een busverbinding. Een 
tramverbinding of spoorverbinding valt buiten de scope van dit project (zie ook categorie 15). Aangezien 
de voorstadstrein langsheen de E19 deel uitmaakt van het Routeplan 2030 zal een verwijzing hiernaar 
opgenomen worden in onderzoeksaspect 10 (bereikbaarheid en kwaliteit van het OV-systeem). De 
voorstadstrein langsheen de E19 is vervat in het Routeplan 2030 en maakt als dusdanig onderdeel uit 
van de referentiesituatie van dit project. Hiermee wordt in ieder geval rekening gehouden. De E19 valt 
echter buiten het projectgebied van De Nieuwe Rand, dus verder onderzoek naar deze voorstadstrein zal 
geen deel uitmaken van het onderzoek.  
 
Ook voor het fietsnetwerk vormen de ingrepen uit het Routeplan 2030 de basis. Er wordt onderzocht of 
een bijkomende fietsverbinding langsheen de A12 een versterking voor het fietsnetwerk betekent en in 
welke vorm deze verbinding gerealiseerd kan worden. Daarnaast zal tevens onderzocht worden of er 
bijkomende ingrepen ter versterking van het fietsnetwerk mogelijk zijn, waarbij rekening kan worden 
gehouden met de voorgestelde ingrepen uit inspraak en advies. Het studiegebied voor het fietsnetwerk 
betreft de omgeving van de infrastructuurstrook. Binnen de klimaatgordel worden doelstellingen en 
ambities vanuit het thema ‘klimaatrobuuste Rand’ gerealiseerd. De klimaatgordel heeft immers tot 
doelstelling om CO2-emissies van het project op te vangen en op te slaan in bodem en bossen, en niet 
om duurzame mobiliteit te verbeteren.  
 
De criteria zoals opgesteld voor het onderzoeksaspect ‘bereikbaarheid en kwaliteit van Hoppinpunten en 
deelsystemen’ zijn voldoende gedefinieerd om op dit strategisch niveau de onderscheidende effecten 
tussen de alternatieven in beeld te brengen. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Hoofdwegennet 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
De nood aan nieuwe infrastructuur herberekenen. Herbekijk de 
geplande zware investeringen die niet voor infrastructuur voor een 
maakeconomie  zouden dienen (met relatief veel toegevoegde waarde), 
maar voor de grote infrastructuren voor internationaal transport (logistiek: 
weinig toegevoegde waarde). Vernieuw de prognoses inzake te 
verwachten containertrafiek, hou – voortschrijdend-inzicht-gewijs – 
rekening met lagere te verwachten hoeveelheden internationaal transport 
en de daarmee samenhangende heroriëntering naar meer lokale 
productie.   

68 

Tijdens de Publieke Raadpleging van de AON wordt soms verklaard dat de 
aanleg van de A102 verantwoord is omdat hiermee het verkeer vanuit 
de lokale wegen zo snel mogelijk naar het hoofdwegennet kan worden 
geleid. Uit de huidige tellingen blijkt echter dat de aanleg van de nieuwe 
autostrade A102 uiteindelijk niet leidt naar een vermindering van het 
verkeer op het hoofdwegennet (voornamelijk R1). Bijgevolg kan worden 
aangenomen dat het onderliggend verkeer niet veel vlotter zal verlopen 
door de aanleg van de A102. De nieuwe verkeerstellingen dienen dit 
aspect te onderzoeken. 

A9 

Ten slotte moet niet enkel voor de Oosterweel, maar zeker ook voor de 
nieuwe wegeninfrastructuur die overwogen wordt (A102, Nx, verbreding 
E313) bekeken worden in welke mate ook nieuw verkeer geïnduceerd 
wordt. Nieuwe wegen hebben immers een aanzuigeffect, zodat de nieuwe 
wegcapaciteit binnen afzienbare tijd terug dichtslibt. 

77, A25 

In de nota wordt aangegeven dat alle sensitiviteitsanalyses worden 
gedaan op het maximale scenario (met A102 als verzamelweg + de Nx) 
– dit is niet logisch: sensitiviteitsanalyses zijn ook nodig voor het 
Haventracé Light of andere nul-scenario’s, waarbij ten gronde 
nagegaan wordt welke effecten bekomen worden in het geval :  
 gekozen wordt voor de realisatie van een echt ambitieuze modal shift  
 een sturende verkeersfiscaliteit wordt ingevoerd  
 het ENA – project langs de E 313 niet verder wordt uitgevoerd en er dus 

geen nieuwe bedrijventerreinen komen in Wommelgem/Ranst. De 
ontwikkeling van deze nieuwe bedrijvenzone strookt allicht niet met de 

77, A25  
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klimaatdoelstellingen die ook beleden worden in het kader van ‘De 
Nieuwe Rand’ (o.m. de zoekzone voor een klimaatbos) 

Wat betreft de beoogde modal shift vraagt de raad verduidelijking 
waarom in de AON sprake is van een soort sensitiviteitstoets waarbij 
een aantal flankerende maatregelen uit Routeplan 2030 geschrapt worden 
om na te gaan of de gevonden oplossingen robuust zijn wanneer de modal 
shift die vooropgesteld is door het Routeplan niet (volledig) gerealiseerd 
wordt. Volgens de AON heeft de sensitiviteitsanalyse niet tot doel om de 
modal shift in vraag te stellen, maar wel ‘om na te gaan of voorliggend 
project nog de doelstellingen kan behalen indien de modal shift niet 
behaald wordt.’ Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een scenario als 
‘tussenstap’ tussen de huidige modal split en de ambitieuze modal split 
van het Routeplan 2030. In dit scenario zijn de duurste/meest complexe 
OV-maatregelen niet meegenomen. Ook de penalty voor 
autoverplaatsingen met herkomst en/of bestemming in de stad Antwerpen 
wordt gehalveerd t.o.v. Routeplan 2030. 

A26 

p64: Sensitiviteitsanalyse voor het niet realiseren van de modal shift. Het 
is belangrijk om te duiden wat er precies zal gebeuren met de 
resultaten van dergelijke sensitiviteitstoetsen. Kunnen deze leiden tot 
aanpassing van de uitgangspunten of zal dit louter als informatie 
opgenomen worden, zonder dat dit doorwerkt in de besluitvorming? Als in 
het slechtste geval blijkt dat een modal shift niet (volledig) nodig is, zal de 
modal shift toch verankerd moeten worden in de besluitvorming vermits dit 
als uitgangspunt in de referentiesituatie meegenomen is.  Verder is ook 
opgenomen dat een aantal flankerende maatregelen uit het 
Routeplan 2030 zullen geschrapt worden. De VMM vraagt om dit te 
verduidelijken (welke maatregelen, waarom, hoe en wanneer).  Bijkomend 
wenst de VMM te benadrukken dat de current practice geen doelstelling 
op zich is. Finaal dient er getoetst te worden aan beslist beleid (= 
Routeplan 2030).  

A16 

OA 13. Hoofdwegennet  
 pB1-43: Geïnduceerd verkeer ten gevolge van nieuwe 

verkeersinfrastructuur moet ook expliciet onderzocht en beoordeeld 
worden. De VMM vraagt om de hiermee gepaard gaande uitstoot 
kwantitatief (of op zijn minst semi-kwantitatief) te beoordelen.  

 pB1-46: er wordt gevraagd om het beoordelingskader zo 
transparant mogelijk te maken (wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met 
‘aanzienlijke toename’?). In functie van een goede effectbeoordeling 
moeten de beoordelingsgrenzen vooraf duidelijk zijn, het is niet de 
bedoeling om deze in de loop van het proces nog aan te passen aan 
de beoordeling.  

A16 

Zoals reeds eerder vermeld vormt de ontlasting van de R1 dé basis van 
het Toekomstverbond door het sluiten van de ring, het omleiden van 
doorgaand en havenverkeer en een AMS van 50/50. Dit komt terug als 
onderzoeksvraag en wordt impliciet beoordeeld binnen ‘Impact op 
doorstroming hoofdwegennet’. Wij vragen echter om dit expliciet op te 
nemen in het beoordelingskader. 

A21 

Vanuit een technisch oogpunt kan de vraag gesteld worden op welke 
manier het beoordelingskader gaat worden toegepast. Er wordt 
bijvoorbeeld verwezen naar een ‘aanzienlijke’ en ‘beperkte’ toename 
zonder afzonderlijke definiëring.  Is dit bepaald volgens het geldende 
significatiekader, met andere woorden >10%= aanzienlijke toename; 3-
10%=toename; 1-3%=beperkte toename en -1-1%=neutraal of wordt een 
ander kader gehanteerd? 

A21 
 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties hebben betrekking tot de nieuwe verkeersmodelleringen die zullen uitgevoerd 
worden in kader van  het onderzoeksaspect ‘bereikbaarheid en kwaliteit van het hoofdwegennet’. Er 
wordt gevraagd deze prognoses te vernieuwen, zodat de nood aan nieuwe infrastructuur en hun 
oplossend vermogen opnieuw onderzocht kan worden. Er wordt gevraagd hierbij ook rekening te houden 
met geïnduceerd verkeer .  
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Een aantal reacties formuleren vragen en/of bedenkingen bij de sensitiviteitsanalyses die worden 
opgesteld in het onderzoek. Een reactie stelt dat het niet logisch is om deze analyses enkel te voorzien 
in een maximaal scenario en vraagt om deze eveneens toe te passen op het Haventracé Light of het 
nulscenario. Een aantal reacties vragen een verdere verduidelijking waarom deze sensitiviteitsanalyses 
worden opgenomen. Er wordt met name omtrent de sensitiviteitsanalyse voor de modal shift een 
bezorgdheid geuit dat deze analyse kan leiden tot een wijziging van de uitgangspunten zoals 
geformuleerd in het Routeplan 2030.  
 
Een aantal andere reacties hebben betrekking tot de voorgestelde beoordelingsmethodiek. Er wordt 
gevraagd deze zo transparant als mogelijk te maken. Daarnaast wordt gevraagd om de ontlasting van de 
R1 expliciet op te nemen in het beoordelingskader. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerde onderzoek zullen nieuwe verkeersmodelleringen voorzien worden. Deze zullen 
uitgaan van de meest recente gegevens en zullen zo nieuwe inzichten verschaffen in de rol van nieuwe 
infrastructuur. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met geïnduceerd verkeer. Onder geïnduceerd 
verkeer wordt extra autoverkeer bedoeld dat de nieuwe infrastructuur zal genereren. Het verkeersmodel 
kan in rekening brengen hoeveel fietsers of openbaar vervoergebruikers zullen overstappen naar de 
auto. Daarnaast kan het verkeersmodel gedeeltelijk berekenen hoeveel mensen die nu de spits mijden, 
opnieuw hun verplaatsing in de spits zullen maken. Het verkeersmodel kan niet berekenen hoeveel 
mensen op lange termijn van woonplaats of werkplaats veranderen en hoeveel bedrijven op lange termijn 
van locatie veranderen.  Dit zal tevens verduidelijkt worden in de AON. Inzake aannames en prognoses 
kan het verkeersmodel niet aangepast worden. Die aannames zijn gebaseerd op studies van het 
Planbureau. In OA robuustheid wordt binnen De Nieuwe Rand wel bekeken wat recente evoluties (vraag 
naar meer lokale productie, minder afhankelijkheden van het buitenland zoals Rusland, China,...) 
betekenen voor de resultaten van de doorrekeningen. 
 
De sensitiviteitsanalyses worden, in functie van de beheersbaarheid van het project, toegepast op een 
scenario waaruit we het meeste kunnen leren. De inzichten die volgen uit dit scenario, zullen dus 
toegepast worden op andere scenario’s. Op basis van kwantitatieve evaluaties van bepaalde scenario’s 
zullen er kwalitatieve evaluaties gemaakt worden van andere scenario’s. Indien blijkt dat de conclusies 
niet op andere scenario’s kunnen worden toegepast, kan alsnog een sensitiviteitsanalyse voor andere 
scenario’s uitgevoerd worden. Indien uit de sensitiviteitsanalyse van het, op mobiliteitsvlak, meest 
ingrijpende scenario een zeer uitgesproken sensitiviteit naar voren komt naar bijvoorbeeld modal shift, 
Lage Keer of tol, kan geoordeeld worden dat het zinvol is om te onderzoeken hoe gevoelig ook de minder 
ingrijpende lightversie hieraan zijn. Deze aanpak is voldoende nauwkeurig om te komen tot een 
voorkeursbesluit. Wanneer in een latere fase het voorkeursbesluit verder gedetailleerd wordt, kan het 
zinvol zijn om nieuwe sensitiviteitanalyses te voorzien. De modal shift doelstellingen zijn bovendien 
verankerd in het Toekomstverbond. De vraag voor een meer ambitieuze doelstelling dient onderzocht te 
worden in kader van het volledige Toekomstverbond en niet op niveau van de individuele projecten die 
uitvoering geven aan het Toekomstverbond. 
 
De sensitiviteitsanalyses omtrent modal shift worden opgenomen om het belang van de modal shift 
onder de aandacht te brengen in de besluitvorming. Deze worden niet uitgevoerd om tot aanpassingen 
van de uitgangspunten te leiden, maar wel om het belang van de realisatie van de modal shift in beeld te 
hebben en te kunnen benadrukken. Hierbij zal ook tekstueel verduidelijkt worden welke vervoersmodi als 
duurzaam worden beschouwd in de modal shift. Om te komen tot een sensitiviteitsanalyse omtrent de 
modal shift wordt een scenario doorgerekend met minder maatregelen voor de realisatie van de modal 
shift. Er worden dus een aantal maatregelen geschrapt. Dit is enkel om de sensitiviteitsanalyse uit te 
voeren, het project zal geen maatregelen uit het Routeplan schrappen. 
 
Het beoordelingskader voor het onderzoeksaspect ‘bereikbaarheid en kwaliteit van het hoofdwegennet’ 
zal aangepast worden en transparanter worden gemaakt. Dit onderzoeksaspect zal nagaan in welke 
mate het juiste verkeer op de juiste plaats rijdt en zal hiervan een beoordeling opstellen. De ontlasting 
van de R1 maakt hier deel van uit, en zal niet expliciet als aparte beoordeling opgenomen worden. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele aanpassing i.v.m. definitie geïnduceerd verkeer; 
 Aanpassing beoordelingskader; 
 Tekstuele verduidelijking definitie duurzaam verkeer in modal shift. 
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Vrachtroutenetwerk 
Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Vrachtroutenetwerk: 
Het is bevreemdend om te lezen dat de optimalisatiemogelijkheden 
kwalitatief zullen berekend worden maar slechts optioneel in de 
capaciteit ook meegenomen worden in het verkeersmodel. Het lijkt ons 
opportuun om deze optimalisatiemogelijkheden integraal op te nemen 
in het verkeersmodel. 

93 

Relevantie van aansluitingscomplexen op de A12: het supprimeren van 
afritten zal ongetwijfeld een nefaste invloed hebben op het 
onderliggend wegennet in de polderdorpen Berendrecht, Zandvliet, 
Stabroek/Hoevenen en Ekeren. 

A7 

OA 14. Vrachtroutenetwerk 
pB1-50: Het beoordelingskader zo duidelijk mogelijk formuleren. Wat 
wordt precies bedoeld met ‘aanzienlijk meer’, ‘meer’, ‘beperkt meer’?  

A16 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Er wordt aangehaald dat het bevreemdend is dat optimalisatiemogelijkheden voor het 
vrachtroutenetwerk kwalitatief zullen worden berekend en slechts optioneel worden meegenomen in het 
verkeersmodel.  
Een reactie haalt aan dat het supprimeren van afritten op de A12 een nefaste invloed zal hebben op het 
onderliggend wegennet in een aantal omringende dorpskernen. Er wordt gevraagd om het 
beoordelingskader duidelijker te formuleren.  
 
Reactie op de opmerkingen 
In kader van het vrachtroutenetwerk kunnen, indien nodig, maatregelen in het verkeersmodel 
doorgerekend worden. In eerste instantie worden optimalisatiemogelijkheden kwalitatief verkend en 
berekend. Er zal telkens een afweging gemaakt worden of een doorrekening in het verkeersmodel 
aangewezen is.   
Eén van de voorliggende onderzoeksvragen omvat of het supprimeren van aansluitingscomplex 12 te 
Berendrecht een verbetering kan betekenen op vlak van verkeersveiligheid. Omdat het supprimeren van 
dit aansluitingscomplex zou betekenen dat voor een aantal verkeersstromen een alternatieve route 
richting de A12 dient te worden gezocht, wordt inderdaad aangenomen dat de negatieve gevolgen groter 
zullen zijn dan mogelijke positieve gevolgen op vlak van verkeersveiligheid. Het supprimeren van dit 
aansluitingscomplex wordt bijgevolg niet verder onderzocht. Voor een aantal andere 
aansluitingscomplexen worden wel optimalisaties onderzocht, zo kan nagegaan worden of het 
aansluitingscomplex te Stabroek (ASC 13) geoptimaliseerd kan worden indien een Nx wordt aangelegd. 
Dit zal moeten blijken uit het onderzoek.  
 
Het beoordelingskader voor dit onderzoeksaspect zal, in overeenstemming met de aanpassingen aan 
het beoordelingskader voor het hoofdwegennet, aangepast en verduidelijkt worden.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Aanpassing van het beoordelingskader in onderzoeksaspect 14 (bereikbaarheid en kwaliteit van het 

vrachtroutenetwerk); 
 Onderzoeksvragen m.b.t. supprimeren van ASC 12 te Berendrecht schrappen; 

 
Onderliggend wegennet 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Onderliggend wegennet: 
BBL vraagt zich af waarom in dit onderdeel wel een kwantitatief 
onderzoek wordt gedaan naar de modal split voor elk 
infrastructuuralternatief, maar niet bij het hoofdwegennet. BBL is van 
mening dat dit voor beide aspecten aan de orde is. 

93 

Ik heb begrepen dat er momenteel nog niet echt zicht is op de verdeling 
lokaal/doorgaand verkeer in het centrum van Hoevenen en Stabroek.  
Over de cijfers moet er snel duidelijkheid komen. 

72 

Onderliggend wegennet: 
Impact op het aandeel van de gemaakte verplaatsingen met de auto in de 
modal split van de regio vormt een integraal deel van het 
beoordelingskader op vlak van hoofdwegennet. De effecten op 

93 
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multimodale verplaatsingen worden echter enkel in bepaalde 
aanpassingen berekend. Het lijkt ons dan ook moeilijk om dit deel van 
het beoordelingskader algemeen toe te passen zonder dat de hiervoor 
noodzakelijke berekeningen op elk aspect van het project worden 
toegepast. 
OA15. Onderliggend wegennet  
pB1-54: Het beoordelingskader is best zo duidelijk mogelijk. Wat wordt 
precies bedoeld met ‘aanzienlijke afname’, ‘afname’, ‘beperkt afname’?  

A16 

Naast de ontlasting van de R1 is de ontlasting van het onderliggende 
wegennet één van de voornaamste doelstellingen van het project. Er 
wordt hieraan een onderzoekaspect gekoppeld waar de juiste 
onderzoeksvragen worden gesteld. Gezien het in zeer grote mate de 
leefbaarheid van de omgeving beïnvloedt, mag dit thema voor de stad nog 
prominenter op de voorgrond treden en mag de rechtstreekse relatie met 
de leefbaarheid benadrukt worden. 

A21 

2. Door de ingrepen in de mobiliteit in het noorden van Antwerpen zal 
het verkeer op de N111 en N114 alleen maar toenemen. Het is te 
verwachten dat de versterking van A12 en de Ring R2 een belangrijke 
impact zal hebben op het onderliggende wegennet. Het is te verwachten 
dat doorgaand verkeer vanuit Kalmthout, Essen, Kapellen, Wuustwezel,… 
de voorkeur zal hebben om via de nieuwe verbinding richting 
Liefkenshoektunnel zijn weg te zoeken. Naast de A12 ten zuiden van 
Indaver/Amoras, wordt een nieuw Logistiek Park Schijns aangelegd. 
Onderdeel van deze aanleg is een nieuw verkeersknooppunt op de A12, 
ter hoogte van deelgemeente Hoevenen, zoekzone Smalle Weg en 
Dijkstraat. Dit nieuwe op- en afrittencomplex zal een aanzuigeffect hebben 
op verkeer naar de A12 en de haven. 

A11, A13 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie stelt dat er kwantitatief onderzoek wordt gedaan naar de modal split in het 
onderzoeksaspect omtrent het onderliggend wegennet, maar niet in het onderzoeksaspect omtrent het 
hoofdwegennet. Een andere reactie stelt dat er duidelijkheid moet komen omtrent de verdeling van 
lokaal/doorgaand verkeer in het centrum van Hoevenen en Stabroek. 
 
Er wordt tevens gevraagd om het beoordelingskader duidelijker te maken. Er wordt gesteld dat de 
ontlasting van het onderliggend wegennet terecht één van de voornaamste doelstellingen van het project 
is, maar dit prominenter aan bod mag komen in het desbetreffende onderzoeksaspect. Tot slot worden 
nog enkele aandachtspunten meegegeven omtrent het verkeer op de N111 en N114 in het noorden. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Ook voor het onderzoeksaspect ‘bereikbaarheid en kwaliteit van het hoofdwegennetwerk’ zal nagegaan 
worden wat de invloed van de alternatieven is ten opzichte van de modal split. Dit is ondervangen in het 
onderzoek en wordt als dusdanig beoordeeld. De effecten op de modal split worden tevens berekend 
voor elk scenario. Binnen het geïntegreerde onderzoek zal in kaart worden gebracht wat de verdeling is 
tussen lokaal en doorgaand verkeer in het centrum van Hoevenen en Stabroek. De volgende stappen in 
het onderzoek omtrent de Nx worden verder verduidelijkt en opgenomen in de AON in hoofdstuk 5 (§5.4).  
 
Het beoordelingskader voor dit onderzoeksaspect zal, in overeenstemming met de aanpassingen aan 
het beoordelingskader voor het hoofdwegennet, aangepast en verduidelijkt worden. In de AON wordt 
reeds op verschillende plaatsen de link gelegd tussen ‘het juiste verkeer op de juiste plaats’ en 
verbetering van de leefbaarheid (waaronder in ambitie 06 omtrent het juiste verkeer op de juiste plaats 
op pg. 29 en 39, in de gebiedsvisie, waaronder op pg. 88 voor het deelgebied noord, in §7.2.2,  in 
relevante onderzoeksvragen waaronder in onderzoeksvragen van de beoordelingsfiche van OA15 (B1 – 
51).  De aandachtspunten zoals geformuleerd omtrent de N111 en N114 worden meegenomen in het 
onderzoek. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Aanpassing van het beoordelingskader van onderzoeksaspect 15 ‘bereikbaarheid en kwaliteit van 

het onderliggend wegennet’; 
 Verduidelijking van de volgende stappen omtrent het onderzoek naar de Nx. 
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Verkeersveiligheid 
Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Onderzoeksaspect Verkeersveiligheid: 
Deelgebied Noord: een mogelijke uitbreiding van ASC11 met oprit naar 
Antwerpen kan bijkomende conflicten creëren tussen bv. fietsostrade 
F12/zachte recreatie en het extra verkeer dat men aantrekt, zowel door 
mogelijks sluiten van ASC12 als door het extra verkeer dat men gaat 
aantrekken vanuit Nederland en Putte (al dan niet over woonkern wijk Den 
Hoek). 

A7 

Verkeersveiligheid 
 Op vlak van verkeersveiligheid dient rekening te worden gehouden 

met de beschikbaarheid van de Oostelijke Verbinding als ADR 
route. 

 Voor de vertunnelde delen vragen we dat een ruwe 
tunnelveiligheidstoets gedaan wordt om te zien welke flankerende 
ingrepen nodig zijn voor de realisatie ervan. 

 Bij de technische werkgroepen n.a.v. tunnelveiligheid Brandweer 
Zone Antwerpen betrekken. 

 De doorgang hulpdiensten dient steeds gegarandeerd te blijven, in 
alle (werf)fases van het project. 

A21 

Er dient nu reeds een ruwe tunnelveiligheidstoets te gebeuren om zicht 
te krijgen op de noodzakelijke veiligheidsingrepen en hun mogelijke 
impact op de bovengrond. 

A21 
 

De technische haalbaarheid van inrichting van de tunnelkokers van de 
Oostelijke Verbinding als ADR route moet onderzocht worden. 

A21 
 

Het belang van de route (Haventracé) als ADR-route A zou meer in de 
verf kunnen gezet worden aangezien op dit ogenblik enkel de route langs 
de Liefkenshoektunnel hiervoor geschikt is, wat als weinig robuust kan 
worden beschouwd. 

A21 

Moet ADR verkeer door de tunnel? Waarom niet over de bestaande ring? 
Geeft zonder ADR mogelijkheden tot langere gesloten tunnels? Er 
bestaan in Europa al tunnels die langer zijn dan het volledige A102 traject, 
maar hier moet onderzocht worden hoe lang de afgesloten stukken mogen 
zijn? Open sleuven in de buurt van bewoning/natuur zijn te vermijden 
indien een vooruitgang voor heel Antwerpen het einddoel is. 

84 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Er wordt gesteld dat een uitbreiding van het aansluitingscomplex 11 te Zandvliet bijkomende conflicten 
kan creëren. Daarnaast worden een aantal aandachtspunten geformuleerd mbt tunnelveiligheid, 
waaronder de mogelijkheid om het oostelijk traject van het Haventracé in te richten als route voor ADR-
verkeer, het uitvoeren van een ruwe tunnelveiligheidstoets, garantie van de doorgang van hulpdiensten 
en wordt er gevraagd om de Brandweer Zone Antwerpen te betrekken.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerde onderzoek zal onderzocht worden of het aansluitingscomplex 11 te Zandvliet 
geoptimaliseerd kan worden, onder andere door dit uit te breiden met een oprit richting Antwerpen. Hierbij 
zal steeds afgestemd worden met bestaande fietsverbindingen, impact op het onderliggend wegennet, 
… . Indien blijkt dat deze niet verenigbaar zijn, zullen maatregelen getroffen moeten worden. Dit maakt 
deel uit van het onderzoek. 
 
Als uitgangspunt voor ADR-verkeer wordt aangenomen dat de A102 ADR-verkeer zal toelaten. Er zal 
onderzocht worden wat dit betekent naar mogelijkheden tot ondertunneling en randvoorwaarden op vlak 
van tunnelveiligheid (onder meer a.d.h.v. een ruwe veiligheidstoets). Vanuit het netwerk lijkt categorie 
ADR-A wenselijk, maar tijdens het geïntegreerd onderzoek zal nagegaan worden of dit verzoenbaar is 
met de ambitie om de A102 in tunnel te realiseren. De categorie van ADR-verkeer zal dus pas ten 
vroegste in het voorkeursbesluit bepaald worden.  
 
De Brandweer Zone Antwerpen zal betrokken worden en om advies gevraagd worden op relevante 
tijdstippen (wanneer er een mogelijke oplossing op tafel ligt). Het is hiertoe niet nodig om ze deel te laten 
uitmaken van een specifieke werkgroep.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
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De reacties leiden niet tot aanpassingen aan de alternatievenonderzoeksnota. 
 
 
Koolstofmitigatie 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Ik vraag grondig onderzoek niet alleen maar compenserende 
maatregelen voor de CO2-uitstoot bij de constructie van al de geplande 
infrastructuur -  inbegrepen waar die bossen, natte gebieden en andere 
compensatie zal geschieden. Maar ook  voor al de bijkomende uitstoot 
van het nieuwe verkeer dat in onze regio veroorzaakt zal worden door de 
nieuwe infrastructuren. Elke nieuwe weg of rijstrook trekt nieuw verkeer 
aan. Al die compenserende natuur legt men best éérst ofwel tegelijk 
aan met de infrastructuren, omdat te vrezen is dat er anders onvoldoende 
compensatie zal komen.  

37, 41, 42, 43, 44, 46, 
50, 63, 66, 68, 71, 74, 
85, 93. 97 

Ten slotte misschien nog een detail qua methodologie, maar als u de CO2 
van (o.a.) cement in rekening brengt in 1 van uw criteria en de kostprijs 
ook neemt u die CO2 eigenlijk dubbel in rekening. Cementproductie valt 
onder ETS in Europa en het negatieve effect daarvan zit al in de hogere 
kostprijs.  

105 

Het concept van een klimaatgordel in de rand en het hele idee van een 
‘nieuwe (groene) rand’ verdient alle steun. Het bouwt voort op de acties 
van burgerbeweging Red de Voorkempen voor een groene rand 
(GruunRant) en de concrete realisaties in het kader van het Regionaal 
Landschap Voorkempen. Er kunnen wel vragen gesteld worden bij de 
voorstelling van de realisatie van extra natuurwaarden om 
rechtstreeks de extra emissie te compenseren door de aanleg van nieuwe 
infrastructuur.  Maatregelen om CO2-emissies tegen te gaan zijn natuurlijk 
prima. Of de opslag van alle (extra) CO2-emissies in natuurlijke 
systemen (m.n. de klimaatgordel) kan bewezen worden, is discutabel: 
daartoe zullen in elk geval alle extra emissies moeten in beeld komen: 
zowel van natuurwaarden die verdwijnen voor de aanleg van 
infrastructuur als de extra emissies door de werken en vooral de 
blijvende emissies door het toekomstig vracht- en personenverkeer. 

77 

De alternatievenonderzoeksnota biedt een gedegen omgevingsanalyse 
van de uitgangssituatie van de klimaatrobuuste rand. Ook de brede 
benadering waarin klimaatmitigatie en -adaptatie wordt meegenomen 
verdient appreciatie. Er worden verschillende kansen opgesomd die de 
klimaatrobuustheid alhier kunnen vergroten.  
De doelstelling om de klimaatimpact op vlak van CO2-uitstoot van het 
voorkeurstracé integraal te compenseren is bijzonder ambitieus. Het is 
evenwel onduidelijk of deze compensatie gerealiseerd dient te 
worden door bijkomende koolstofopslag of dat de bestaande 
koolstofopslag mee wordt verrekend. In tegenstelling tot de 
verschillende infrastructuurvarianten zijn er geen gedetailleerde 
maatregelen opgenomen die de koolstofopslag kunnen verhogen of op 
een andere manier kunnen bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot. 
Deze maatregelen vereisen een gelijkaardig niveau van detaillering als 
die van de infrastructurele ingrepen. 
 
Met betrekking tot het onderzoeksaspect 17 Koolstofbalans vragen we 
ons bovendien af hoe ‘CO2-uitstoot’ concreet zal worden berekend en 
opgevolgd? Welke aannames worden gedaan? Hoe zal men 
dubbeltellingen vermijden? Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er 
enkele onbekende variabelen zijn. Compensatie door koolstofopslag 
gebeurt traag en kent veel onzekerheden. De berekening van de uitstoot 
van broeikasgassen gedurende de hele levenscyclus enerzijds en de 
koolstofopname gedurende een bepaald periode anderzijds is een 
oefening die onvermijdelijk veel onzekerheden en aannames kent. Ook het 
in kaart brengen van de CO2-uitstoot van een bepaalde variant doorheen 
de hele levenscyclus is zeer complex. Zo is de datakwaliteit van de 
emissies van lokaal transport ontoereikend om hier zinvolle uitspraken 
over te doen.  
 

A15 
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Als provincie is het ons streven om de koolstofopslag in de open ruimte te 
verhogen in navolging van de Europese ‘No-debitrule’, een doelstelling die 
geldt voor alle Europese lidstaten voor de periode 2021–2030 en die 
betekent dat de bestaande koolstofvoorraden in het begin van de periode 
op zijn minst behouden moeten zijn op het einde van de periode. Het is 
daarom essentieel dat er een wetenschappelijk onderbouwde 
nulmeting van de bestaande koolstofbalans binnen de projectzone 
komt. De ecosysteemdienst-kaarten kunnen hiervoor eventueel als 
startpunt voor gebruikt worden. (ECOPLAN, zie: 
https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=esd, GIS-
lagen kunnen opgevraagd worden via 
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ecoplan/)  
De districtsraad adviseert om voor het Onderzoeksaspect Koolstofbalans 
de technologie van “geëlektrificeerde bovenleiding voor trucks met 
pantograaf’, niet als potentiële technologie uit te sluiten op basis van het 
gebruikte kruisschema. 
(https://press.siemens.com/be/nl/persbericht/vrachtwagens-onder-
bovenleidingen-op-de-snelweg-0 )  

A7, 83 

• In hoofdstuk 6 onder titel ‘CO2 captatie en hitte’ is het nodig om te duiden 
hoeveel ha nieuw bos of bomen er worden beoogd om de impact te kunnen 
kwantificeren van het klimaatbos in functie van hitte-bestrijding en CO2 
captatie, of althans een grootteorde of vork te kennen. De 
operationalisering van dit plan, en de aanplant van nieuwe bomen kan ook 
een duw in de rug krijgen door te verwijzen naar de concrete ambities die 
alle steden en gemeenten (waaronder stad Antwerpen) heeft t.a.v het 
Lokaal Energie- en Klimaatpact (één boom extra per Vlaming tegen 2030) 
en het financieren via het boscompensatiefonds. Hoewel de stad het goed 
vindt dat mogelijke winsten wat betreft CO2 captatie en hittebestrijding 
worden meegenomen, mogen de ambities op dit vlak de primaire 
doelstellingen op vlak verbetering van de omgevingskwaliteit, leefbaarheid 
en bereikbaarheid van het projectgebied niet in het gedrang brengen. 

A21 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie vraagt een grondig onderzoek naar compenserende maatregelen voor de CO2-
uitstoot bij constructie van nieuwe infrastructuur én voor de bijkomende uitstoot van nieuw verkeer. 
Tevens wordt gevraagd deze compenserende natuur voorafgaand of tegelijkertijd met de nieuwe 
infrastructuur aan te leggen. Een andere reactie vermeldt dat indien CO2 wordt meegenomen als uitstoot 
van cement en tevens wordt meegenomen in de kostprijs, deze dubbel in rekening wordt gebracht. Het 
negatieve effect van cementproductie wordt al omvat in een hogere kostprijs.  
 
Een andere reactie stelt zich vragen of de mogelijkheid om CO2 op te slaan in natuurlijke systemen 
bewezen kan worden en stelt dat alle extra emissies moeten meegenomen worden: zowel van 
natuurwaarden die verdwijnen voor de aanleg van infrastructuur als de extra emissies door de werken en 
vooral de blijvende emissies door het toekomstig vracht- en personenverkeer. Er wordt gesteld dat 
onduidelijk is of de compensatie dient gerealiseerd te worden door bijkomende koolstofopslag of dat 
bestaande koolstofopslag mee wordt verrekend. Er wordt gevraagd om aannames te verduidelijken. 
Daarnaast wordt gevraagd om een wetenschappelijk onderbouwde nulmeting te voorzien voor de 
bestaande koolstofbalans in de projectzone. Tot slot wordt gevraagd rekening te houden met de 
technologie van ‘geëlektrificeerde bovenleiding voor trucks met pantograaf’. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het geïntegreerde onderzoek voorziet de opmaak van een koolstofbalans. Deze koolstofbalans neemt 3 
uitstootposten mee in de berekening:  

1. aanleg infrastructuur plus werftransport voor elk alternatief 
2. land use change voor elk alternatief 
3. verschil tussen CO2 uitstoot van elk alternatief met de referentiesituatie.  

Zo is er geen compensatie van bestaande uitstoot (van bv. de haven) of de bestaande verkeersuitstoot. 
Alle gemaakte aannames zullen duidelijk beschreven en onderbouwd worden in de rapportage van 
voorliggend onderzoeksaspect. Bijkomend verkeer omwille van de alternatieven wordt dus ondervangen 
in deze methodiek, net zoals CO2-uitstoot door het verdwijnen van natuurwaarden (land use change). De 
CO2-uitstoot van cementproductie wordt meegenomen in de koolstofbalans. Binnen de raming die wordt 
voorzien, zal gerekend worden met de kostprijs van cement. Dit is geen dubbeltelling, gezien de CO2-

https://geoloket/
https://www/
https://press/
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uitstoot van belang is voor de koolstofbalans, en de – al dan niet hogere – kostprijs van cement ook deel 
uitmaakt van de investeringskosten. 
 
Een nulmeting van de bestaande koolstofbalans maakt geen deel uit van dit complex project. Er wordt 
immers geen klimaatplan opgemaakt voor de hele projectzone, de koolstofbalans wordt opgesteld om 
de impact van dit project na te gaan.  
 
Binnen het onderzoeksaspect ‘impact op en kansen voor koolstofmitigatie’ werden een aantal nieuwe 
technologieën verkend. De technologie ‘geëlektrificeerde bovenleiding voor trucks met pantograaf’ werd 
hier ingeschaald als technologie met weinig marktvraag die nog niet bewezen werd. Deze technologie is 
weliswaar al uitgevoerd, maar slechts op kleine schaal over enkele honderden meters en nog niet op 
grote schaal. Ook de vrachtwagens moeten met dergelijke technologie uitgerust worden. Deze 
technologie kan wel verder worden verkend binnen het onderzoeksaspect 31 ‘onderzoek naar invloed 
van onzekerheden’.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking in OA31 ‘onderzoek naar invloed van onzekerheden’: verkenning van 

invloed van technologieën zoals de geëlektrificeerde bovenleiding voor trucks met pantograaf; 
 Tekstuele verduidelijking in OA17 ‘impact op en kansen voor koolstofmitigatie’ in tabel ‘wisselwerking 

met andere onderzoeksaspecten’: onderzoek naar technologie geëlektrificeerde bovenleiding voor 
trucks met pantograaf wordt ondervangen in OA31. 

 
Grond- en oppervlaktewater 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Oppervlaktewater 
BBL stelt zich de vraag of een preliminaire kwalitatieve verkenning niet 
te oppervlakkig is. Dergelijke aanpak creëert het risico dat er pas laattijdig 
kan ingegrepen worden indien verontreiniging al heeft plaatsgevonden. 

93 

Er wordt in het verdere proces verkend of er een impact op de 
waterkwaliteit verwacht kan worden. Immers, wijzigingen aan waterlopen 
kunnen een impact hebben op de structuurkwaliteit en bijgevolg op de 
waterkwaliteit. Afstromend water van wegenisinfrastructuur bevat vaak 
verontreinigende stoffen zoals PAK’s, zware metalen, …. Deze stoffen 
kunnen een impact hebben op de waterkwaliteit. Uit onderzoek, oa. 
Uitgevoerd door VMM, blijkt dat het afstromend regenwater van druk 
bereden wegenis inderdaad een significant negatieve impact kan hebben 
op de oppervlaktewaterkwaliteit. We verwijzen hiervoor onder andere naar 
de studies die zijn uitgevoerd i.k.v. het Europese project Bellini en de 
oplossingen die worden voorgesteld om deze verontreinigende impact te 
mitigeren. De waterkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt, mede 
gezien het project zich bevindt in een speerpuntgebied volgens het 
stroomgebiedbeheerplan, waar extra wordt ingezet op het behalen van 
de goede ecologische toestand.  

A16 

In de fiche van onderzoeksaspect OA 18 “Oppervlaktewaternetwerk 
(kwantiteit en kwaliteit) en waterbergingsgebieden” in bijlage 1 wordt 
nergens gesproken over de pluviale overstromingen. Er wordt gekeken 
naar een toename of afname van het overstromingsrisico. Er dient nog 
verduidelijkt te worden met welke overstromingskansen de evaluatie 
zal gebeuren. Er dient minstens rekening gehouden te worden met een 
T100 met een doorkijk naar de beschikbare klimaatscenario’s.   

A16 

We missen de aftoetsing aan de impact op de ruimte voor water en dit 
in oppervlakte en volume. Vanuit het waterbeleid wordt immers ook 
ingezet op een maximaal behoud van overstromingsoppervlakte en 
wordt niet enkel gekeken naar het louter behouden van 
waterbergingsmogelijkheden.  

A16 

In hoofdstuk 7 zien wij graag een duidelijker en concreter 
beoordelingskader voor adaptatie, en dit voor o.a. koelteplekkenbereik, 
bijkomende bebossing (als indicator voor CO2-captatie + hitte-
bestrijding), bemalingen en infrastructurele verstoringen van 
grondwatertafel, totale verhardingsbalans. Dit moet het mogelijk maken 
de werkelijke impact in te schatten en een objectieve vergelijking te maken 
tussen de verschillende alternatieven en varianten. 

A21 
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Het beoordelingskader OA18 in bijlage 1 (p 65) gaat enkel oordelen over 
afname van risico op wateroverlast, terwijl de onderzoeksvragen veel 
meer omvatten dan wateroverlast alleen (e.g. waterkwaliteit, extra 
ruimte voor natte natuur, versterken/meer robuust maken van het 
waternetwerk., structuurkwaliteit van de waterlopen,…).Hierbij een 
suggestie voor aanpassing beoordelingskader : 
 +++ = én een significante impact op de wateroverlast, én verbetering 

structuurkwaliteit waterlopen én verbetering waterkwaliteit, 
 += enkel impact op de hoeveelheid wateroverlast maar geen andere 

meekoppelkansen om de andere wateraspecten te verbeteren,…  

A21 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal opmerkingen stellen dat een kwalitatieve verkenning naar waterkwaliteit te oppervlakkig is. 
Deze aanpak creëert het risico dat er pas laattijdig kan ingegrepen worden wanneer er reeds een 
verontreiniging heeft plaatsgevonden. Waterkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast wordt 
aangegeven dat er te weinig aandacht wordt geschonken aan pluviale overstromingen. Er dient tevens 
vermeld te worden met welke overstromingskaarten de evaluatie zal gebeuren. Er wordt vermeld dat er 
een aftoetsing dient te gebeuren voor ruimte voor water, zowel qua oppervlakte als qua volume. Er wordt 
immers ook gekeken naar behoud van overstromingsoppervlakte en niet enkel naar 
waterbergingsmogelijkheden.  
Eén reactie vraagt om een duidelijker en concreter beoordelingskader waar eveneens wordt rekening 
gehouden met koelteplekkenbereik, bijkomende bebossing, bemalingen, totale verhardingsbalans, … . 
Er wordt tevens een suggestie voorzien voor aanpassingen aan dit beoordelingskader. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Impact op waterkwaliteit vormt inderdaad een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Er wordt in eerste 
instantie kwalitatief verkend of er een impact te verwachten valt. Effecten zijn significant als de 
waterkwaliteit van de waterloop wijzigt, als verontreiniging ontstaat, verplaatst wordt of wordt gesaneerd. 
Het onderzoek op strategisch niveau laat toe een keuze te maken voor een voorkeursalternatief en focust 
op onderscheidende effecten en significant negatieve effecten. In een volgende fase kan het onderzoek 
naar waterkwaliteit in detail uitgewerkt worden. Er worden pas ingrepen voorzien na het projectbesluit, 
waardoor er nog geen risico is op verontreiniging in deze fase. Wel kan worden aangegeven dat de 
buffering en infiltratie van wegwater maximaal zal gebeuren in groene, bovengrondse structuren zoals 
grachten en bekkens, waardoor er een positief effect zal zijn op de kwaliteit van het water.  
 
De impact van het project op de overstromingscontouren (zowel pluviaal als fluviaal) zal worden 
nagegaan voor een bui T100 (middelgrote kans) bij de huidige en toekomstige klimaatscenario’s, en zal 
ook een belangrijk scoringscriterium behelzen. De eventuele inname van overstromingsgebied zal 
worden gecompenseerd, en er zal tevens oog zijn voor het creëren van bijkomende ruimte voor water 
waar nodig. Het beoordelingskader in onderzoeksaspect 18 zal worden aangepast zodat ook rekening 
wordt gehouden met meer dan enkel wateroverlast. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking in onderzoeksaspect 18 (Wijzigingen op vlak van 

oppervlaktewaterkwantiteit en -kwaliteit) dat buffering en infiltratie van wegwater maximaal zal 
gebeuren in groene, bovengrondse structuren waardoor er een positief effect zal zijn op de kwaliteit 
van water; 

 Tekstuele verduidelijking: de impact van het project op de overstromingscontouren zal worden 
nagegaan voor een bui T100 bij de huidige en toekomstige klimaatscenario’s; 

 Aanpassing beoordelingskader in onderzoeksaspect 18 zodat meer dan enkel wateroverlast aan bod 
komt. 

 
Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Grondwater 
De effecten van eventuele infrastructuurwerken op de 
waterhuishouding van het omliggende gebied moeten grondig in kaart 
worden gebracht. Indien men denkt aan droogzuigingen bij 
ondertunneling of sleuven is het belangrijk dat alle mogelijke impact op 
het omliggende gebied in kaart wordt gebracht en meetelt in 
overwegingen voor bepaalde beslissingen.   

32, 75, 90 
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We vragen te onderzoeken hoe de gevolgen van (permanente) 
bemaling op alle natuurgebieden onderzocht wordt en hoe het 
opgepompte water opnieuw in onze natuurgebieden kan ingebracht 
worden. 

90 

In hoofdstuk 6 onder titel ‘Droogte’ (p. 46-47) komen de bemalingen als 
onderdeel van '(ondergrondse) infrastructuurwerken en tijdelijke 
werfzones niet aan bod en deze zijn een zéér belangrijke factor in de 
verdroging van de grondwatertafel. Permanente bemalingen van 
ondergrondse tunnels en onderdoor kruisingen (indien deze aanwezig zijn 
in de varianten) zijn zeker te vermijden. Voorkeur gaat uit naar 
waterdichte constructies. Indien echt niet mogelijk, kunnen permanente 
bemalingen gekoppeld worden aan infiltratievoorzieningen in de rand 
(grootschalige retourbemaling) en/of hergebruik (v.b. voor irrigatie, 
verkoeling, ...). Ook zijn retourbemalingen een must tijdens de werffase. 
Het afsnijden van grondwaterstromen moet ook worden onderzocht. Dit 
kan lokaal leiden tot extra druk op de grondwatertafel (v.b. afsnijden van 
grondwatertoevoer in het centrum van Antwerpen omwille van de Ring 
(permanente bemaling) en constructies tot in de Boomse Klei (OWV). 

A21 

BBL stelt zich de vraag of een preliminaire kwalitatieve verkenning niet 
te oppervlakkig is. Dergelijke aanpak creëert het risico dat er pas laattijdig 
kan ingegrepen worden indien verontreiniging al heeft plaatsgevonden. 

93 

Nieuwe infrastructuur zal de natuurlijke waterhuishouding ernstig 
verstoren.  
Wij zitten in een gebied waar er steeds water van hogerop ondergronds 
gestuwd wordt  richting haven. Verstoring van de natuurlijke stuwing en 
afvoer van water kan voor  problemen zorgen. Nieuwe infrastructuur zal op 
bepaalde plaatsen ook drooggehouden  moeten worden met pompen. Dit 
strookt niet met de vernatting en extra waterberging  waartoe op 
andere plaatsen in de AON wordt opgeroepen.  

104 

OA 19: Vragen betreffende grondwater en waterinfiltratiegebieden  
Gelieve te onderzoeken in hoeverre de andere geplande 
infrastructuurprojecten: de Tweede Spoortoegang tot de haven van 
Antwerpen, de Leidingstraat Antwerpen-Geleen, het warmtenetwerk 
Antwerpen Noord en de nieuwe aansluiting van de Kloosterstraat (N114) 
een effect kunnen hebben op de grondwaterspiegel en de 
waterinfiltratie in Ekeren. 

58 

In bijlage 1 op p. 70 staat 0 gelijk aan geen of beperkte wijziging in 
grondwaterkwantiteit. Let op dat in een aantal gebieden (bv. delen van 
Merksem) het niet wenselijk is om de grondwatertafel verder te gaan 
verhogen, en dit kan juist negatief zijn voor aspecten zoals 
wateroverlast en creëren extra buffercapaciteit. 

A21 

Grondwater 
De nota toont een aantal typesnedes voor de nieuwe weginfrastructuur op 
p. 55 e.v. Voor de heraanleg van de E313 bv. waar bijkomend busbanen 
worden voorzien wordt een afhellende wegenis voorzien en wordt een 
kleine gracht ingetekend. We wijzen erop dat dergelijke grachtstructuren 
voldoende groot gedimensioneerd dienen te worden minstens in lijn 
met de dimensioneringscriteria voor gewestelijke hemelwaterverordening. 
Hiermee dient in de maatvoering rekening gehouden te worden. 
Maximaliseren van de infiltratie en bergingscapaciteit dient voorop te 
staan. Daarbij kan het plaatsen van schotten in de grachten ook wenselijk 
zijn.   

A16 

Hoe zit het met oog voor grondwater tijdens de werken? 84 
Onderzoeksaspect Grondwater en waterinfiltratiegebieden: Deelgebied 
Noord: toevoegen van verwijzing naar de Antitankgracht. 

A7 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties uiten een bezorgdheid met betrekking tot de invloed van voorliggend project op grondwater. 
Er wordt gesteld dat de impact op de waterhuishouding van het omliggende gebied in kaart moet worden 
gebracht. Indien er gekeken wordt naar droogzuiging moet de impact op het omliggende gebied in kaart 
worden gebracht. Tevens dient onderzocht te worden wat de gevolgen zijn van bemaling. Er wordt 
gevraagd om te onderzoeken in welke mate andere geplande infrastructuur een effect kan hebben op het 
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grondwatersysteem. Er wordt gesteld dat het beoordelingskader aangepast dient te worden omdat in 
bepaalde gebieden een verhoging van de grondwatertafel negatief kan zijn.  
Er wordt gewezen op het feit dat grachtstructuren voldoende groot dienen te worden gedimensioneerd. 
Daarnaast wordt gevraagd wat de impact op grondwater is tijdens de werken. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De impact op grondwater is een apart onderzoeksaspect en wordt bijgevolg onderzocht tijdens het 
geïntegreerd onderzoek en vormt bijgevolg onderdeel van de afweging. Hierbij zal rekening worden 
gehouden met reeds geplande projecten in de referentiesituatie, dus de alternatieven zullen beoordeeld 
worden ten opzichte van wat al vergund is. Daarnaast zal aan de hand van een ontwikkelingsscenario wel 
beschreven worden wat cumulatieve effecten op het grondwatersysteem kunnen zijn. Milieueffecten van 
deze andere projecten worden niet binnen voorliggend project in beeld gebracht, er zal enkel beschreven 
worden wat mogelijke cumulatieve effecten zijn. Noodzaak aan bemaling vormt een belangrijk onderdeel 
binnen het onderzoeksaspect ‘bouwrisico’s en hinderaspecten’ en zal hier in kaart worden gebracht. Het 
is echter niet de bedoeling om in de onderzoeksfase reeds in beeld te brengen hoe de werffase zal 
vormgegeven worden. Dit zal pas onderzocht worden in de volgende fase. 
 
Het beoordelingskader van onderzoeksaspect 19 heeft als beschrijving voor een 0-score dat er geen of 
een verwaarloosbare wijziging wordt verwacht, niet dat een beperkte wijziging wordt verwacht. Hiermee 
wordt bedoeld dat er ofwel helemaal geen wijziging wordt verwacht, ofwel dat deze wijziging dusdanig 
klein is dat deze niet tot effecten leidt en dus verwaarloosbaar is. Een beperkte wijziging krijgt dus geen 
0-score. 
 
Er zal rekening worden gehouden met het voorzien van voldoende grote grachtstructuren. In deze fase 
wordt nog niet onderzocht wat de impact op grondwater zal zijn tijdens de werken, dit maakt deel uit van 
de volgende fase. Onderscheidende effecten tussen de alternatieven zullen in deze fase wel al in beeld 
worden gebracht.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Toevoegen van verwijzing naar Antitankgracht onder ‘deelgebied Noord’ in OA19.  

 
Biodiversiteit 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
We vragen dat biodiversiteit opgenomen wordt als onderzoeksaspect, 
of zelfs als subthema, en niet enkel als ‘neveneffect’ van 
klimaatdoelstellingen. 

90 

Bij grote infrastructuurwerken wordt er voortdurend gevraagd naar 
natuurcompensaties.  Omdat er nergens zo maar grond, waaraan 
eender welke bestemming kan gegeven worden, beschikbaar is kan er 
onder geen beding ooit sprake zijn van enige natuurcompensatie voor 
de realisatie van de Nx.  

51 

BBL vraagt zich af waarom er in deze fase nog geen 
inrichtingsalternatieven van potenties voor ecotoopcreatie wordt 
beoogd? Bovendien valt het op dat beoordelingskader voor dit 
onderdeel minder helder geformuleerd is dan bij andere fiches. BBL stelt 
zich de vraag waarom dit is. 

93 

Hoe dan ook dient het alternatievenonderzoek een duidelijk beeld op te 
leveren van de winst en/of het verlies aan natuurwaarden. Want te 
vrezen valt dat ondanks veel mooie beloftes, voor de realisatie van veel 
genoemde projecten toch een kaalslag zal nodig zijn.  

77 

Klimaatgordel wordt uitgebreid onderzocht als het gaat om het 
openruimtenetwerk te versterken door nieuwe inrichtingen, 
bosuitbreidingen, bosomvorming, natte natuur, CO2-opslag.  Graag 
uitbreiding van het onderzoeksgebied voor alle andere aspecten die 
aan bod komen in de verschillende disciplines, modal-shift, fietsvervoer, 
openbaar vervoer, woon/werkverkeer, …  

83 

Bij het creëren van ecologische netwerken en corridors voor diverse 
soorten is het belangrijk om de missing links met betrekking tot migratie 
van deze dieren aan te pakken. Tussen verschillende gebieden met 
natuurwaarden zijn vaak woongebieden of woonparkgebieden gelegen. 
Het grootste obstakel voor deze dieren om te migreren zijn het kruisen van 
wegen en de afgesloten tuinen. Het is belangrijk dat rond deze grote tuinen 

A14 
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en boskamers diervriendelijke omheiningen worden geplaatst zodat de 
functies wonen en ecologische corridor verenigbaar zijn.  
Voor het kruisen van de grotere wegen kunnen fauna passages 
voorzien worden. In Brasschaat hebben wij bijvoorbeeld paddentunnels 
onder de Miksebaan en Kerkedreef, een vistrap in de Laarse beek en 
oversteektouwen voor eekhoorns over de Elshoutbaan.   

A14 

Verder is het ook aangeraden om in de regio rekening te houden met 
voorkomende Provinciale Prioritaire Soorten (PPS), Provinciaal 
Habitattypische Soorten, heatmaps (locaties met de hoogste 
natuurbehoudswaarde in de provincie gebaseerd op de provinciaal 
prioritaire soorten) en Provinciaal Belangrijke biotopen. We verwijzen 
hiervoor graag naar volgende link voor meer gedetailleerde info: 
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-
besturen/duurzamegemeenten/advies/prioritaire-provinciale-
soorten.html#:~:text=Provinciaal%20prioritaire%20soorten%20zijn%20
bedreigde,)%20f%20internationaal%20natuurbehoudsbelang%20  
Ook is het belangrijk om naast reeds voorkomende soorten rekening te 
houden met het Actueel Relevant Potentieel Leefgebied van Europese 
en Vlaamse prioritaire soorten. Meer info op: 
https://www.vlaanderen.be/DataCatalogRecord/7ad5655f-ea6e-47b1-
82df-7e25cd7a381a 
 

A15 

Een bijkomend onderzoeksvraag is noodzakelijk mbt verzuring en 
eutrofiëring ikv impact op biodiversiteit (gelinkt aan o.a. OA2 
luchtkwaliteit en OA 3 bodemkwaliteit).   

A16 

Het voorgestelde onderzoek naar de effecten voor de natuur 
beoordeelt de raad als ruimschoots onvoldoende. Onder het 
onderzoeksaspect ‘ecologisch netwerk’ wordt weliswaar kort vermeld dat 
de mogelijke effecten van het infrastructuuralternatief ten aanzien van het 
ecologisch netwerk in kaart zullen worden gebracht. Evenwel wordt 
vervolgens vooral ingegaan op de vraag op welke manier de 
vooropgestelde ambities van het openruimte kunnen worden bereikt. 
Een dergelijke onderzoeksvraag vindt geen grondslag in het MER-
richtlijnenboek Biodiversiteit maar houdt een toetsing in van de 
doelstellingen en ambities die het complex project zichzelf heeft gesteld. 
Deze doelstelling gaat bovendien verder dan de decretale 
doelstellingen van een complex project (zie paragraaf 3 van dit advies). 
De AON toont onvoldoende aan dat voor de MER-discipline 
‘biodiversiteit’ een volwaardig onderzoek zal gebeuren. 

A26 

De Antitankgracht en de omliggende groene kamers hebben een hoge 
biologische waarde voor heel wat soorten, waaronder vleermuizen. De 
effecten van verstoring door bijkomende verlichting wordt meegenomen in 
onderzoeksaspect 22 Verstoring (p.B1-79). Wordt enkel het effect van 
bijkomende verlichting onderzocht? Bevat het gebied in het 
nulscenario nu al geen knelpunten en lichthinder voor alle soorten? We 
verwijzen verder naar het provinciaal standaardadvies inzake vleermuizen 
en verlichting: 
https://www.provincieantwerpen.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_u
rl/nl/dlm/dienst-duurzaam-milieu–en-natuurbeleid/nieuws/natuur-en-
landschap/biodiversiteit/dieren-en-planten/vleermuizen-en-verlichting-
.html   

A15 

Onderzoeksaspect Ecologisch Netwerk: 
Deelgebied Noord: toevoegen van verwijzing naar Natuurgebied Ruige 
Heide en de Antitankgracht. 

A7 

Ook bij de onderzoeks- en beoordelingsmethodiek van de 
Klimaatrobuuste Rand (p.145) zien we dat waarnemingen niet als bron 
voor het openruimtenetwerk worden benoemd. Worden 
terreinwaarnemingen, terreinkennis van gebiedskenners en 
waarnemingen.be niet meegenomen?  De wolf is in 2021 en 2022 
waargenomen in het havengebied aan de Scheldelaan en de Noorderlaan. 
Worden deze waarnemingen meegenomen? Kan ontsnippering en risico 
op aanrijdingen meegenomen worden in het onderzoek?  

A15 

https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/duurzamegemeenten/advies/prioritaire-provinciale-soorten.html#:~:text=Provinciaal%20prioritaire%20soorten%20zijn%20bedreigde,)%20f%20internationaal%20natuurbehoudsbelang%20
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/duurzamegemeenten/advies/prioritaire-provinciale-soorten.html#:~:text=Provinciaal%20prioritaire%20soorten%20zijn%20bedreigde,)%20f%20internationaal%20natuurbehoudsbelang%20
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/duurzamegemeenten/advies/prioritaire-provinciale-soorten.html#:~:text=Provinciaal%20prioritaire%20soorten%20zijn%20bedreigde,)%20f%20internationaal%20natuurbehoudsbelang%20
https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/duurzamegemeenten/advies/prioritaire-provinciale-soorten.html#:~:text=Provinciaal%20prioritaire%20soorten%20zijn%20bedreigde,)%20f%20internationaal%20natuurbehoudsbelang%20
https://www.vlaanderen.be/DataCatalogRecord/7ad5655f-ea6e-47b1-82df-7e25cd7a381a
https://www.vlaanderen.be/DataCatalogRecord/7ad5655f-ea6e-47b1-82df-7e25cd7a381a
https://www/
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Tekstuele aanvulling in de alternatievenonderzoeksnota p. 72: Het is niet 
de opzet van het onderzoek om een methodiek voor de beoordeling van 
de lokale zeldzaamheid en kwetsbaarheid uit te werken. Zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid van voorkomende dier- en plantensoorten wordt begroot 
op basis van hun status op de Vlaamse Rode lijst. Ook het mogelijke 
voorkomen van populatiedoelstellingen volgens de Habitatrichtlijn wordt 
nagegaan. Daarnaast gaat dit onderzoek na welke nieuwe verbindingen 
noodzakelijk zijn, en hoe bestaande verbindingen kunnen worden 
versterkt. Hiertoe zal gewerkt worden met een aantal aandachtsoorten à 
Aanvullen met: (otter, boommarter, bever). 

36 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste opmerking vraagt om biodiversiteit mee te nemen als onderzoeksaspect en niet als 
‘neveneffect’ van de klimaatdoelstellingen. Er wordt aangegeven dat, gelet op de verschillende andere 
infrastructuurwerken die om natuurcompensatie vragen, het moeilijk wordt nog bijkomende 
natuurcompensatie te voorzien in kader van De Nieuwe Rand (specifiek voor de realisatie van de Nx). Er 
wordt gevraagd waarom nog geen inrichtingsalternatieven van potenties voor ecotoopcreatie worden 
beoogd. Daarnaast wordt gesteld dat het beoordelingskader voor het onderzoeksaspect 21 
(biodiversiteit, ecotoopinname en -creatie) minder helder geformuleerd is. 
 
Er wordt gesteld dat het onderzoek een duidelijk beeld dient op te leveren van de winst en/of het verlies 
aan natuurwaarden. Eén reactie vraagt om niet alleen ingrepen in het openruimte netwerk te 
onderzoeken in de klimaatgordel, maar om voor alle andere aspecten het onderzoeksgebied uit te 
breiden tot de klimaatgordel.  
 
Een aantal reacties wijzen op het belang van het wegwerken van missing links om migratie van 
diersoorten te bevorderen, bv. door het voorzien van diervriendelijke omheiningen of faunapassages. Er 
wordt aangeraden om rekening te houden met een aantal informatiebronnen (Provinciale Prioritaire 
Soorten, heatmaps, …).  
 
Eén reactie geeft aan dat er onderzoeksvragen omtrent verzuring en eutrofiëring dienen toegevoegd te 
worden in het onderzoeksaspect 20 (wijzigingen in ecologische structuur, relaties en biodiversiteit).  
 
Er wordt aangegeven dat het voorgestelde onderzoek niet voldoende is. Onderzoek naar potenties om 
ambities te bereiken vindt geen grondslag in het MER-richtlijnenboek voor Biodiversiteit en gaat verder 
dan de decretale doelstellingen van complexe projecten. Er wordt niet voldoende aangetoond dat een 
volwaardig onderzoek zal gebeuren naar de MER-discipline biodiversiteit.  
 
Er wordt gevraagd of in deze fase enkel rekening wordt gehouden met het effect van bijkomende 
verlichting, en niet met knelpunten en lichthinder in een nulscenario. Tevens wordt gevraagd of er 
gebruikt gemaakt zal worden van waarnemingen als bronmateriaal voor het subthema ‘versterken van 
de open ruimte’. Tot slot wordt een tekstuele aanvulling vermeld in de alternatievenonderzoeksnota pg. 
72.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerd onderzoek wordt een strategisch MER opgemaakt. De discipline ‘Biodiversiteit’ 
maakt hier onderdeel van uit en wordt bijgevolg mee onderzocht. Deze discipline bestaat uit 
verschillende effectgroepen, die allen deel uitmaken van voorliggend onderzoek. Onderzoek naar 
biodiversiteit maakt dus integraal deel uit van het geïntegreerde onderzoek, en valt uiteen in verschillende 
onderzoeksaspecten. Het is dus niet nodig om hier een apart onderzoeksaspect voor te voorzien, gezien 
dit thema terugkomt in meerdere onderzoeksaspecten. Om dit te verduidelijken wordt de naamgeving 
van de relevante onderzoeksaspecten gewijzigd. Het geïntegreerde onderzoek zal in kaart brengen wat 
de effecten van ieder alternatief zijn ten aanzien van natuurverlies en welke bijkomende natuurwaarden 
gecreëerd kunnen worden. Indien natuurcompensatie vereist is, zal dit tevens in beeld worden gebracht 
en zal onderzocht worden waar deze gerealiseerd kan worden, zodat kan aangetoond worden dat de 
compensatie realistisch is. Inzake het beoordelingskader voor OA21 is het onderzoeksteam van oordeel 
dat dit afdoende onderscheidend is voor een beoordeling en afweging van de te onderzoeken 
alternatieven op dit strategisch niveau. Het kader maakt een onderscheid tussen ecotoopinname die al 
dan niet impact heeft op het groter geheel van de aanwezige leefgebieden, of impact heeft op het totale 
leefgebied van kwetsbare soorten in de regio. Uiteindelijke analyse zal zoals vermeld in de methodologie 
op grote lijnen kwantitatief gebeuren. 
 
De zoekzone voor de klimaatgordel ontstaat vanuit de doelstellingen omtrent de opslag en opvang van 
CO2-uitstoot in bodem en vegetatie. Er worden dus enkel ingrepen vanuit de ambities binnen het thema 
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Klimaatrobuuste Rand gerealiseerd in deze zoekzone. Overige doelstellingen en ambities inzake 
leefbaarheid en duurzame mobiliteit worden gerealiseerd binnen de omgeving van de 
infrastructuurstrook, maar niet in de klimaatgordel. Omwille van de beheersbaarheid van het project 
wordt het studiegebied voor ambities omtrent een Levendige en Bereikbare Rand niet uitgebreid. 
 
Binnen het onderzoeksaspect 20 (wijzigingen in ecologische structuur, relaties en biodiversiteit) wordt 
rekening gehouden met missing links voor migratie van diersoorten. Faunapassages en diervriendelijke 
omheiningen kunnen een oplossingsrichting vormen voor deze knelpunten. Het voorgestelde 
bijkomende bronmateriaal zal opgenomen worden in de AON. Er worden tevens bijkomende 
onderzoeksvragen geformuleerd m.b.t. eutrofiëring en verzuring. De impact van deze aspecten op natuur 
in en rond het studiegebied zal worden onderzocht in een passende beoordeling 
 
Het voorgestelde onderzoek gaat uit van de MER-discipline biodiversiteit en voorziet alle effectgroepen 
te onderzoeken die hierin vermeld worden. De relatie tussen de voorliggende onderzoeksaspecten en de 
MER-disciplines en effectgroepen wordt verder geduid. Daarnaast stelt de AON eigen ambities op, die 
het ambitieniveau van voorliggend project bepalen. Er zal tevens getoetst worden of deze ambities 
gehaald kunnen worden. Deze ambities kunnen leiden tot het formuleren van bijkomende ingrepen, die 
een aanvulling vormen op eventuele milderende maatregelen geformuleerd vanuit het MER. Een 
volwaardig MER onderzoek zit dus vervat in de voorgestelde methodiek, maar er wordt een bijkomende 
toets aan het vooropgestelde ambitieniveau aan toegevoegd. 
 
Op dit strategisch niveau worden effecten onderzocht die onderscheidend zijn tussen de 
tracéalternatieven. Het effect van verlichting wordt onderzocht in verstoring, zodat in beeld kan worden 
gebracht wat de verschillen zijn tussen de verschillende alternatieven en of dit een onderscheidend effect 
vormt. Het is echter geen ambitie van dit complex project om huidige knelpunten rond verlichting te 
verbeteren, dus in deze fase wordt inderdaad enkel gefocust op het effect van bijkomende verlichting, 
om het onderscheid tussen de alternatieven te kunnen maken. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Wijziging naamgeving van OA20, 21 en 22 

 OA 20: Ecologisch netwerk à Wijzigingen in ecologische structuur, relaties en biodiversiteit; 
 OA 21: Ecotoopinname en -creatie à Biodiversiteit, ecotoopinname en -creatie; 
 OA 22: Verstoring van fauna à Verstoring tav biodiversiteit; 

 Tekstuele aanvulling: faunapassages en diervriendelijke omheiningen kunnen oplossingsrichtingen 
zijn om migratie van diersoorten te bevorderen; 

 Opnemen van bijkomende informatiebronnen: 
 Provinciale Prioritaire Soorten (PPS); 
 Provinciaal Habitattypische Soorten; 
 Provinciaal Belangrijke biotopen; 
 Actueel Relevant Potentieel Leefgebied van Europese en Vlaamse prioritaire soorten; 
 Waarnemingen; 

 Opnemen van bijkomende onderzoeksvragen m.b.t. verzuring en eutrofiëring in onderzoeksaspect 
21 (ecotoopinname en -creatie) en §7.3.3; 

 OA20: Toevoegen van verwijzing naar natuurgebied Ruige Heide en Antitankgracht in deelgebied 
Noord  

 Tekstuele aanvulling op pg. 73: opnemen van enkele voorbeelden van aandachtsoorten (otter, 
boommarter, bever); 

 
Landbouw 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Bij elke mogelijke nieuwe infrastructuur is het belangrijk om een 
uitgebreide LER te maken. Om een grondige afweging te kunnen maken 
of bepaalde werken wel of niet wenselijk zijn is het belangrijk om op 
voorhand een uitgebreide LER te maken die mee weegt in de 
beslissingsvorming.   

51, 75 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt dat een landbouweffectenrapport (LER) en een 
landbouwimpactstudie (LIS) hun nut al hebben bewezen wanneer het gaat 
over akkerbouw- of andere landbouwbedrijven met klassieke teelten waar 
die teelten evengoed verder weg van het bedrijf kunnen gebeuren. 
Bewoner stelt dat het echter niet eenvoudig zal zijn om de economische 

94, 95 
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gevolgen van de infrastructuur van de Nx op hun specifieke 
bedrijfsvoering correct in te schatten. 
We blijven erop hameren om de kwetsbaarheid van de betrokken 
landbouwbedrijven voldoende te onderzoeken bij de 
haalbaarheidsstudies naar mogelijke scenario’s omdat enkel zo de 
impact, het effect en de schade op elk individueel betrokken bedrijf kan 
worden nagegaan en zo geweten is wat de totale kost kan zijn als voor 
bepaalde tracés wordt gekozen. 

94, 95 

Het Departement Landbouw en Visserij zal op eenvoudig verzoek per 
alternatief een landbouwimpactstudie opmaken. Dit om de impact op 
landbouw van de verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar af te  
wegen.  https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-
cijfers/landbouwimpactstudie 

A22 

Aanleg van infrastructurele Nx in open ruimte staat haaks op de 
onthardingsmaatregelen die de overheid nastreeft. Bovendien gaat veel 
geplande infrastructuur door herbevestigd agrarisch gebied. De landbouw 
is in heel dit proces kind van de rekening.  We verliezen ruimte en efficiëntie 
bij de aanleg van een Nx en bovendien verliezen we ook nog eens 
ontwikkelingsruimte en ondernemersvrijheid bij de plannen van een 
klimaatgordel.  Men streeft naar een leefbare rand, maar men maakt die 
rand onleefbaar voor de landbouw door een overlap van maatregelen en 
wetgevingen.  Er moet dus dringend een LER opgestart worden om de 
invloed van alle maatregelen te meten op de individuele 
landbouwbedrijven. 

72 

H11. BIJLAGEN BIJLAGE 1 – Beoordelingsfiches Onderzoeksaspect: OA 
23. Landbouw (blz. B1 -83 – 86) (PDF blz. 132 – 133) Focus van de aanpak 
VRAAG 1: Wat zijn de effecten van ieder alternatief ten aanzien van 
landbouw? Het Departement Landbouw en Visserij merkt op dat de 
aangehaalde landbouwtyperingskaart gedateerd  is. Deze is 
vervangen door de landbouwimpactstudie (LIS). Een LIS is op 
eenvoudig verzoek te bekomen bij  het Departement Landbouw en Visserij 
(https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties- 
cijfers/landbouwimpactstudie) 
 Ter aanvulling van de effecten door infrastructuurwerken dient 
versnippering eveneens aangehaald te  worden. Extra wegenis die de 
agrarische structuur doorsnijdt bemoeilijkt doorgaans de 
bereikbaarheid van percelen. Daarenboven ontstaan door de innames 
vaak kleinere restpercelen. In het slechtste geval  doorsnijdt eveneens 
grotere zeer waardevolle aaneengesloten huiskavels en/of veldkavels 
(o.a; Nx)  

A22 

Er zijn heel wat bedenkingen te formuleren bij het onderzoek van effecten. 
Voor wat betreft de OA 23 “landbouw” is er een onvoldoende link met het 
MER-richtlijnenboek Mens-Ruimtelijke aspecten. Zo wordt de OA 
landbouw niet vermeld bij Mens-Ruimtelijke aspecten in de tabel op pagina 
165.  Een aantal onderzoeksvragen inzake landbouw vinden geen steun in 
het MER-richtlijnenboek Mens-Ruimtelijke aspecten maar houden een 
toetsing in van de doelstellingen en ambities die het complex project 
zichzelf heeft gesteld o.m. inzake een toekomstige klimaatrobuuste 
landbouw. De vraag is dan ook of de juiste effecten zullen worden 
onderzocht. Deze doelstellingen en ambities gaan bovendien verder dan 
de decretale doelstellingen van een complex project.   

75, A26 

Ten onrechte gaat de AON uit van een positief te verwachten effect van 
de vooropgestelde ambities en doelstellingen op landbouw, terwijl 
deze appreciatie niet a priori kan worden gemaakt maar dit juist het 
voorwerp dient uit te maken van een effectenbeoordeling. Zo gaat men in 
het beoordelingskader onder OA 23 ten onrechte a priori uit van een 
gunstig effect op landbouw bij het wijzigen van de waterhuishouding, 
terwijl dat uiteraard ook een verstoringseffect zou kunnen genereren 
opzichtens de huidige aanwezige land-en tuinbouwactiviteiten. De OA 22 
“verstoring” waarbij ook verstoring door wijzigingen in het watersysteem 
(waterkwantiteit en -kwaliteit) wordt onderzocht, heeft evenwel geen 
betrekking op landbouw.   

75 

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/landbouwimpactstudie
https://lv/
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De impact op landbouw ten gevolge van andere ingrepen voor realisatie 
van de klimaatgordel wordt weliswaar vermeld bij OA23 maar krijgt een te 
beperkte en zelfs een foutieve invulling. Zo wordt er aangekondigd dat 
via ontwerpend onderzoek en in participatie met de lokale landbouwers zal 
worden nagegaan op welke wijze de landbouwfunctie in het deelgebied 
noord – de  
Polders kan worden versterken. Op dit gebied zou vanuit het AGNAS-
proces een bebossingsclaim van 100 ha liggen. Er zou worden nagegaan 
op welke wijze die bebossing deels in andere deelgebieden van de 
klimaatgordel zouden kunnen worden ingepast. Deze aankondiging 
stuurt aan op het milderen van effecten op landbouw in een bepaald 
deelgebied door het verschuiven van de doelstelling naar andere 
deelgebieden terwijl deze negatieve effecten in eerste instantie in beeld  
dienen te worden gebracht.   

75, A26 

Ook kan de negatieve impact naar aanleiding van de realisatie van de 
klimaatgordel niet a priori worden beperkt tot de effecten naar 
aanleiding van de realisatie van de bebossingsclaim maar dienen 
tevens alle andere elementen die verband houden met de realisatie van 
de klimaatgordel (wijzigen waterhuishouding, waterbuffering, CO2-
captatie, ..) in rekening te worden gebracht in het kader van de beoordeling 
van de effecten op de huidige land- en tuinbouwactiviteiten en mag men 
niet a priori uitgaan van een te verwachten positief effect van deze andere 
ingrepen.   

75 

De effecten nav de realisatie van de klimaatgordel mogen op heden niet 
te worden afgetoetst t.a.v. potentieel toekomstige 
landbouwmodellen (vooropgestelde doelstellingen en ambities van het 
complex project Nieuwe Rand) maar dienen te worden afgetoetst t.a.v. de 
huidige land- en tuinbouwactiviteiten en de effecten op de 
landbouwbedrijven die momenteel actief zijn in het gebied en dit conform 
het MER-richtlijnenboek Mens-Ruimtelijke aspecten.  

75, A26 

Methodiek en beoordelingskader: Het Departement Landbouw en Visserij 
vraagt eveneens om de agrarische mobiliteit (wanneer relevant)  mee te 
beoordelen.  

A22 

Focus per deelgebied Deelgebied Noord – De Polders  
Het Departement Landbouw en Visserij wenst aan te halen dat dit 
deelgebied in de eerste plaats gekenmerkt wordt door akkerbouw en 
dat het aandeel blijvende graslanden ondergeschikt is. Grotere kavels 
graslanden  zijn voornamelijk geconcentreerd aanwezig rond enkele 
huiskavels van melk- en rundveebedrijven en de  gebieden ‘Het Rood’, 
‘Elsenbos’ en ‘oud Broek ten noorden van het Antitankkanaal. 

A22 

Wisselwerking met andere onderzoeksaspecten – Tabel  
Naast ‘Kansen voor het versterken van de landbouwstructuur, met 
specifieke aandacht voor het deelgebied  noord  – de Polders’ vraagt het 
Departement Landbouw en Visserij bijzondere aandacht voor 
‘deelgebied  Zuid – De Zandstreek’. Dit deelgebied komt mede door het 
complex project, ENA (bedrijventerrein Lage Keer)  en de Groenpool sterk 
onder druk te staan.  

A22 

Zoals bij ruilverkavelingen normaal gedaan wordt, dient men bij de 
planning van dergelijke infrastructuurwerken in een landbouwgebied, 
ineens de nodige verstelbare stuwtjes in de verschillende grachten te 
voorzien zodat de waterhuishouding in het gebied beter kan beheerd 
worden.  Dit is een nodige stap in het verbeteren van de 
infiltratiecapaciteit. 

51, A18 

Voorliggende AON houdt al in belangrijke mate rekening met de 
mogelijke impact op landbouw. Er wordt tevens aangegeven dat ter 
compensatie van mogelijke infrastructuurwerken ook zal onderzocht 
worden op welke manier de landbouw klimaatrobuuster kan worden en 
hoe leefbare, rendabele en toekomstbestendige landbouwpraktijk kan 
worden uitgezet. De provinciale dienst Landbouw kan worden 
gecontacteerd om de juiste partners hiervoor rond de tafel te krijgen.  
Met het realiseren van nieuwe infrastructuren kunnen landschappen 
versnipperd worden. Uit deze alternatievennota blijkt dat de realisatie van 
nieuwe infrastructuren ook moet gepaard gaan met een versterking van 
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het openruimtenetwerk. In functie van dat openruimtenetwerk zijn 
bestaande landbouwsites de garantie dat open ruimte open en beheerd 
blijft. In die zin vragen we om de bestaande actieve landbouwsites in 
beeld te brengen en ervoor te zorgen dat deze een voldoende grote 
huiskavel behouden zodat hier aan landbouw kan gedaan (blijven) 
worden, ook in de toekomst. Zo zijn de bedrijfssites ook geschikt om een 
agrarische herontwikkeling te realiseren, een absolute prioriteit.  
Als blijkt dat de Nx vanuit mobiliteitsstandpunt nodig is moet er naar een 
oplossing gezocht worden voor de landbouwgronden die versnipperd 
worden ter plaatse. Er moet in dit project een win in zitten voor zowel de 
mobiliteitssector als de landbouwsector in z’n geheel. We benadrukken 
hier graag dat aaneengesloten landbouwgebieden maximaal moeten 
gevrijwaard worden.  
Tot slot zal het ook belangrijk zijn om binnen de effectenrapportage in kaart 
te brengen wat het effect van de potentiële (nieuwe) weginfrastructuren op 
de kwaliteit van de bodem en de gewassen zal zijn.  
Hierbij wordt steeds mede in het licht van een betonstop en het behoud 
van een open landschap als buffer tussen het havengebied, de A12 en de 
dorpskernen Hoevenen en Stabroek gevraagd om voldoende rekening te 
houden met de bezwaren ingediend om de open ruimte geheel te vrijwaren 
en de vraag of op zijn minst de effecten en de impact naar de aanwezige 
land en tuinbouw bedrijven voldoende in kaart te brengen en te becijferen. 
Hierbij blijft de A12 fungeren als strikte afbakeningsgrens tussen het 
havengebied en het agrarisch gebied. Nieuwe infrastructuur vraagt 
vandaag onder andere uit Europese en Vlaamse regelgeving enorm veel 
op vlak van compensaties naar open ruimte zoals voor extra waterberging, 
natuurclaims en andere vragen. Vergeet ook niet dat dergelijke 
infrastructuur en omgevingswerken die daarbij komen kijken een 
wezenlijke impact zullen hebben op het agrarisch gebruik van 
aangrenzende percelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan waterberging en 
behoud van waterpeilen om nog maar te zwijgen van de diversie 
compensatieclaims die dergelijke werken vanuit de huidige regelgeving 
met zich meebrengen.  

94, 95 

We willen nu ingaan op de specifieke problematiek voor de bedrijven die 
gehuisvest zijn in de onmiddellijke nabijheid van de verschillende tracés 
die ondertussen reeds zijn gekend, openbaar gemaakt en worden 
bestudeerd. Met betrekking tot de 's Hertogendijk zijn een aantal bedrijven 
getroffen vermist hun huiskavel wordt doorsneden. Voor elk van deze 
bedrijven zal dit belangrijke gevolgen hebben op de bedrijfsvoering en de 
rendabiliteit. De meeste van de studies die de impact voor land en 
tuinbouw willen becijferen gaan uit van standaard datacijfers. Hierbij wordt 
totaal geen rekening gehouden met specifieke situaties vanuit de 
omgeving en een niet voor de hand liggende bedrijfsvoering. Effecten op 
de bedrijfsrendabiliteit onder andere uit de landbouwverbreding en 
verwerking van primaire producten in de onmiddellijke omgeving op de 
hoeve, worden niet meegenomen in de algemene datamodellen en spelen 
een zeer belangrijke rol voor een aantal bedrijven die een zeer mooi 
verdienmodel hebben ontwikkeld en aan het opbouwen zijn. Het kan niet 
voldoende benadrukt worden dat de economische gevolgen voor deze 
bedrijven van een in te plannen Nx ook verder in kaart moeten worden 
gebracht vooraleer een beslissing wordt genomen met betrekking tot de 
ruimtelijke impact van nieuwe infrastructuur in de omgeving van dergelijke 
bedrijven.  

94, 95 

Bij één van de voorstellen zou er evenwijdig op ongeveer 100 meter van de 
bestaande wegen (nl. Waterstraat en 's Hertogendijk) in agrarisch gebied 
een nieuwe weg getrokken worden achter een aantal 
landbouwbedrijfszetels. Hieronder ook onze bedrijven, namelijk onze 
kruidenbedrijven en inherent hieraan ter plaatse verbonden een 
verwerkingsbedrijf. Er worden in geen grote huiskavel van bijna 30 ha 
kruiden geteeld. Deze worden meermaals per jaar en op dezelfde locatie 
verwerkt en IQF ingevroren. De kruiden worden in het veld reeds in stukjes 
van enkele mm gesneden, het is dan ook van het grootste belang dat dit 
product zo snel mogelijk worden ingevroren. De huiskavel maakt dat er 
geen "wegtransport" nodig is waardoor alles binnen 1 tot 1,5 uur 
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ingevroren kan worden. Het feit dat dit terplekke kan gebeuren is dermate 
van invloed op de kwaliteit van het IQF ingevroren product (zowel 
microbiologisch, als qua smaak, geur aroma, visueel) dat doorheen de 
haren onze marktpositie is toegenomen. Een sterke omzetstijging en 
verkoop wereldwijd kan verklaard worden doordat de duur tussen oogst 
van de kruiden en het IQF invriezen op het bedrijf hoogstens één tot 
anderhalf uur in beslag neemt. Alles wat irrigatie en dranaige aangaat is 
optimaal voorzien op deze huiskavel, hierdoor worden hoge opbrengsten 
van een optimale kwaliteit gerealiseerd. Omwille van de eigenheid en 
specificiteit van onze teelten en onze bedrijvenheid willen wij jullie nu reeds 
op de hoogte brengen van de nefaste gevolgen wanneer wij niet in de 
mogelijkheid zijn om op dezelfde manier te kunnen blijven werken namelijk 
onmiddellijk na het oogsten vlak naast het productieveld terplekke de 
oogste te kunnen invriezen en dit meermaals per jaar.  

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties stellen dat het noodzakelijk is om een landbouweffectenrapportage (LER) uit te 
voeren om de impact op landbouw in te schatten. Er wordt tevens gesteld dat een landbouwimpactstudie 
(LIS) of een LER een duidelijke meerwaarde hebben, maar desondanks moeilijk in beeld brengen wat de 
economische gevolgen zijn voor specifieke bedrijfsvoering van bepaalde landbouwbedrijven. Er wordt 
gevraagd om de kwetsbaarheid van landbouwbedrijven voldoende te onderzoeken. Het departement 
Landbouw & Visserij geeft aan dat een LIS kan opgemaakt worden op aanvraag.  
 
Specifiek voor de beoordelingsfiche van onderzoeksaspect 23 (impact op en kansen voor landbouw) 
wordt aangegeven dat de landbouwtyperingskaart gedateerd is en vervangen wordt door een LIS. 
Tevens wordt gesteld dat versnippering van landbouwstructuren een belangrijk effect van extra wegenis 
is (moeilijke bereikbaarheid van landbouwpercelen).  
 
Een aantal reacties formuleren bedenkingen bij de voorgestelde onderzoeksmethodiek. Er wordt gesteld 
dat er onvoldoende link wordt gelegd naar het MER-richtlijnenboek Mens-Ruimtelijke aspecten. De AON 
gaat ten onrechte uit van een positief te verwachten effect van de vooropgestelde ambities en 
doelstellingen op landbouw, terwijl dit voorwerp vormt van het onderzoek. Zo gaat het beoordelingskader 
er vanuit dat een wijziging van de grondwaterhuishouding leidt tot een positief effect op landbouw terwijl 
dit ook een verstoringseffect kan genereren. Er wordt tevens een bezorgdheid geuit dat de impact op 
landbouw voor de realisatie van de klimaatgordel een foutieve invulling krijgt. Daarnaast mogen de 
effecten nav de realisatie van de klimaatgordel niet afgetoetst worden tav potentieel toekomstige 
landbouwmodellen, maar tav de huidige land- en tuinbouwactiviteiten. Er wordt gevraagd om agrarische 
mobiliteit te beoordelen. Tot slot worden enkele tekstuele correcties aangehaald. 
 
Er wordt gevraagd om de nodige verstelbare stuwtjes in de grachten te voorzien bij de 
infrastructuurwerken. Een laatste opmerking stelt dat de AON reeds in belangrijke mate rekening houdt 
met de mogelijke impact op landbouw en vraagt bijkomend aandacht voor de bestaande actieve 
landbouwsites en om aaneengesloten landbouwgebieden maximaal te vrijwaren. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het onderzoeksaspect 23 (impact op en kansen voor landbouw) wordt een 
landbouwimpactstudie (LIS) opgemaakt. De opmaak van een landbouweffectenrapport (LER) maakt 
deel uit van de volgende fase. Op strategisch niveau wordt rekening gehouden met grote 
landbouwgehelen en landbouwclusters (inname, barrièrewerking, …), niet met individuele 
bedrijfsvoering. De opmaak van een LER kan wel als actie in het voorkeursbesluit worden opgenomen 
(bv. voor percelen die doorsneden worden door nieuwe weginfrastructuur, in het scenario dat er voor de 
aanleg van een Nx zou gekozen worden).  De landbouwtyperingskaart zal inderdaad vervangen worden 
door een LIS.  
 
Het richtlijnenboek Mens-Ruimtelijke aspecten geeft aan hoe het MER onderzoek zal gebeuren. De 
concrete onderzoeksmethodiek wordt bepaald met aantal deskundigen, en deze gaat soms verder dan 
het richtlijnenboek om te kunnen komen tot een voorkeursalternatief. Het complex project wordt 
onderbouwd vanuit een geïntegreerd onderzoek dat breder gaat dan enkel de opmaak van een MER. Alle 
onderdelen van het MER zullen wel afgetoetst worden. De onderzoeksmethodiek zoals voorgesteld in 
de AON brengt de mogelijke impact op landbouwgebieden in kaart en gaat na waar er potenties mogelijk 
zijn ter versterking van deze landbouwstructuren. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke potenties een 
versterking kunnen betekenen. De AON voorziet in enkele voorstellen, maar deze zijn als niet-limitatief 
te beschouwen en dienen verder onderzocht te worden op hun potentiële positieve effecten. Eén van de 
voorstellen bestaat eruit om na te gaan of de bebossingsclaim vanuit een vroeger AGNAS-proces op 
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andere locaties kan worden gerealiseerd. Dit betreft slechts een voorstel, het is niet de bedoeling van het 
project om met dit voorstel effecten te milderen in één deelgebied door ze te verschuiven naar een ander 
deelgebied. Het is geenszins het enige voorstel, andere elementen zullen eveneens in beeld worden 
gebracht. Ook in de klimaatgordel zal aandacht uitgaan naar de landbouwfunctie (waar relevant). Indien 
maatregelen gerealiseerd worden in deze zoekzone met een negatief effect op landbouw, zullen deze 
effecten ook gemilderd moeten worden.  
 
De effecten van de realisatie van de klimaatgordel ten aanzien van landbouw zullen afgetoetst worden 
ten aanzien van de referentiesituatie. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met het huidige gebruik 
en met een aantal geplande ontwikkelingen (beslist beleid). In een ontwikkelingsscenario kan rekening 
worden gehouden met andere invullingen, maar voor de beoordeling wordt enkel afgetoetst ten aanzien 
van huidig gebruik en eventueel bijkomende ontwikkelingen die als beslist beleid worden beschouwd.  
 
Het beoordelingskader voor landbouw zal aangepast worden. Er zal rekening worden gehouden met 
agrarische mobiliteit (op netwerkniveau) en niet a priori uitgegaan worden van een gunstig effect bij een 
gewijzigde waterhuishouding.  
 
Het onderzoek op strategisch niveau zal niet van dergelijke detailgraad zijn dat reeds beslist wordt waar 
stuwtjes zullen voorzien worden. Dit maakt deel uit van de volgende fase. Er kan wel nagegaan worden 
of stuwtjes een bijdrage kunnen leveren en deze kunnen beschreven worden als mogelijke maatregel, 
maar het voorkeursbesluit zal niet beschrijven op welke locaties er stuwtjes dienen voorzien te worden. 
Versnippering van landbouwclusters maakt deel uit van het onderzoek, tevens formuleert de AON reeds 
strategieën rond het vrijwaren van aaneengesloten landbouwclusters. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Aanpassing beoordelingskader voor onderzoeksaspect 23; 
 Tekstuele aanpassing in OA23: 

 Deelgebied Noord wordt gekenmerkt door akkerbouw en minder door blijvende graslanden; 
 Tekstuele verduidelijking in OA23: onderzoek naar inpassing van bebossingsclaim vanuit AGNAS-

proces in andere deelgebieden is niet de enige potentie die wordt onderzocht, ook hierbij dient 
rekening te worden gehouden met potentieel negatieve effecten ten aanzien van landbouw; 

 
Erfgoed en landschap 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
In deelgebied Noord ligt het beschermd cultuurhistorisch landschap 
‘Het Rood en omgeving’ en erfgoedlandschap ‘polder van Stabroek’. 
De tracés van een mogelijke Nx doorsnijden deze landschappen op een 
weinig logische wijze. In het onderzoek dient dit grondig bestudeerd te 
worden. Gezien de te verwachten impact is het noodzakelijk ook 
alternatieven te ontwerpen en mee te nemen in het onderzoek die de 
beschermde landschappen onberoerd laten. Gelet op de vraag naar een 
analyse van het ganse mobiliteitssysteem moeten ook eventuele 
opportuniteiten voor een andere ontsluiting van LPS daarbij bekeken 
worden.    
 
Bij de beoordeling van de impact van de infrastructuurwerken wordt 
verwezen naar de milderende maatregelen die gerealiseerd worden in de 
‘Klimaatrobuuste Rand’. Erfgoed is echter gebonden aan een 
welbepaalde locatie en kan niet één op één gecompenseerd worden 
door acties in andere gebieden.  
 
Aantasting van het erfgoed dient dus zo veel mogelijk vermeden te 
worden en waar mogelijk gemilderd door herwaardering van het 
aanwezige beschermde erfgoed nabij de aantasting.  
 
Op p.77 wordt foutief vermeld dat de forten en schansen langs de ATG 
zijn beschermd als monument. Enkel fort Oelegem is als monument 
beschermd, de andere forten en schansen vallen binnen het beschermd 
cultuurhistorisch landschap Antitankgracht. Binnen de andere 
fortengordels zijn er wel meerdere forten beschermd als monument. 
 
Bij beoordelingsfiche OA24 moet toegevoegd worden dat in het geval van 
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impact op het beschermd erfgoed, er dient onderzocht te worden of dit 
compatibel is met de verschillende beschermingen en de 
rechtsgevolgen en/of hier een initiatief dient genomen te worden ihkv 
het projectbesluit van de Vlaamse regering om de betreffende 
beschermingsbesluiten desgevallend aan te passen.  
 Algemeen genomen zit het thema erfgoed relatief verborgen in de 

AON. Door de sterke link die in het beschrijvend gedeelte wordt gelegd 
met de natuurontwikkeling en/of -herstel en met het 
landbouwlandschap, dreigt het historische aspect van het 
cultuurlandschap onderbelicht te blijven. In OA24, de fiche in bijlage 
1 ligt de nadruk quasi uitsluitend op de archeologische impact. Het 
document levert wel een methodologie aan maar is weinig concreet 
naar inventarisatie van erfgoedwaarden en mogelijke impact (of 
komt deze fase nog ?). 

 Concrete impact op boven- en ondergronds erfgoed zal recht 
evenredig zijn met de benodigde ruimte om dit infrastructuurproject te 
realiseren. Bij traject- en ontwerpkeuzes dient gestreefd te worden 
naar oplossingen die de ruimtelijke impact minimaliseren en zo 
veel mogelijk gebruikmaken van ruimte die reeds door de huidige 
infrastructuur ingenomen wordt. Daar waar het niet mogelijk is dient 
een goede beeldvorming en inventarisatie van het historisch 
landschap en het onderliggende archeologisch erfgoed te 
gebeuren om te kunnen inschatten welke effecten de 
uitvoeringsvariant hierop heeft. 

A21 

Globaal wordt in de AON op een correcte manier omgegaan met het 
aspect erfgoed. Enkele passages verdienen echter een duidelijker en 
meer specifieke behandeling. 
 Bij Ambitie 10 Versterken van de open ruimte in de Rand wordt onder 

subtitel Landschap en erfgoed (p.48) het thema erfgoed te beperkt 
geduid. Hoewel de subtitel het over landschap en erfgoed heeft, gaan 
de strategieën enkel over het landschappelijke element: “Het gaat 
wat betreft erfgoed onder andere om kasteeldomeinen en forten”. 
Uiteraard is het niet mogelijk een limitatieve lijst op te stellen. Maar 
door het tot deze twee te beperken wordt de indruk gewekt dat het 
enkel om relatief grote gehelen gaat, die dan nog eens toevallig in 
concentrische cirkels omheen Antwerpen te situeren zijn. Aldus in 
tegendeel: verspreid over het hele gebied zijn tal van vastgestelde en 
beschermde erfgoedobjecten aan te treffen. Eventueel kan een 
vermelding als volgt worden opgenomen: “in het gebied liggen tal 
van als onroerend erfgoed vastgestelde items, relicten van een 
historische inrichting van het landschap.”  

 Daarnaast wordt het aanbevolen de term ‘forten’ te vervangen door 
‘militaire relicten’. Op die manier is de Antitankgracht die doorheen 
de nota – terecht – zeer vaak wordt aangehaald meteen inbegrepen, 
inclusief de in de nabijheid gelegen bunkerlinies en 
loopgravenstelsels. Voorstel: “Het gaat wat betreft erfgoed onder 
andere om kasteeldomeinen en militaire relicten, maar even goed om 
verspreid voorkomende erfgoedobjecten.” 

 In de beoordelingsfiches van onderzoeksaspect 24 Erfgoed & 
Archeologie (p.B1-87) wordt dit militair erfgoed wel op een correcte en 
volledige manier geduid. Het archeologisch erfgoed wordt in het eerste 
deel van de AON volledig over het hoofd gezien, hoewel het wel aan 
bod komt bij onderzoeksaspect 24 waar het overigens prima is 
uitgewerkt. Suggestie is om een zin toe te voegen aan voornoemde 
passage bij Ambitie 10 onder ‘Landschap en erfgoed’ (p.48): “Alle 
werken voorafgaand aan de realisatie van de nieuwe infrastructuren 
zullen een impact hebben op het bodemarchief.”, alsook bij de 
navolgende strategieën het volgende toe te voegen: “Een onderzoek 
moet vooraf duidelijk maken of en hoe het aanwezige archeologische 
erfgoed in situ, dan wel ex situ kan bewaard worden.”  

 In het hoofdstuk 6.2.4 Landschapsstructuur en erfgoed dient de 
terminologie aangepast te worden, met name in volgende passage: 

A15 
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“In het verleden werden reeds landschapsstudies opgemaakt rond de 
fortengordel langs de Antitankgracht en verschillende kasteelparken.” 
Voorstel tot aanpassing: “In het verleden werden reeds verschillende 
(landschaps-)studies opgemaakt rond de verschillende 
kasteeldomeinen en het militair erfgoed (met name de fortengordels, 
de Antitankgracht, de bunkerlinies en loopgravenstelsels).”  

 In het hoofdstuk 6.4.3 Klimaatrobuuste Rand moeten de knelpunten 
aangevuld worden. Net zoals het beschermde cultuurhistorische 
landschap Ertbrugge, lijken ook het Kasteel van Schoten (beschermd 
cultuurhistorisch landschap) en het Domein Calixberg (Calesberg, 
vastgesteld bouwkundig erfgoed) in het gebied te liggen. Deze 
kasteeldomeinen dienen dan ook best mee vermeld te worden. 

 In het hoofdstuk 6.4.5 Ontwerpverkenning dient op p.114 bij de laatste 
opsomming het vastgesteld bouwkundig erfgoed aan Ternesse Golf 
idealiter ook effectief vermeld te worden, nl. Spuihuis Herentalse 
Vaart.  

 In het hoofdstuk 6.5.1 Levendige Rand dient op p.118 een aanvulling 
te gebeuren bij alinea 1, 4de regel: “… (waaronder bv. de als erfgoed 
vastgestelde en als stadsgezicht beschermde Unitas Tuinwijk te 
Deurne)”.  

 In het hoofdstuk 6.5.2 Bereikbare Rand (dat foutief als 6.5.1 staat 
vermeld) wordt op p.121 best herhaald dat een dergelijke lineaire 
uitbouw parallel met de E313 sowieso een archeologisch onderzoek 
van de hele strook betekent.  

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie stelt dat de tracés van de Nx beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Het Rood en 
omgeving’ en erfgoedlandschap ‘polder van Stabroek’ doorsnijden en vraagt om de effecten tav deze 
erfgoedwaarden grondig te bestuderen. Er wordt tevens gevraagd alternatieven te onderzoeken die de 
beschermde landschappen niet doorkruisen. Daarnaast wordt gewezen op het feit dat een negatieve 
impact op erfgoed steeds gecompenseerd dient te worden op een welbepaalde locatie, gezien erfgoed 
locatiegebonden is. Aantasting van erfgoed dient dus zoveel als mogelijk vermeden te worden en waar 
mogelijk gemilderd worden nabij de aantasting. 
 
Een andere reactie stelt dat het historische aspect van het cultuurlandschap onderbelicht is. Er wordt 
tevens gesteld dat er gestreefd dient te worden naar oplossingen die de ruimtelijke impact minimaliseren. 
Ten slotte worden een aantal tekstuele aanpassingen voorgesteld om de benadering en 
onderzoeksmethodiek omtrent erfgoed scherper te stellen.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Voor de Nx worden verschillende tracés meegenomen in het onderzoek. Hier zullen tevens tracés 
onderzocht worden ten noorden van Stabroek, die de beschermde landschappen niet doorkruisen (zie 
ook categorie 8). Indien er effecten verwacht worden op erfgoedwaarden zullen deze in beeld worden 
gebracht en waar nodig worden gemilderd. Hierbij zal rekening worden gehouden dat mildering zoveel 
als mogelijk dient voorzien te worden nabij de aantasting.  Een onderzoek dat duidelijk moet maken hoe 
het aanwezige erfgoed in situ dan wel ex situ bewaard kan worden, maakt deel uit van de uitwerkingsfase 
(archeologisch vooronderzoek) en komt niet aan bod op dit strategisch niveau. Het aanpassen van de 
betreffende beschermingsbesluiten kan via de procedure complexe projecten ingepast worden in het 
latere projectbesluit, zodat een aparte procedure niet nodig is. 
 
De tekstuele aanvullingen met betrekking tot erfgoed zullen worden meegenomen en aangepast worden 
in de AON.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele aanpassingen: 

 Verduidelijking van ambitie 10 m.b.t. erfgoed (vermelding: “in het gebied liggen tal van als 
onroerend erfgoed vastgestelde items, relicten van een historische inrichting van het 
landschap.”) 

 Term forten op pg. 48 vervangen door ‘militaire relicten’ (“Het gaat wat betreft erfgoed onder 
andere om kasteeldomeinen en militaire relicten, maar even goed om verspreid voorkomende 
erfgoedobjecten.”); 
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 Tekstuele toevoeging aan ambitie 10: “Alle werken voorafgaand aan de realisatie van de nieuwe 
infrastructuren zullen een impact hebben op het bodemarchief.” 

 Verduidelijking van methodologie: erfgoedwaarden worden geïnventariseerd; 
 Aanpassen terminologie in hoofdstuk 6.2.4 tot: “In het verleden werden reeds verschillende 

(landschaps-)studies opgemaakt rond de verschillende kasteeldomeinen en het militair erfgoed 
(met name de fortengordels, de Antitankgracht, de bunkerlinies en loopgravenstelsels).”  

 Aanvullen knelpunten in hoofdstuk 6.4.3 met Kasteel van Schoten en Domein Calixberg; 
 Aanvulling bouwkundig erfgoed in hoofdstuk 6.4.5 op pg. 114 met erfgoed aan Ternesse ; 
 Aanvulling in hoofdstuk 6.5.1 met “… (waaronder bv. de als erfgoed vastgestelde en als 

stadsgezicht beschermde Unitas Tuinwijk te Deurne)”; 
 Tekstuele aanvulling in hoofdstuk 6.5.2 dat een lineaire uitbouw parallel met de E313 een 

archeologisch onderzoek van de hele strook betekent;  
 Aanpassing beschermingsstatuut van forten en schansen langsheen de Antitankgracht op pg. 

77; 
 Verduidelijking in beoordelingsfiche OA24 dat milderende maatregelen zoveel als mogelijk 

voorzien zullen worden in de nabijheid (gezien de locatiegebondenheid van erfgoed); 
 Verduidelijking in beoordelingsfiche OA24 dat het historische aspect van het cultuurlandschap 

ook wordt meegenomen. 

 
Haalbaarheid 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
OA26: Investerings- en onderhoudskosten 
BBL vindt het jammer dat er geen beoordelingskader wordt 
meegenomen voor dit onderdeel. Daarnaast is het onduidelijk hoe deze 
parameter zich verhoudt tegenover de andere en hoe deze doorweegt 
bij de uiteindelijke keuze voor een voorkeursscenario. 

93 

OA 26: Vragen betreffende investerings- en onderhoudskosten  
Wordt er voldoende aandacht besteed aan de betaalbaarheid en het 
onderhoud van de nodige luchtfiltersystemen bij de mond van de 
aansluiting van de mogelijke A102 op het knooppunt met de R2? 

58 

In het kostenplaatje van natuurherstel/aanleg wordt de factor 
onderhoud niet meegenomen. We zien momenteel al dat bijvoorbeeld bij 
het anti-tankkanaal te weinig middelen zijn om de natuur/recreatieve 
waarde in stand te houden. Er moet dan ook gekozen worden voor 
natuurwaarde die onderhoudsvriendelijk is, eventueel in combinatie met 
landbouw of wonen.  

A14 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie stelt dat in de AON geen aandacht wordt besteed aan de 
financiering van dit project. Er wordt vermeldt dat het Rekenhof op 
23/02/2021 in een nieuw voortgangsrapport over het Toekomstverbond 
grote vraagtekens plaatste bij de financiering van zowat alle onderdelen 
van dat Antwerpse mobiliteitsdossier. Bewoner vraagt of er, vooraleer 
wordt overgaan tot een voorkeursbesluit, niet bekeken moet worden of dit 
financieel haalbaar is, rekening houdende met de precaire 
overheidsschuld. 

70 

Uitvoerbaarheid 
De effecten van een werfsituatie worden enkel gezien als sturend 
indien ze meerdere jaren duren. Daarom worden andere tijdelijke 
effecten ten gevolge van een werf niet mee genomen. Toch vragen wij om 
de werfsituatie te screenen op eventuele knelpunten op vlak van 
mobiliteit, die de uitvoerbaarheid in het gedrang kunnen brengen. 
Bijvoorbeeld : indien het noodzakelijk is de A12 voor bepaalde werken op 
halve capaciteit terug te brengen, nagaan of dit haalbaar is. 

A21 

OA29 Planprocessen 
Wie bepaalt er juist welke plannen voorrang krijgen op andere? Welke 
criteria zullen hiervoor dan gehandhaafd worden en bepalend zijn? Hoe 
wordt hierbij de verbetering van de leefbaarheid van de omgeving als 
hoofdprioriteit binnen het CPOV & “De Nieuwe Rand” behandeld en 
geborgd?  

83 

Volgende instrumenten moeten worden toegevoegd aan het 
instrumentarium: de nota ‘Weerbaar Waterland’, het 
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stroomgebiedbeheerplan Benedenscheldebekken en het project ‘Dieren 
onder Wielen’ (specifiek voor de oostelijke rand van Antwerpen werd 
hiervoor een studie besteld bij Natuurpunt door GruunRant). 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties hebben betrekking tot onderzoeksaspect 26 (investerings- en onderhoudskosten). 
Er wordt gesteld dat het jammer is dat er voor dit onderzoeksaspect geen beoordelingskader wordt 
opgenomen. Het is verder onduidelijk hoe dit onderzoek zich verhoudt tot overige onderzoeken en hoe 
dit zal doorwegen bij de keuze voor een voorkeursscenario. Er wordt gevraagd of er rekening wordt 
gehouden met volgende elementen: betaalbaarheid en onderhoud van luchtfiltersystemen bij  
tunnelmonden, ecologische waarde (via de natuurwaardemeter), onderhoudskosten van natuurherstel 
en -aanleg. 
 
Een reactie stelt dat er binnen de AON geen aandacht wordt geschonken aan de financiering van 
voorliggend project. Eén reactie heeft betrekking tot onderzoeksaspect 28 (bouwrisico’s en 
hinderaspecten) en vraagt om de werfsituatie in deze fase reeds in kaart te brengen, met name 
knelpunten op vlak van mobiliteit. Eén reactie stelt vragen mbt onderzoeksaspect 29 (relatie met en 
afhankelijkheid van overige planprocessen en -initiatieven) en vraagt wie er bepaalt welke plannen 
voorrang krijgen op andere plannen. Tot slot worden er een aantal aanvullende instrumenten 
geformuleerd voor onderzoeksaspect 30 (onderzoek naar in te zetten instrumentarium).  
 
Reactie op de opmerkingen 
Onderzoeksaspect 26 zal in kaart brengen wat de investerings- en onderhoudskosten zijn van ieder 
alternatief. Deze kosten hebben niet enkel betrekking tot de aanleg van infrastructuuronderdelen, maar 
omvatten evenzeer ingrepen ter bevordering van leefkwaliteit, duurzame mobiliteit en 
klimaatrobuustheid. Indien er luchtfiltersystemen noodzakelijk zijn, zal er dus geraamd worden welke 
investerings- en onderhoudskosten deze met zich meebrengen. Ook voor ingrepen inzake natuuraanleg 
en -herstel zullen onderhoudskosten mee onderdeel uitmaken van de raming. Tevens zal een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op strategisch niveau worden opgesteld. Binnen deze 
MKBA zal rekening worden gehouden met kosten/baten ten aanzien van verdwijnen van natuur of net ten 
aanzien van bijkomende natuurwaarden. De aanpak van deze MKBA wordt beschreven in de 
beoordelingsfiche van onderzoeksaspect 26.  
 
Onderzoeksaspect 27 omvat het onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor voorliggend project. 
Hier zal bijgevolg in kaart worden gebracht welke mogelijkheden er zijn om dergelijk project te 
financieren. Binnen onderzoeksaspect 28 worden de voornaamste bouwrisico’s en hinderaspecten van 
ieder alternatief beschreven. Hier zal eveneens op strategisch niveau beschreven worden wat 
mogelijkheden zijn omtrent fasering van de aanlegfase. Indien een bepaald alternatief hierbij meer hinder 
en/of knelpunten oplevert op vlak van mobiliteit en doorstroming van hoofdwegen dan een ander 
alternatief, zal dit als dusdanig beschreven worden. Gezien de fase van het complex project zal dit 
onderzoek wel op hoofdlijnen gebeuren.   
 
Het ontwerp voorkeursbesluit wordt voorbereid in de van het complex project. De criteria worden 
besproken in de werkbankformule, maar de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Vlaamse 
Regering. 
Relevante aanvullingen in het onderzoeksaspect rond instrumentarium zullen meegenomen worden. 
Dieren onder Wielen betreft echter geen instrument maar een monitoringscampagne om 
verkeersslachtoffers in kaart te brengen en zal als dusdanig beschouwd worden in het onderzoek 
(bronmateriaal voor het onderzoek binnen het versterken van de open ruimte in de rand). 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Toevoegen van instrumenten: 

 Weerbaar Waterland 
 Stroomgebiedbeheerplan Benedenscheldebekken 

 
Robuustheid 

Opmerkingen Verwijzing naar tabel 3 
OA 31: Omgaan met onzekerheden: 
Wordt er nagegaan op welke wijze interventies optimaal mogelijk zijn 
op het Haventracé gezien hier voornamelijk alle havengebonden en 
doorgaand vrachtverkeer wordt gecentraliseerd? Incidenten kunnen voor 
aanzienlijke files zorgen. Wordt hier dan een permanente interventiepost 

58 



   

 

104 
 

voorzien met takel- en bergingscapaciteit? Wordt er gedacht aan een 
nabijere brandweerpost? Ook weer in de optiek van de concentratie van 
vrachtverkeer (en ADR verkeer) waarbij er zich zeker incidenten zullen 
voordoen en de nabijheid van de woonkern.  Juist om de veiligheid te 
waarborgen. 
OA 31. Omgaan met onzekerheden  
De VMM wenst te benadrukken dat het belangrijk is dat alle aannames 
en gehanteerde uitgangspunten voor de effectbeoordeling duidelijk 
opgelijst worden in functie van doorvertaling in de verdere 
besluitvorming. Deze besluitvorming zal hierbij gebeuren op basis van de 
beoordeling voor 2030. Het onderzoek (S-MER) moet de nodige 
informatie aanreiken over hoe deze doorvertaling kan gebeuren.  

A16 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een reactie vraagt of binnen het onderzoeksaspect 31 (onderzoek naar invloed van onzekerheden) wordt 
nagegaan op welke wijze interventies optimaal mogelijk zijn op het Haventracé. Daarnaast wordt 
benadrukt dat alle aannames en gehanteerde uitgangspunten binnen het onderzoek duidelijk opgelijst 
moeten worden. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het geïntegreerde onderzoek omvat zowel een onderzoek naar tunnel- als verkeersveiligheid 
(onderzoeksaspect 16). Deze onderzoeken krijgen bijgevolg ook een plek bij de afweging van de 
alternatieven. Een aantal van de voorgestelde acties horen wel eerder thuis wanneer het project concreet 
uitgewerkt wordt in de volgende fase. Alle aannames en gehanteerde uitgangspunten zullen duidelijk 
geformuleerd en gerapporteerd worden. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking in tabel ‘relaties met andere onderzoeksaspecten’ in onderzoeksaspect 31: 

onderzoek naar tunnel- en verkeersveiligheid wordt ondervangen in onderzoeksaspect 16. 

 
Categorie 3c – Afwegingsmethodiek 

Opmerkingen Verwijzing naar tabel 3 
In hoofdstuk 8 wordt stilgestaan bij de manier waarop verschillende 
alternatieven-na beoordeling voor tal van onderzoeksaspecten- 
getrechterd worden tot een ontwerp van voorkeursbesluit. Dat belangrijke 
proces is zeer vaag beschreven. Het lijkt erop dat de Vlaamse Overheid 
beslissend is voor de selectie van het ontwerp voorkeursbesluit. Er wordt 
in de tekst vaag gesuggereerd dat dit proces ook het voorwerp zou 
uitmaken van discussie binnen de werkbank. Hoe dat proces precies 
verloopt  en hoe de beslissing tot stand komt is verre van duidelijk. Mogen 
bijvoorbeeld werkbankleden stemmen? Ik had daarover graag meer 
duidelijkheid gezien in hoofdstuk 8. 

61 

BBL is voorstander van maatregelen die voorzien worden om de 
leefbaarheid verbeteren en de multimodaliteit te versterken. Dit mag 
echter niet worden gebruikt om het aanleggen van extra 
weginfrastructuur beter verteerbaar te maken en moet op zichzelf 
beoordeeld worden. 

93 

Het is positief dat binnen de ambitie ‘levendige rand’ aanpassingen van 
maximale snelheden, verkeersdoortochten, circulatieplannen, verbeteren 
van de verkeersveiligheid voor actieve gebruikers e.d. wordt opgenomen. 
BBL kijkt reikhalzend uit of deze onderdelen ook worden gehanteerd bij 
het beoordelen van de verschillende scenario’s. Zij zijn immers allen 
bouwstenen voor mitigatie. 

93 

Hoewel we aanbevelen om de beoordeling maximaal te baseren op 
kwantitatieve criteria, begrijpen we dat heel wat onderzoekaspecten 
enkel kwalitatief kunnen worden beoordeeld. In het bijzonder voor dit type 
evaluatie is het van groot belang dat ze een voldoende breed draagvlak 
heeft in het proces. 

A21 

 
Inhoud van de opmerkingen 



   

 

105 
 

De reacties formuleren een aantal vragen met betrekking tot de afwegingsmethodiek. Een reactie stelt 
dat deze onvoldoende duidelijk is omschreven en vraagt of de Vlaamse Overheid beslissend is voor het 
ontwerp voorkeursbesluit en welke rol de werkbank zal spelen in dit proces. Een andere reactie hoopt dat 
alle maatregelen om leefbaarheid te verbeteren en multimodaliteit te versterken op zichzelf beoordeeld 
worden en niet aanzien worden als maatregelen om de aanleg van infrastructuur beter verteerbaar te 
maken. Er wordt vermeld dat men hoopt dat deze onderdelen ook worden gehanteerd bij de beoordeling 
van de verschillende scenario’s. Tot slot wordt vermeld dat er voor kwalitatieve beoordelingen moet 
gestreefd worden naar voldoende breed draagvlak.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De afwegingsmethodiek wordt beschreven in hoofdstuk 8 van de AON. Zoals beschreven bestaat een 
voorkeursoplossing zowel uit een aantal infrastructurele ingrepen als uit ingrepen ter verbetering van de 
leefkwaliteit, duurzame mobiliteit en klimaatrobuustheid. Deze set van ingrepen leiden tot een 
voorkeursprogramma. Het is niet mogelijk slechts te kiezen voor infrastructurele ingrepen en een aantal 
maatregelen om deze te milderen, alle ingrepen die nodig zijn om de beoogde ambitiesniveaus te 
behalen maken deel uit van het voorkeursbesluit. Deze zullen dus integraal onderdeel uitmaken van de 
afweging en het uiteindelijke voorkeursbesluit. Het voorkeursbesluit wordt finaal genomen door de 
Vlaamse Regering. De besluitvorming wordt wel voorbereid binnen de procesarchitectuur van het 
complex project, waarin de werkbank een centrale en belangrijke rol speelt, maar finaal is het de Vlaamse 
Regering die de beslissing neemt. Waar nodig zal dit tekstueel verduidelijkt worden in de AON. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking in hoofdstuk 8: besluitvorming wordt voorbereid binnen de 

procesarchitectuur van het complex project, waarin de werkbank een centrale en belangrijke rol 
speelt, maar finaal wordt de beslissing genomen door de Vlaamse Regering. 

 
 

Categorie 4 – Alternatieven 
Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Scenario’s met minder nieuwe wegeninfrastructuur maar met een 
beperkt aantal ingrepen op de bestaande infrastructuur moeten daarom 
volwaardig onderzocht worden t.o.v. het referentiescenario. Zowel een 
nulscenario met in het geheel geen nieuwe wegeninfrastructuur, als bijv. 
scenario’s zonder A102 (Haventracé Light), een scenario zonder 
verbindingsweg Nx, een scenario zonder verbreding van de E313. 

77, A25 
 

We vragen om in het alternatief ‘Het Oostelijk traject van het 
Haventracé” ook een variant zonder symmetrische 
verkeerswisselaar E34/E313 te onderzoeken 

103 

De analyse die in het ontwerp van Alternatievenonderzoeksnota werd 
gemaakt over het vrachtverkeer in de dorpen in functie van 
aansluitingscomplexen ASC11 (Zandvliet), ASC12 (Berendrecht) en 
ASC13 (Stabroek), klopt o.i. niet. 
Door de spreiding van vrachtverkeer tussen ASC11 (Zandvliet), 
ASC12 (Berendrecht) en ASC13 (Stabroek) wordt op heden 
maximaal vermeden dat vrachtwagens door de dorpskernen rijden. 
Mocht er een suprematie van een ASC komen, dient onderzocht te 
worden wat de impact is op het onderliggende verkeersnetwerk in 
woonkernen Berendrecht, Zandvliet en wijk den Hoek. Tegelijkertijd dient 
mee onderzocht te worden of een uitbreiding van ASC11 (Zandvliet) met 
oprit naar Antwerpen niet zal zorgen voor meer conflicten (bv. met F12 en 
zachte recreatie), het aantrekken van (sluip)verkeer (uit Nederland en/of 
Putte, al dan niet over wijk Den Hoek). Het mogelijke sluiten van ASC12 
(Berendrecht) betekent daarenboven meer verkeer door Zandvliet 
(en Berendrecht), alsook door natuurgebied Opstalvallei via de 
Antwerpsebaan richting ASC13 Stabroek. De sluiting van ASC12 lijkt ons 
dan ook op het eerste zicht geen goede zaak, eveneens niet voor het OV-
vervoersnetwerk. 

A7 
 

In de nota worden de referentietoestand, de verschillende alternatieven en 
hun varianten zowel tekstueel, als schematisch en in tabelvorm 

A21 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
weergegeven. Wanneer we deze verschillende zaken naast elkaar leggen 
komen er toch nog een aantal onduidelijkheden naar boven: 
 Bij de variant waarbij de A102 een op- en afrit krijgt, geeft men 

tekstueel aan dat deze variante aanleiding geeft tot een reductie van 
het aantal rijstroken van 4 naar 3 op de E313 tussen de Ring en de 
A102. Het is echter niet duidelijk waarop deze reductie slaat aangezien 
er alleen maar in het scenario A102 light naar 4 rijstroken wordt gegaan 
op dit segment. Bedoelt men dan dat de spitsstrook/busbaan niet 
meer nodig is? 

 Voor de referentietoestand geeft men tekstueel aan dat de volgende 
projecten hierin zijn opgenomen: 
 De busbaan op de A12 tussen de R2 en de Leugenberg; 
 Het nieuwe aansluitingscomplex Park Schijns ten nadele van de 

huidige complexen Smalle Weg en Dijkstraat; 
 De opsplitsing van de zuidelijk Ring in een SRW en DRW; 
 Een exclusief aansluitingscomplex voor de Industriezone Lage 

Keer op de E313 ter hoogte van de parking in Ranst. 
In de schematische weergave zijn deze projecten echter niet te zien. 

Vervolgens worden de scenario’s met de bijbehorende varianten en de 
referentiesituatie samengevat in een synthesetabel. Deze tabel doet 
echter maar gedeeltelijk uitspraken over de bestaande en nieuwe op- 
en afrittencomplexen op de A12 en de E313 en is in onze ogen 
onvolledig. Tevens wordt er naar een aantal bouwstenen verwezen 
waarvan het statuut niet duidelijk wordt uitgelegd (de bouwstenen worden 
enkel in de bijlage besproken). De stad vraag om hierover de nodige 
duidelijkheid te geven bij de start van het geïntegreerde onderzoek. 

A21 

De raad vindt het aantal voorgestelde alternatieven in de AON zeer 
beperkt. De raad stelt bijvoorbeeld vast dat het geheel aan 
infrastructuurwerken onder alternatief 1 als één geheel wordt 
geformuleerd (alles of niets) waarbij het niet duidelijk is waarom sommige 
onderdelen van alternatief 1 niet apart overwogen (afgewogen) kunnen 
worden. De AON formuleert uitsluitend alternatieven voor de 
weginfrastructuur (en niet voor de gebiedsvisie). Om de maatregelen en 
projecten voor de gebiedsvisie vorm te geven hanteert de AON het begrip 
‘bouwstenen’. Deze bouwstenen zijn evenwel vaag. Bovendien benadrukt 
de AON dat het een niet-limitatieve opsomming betreft van mogelijke 
bouwstenen. 

A26 

Voorliggend complex project beoogt een reeks infrastructuurwerken in de 
oostelijke rand van Antwerpen te realiseren. De raad stelt vast dat de AON 
slechts twee alternatieven voor de weginfrastructuur formuleert. Een 
eerste alternatief betreft het oostelijk traject van het Haventracé en is 
opgebouwd uit een hele resem infrastructuurwerken zoals  
1° de optimalisatie van de A12 (toevoeging van een busbaan in beide 
richtingen, 2° de aanleg van een nieuwe verbindingsweg de A102 tussen 
de E313 en de knoop A12/E19 (met mogelijks één bijkomend 
aansluitingscomplex én de aanleg van de Nx),  
3° de verbetering van de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost (drie of 
vier rijstroken en een busbaan/spitsstrook),  
4° de volwaardige uitbouw van de verbinding tussen de E34 en E313 met 
een rechtstreekse verbinding tussen de E34 en E313 en de heraanleg van 
aansluitingscomplex 18 in Wommelgem.  
Het tweede alternatief betreft het Haventracé light en gaat er van uit dat de 
A102 niet wordt aangelegd maar wel enkele optimalisaties worden 
gerealiseerd zoals de toevoeging van een busbaan op de A12 in beide 
richtingen, tussen Zandvliet en de knoop A12xE19 en de heraanleg van 
een aantal aansluitingscomplexen. In de netwerkvariant op dit alternatief 
wordt ook uitgegaan van extra rijstroken op de E313 (twee keer vier 
rijstroken,- tussen de ring en de E34) en het behoud van de huidige 
busstrook (richting Antwerpen) en spitsstrook (richting Ranst). De raad 
vindt het aantal voorgestelde alternatieven in de voorliggende AON 
zeer beperkt. De raad stelt bijvoorbeeld vast dat het geheel aan 

A26 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
infrastructuurwerken onder alternatief 1 als één geheel wordt 
geformuleerd (alles of niets) waarbij het niet duidelijk is waarom sommige 
onderdelen van alternatief 1 niet apart overwogen (afgewogen) kunnen 
worden.   

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie stelt dat scenario’s zonder bijkomende infrastructuur evenwaardig dienen te worden 
onderzocht. Een andere reactie vraagt om in het alternatief ‘Oostelijk traject van het Haventracé’ ook een 
scenario te onderzoeken waarbij de verkeerswisselaar E34xE313 niet wordt geoptimaliseerd.  
 
Er worden een aantal bezorgdheden geformuleerd met betrekking tot voorgestelde wijzigingen aan de 
aansluitingscomplexen 11 (Zandvliet), 12 (Berendrecht) en 13 (Stabroek).  
 
Een reactie wijst op een aantal onduidelijkheden in de beschrijving van de alternatieven en de 
daaropvolgende synthesetabel. Tot slot wordt aangehaald dat het aantal geformuleerde alternatieven 
zeer beperkt is. 
 
Reactie op de opmerkingen 
In de AON worden 2 alternatieven geformuleerd: het ‘oostelijk traject van het Haventracé’ en het ‘oostelijk 
traject van het Haventracé Light’. Het tweede alternatief voorziet niet in de realisatie van nieuwe 
infrastructuur (met name de A102 en Nx) en voorziet wel in andere optimalisaties aan het wegennet om 
een verbetering van de verkeersituatie te bekomen. Beiden worden beoordeeld ten opzichte van de 
referentiesituatie, waarin geen nieuwe infrastructuur wordt voorzien of optimalisaties aan de 
desbetreffende wegen (A12, E313) worden voorzien. Scenario’s zonder nieuwe wegen worden dus 
volwaardig onderzocht en de effecten hiervan worden eveneens in beeld gebracht. In het alternatief 
‘oostelijk traject van het Haventracé’ wordt een optimalisatie van de verkeerswisselaar E34xE313 
onderzocht (nl. het symmetrisch maken), zodat de effecten hiervan in een maximaal scenario in beeld 
worden gebracht. In het alternatief ‘oostelijk traject van het Haventracé Light’ wordt deze optimalisatie 
niet voorzien. Beide varianten zullen dus onderzocht worden. De keuze voor het al dan niet symmetrisch 
maken van deze verkeerswisselaar is bovendien niet afhankelijk van de eventuele aanleg van de A102 
en kan ook voorzien worden in een scenario zonder A102. Er wordt gekozen om deze vervollediging te 
voorzien in een scenario mét A102 zodat de meest maximale verkeerseffecten in beeld worden gebracht, 
maar deze conclusies kunnen toegepast worden op andere scenario’s. 
 
Eén van de voorliggende onderzoeksvragen omvat of het supprimeren van aansluitingscomplex 12 te 
Berendrecht een verbetering kan betekenen op vlak van verkeersveiligheid. Omdat het supprimeren van 
dit aansluitingscomplex zou betekenen dat voor een aantal verkeersstromen een alternatieve route 
richting de A12 dient te worden gezocht, wordt inderdaad aangenomen dat de negatieve gevolgen groter 
zullen zijn dan mogelijke positieve gevolgen op vlak van verkeersveiligheid. Het supprimeren van dit 
aansluitingscomplex wordt bijgevolg niet verder onderzocht. Voor een aantal andere 
aansluitingscomplexen worden wel optimalisaties onderzocht, zo kan nagegaan worden of het 
aansluitingscomplex te Stabroek (ASC 13) geoptimaliseerd dient te worden. Een andere optie kan erin 
bestaan om circulatiemaatregelen op de N111 te realiseren zodat doorgaand verkeer uit het centrum 
wordt geweerd. De concrete invulling zal blijken uit het onderzoek. Binnen het geïntegreerde onderzoek 
zal onderzocht worden of het aansluitingscomplex 11 te Zandvliet geoptimaliseerd kan worden, onder 
andere door dit uit te breiden met een oprit richting Antwerpen. Hierbij zal steeds afgestemd worden met 
bestaande fietsverbindingen, impact op het onderliggend wegennet, … . Indien blijkt dat deze niet 
verenigbaar zijn, zullen maatregelen getroffen moeten worden. Dit maakt deel uit van het onderzoek. 
 
Eerder verkeersonderzoek gaf aan dat wanneer de A102 wordt aangelegd, een bijkomende rijstrook 
nodig is op de E313 oost (tussen knooppunt Ranst en het rond punt Wommelgem). Mogelijks zal het 
verkeersmodel uitwijzen dat ook zonder A102 een bijkomende rijstrook nodig is. Deze vierde rijstrook 
hoeft in het geval van het alternatief met A102 niet doorgetrokken te worden tot de R1, gezien een deel 
van het verkeer afbuigt naar de A102 en in het segment tussen het rond punt Wommelgem en de R1 3 
rijstroken blijven volstaan. In een scenario zonder A102 wordt onderzocht of een vierde rijstrook op de 
E313 (vanaf de R1 tot het knooppunt Ranst) de doorstromingsproblematiek kan verhelpen. In ieder 
scenario wordt, naast de vernoemde rijstroken, ook rekening gehouden met een bus-/spitsstrook. Dit zal 
verder tekstueel verduidelijkt worden in de AON waar nodig.  
 
De alternatieven en varianten worden beschreven en samengevat in de synthesetabel. Deze tabel legt 
reeds een aantal keuzes vast, maar doet nog geen uitspraak over keuzes m.b.t. de inrichting van 
aansluitingscomplexen, … . Binnen deze alternatieven en varianten is er nog veel variatie denkbaar. Deze 
variatie zal ook in beeld worden gebracht in het onderzoek en beoordeeld worden, binnen het 
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desbetreffende alternatief. Om dit verder te verduidelijken zal een beschrijving worden toegevoegd van 
de verdere concretisering van de alternatieven en varianten in werkvoorbeelden. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Onderzoeksvragen m.b.t. supprimeren van ASC 12 te Berendrecht schrappen; 

 Beschrijving van de concretisering van alternatieven en varianten in werkvoorbeelden; 

 Tekstuele verduidelijking i.v.m. samenhang tussen aantal rijstroken op de E313 en de aanleg van de 
A102; 

 
Categorie 5 – A102 
Categorie 5a – Algemeen  

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Het zeer groot voertuigen verkeer in de tunnel zal lijden tot fijnstof overlast. 
De Tunnelventilatie zal bijkomende invloed hebben op de gezondheid 
van onze buurtbewoners. Waar worden de tunnelventilaties geplaats en 
hoeveel komen er op dit traject? Wordt de lucht uit de tunnels gezuiverd? 

28 
 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner benadrukt noodzaak aan luchtfiltering voor de A102  

32 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit een aantal bedenking omtrent de A102, met name dat deze het 
weinige groen in de regio rond Antwerpen bijkomend onder druk zet. 

40 

Serieus onderzoek naar de mogelijkheid van 2x1 rijvak in plaats van 2x2 
(wat luchtfiltering veel duurder maakt); 

32 

Als gekozen wordt voor nieuwe infrastructuur, dient vooral veel aandacht 
besteed te worden aan de uitvoeringsvarianten.  
a) Ook als voor een geboorde tunnel gekozen wordt, zou in aanloop tot 

deze tunnel omwille van de noodzakelijk diepte en de nodige 
hellingsgraad, toch voor een open sleuf moeten gekozen worden, met 
negatieve effecten op de omgeving.  

b) De effecten op de omgeving en op de verkeersstromen van het al dan 
niet voorzien van op – en afritten van de A102 te Wommelgem moeten 
in extenso uitgezocht worden.  

77, A25 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt dat een aansluitingscomplex op de A102 (thv Houtlaan of 
Bisschoppenhoflaan) een onredelijke bouwsteen vormt. Dit zorgt voor 
veel hinder, geluidsoverlast, meer luchtvervuiling, meer inname en 
versnippering van groen, … 

84 

Er wordt gezegd dat ASC Houtlaan of Bisschoppenhoflaan verkeer kan 
verzamelen uit de omgeving. Wordt in de berekeningen rekening gehouden 
met onvoorspelbare gps-apps genre Waze die zoeken naar elke seconde 
winst? Waardoor de ASC’s ook voor een toevoer kunnen zorgen? Voor 
dergelijke apps zijn dit meer op- en afritten voor mogelijk slalommen tussen 
opstoppingen… Bijvoorbeeld: e313 > A102 > ASC Houtlaan > binnendoor 
naar sportpaleis > terug op de ring? Is een A102 met ASC niet een tweede 
ring met dezelfde problemen ter hoogte van op- en afritten? 
Een geoptimaliseerde sturing door een hoge tol in de Kennedytunnel? 
Zal het verkeer Gent Hasselt echt langs de A102 gepusht worden? Hoe 
valt dit te rijmen met een betere leefbaarheid indien de A102 geen volledig 
gesloten tunnel is? Is dit niet iets te veel de stad Antwerpen ontlasten en de 
mensen die kozen voor een woonplaats verder van de snelweg de prijs laten 
betalen? 

84 

De districtsraad vraagt dat expliciet onderzocht wordt hoe in een scenario 
waarin de A102 niet wordt aangelegd :  

 De levenskwaliteit van de inwoners van Borgerhout, Deurne, 
Antwerpen-Noord en Merksem-Noord op het vlak van geluid en 
luchtkwaliteit maximaal kan worden verbeterd en dat de 
maatregelen die daarvoor nodig zijn op korte termijn worden 
genomen;  

A25, 77 
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 Merksem en Deurne in de Kanaalzone en op de 

Bisschoppenhoflaan ontlast kunnen worden van zwaar verkeer 
door het nog meer stimuleren vrachtvervoer over water en over het 
spoor (2de spoortoegang Antwerpse haven);  

 de Bisschoppenhoflaan van personenvervoer ontlast kan worden 
door de aanleg van een tram op de Bisschoppenhoflaan tot in 
Wijnegem of Schilde;  

 Oud-Borgerhout, Merksem, Deurne, Antwerpen-Noord ontlast 
kunnen worden van het Sportpaleisverkeer en Merksem, Deurne en 
Antwerpen-Noord van het verkeer naar de bedrijvenzone langs het 
Albertkanaal, door te voorzien in een performant openbaar vervoer,  
betere fietsverbindingen en een hub voor duurzaam vervoer met 
een uitgebreid en aanbod voor trein, tram en fiets aan Schijnpoort 
en het voorbehouden van de parkings van het Sportpaleis aan 
bezoekers met een fysieke beperking; 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben betrekking tot de aanleg van de A102. Een aantal reacties uiten een bezorgdheid 
omtrent de luchtkwaliteit in de tunnel en ter hoogte van tunnelmonden en stellen dat tunnelventilatie en 
luchtfiltering noodzakelijk zal zijn. Er wordt gevraagd om te onderzoeken of de A102 kan aangelegd 
worden met 2x1 rijstroken en dit als volwaardige oplossing mee te nemen. Een andere reactie uit de 
bezorgdheid dat de aanleg van de A102 het weinige groen in de regio bijkomend onder druk zal zetten. 
Er worden een aantal aandachtspunten geformuleerd m.b.t. de uitvoeringsvarianten voor de A102. Er 
wordt gevraagd of rekening wordt gehouden met apps zoals Waze die steeds zoeken naar de vlotste weg 
en ertoe leiden dat een bijkomend aansluitingscomplex op de A102 als snellere route zal dienen. De 
geoptimaliseerde tolsturing doorheen de Kennedytunnel wordt in vraag gesteld. Tot slot wordt gevraagd 
om een aantal elementen te onderzoeken indien de A102 niet wordt aangelegd.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Een onderzoek naar effecten op luchtkwaliteit is onderdeel van het geïntegreerde onderzoek. Hier zal 
eveneens nagegaan worden wat de effecten van de tunnelmonden van mogelijke tunnels (waaronder de 
A102) zijn en welke maatregelen getroffen dienen te worden om deze te milderen. Ook in de tunnel zal 
aandacht uitgaan naar de noodzaak tot ventilatie of luchtfiltering. Ook de impact van de A102 ten aanzien 
van groene ruimte en natuur zal in kaart gebracht worden. Indien een negatief effect wordt veroorzaakt, 
zullen maatregelen voorzien worden.  
 
Het alternatief waarbij de A102 wordt aangelegd als hoofdweg (met andere woorden: zonder 
aansluitingscomplex) gaat uit van 2x1 rijstroken voor de A102. Er wordt dus onderzocht of 2x1 rijstroken 
kan volstaan. De geformuleerde aandachtspunten m.b.t. de uitvoeringsvariant worden meegenomen in 
het onderzoek. 
 
Het geïntegreerde onderzoek zal in beeld brengen wat de effecten zijn in een scenario waarin de A102 
niet wordt aangelegd. Hierbij zal ook onderzocht worden welke ingrepen mogelijk zijn om de leefkwaliteit 
te verbeteren, ook in de zone rondom de E313 west en de knoop A12/E19. Het stimuleren van 
vrachtvervoer over water en over het spoor valt buiten de scope van dit project, dit wordt voorzien via 
andere lopende planprocessen (verhogen bruggen Albertkanaal, Tweede Spoortoegang, …). Aanleg van 
bijkomende verbindingen voor het openbaar vervoer (bv. een tram op de Bisschoppenhoflaan) zijn 
opgenomen in het Routeplan 2030, en vormen dus het uitgangspunt voor dit onderzoek. Er zal wel 
onderzocht worden hoe hier ruimtelijk mee kan worden afgestemd. De ontlasting van woonkernen van 
Sportpaleisverkeer valt eveneens buiten de scope van dit project. 
 
De Nieuwe Rand streeft naar het juiste verkeer op de juiste plaats. De beoordeling van sluipverkeer zit 
vervat in het onderzoek van elk van de scenario’s. De verkeersmodelleringen gaan uit van een 
geoptimaliseerde tolsturing. De effecten op het wegennet zullen dus in beeld worden gebracht uitgaande 
van deze tolsturing. Tevens zal een sensitiviteitsanalyse voorzien worden om goed de effecten van de 
tolsturing in beeld te krijgen. Daarnaast zal in beeld worden gebracht wat de herkomst en bestemming is 
van de verschillende verkeersstromen. Zo ontstaat eveneens  meer inzicht over de gevolgde routes van 
het verkeer. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De opmerkingen leiden niet tot aanpassingen aan de alternatievenonderzoeksnota. 
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Categorie 5b – Noodzaak A102 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 

Alleen T102 (= A102 in tunnel) aanleggen als aangetoond wordt dat de 
kosten worden terugverdiend. Dat is onwaarschijnlijk. Al vele jaren is er 
geen groei van vrachtverkeer via het spoor. 

32 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt dat het probleem van de files op de E313 ter hoogte van 
Wommelgem ligt, en niet te wijten is aan verkeer dat richting E19/A12 
gaat (verkeer van/naar Antwerpen, Gent en Brussel en niet verkeer van/naar 
Hasselt). Het nut van de A102 is verloren gegaan door het annuleren van 
de aansluitende ondertunneling van de Krijgsbaan waardoor verkeer uit 
Brussel niet verder omgeleid kan worden.  

38 

De aanleg van de A102 wordt soms ‘verantwoord’ door te zeggen dat het 
niet is om nieuw verkeer  aan te trekken, maar om verkeer van de lokale 
wegen naar het hoofdwegennet te sturen. Het één hoort echter bij het 
ander: het is aan te nemen dat een nieuwe autostrade steeds nieuw 
verkeer zal aantrekken, wat nadelig zal zijn voor het onderliggend 
verkeer (nog meer auto’s in het verkeer) en is in strijd met het verkrijgen van 
een modal-shift van 50 %. Deze “verantwoording” houdt dan ook geen 
steek. 

70, 32 
 

Is er onderzoek gedaan naar het aantal voertuigen die zouden rijden 
langs de A102? Hoeveel voertuigen ontlasten de ring met de eventuele 
aanleg van de A102? 

28 

Zorgt de nieuwe spoortunnel al niet voor verbetering van de ontsluiting van 
de Port of Antwerp-Bruges . Zijn spoortunnel én A102 wel nodig? 

84 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties stellen de noodzaak van de A102 in vraag. Eén reactie stelt dat het probleem van de files op 
de E313 niet te wijten is aan verkeer van/naar Hasselt, maar aan verkeer van/naar Antwerpen, Gent en 
Brussel. De A102 heeft dus geen probleemoplossend vermogen. Een andere reactie stelt dat de 
noodzaak van de A102 soms wordt verantwoord door te stellen dat deze verkeer van lokale wegen naar 
het hoofdwegennet zal sturen en stelt dat deze verantwoording onjuist is. Eén reactie vraagt of er 
onderzoek is gedaan naar het aantal voertuigen dat de A102 zou gebruiken en of de Ring dan ontlast 
wordt. Tot slot wordt gevraagd of de Tweede Spoortoegang niet voldoende zal zijn om de ontsluiting van 
de Port of Antwerp-Bruges te verbeteren en of een A102 dan nog noodzakelijk is. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het geïntegreerde onderzoek voorziet verschillende onderzoeksaspecten om de verschuivingen in 
wegverkeer in beeld te brengen, zowel voor het onderliggend wegennet als voor het hoofdwegennet. Er 
zal dus in kaart worden gebracht in welke mate de A102 een ontlasting van de E313 en R1 kan betekenen 
en in welke mate de A102 er voor zorgt dat het onderliggend wegennet bijkomend wordt ontlast. Tevens 
zal nagegaan worden in welke mate de aanleg van de A102 een effect heeft op de doelstelling van de 
modal split 50/50. Indien de A102 een negatieve bijdrage levert ten aanzien van de modal shift (en er dus 
voor zorgt dat er weer meer verplaatsingen met de wagen gebeuren) zal dit als negatief beoordeeld 
worden en als dusdanig beschreven worden. Er is een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de 
grootteorde van het aantal voertuigen dat langsheen de A102 zou rijden en de effecten op de ring. Hieruit 
bleek dat de intensiteiten voldoende hoog zijn om het alternatief met de A102 mee te nemen. Binnen het 
geïntegreerde onderzoek zullen nieuwe verkeersmodelleringen uitgevoerd worden om deze vragen te 
beantwoorden. De investerings- en onderhoudskosten voor de aanleg van een A102 zullen in beeld 
worden gebracht, net zoals financieringsmogelijkheden.  
 
Kentekenregistraties op alle hoofdwegen van/naar de haven hebben aangetoond dat het aandeel van de 
haven op de verkeersvolumes op de Antwerpse hoofdwegen beperkt is. Zelfs indien de Tweede 
Spoortoegang daar een groot deel van zou opvangen, is er nog altijd een grote verkeersdrukte in de regio. 
Daarom is het zinvol om zowel de spoortunnel als de A102 te onderzoeken. Uit het onderzoek zal dan 
blijken of het al dan niet zinvol is om de A102 en/of de Tweede Spoortoegang te realiseren. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De opmerkingen leiden niet tot aanpassingen aan de alternatievenonderzoeksnota. 
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Categorie 5c – Alternatieve voorstellen omtrent de A102 
Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
In de AON wordt eveneens de niet-aanleg van de A102 onderzocht. Daarbij 
dient eveneens te worden bestudeerd hoe het huidige onderliggende 
verkeer kan worden verbeterd. Het grootste probleem (met de meeste files) 
doet zich voor op de Krijgsbaan (R11) tussen het shoppingcentrum 
Wijnegem en het Rond Punt Wommelgem.Temeer omdat het 
shoppingcentrum (met zijn 8 miljoen bezoekers per jaar) nog zou willen 
uitbreiden met een “belevingscentrum”. De oplossing voor dit 
verkeersprobleem zou mogelijk kunnen bekomen worden door de aanleg 
van een tunnel  (cut and cover?) in de parallel gelegen reservatiestrook 
A102 tussen de August Van de Wielelei (of reeds vanaf de Houtlaan?) tot 
aan de E313 (te vernieuwen Rond Punt?).  Dit project zou mogelijk ook 
kunnen ingelast worden in de eventuele heraanleg van de E313 op niveau -
1.Hierdoor zou het wegverkeer op de overbelaste R11 tussen 
shoppingcentrum en Rond Punt kunnen gesplitst worden als volgt:  
a) het doorgaand verkeer van en naar de E313  (vb uit de industriezones 

Wijnegem-Deurne-Schoten en vanuit het hinterland Schoten, Schilde, 
Wijnegem) dient dan gebruik te maken van de nieuwe tunnel om de 
E313 te bereiken. 

b) Het plaatselijk verkeer (voornamelijk winkelverkeer, buurtbewoners, 
verkeer van en naar richting Mortsel, ….) blijft dan de “vrijgemaakte” 
R11 benutten.   

Deze nieuwe tunnel op de reservatiestrook van de A102 kan beschouwd 
worden als een verkorte A102 (1,3 km?), aansluitende op de E313. Deze 
oplossing zou ook merkelijk veel goedkoper zijn dan de gehele aanleg van 
de A102. Dit (nieuw) voorstel dient dan ook in al zijn aspecten te worden 
onderzocht. 

70, A9 
 

Een betere verkeerssituatie in de regio zou kunnen bekomen worden indien 
het vrachtvervoer vanuit en naar de Antwerpse haven zou kunnen gebeuren 
met een ondergrondse pijpleiding (“loop” genoemd). Een eerste aanloop 
naar zulk vervoer zou kunnen gebeuren in de haven zelf (tussen de beide 
oevers en de belangrijkste dokken). Een volgende stap zou een 
ondergrondse pijpleiding kunnen zijn naar de verkeerswisselaar E313/E34 
te Ranst. De technische mogelijkheden zijn ondermeer uitgewerkt door de 
firma Denys te Gent en werden reeds ingebracht in de “Inhoudelijke 
ambities” (inbreng Red de Voorkempen – werkbank 11/9/2019).In een 
kosten-baten analyse zou een vergelijking kunnen gemaakt worden tussen 
de aanleg van de A102 + 2de goederenspoor tegenover de loop in de haven. 
Moet er, in plaats van de aanleg van de A102 (en het goederenspoor), niet 
eerder gedacht worden aan de aanleg van de “loop” in de haven (te meer 
daar de haven de capaciteit nog wil uitbreiden met 4 miljoen containers)?  

70 
 

Met de A102 door Schoten wordt de omgeving niet leefbaar. Je kan de E313 
omleiden door Nederland en daar met de A12 verbinden.  

91 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt dat de A102 dient te worden aangelegd en moet 
doorgetrokken worden tot de nieuwe verkeerswisselaar in Ranst om de 
Oosterweelverbinding rendabel te maken (verder van de stad). 
Bijkomende suggesties worden aangereikt: een nieuwe grote 
verkeerswisselaar zodat de E34 meteen aansluit op de A102, een 
aansluiting op de E19 in Ekeren, een nieuw aan te leggen ring richting E19 
thv Kontich die verbinding kan maken naar Gent via een nieuw te bouwen 
tunnel onder de Schelde. Alleen een grotere ringstructuur rond Antwerpen 
kan helpen. 

27 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt voor om geen aansluiting van de A102 te voorzien ter 
hoogte van het rond punt Wommelgem, maar onder het golfterrein van 
Ternesse door meteen aan te sluiten op de E313 en die ondergronds aan 
te leggen tot Ranst. Een aansluiting naar het westen (R1) is niet nodig, 
zo kan de A102 een stroomtunnel worden.  

32 
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Inhoud van de opmerkingen 
De reacties formuleren alternatieve voorstellen met betrekking tot de A102. Een eerste reactie stelt een 
variant voor de A102 voor: aanleg van een tunnel parallel gelegen aan de reservatiestrook, tussen de 
August Van de Wielelei tot aan de E313. Een andere reactie stelt dat de aanleg van de A102 kan 
vervangen worden door de aanleg van een ondergrondse pijpleiding. 
 
Een andere reactie stelt dat de A102 dient te worden doorgetrokken tot de nieuwe verkeerswisselaar in 
Ranst en onderdeel moet vormen van een grotere ringstructuur. Een andere reactie stelt voor de E313 
om te leiden door Nederland en daar met de A12 te verbinden.  
 
Een reactie stelt om geen aansluiting te voorzien van de A102 ter hoogte van het rond punt Wommelgem, 
maar om deze door te trekken onder het golfterrein van Ternesse en meteen aan te sluiten op de E313.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De voorgestelde oplossing waarbij een tunnel wordt aangelegd tussen de August Van de Wielelei en de 
E313 vormt geen alternatief voor de A102, vermits dit niet voldoet aan de doelstellingen (geen oplossing 
voor globale doelstelling Haventracé en het omleiden van het doorgaand verkeer). Indien gekozen wordt 
voor het alternatief Haventracé Light kan deze oplossing bekeken worden om lokale problematieken aan 
te pakken, maar dit valt buiten de scope van het complex project. 
De aanleg van een ondergrondse pijpleiding (loop) valt buiten de scope van het project, maar is een apart 
planproces dat is opgestart en waarmee ruimtelijk wordt afgestemd. De aanleg van een leidingenstraat 
is geen volwaardig alternatief voor een A102. Het biedt enkel mogelijke oplossingen voor een deel van 
het vrachtverkeer (van en naar de haven), en niet voor het personenverkeer en het doorgaande verkeer 
rond de stad. De potenties hiervoor zullen wel onderzocht en beschreven worden in onderzoeksaspect 
31 (onderzoek naar invloed van onzekerheden). 
 
Het omleggen van de E313 doorheen Nederland wordt niet onderzocht binnen dit project. In Nederland 
zijn reeds snelwegen aanwezig (A58, A2) die een oost-west verbinding vormen.  
 
De Nieuwe Rand onderzoekt de A12, A102 en E313 als onderdeel van het Haventracé. Een grotere 
structuur rond Antwerpen valt buiten de scope van het complex project. De A102 doortrekken tot de 
verkeerswisselaar in Ranst gaat in tegen de opgave zoals geformuleerd in de startbeslissing1, met name 
een tracé buiten de reservatiestrook. Dit wordt verder niet meegenomen.  
 
Een alternatief waarbij de A102 niet aansluit op de E313 ter hoogte van Wommelgem maar onder het 
golfterrein van Ternesse loopt en daar aansluit op de E313 maakt reeds deel uit van het onderzoek. Dit 
wordt beschouwd als een variant voor de verkeerswisselaar A102xE313 en wordt als dusdanig 
beschreven in bijlage 3 van de AON (B3 – 29), figuur 37 (niet-compacte verkeerswisselaar A102-E313, 
met E313 op -1). Het Haventracé heeft tot doel om doorgaand verkeer om te leiden. Indien de verbinding 
met de R1 (naar het westen) niet wordt gemaakt, is de Antwerpse ring nog altijd nodig voor bepaalde 
doorgaande bewegingen. Dit gaat in tegen de doelstellingen van het project, een verbinding naar het 
westen wordt dus wel voorzien.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Aanvullen van bijlage 4 (niet-redelijke infrastructurele bouwstenen): een tracé voor de A102 buiten 

de reservatiestrook. 
 Aanvullen van onderzoeksaspect 31 met onderzoek naar potenties voor een ondergrondse 

pijpleiding (loop). 

 
Categorie 5d – Aansluitingscomplex  

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Het nut van nog een op- en afrittencomplex op niet eens 2 km van het 
rondpunt van Wommelgem (en sowieso op het traject van een luttele 10 km) 
is voor mij totaal overbodig. Is er trouwens geen Europese norm die de 
minimum afstand vastlegt tussen 2 op- & afritten? Dit zal bovendien de 
waarde van alle woningen op enkele 100-en meters van dit traject enorm 
doen dalen. 

6 
 

 
1 Startbeslissing complex project ‘Oostelijke Verbinding’ (op heden De Nieuwe Rand), pagina 10: Het onderzoek van het 
oostelijk Haventracé met betrekking tot de A102, in casu de ligging in de reservatiestrook tussen Ekeren en Ranst, zal 
nagaan hoe de A102, de Tweede Spoortoegang en de leidingstraat Antwerpen-Geleen, in deze zone ruimtelijk kunnen 
‘samengaan’ (verticaal en horizontaal). 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt de vraag of er niet beter een rechtstreeks op- en 
afrittencomplex wordt voorzien ter hoogte van het shoppingcentrum te 
Wijnegem, zodat lokaal en doorgaand verkeer van elkaar gescheiden 
kunnen worden (ook gelet op geplande uitbreidingen van het 
shoppingcentrum). 

48 

Gebied Ertbrugge staat in de alternatievenonderzoeksnota ingekleurd als 
landbouwgebied en bosgebied (zie 6.2 Gebiedsvisie voor de klimaatgordel) 
. Dit landbouwgebied zal zeer binnenkort volledig verdwijnen en een 
woongebied met 290 extra woonunits worden, zie ‘project Ertbrugge’ te 
Wijnegem. 
Dit zal het huidige landbouwgebied aan de oostelijke zijde (overzijde 
industrieterrein Vosveld) van de Houtlaan volledig in beslag nemen tussen 
de Ertbruggestraat en kruispunt Bischoppenhoflaan/Merksemsebaan. 
In het A102 scenario met een aansluiting langsheen de Houtlaan is daar 
geen rekening mee gehouden. Een aansluiting op de A102 ter hoogte van 
de Houtlaan zal de verkeersdrukte ter hoogte van de bestaande buurt en 
deze nieuwe woonkern nog verhogen met o.a. nog meer vrachtverkeer voor 
de industriezones in de buurt. In de huidige situatie is de verkeersdrukte 
reeds problematisch en deze 290 nieuwe woonunits zullen daar nog een 
schepje bovenop doen. 
Kortom: Indien een scenario met een aansluiting op de A102 overwogen 
wordt dienen alternatieven onderzocht te worden!  
Vlakbij in noord-westelijke richting zijn de industriezones Vosveld, 
Bisschoppenhoflaan en aan de rand van het Albertkanaal. Een aansluiting 
met vlotte toegang in dit gebied moet toch mogelijk zijn? Vrachtverkeer naar 
en van deze zones zal dan ook voor een groot deel niet meer langs de 
verbindingen Houtlaan/R11 en Bisschoppenhoflaan dienen te lopen, maar 
kan via de aansluiting. 

16 
 

Samenvatting van de reactie:  
Bewoner drukt een voorkeur uit voor de aanleg van een op- en 
afrittencomplex op de A102 ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan. Een 
op- en afrittencomplex ter hoogte van de Houtlaan zou een negatieve 
impact betekenen op een bestaande en toekomstige woonwijk 
(woonproject Ertbrugge). Ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan is 
voornamelijk industrie gelegen, een op- en afrittencomplex hier zou minder 
overlast bezorgen aan bewoners. 

28 

Uit de AON blijkt dat er  op- en afrittencomplexen op de A102 zullen worden 
onderzocht ter hoogte van de Merksemsebaan te Wijnegem en ter hoogte 
van de Houtlaan te Deurne.  
a) Een op- en afrittencomplex met de A102 ter hoogte van de 

Bisschoppenhoflaan/Merksemsebaan te Wijnegem dreigt technisch 
zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, te worden gezien het project in conflict 
komt de nieuwe Hoogmolenbrug te Schoten. Bovendien zouden er 
nieuwe verkeersstromen ontstaan op het onderliggend wegennet (o.a. 
vanuit het Shoppingcentrum Wijnegem, bedrijventerreinen, verkeer uit 
Schilde, Wijnegem, Deurne….) wat voor een ernstig verkeersinfarct zou 
kunnen zorgen (o.m. Braamstraat te Schoten, en omliggende wegen).  
Bovendien wordt opnieuw groene open ruimte opgeofferd om dit 
complex te realiseren. Dit is in tegenstrijd met de bedoelingen van 
GruunRant / GroenKruis. 

b) Een op- en afrittencomplex met de A102 ter hoogte van de Houtlaan 
blijkt dan weer in conflict te komen met de open ruimte van Ertbrugge 
(Deurne) en het project GroenKruis (GruunRant), de 
verbindingsstrook tussen de Fortvlakte (Wijnegem) en Ertbrugge en 
de uitbreiding van de tramstelplaats. Bovendien zouden de op- en 
afritten bij de aanleg van de A102 in een geboorde tunnel een lange 
lengte te hebben, waardoor mogelijk nog meer open ruimte zouden 
worden ingenomen. Dit op- en afrittencomplex zou gelegen zijn op 
slechts 1,5 km van de E313 (op een totale lengte van 6,3 km voor de 
A102). Dit zou mogelijk veiligheidsproblemen kunnen meebrengen.  

70 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Ongeacht het antwoord op de vraag of er een op- en afritten complex op de 
A102 moet komen, moet het rond punt van Wommelgem, of alleszins haar 
functie als belangrijk knooppunt, steeds behouden moet blijven. Immers: 
In het geval er besloten zou worden om geen op- en afritten complex in 
Wijnegem te voorzien, zal ter hoogte van het huidige rond punt van 
Wommelgem in een aansluiting moeten worden voorzien. In het geval er 
besloten zou worden om wél een op- en afrittencomplex in Wijnegem te 
voorzien, kan de goede doorstroming van dit nieuwe complex enkel worden 
gewaarborgd wanneer het huidige rondpunt van Wommelgem wordt 
behouden. Een nieuw op- en afritten complex in Wijnegem in combinatie 
met het sluiten van het rond punt van Wommelgem, zal immers onmiddellijk 
tot gevolg hebben dat dat nieuwe op- en afritten complex verzadigd geraakt. 
Het is aangewezen dit standpunt officieel te maken. 

A3 

Voor de knoop A102 x E313 stelt de stad echter vast dat in de bouwstenen 
en de ontwerpverkenning een aantal varianten zijn meegenomen waarbij 
het huidige aansluitingscomplex Wommelgem niet wordt weerhouden. 
De stad is hiervan geen voorstander gezien de impact hiervan op de 
ontsluiting van deze omgeving. Vooral voor de grote verkeersgenererende 
functies zoals het Wijnegem Shopping Center (waarvan een uitbreiding 
vandaag in procedure zit) en de bedrijvenzone langs de E313 kan dit 
problematisch worden. Bovendien kan dit ook aanleiding geven tot meer 
doorgaand verkeer richting de ring in de woonkernen ten zuiden van de 
E313 (Wijnegem/Wommelgem/Deurne). In functie van het geïntegreerd 
onderzoek kan de impact van een dergelijke maatregel moeilijk 
onderzocht worden met een macromodel zoals het multimodaal 
verkeersmodel. We vragen om de mogelijke effecten, net zoals bij de Nx, te 
onderzoeken met een fijnmaziger dynamisch verkeersmodel. 

A21 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben betrekking tot het aansluitingscomplex op de A102. Een eerste reactie vraagt wat het 
nut is van dergelijk aansluitingscomplex, gezien dit op slechts 2 km van het rond punt Wommelgem ligt, 
en vraagt of er geen Europese normen zijn omtrent minimum afstanden tussen op- en afritten. Een 
andere reactie stelt voor dit op- en afrittencomplex rechtstreeks te voorzien ter hoogte van het 
Shoppingcentrum te Wijnegem.  
 
Een reactie stelt dat er geen rekening wordt gehouden met het toekomstig woonproject te Ertbrugge bij 
het scenario waarin een aansluitingscomplex wordt voorzien t.h.v de Houtlaan en vraagt om alternatieve 
locaties te onderzoeken. Er wordt tevens gesteld dat de negatieve impact op de woonwijken moet 
vermeden worden en men beter kiest voor een locatie ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan. Een 
andere reactie geeft een aantal knelpunten voor zowel het op- en afrittencomplex t.h.v de Houtlaan als 
t.h.v de Bisschoppenhoflaan.  
 
Ten slotte wordt gevraagd om de functie van het rond punt Wommelgem als belangrijk knooppunt te 
behouden, ongeacht of er een op- en afrittencomplex komt op de A102. Er wordt aangehaald dat het 
sluiten ervan een grote impact kan hebben op het onderliggend wegennet. Er wordt tevens gevraagd om 
deze impact te onderzoeken met een fijnmaziger dynamisch verkeersmodel.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Recente richtlijnen voor hoofdwegen (Basisprincipes inrichting robuust wegennet: Europese 
Hoofdwegen en Vlaamse Hoofdwegen, versie 1.0, Agentschap Wegen & Verkeer) stellen dat ‘een 
tussenafstand van minimaal 10 km een streefwaarde is’. Deze richtlijnen zijn echter als richtinggevend te 
beschouwen, hier kan van afgeweken worden. De mogelijke op- en afritten zullen wel steeds beoordeeld 
worden op vlak van tunnel- en verkeersveiligheid. 
 
In het onderzoek naar de A102 zal eerst worden nagegaan of een op- en afrittencomplex aangewezen is 
op de A102. Indien dit aangewezen is, zal zowel voor een op- en afrittencomplex ter hoogte van de 
Houtlaan als ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan zal nagegaan wat de impact is op het onderliggend 
wegennet, de leefkwaliteit voor omliggende woonwijken, inname van open ruimte of natuur, … De Nieuwe 
Rand heeft ook doelstelling en ambities geformuleerd met betrekking tot leefbaarheid, 
verkeersveiligheid, … waar eveneens aan voldaan moet worden. Indien blijkt uit het onderzoek dat een 
aansluitingscomplex ertoe leidt dat de ambities niet gerealiseerd kunnen worden, dienen alternatieve 
oplossingen of locaties onderzocht te worden. Momenteel lijken de voorgestelde locaties (Houtlaan, 
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Bisschoppenhoflaan) het meest kansrijk omdat ze de grootste potentie bieden om aan de primaire 
doelstelling te voldoen, nl. het ontlasten van het onderliggend wegennet. De hoofdvraag is eerst of de 
A102 wordt voorzien van een aansluitingscomplex, pas wanneer dit duidelijk is kan nagegaan worden of 
er alternatieve mogelijkheden noodzakelijk zijn (indien Houtlaan/Bisschoppenhoflaan niet voldoen). Het 
eventuele nieuwe aansluitingscomplex aan de Houtlaan zou reeds heel dicht bij het shoppingcenter 
liggen. De A102 ligt ten westen van de R11 en het shoppingcentrum ten oosten. De R11 moet dus 
gekruist worden richting een eventueel aansluitingscomplex, waardoor een rechtstreekse aansluiting op 
het shoppingcentrum niet wenselijk is. Onderzoek zal verder uitwijzen waar dit aansluitingscomplex best 
gesitueerd wordt. 
 
 
Ter hoogte van Wommelgem wordt steeds voorzien in een aansluiting op de E313. Er wordt niet in ieder 
geval voorzien in een aansluiting op de A102 (ongeacht of er nu wel of niet meer noordelijk een op- en 
afrittencomplex wordt gebouwd op de A102). Er zijn zowel varianten mogelijk waarbij er ter hoogte van 
Wommelgem geen aansluiting is op de A102 als een variant waarbij er wel een aansluiting  op de A102 
mogelijk is. De impact van alle scenario’s wordt gesimuleerd met het strategisch verkeersmodel. 
Wanneer de effecten van bepaald scenario niet voldoende in kaart kunnen worden gebracht in een 
bepaalde regio,  I kan in overleg met de technische werkgroep verkeersmodellen besloten worden om 
bijkomende berekeningen uit te voeren met een beter geschikt model. 
 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Categorie 6 – E313 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Op de mooi uitgewerkt figuren pag. 115 zie ik geen aansluiting tussen 
R11 en E313 meer. Klopt dat? Is dat een optie? Wordt alle moeite om 
sluipverkeer weg te werken dan niet teniet gedaan door alle lokale mensen 
die een weg zoeken richting sportpaleis, richting Oelegem, richting 
Mortsel, … om ergens op een snelweg te geraken? Of andersom, een weg 
te zoeken naar huis, shopping, bedrijventerrein, … .  Hoort volgens mij bij 
“Niet-redelijke infrastructurele bouwstenen”. 

84 

Een andere vraag die ik had is waarom de overkapte variant van de E313 
pas voorbij de Tuinwijk onder de grond gaat? Hierdoor gaat een groot 
deel van het leefbaarheidseffect voor die wijk verloren. Voor zover ik heb 
kunnen lezen, vind ik niet wat hier de reden voor is. 

105 

In de getoonde varianten (E313-W op +1 en op -1) van de AON houdt de 
oplossing (niveau -1) en de overkapping van de E313-West op aan de 
Tuinwijk. Nochtans is juist de Tuinwijk één van de meest kwetsbare 
gebieden.  
We dringen er sterk op aan dat de oplossing en overkapping van de E313-
West in beide varianten doorloopt tot in de knoop Antwerpen Oost.  
Indien de overkapping omwille van tunnelveiligheid technisch niet overal 
mogelijk is vragen wij om ook varianten te bestuderen waarbij de 
noodzakelijke veiligheidsopeningen in de tunnel niet ter hoogte van de 
Tuinwijk zijn gesitueerd, maar verder in westelijke of oostelijke richting.  

98 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoners zijn bezorgd over de effecten van de E313 op vlak van 
geluidshinder, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit ter hoogte van de 
Uilenbaan (langsheen de E313). Er wordt gehoopt dat hier een oplossing 
voor kan komen, bv. door het ondertunnelen van de E313. 

64 

Als buurtbewoner ten Noorden van het Rivierenhof zou ik de grote 
geluidsoverlast willen onderstrepen die wij dagdagelijks ondervinden. 
Een voortdurende ruis van voorbijrazend verkeer teistert onze dagen en 
vooral nachten. Studie na studie toont aan dat deze geluidsoverlast niet 
enkel hinderlijk, maar ook schadelijk voor de gezondheid is. Daarom 
zou ik mij willen scharen achter het scenario waarin de E313 op niveau -1 
terecht komt. Een verbreding van de E313 lijkt mij het slechtst mogelijk 
scenario, omdat – zoals iedereen weet – meer rijstroken enkel meer 
verkeer aantrekken. Dat biedt geen mobiliteitsoplossing én zorgt voor nog 
meer geluidshinder en luchtvervuiling in een gebied dat hier al zwaar onder 
lijdt. Wat ik niet meteen terugvond in de studie is de mogelijkheid om via  

73 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
fluisterasfalt of groeven in het wegdek alvast de hinder op korte termijn 
te verminderen zoals dat gebeurde op de Antwerpse ring. Daarnaast miste 
ik de optie om ook aan de kant van het Riverenhof geluidsschermen te 
plaatsen. De geluidsgolven beperken zich namelijk niet tot het 
Rivierenhof, maar denderen verder door de bovenliggende woonwijken. 
Langsheen de E313 werd, naast de eigenlijke autostrade, een 
leidingstraat en een sneltram ingetekend. Ter hoogte van Ranst loopt 
de E313 echter tussen twee habitatgebieden zodat de beschikbare 
breedte aldaar beperkt is. Dit is een vaststaand gegeven dat door de 
Vlaamse Overheid niet kan gewijzigd worden. Het lijkt een weinig nuttige 
en rendabele bezigheid om alternatieven/initiatieven te onderzoeken 
wanneer a priori vaststaat dat er onvoldoende beschikbare ruimte is om 
deze te realiseren. 

9 
 

Hierbij dient voldoende aandacht gegeven te worden aan het potentieel 
ruimtebeslag van de OV-as, leidingstraat, fietsostrade en verbreding 
van de E313, gezien de interferentie met belangrijke natuurkernen 
(gelegen in Speciale Beschermingszones/Natura 2000-gebied (SBZ) en 
Vlaams Ecologische Netwerk (VEN)). Ikv vermijdbare schade maar ook 
ikv de passende beoordeling (betekenisvolle aantasting) dient het 
voorkomen van inname van deze gebieden een uitgangspunt zijn.   

A16 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner vraagt inzicht in de hoeveelheid gevaarlijk transport op de 
E313 en stelt voor, indien dit absolute aantal beperkt blijft, een oplossing 
te zoeken voor dit gevaarlijk transport zodat een volledig overkapte tunnel 
kan voorzien worden t.h.v de E313 voor al het andere vervoer. 

56 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner is blij dat onderzocht wordt of de E313 op niveau -1 kan worden 
aangelegd. Bewoner merkt op dat voor de A102 op maaiveld wordt 
gesteld dat dit een onredelijk alternatief vormt. Deze motivatie kan 
tevens doorgetrokken worden voor een E313 op niveau +1, waardoor 
dit ook een onredelijk alternatief kan vormen. Tevens wordt de 
bezorgdheid geuit dat door een A102 op maaiveld niet mee te nemen, het 
‘goedkoopste’ alternatief niet wordt meegenomen/onderzocht. 

105 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie vraagt of er een aansluiting van de R11 op de E313 wordt voorzien. Het niet voorzien 
van deze aansluiting zou een niet-redelijke bouwsteen moeten zijn. Een aantal reacties hebben 
betrekking tot ontwerpverkenningen ter hoogte van het Rivierenhof en vragen om de ondertunneling of 
overkapping van de E313 door te trekken tot voorbij de Tuinwijk, gezien de leefkwaliteit hier reeds zwaar 
onder druk staat. Een aantal reacties uiten bezorgdheid omtrent schadelijke effecten van de E313 op vlak 
van geluid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, …. Er wordt gevraagd of het mogelijk is fluisterasfalt of 
groeven in het wegdek te voorzien op korte termijn, net zoals geluidsschermen aan het Rivierenhof (aan 
de zijde van het Rivierenhof).  
 
Een aantal reacties geven aan dat voor de E313 Oost een aantal parallel lopende projecten voorzien 
worden, die leiden tot een groot ruimtebeslag. Deze ruimte inname kan interfereren met belangrijke 
natuurgebieden langsheen de E313 (waaronder habitatgebieden).  
 
Eén reactie stelt om, indien de hoeveel gevaarlijk transport op de E313 beperkt blijft, een oplossing te 
zoeken voor dit transport zodat de E313 volledig ondertunneld/overkapt kan worden voor ander verkeer. 
Tot slot wordt gesteld dat de argumentatie om de A102 op maaiveld als onredelijk te beschouwen kan 
worden toegepast op de E313 op +1 (bestaande hoogteligging) waardoor deze ook als onredelijk kan 
worden beschouwd. Er wordt tevens een bezorgdheid geuit omtrent het niet meenemen van een A102 
op maaiveld. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De aansluiting van de R11 op de E313 wordt voorzien. Er wordt echter niet in alle varianten voorzien om 
de aansluiting van de R11 met de A102 te maken. Deze mogelijkheid wordt slechts in één variant 
onderzocht. De ontwerpverkenning in de AON betreft een eerste verkenning van de verschillende 
oplossingsmogelijkheden. In het geïntegreerde onderzoek worden deze verder onderzocht en zal 
aandacht uitgaan naar de mogelijkheden om de ondertunneling of overkapping verder door te trekken tot 
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voorbij de Tuinwijk. Indien dit technisch niet haalbaar is, zal onderzocht worden welke andere 
oplossingen mogelijk zijn om de leefkwaliteit in de Tuinwijk te verbeteren.  
 
De Nieuwe Rand formuleert ambities met betrekking tot leefkwaliteit. Dit betekent dat er in ieder geval 
wordt nagegaan hoe de leefkwaliteit in de omgeving van de infrastructuur kan verbeterd worden. ook in 
het geval er geen ingrepen voorzien worden aan de E313 zal nagegaan worden welke maatregelen 
kunnen getroffen worden om een verbetering van de leefkwaliteit te bekomen. Geluidsschermen of 
fluisterasfalt/groeven in het wegdek kunnen hierbij onderzocht worden (wat is het probleemoplossend 
vermogen, waar kunnen deze ingezet worden, …).  
 
Voor de E313 oost zal, net zoals voor de A102, nagegaan worden wat de ruimtelijke impact is van De 
Nieuwe Rand én overige planprocessen die ruimtelijk sterk interfereren. We brengen (o.a. in de passende 
beoordeling) in beeld wat dit kan betekenen voor de belangrijke natuurwaarden t.h.v de bossen van 
Ranst. Dit zal tekstueel verduidelijkt worden. 
 
De aanleg van de A102 betreft een planvoornemen. De E313 op +1 betreft de bestaande toestand. De 
argumentatie om een A102 op maaiveld als onredelijk te beschouwen kan dus niet zomaar toegepast 
worden op de E313 op +1, vermits dit een verschillende situatie betreft (planvoornemen vs. bestaande 
toestand). Deze argumentatie kan voor de E313 op +1 wel naar voren komen als conclusie uit het 
onderzoek en zo onderdeel vormen van de afweging. Tijdens het geïntegreerde onderzoek zal extra 
inzicht verworven worden inzake de hoeveelheid gevaarlijk transport en welke consequenties dit heeft 
naar een mogelijke ondertunneling. De E313 en R1 zal een ADR cat. A route blijven. 
 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking dat voor de E313 oost nagegaan zal worden wat de ruimtelijke impact is van 

De Nieuwe Rand en overige planprocessen die ruimtelijk sterk interfereren; 

 Verdere onderbouwing van niet-redelijkheid van A102 op maaiveld.  

 
Categorie 7 – A12 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
In verband met het afrittencomplex aan de Rozemaai denk ik dat een 
Hollands complex niet genoeg capaciteit biedt en dat een rondpunt 
complex a la E40 meer soelaas brengt. 

22 

6.4.5 Ontwerpverkenning  Landschappelijk kruis – verkeerswisselaar 
E19/A12  Ontwerpvraagstukken   
Ook indien de A102 niet gerealiseerd wordt dan zeker onderzoeken hoe 
het knooppunt R1/E19/A12 compacter aangelegd kan worden. Met in 
het verlengde hiervan het onderzoek hoe het op-/ en afrittencomplex 
Luithagen compacter aangelegd kan worden.  

83  

Een eventuele compactere configuratie van ASC11 moet niet enkel 
kansen voor landbouw betekenen, maar kan ook kansen betekenen voor 
de wensen vanuit het district zoals bv. geformuleerd in de 
Structuurschets Berendrecht-Zandvliet-Lillo, maar ook voor natuur, 
enz.. 

A7 

Voor de geplande infrastructuurwerken aan knooppunt Leugenberg 
worden omliggende landbouwgronden bestemd voor waterberging. 
Deze berging kan beter op andere terreinen ingericht worden die vrij 
komen door de infrastructuurwerken. 

75 

De districtsraad adviseert de realisatie van een busbaan in beide 
richtingen en dit minstens tot ASC12. Daarnaast adviseert de 
districtsraad om een OV-systeem tot ASC11 mee in scope te brengen en 
herneemt de districtsraad het advies om daarbij geen verdere fysieke 
verbreding van de A12 mee te nemen als mogelijke piste, maar om de 
huidige ingenomen ruimte van de A12 tussen Nederland en R2/ASC13 
indien nodig anders in te tekenen, dit alles om onteigeningen te vermijden. 

A7 

Er is nog zeer veel onduidelijkheid over de bijkomende infrastructuur 
rond de A12 (verbreding, ruimtebeslag aansluitingscomplexen).  Ik wil nog 
eens wijzen op het statuut van de A12 als harde grens van het 
havengebied. Het verkeer over de A12 en in onze dorpskernen is vaak 
havengerelateerd. De haven mag zelf ruimte voorzien voor de door haar 

72, 75 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
gewenste infrastructuur. Wij moeten als landbouwsector ons herbevestigd 
agrarisch gebied daarvoor niet opofferen. 
De aansluiting met de ring R2 en Liefkenshoektunnel zorgt nu reeds 
dagelijks voor files op de A12 richting Antwerpen. Een uitbreiding van de 
capaciteit zal wellicht nodig zijn. Een derde baanvak kan maar 
gerealiseerd worden aan de kant van de haven, en niet aan de kant van de 
Polder. De Ettenhovense polder is gelegen in de Europese Richtlijn 
2009/147/EF of de speciale beschermingszone vogelrichtlijngebied. 
Ingevolge het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
Zeehavengebied Antwerpen is deze polder tevens beschermd landschap. 

A11, A13 

OA8 Beleving : Graag implementatie en onderzoek naar een meer 
beperkende afscheiding tussen delen van het district Berendrecht-
Zandvliet-Lillo. De A12 vormt hier een ernstig verstorende visuele barrière 
door zijn aanleg op een verhoogde berm. Daarom de dringende vraag 
naar onderzoek voor (her)aanleg van de A12 onder het maaiveld ter 
hoogte van Berendrecht en Zandvliet.  

83  

6.3.1.Levendige Rand: Kansen:  
Hier missen we bij de bouwstenen het onderzoek naar mogelijkheden 
voor (her)aanleg van de A12 onder het maaiveld ter hoogte van 
Berendrecht en Zandvliet. Dit stond wel aangegeven op de infoborden 
van de infomomenten.  

83 

Klimaatrobuuste rand Ambitie 09 klimaatadaptatie:  
Graag tevens onderzoek naar toepassing op en rond de bestaande 
weginfrastructuur A12.  

83 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie haalt aan dat het op- en afrittencomplex aan de Noorderlaan 
(d.i. aansluitingscomplex 15 te Ekeren) het beste is dat op vandaag 
aanwezig is en stelt zich vragen indien dit vervangen wordt door een 
brug met verkeerslichten. 

102 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties hebben betrekking op de aansluitingscomplexen op de A12. Een eerste reactie geeft 
aan te denken dat een Hollands Complex niet voldoende capaciteit biedt ter hoogte van 
aansluitingscomplex 15 te Ekeren (Rozemaai). Een andere reactie vraagt om in ieder geval te 
onderzoeken hoe het knooppunt R1/A12/E19 compacter kan worden aangelegd, net zoals het op- en 
afrittencomplex Luithagen. Er wordt benadrukt dat een compactere configuratie van 
aansluitingscomplex 11 te Zandvliet ook kansen kan betekenen voor wensen zoals geformuleerd in de 
structuurschets Berendrecht-Zandvliet-Lillo.  
 
Er wordt gevraagd een busbaan in beide richtingen op de A12 mee te nemen in het onderzoek, minstens 
tot aansluitingscomplex 12 te Berendrecht en eventueel tot aansluitingscomplex 11 te Zandvliet. Er wordt 
ook benadrukt om de A12 niet verder te verbreden en als harde grens van het havengebied te 
beschouwen. Indien een verbreding noodzakelijk is, dient deze voorzien te worden aan de zijde van de 
haven. 
 
Een aantal reacties vragen om ook de mogelijkheid te onderzoeken de A12 ondergronds aan te leggen 
ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet. Er wordt gevraagd kansen voor klimaatadaptieve maatregelen 
ook in de omgeving van de A12 te onderzoeken. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerde onderzoek zal nagegaan worden of een aantal aansluitingscomplexen 
geoptimaliseerd kunnen worden. Onderzoek zal uitwijzen wat de optimalisatiemogelijkheden zijn, en dus 
of een Hollands Complex thv Ekeren kan volstaan inzake capaciteit. Er zal tevens onderzocht worden 
welke kansen deze optimalisaties bieden (bv. in afstemming met de Structuurschets Berendrecht-
Zandvliet-Lillo). Het compacter aanleggen van het knooppunt R1/E19/A12 indien er geen A102 wordt 
aangelegd, wordt niet voorzien in het onderzoek.  
 
In ieder alternatief wordt een busbaan op de A12 voorzien in beide richtingen, vanaf de Nederlandse 
grens tot de aansluiting met de R1. Onderzoek zal uitwijzen wat de potenties van deze busbaan zijn. Er 
zal binnen het project rekening worden gehouden met de bepalingen van het GRUP Afbakening 
Zeehavengebied. Het is echter niet omdat de grens van de Haven hier ligt, dat het onmogelijk is om de 
A12 uit te breiden naar het oosten. De effecten van alle situaties zullen onderzocht worden en 
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meegenomen worden in de afweging. De aansluiting van de A12 op de R2 maakt deel uit van de 
referentiesituatie en wordt dus mee onderzocht binnen De Nieuwe Rand.  
 
Het verdiept aanleggen van de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet maakt deel uit van het 
onderzoek en werd als dusdanig reeds beschreven in de AON. Waar nodig zal dit verder tekstueel 
toegevoegd worden. Tot slot zal het onderzoek uitwijzen welke vormgeving van op- en afrittencomplex 
kan werken (Hollands Complex dan wel een andere vormgeving), onder andere voor 
aansluitingscomplex 15 te Ekeren. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking ivm uitvoeringsvariant van de A12 (in tunnel) ter hoogte van Berendrecht 

en Zandvliet; 
 Opnemen Structuurschets Berendrecht-Zandvliet-Lillo in onderzoeksaspect 29 (relatie met en 

afhankelijkheid van lopende planprocessen). 

Categorie 8 – Nx  
Categorie 8a – Algemeen  

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
De impact van de Nx wordt enkel geëvalueerd in scenario’s waarin de 
aanbouw van de A102 wordt opgenomen. Tegelijkertijd stelt de AON ook 
duidelijk dat de realisatie van de Nx los staat van de realisatie van de A102. 
BBL vraagt zich af hoe een weloverwogen keuze m.b.t. de Nx kan 
worden gemaakt als de impact niet ten volle is geanalyseerd. 

93 

De Nx wordt eigenlijk volledig op het grondgebied van de gemeenten 
Stabroek en Kapellen gerealiseerd maar zal ook zorgen voor een 
ontlasting van de Leugenberg (N114) en de Kapelsesteenweg (N11) 
hetgeen bijdraagt tot de leefbaarheid van de omgevende kernen, zijnde 
Hoevene, Stabroek, Kapellen en Ekeren. We stellen echter vast dat de Nx 
alleen wordt meegenomen in één van beide verbindende scenario’s. 
Op die manier krijgt men wel een beeld van het maximale gebruik van de 
Nx maar wordt de impact van de Nx op de A12 in de andere scenario’s 
niet onderzocht. 

A21 

Eventuele nieuwe infrastructuur moet afgestemd worden met andere 
initiatieven. De mobiliteitsimpact van geplande werken moet voor een 
ruime regio worden onderzocht. Een Nx zou bijvoorbeeld ook voor 
problemen en congestie zorgen in de gemeenten meer noordelijk. We 
hebben de indruk dat dit momenteel niet wordt meegenomen. Het mag 
niet de bedoeling zijn om problemen te verleggen.  

75 

De Nx zal voor een concentratie zorgen van het verkeer in de 
noordoostrand naar de haven en wellicht ook een deel verkeer aantrekken 
dat normaal zuidwaarts rijdt richting E19. Bijgevolg verwachten we dat de 
realisatie van de Nx met een doorgaande A102 of in het scenario zonder 
A102 reeds een toename van het aantal rijstroken op de A12 tussen de 
R2 en Leugenberg (waar men nu reeds overgaat naar 3 rijstroken) 
noodzakelijk kan maken. Deze verwachting steunt niet enkel op de 
fileproblemen op de A12 Noord vandaag de dag, maar ook op de 
resultaten van eerdere doorrekeningen binnen het project Oostelijke 
Verbinding. 

A21 

De gemeente Stabroek en de gemeente Kapellen wensen bijkomend 
onderzoek naar de impact van de 5 verschillende varianten van de Nx 
(zonder Nx, Nx tracé 2 tot 5) op de dorpskernen van Stabroek, Kapellen en 
Hoevenen. Het bijkomend onderzoek aangaande de invloed op de 
dorpskernen van Stabroek, Kapellen en Hoevenen wordt gevraagd voor 
volgende items: 
OA 1 Geluidshinder (pag. B1-1) 
OA 2 luchtkwaliteit (pag. B1-3) 
OA 5 Wandel-en fietsvriendelijkheid (pag. B1-11) 
OA 8 Beleving (pag. B1-23) 
OA 13 Hoofdwegennet (pag. B1-43) 
OA 15 onderliggend wegennetwerk (pag. B1-51) 
OA 16 Verkeersveiligheid (pag. B1-55) 
OA 17 Koolstofbalans (pag. B1-59) 

A11, A13 



   

 

120 
 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
De gemeenten Stabroek en Kapellen zijn van mening dat de keuze van een 
bepaalde variante/tracé van de Nx een fundamentele wijziging van de 
leefbaarheid in de dorpskernen van Stabroek, Kapellen en Hoevenen met 
zich mee kan brengen. Het is dan ook van cruciaal belang dat dit mee 
onderzocht wordt in dit proces. 
Graag onderzoeken of de aanleg van nieuwe infrastructuur (Nx) de 
leefbaarheid van de dorpen die buiten de klimaatgordel liggen niet zal 
hypothekeren. Zo staat op p.30 de effecten op Brasschaat, Schoten en 
Schilde vermeld maar ook o.a. de de effecten op Wuustwezel, Kalmthout, 
… moeten hierbij onderzocht worden 

90 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoners uiten hun bezorgdheid omtrent de plannen met betrekking 
tot de Nx. Er wordt gevraagd of bestaande infrastructuur kan verbeterd 
worden, alvorens nieuwe landbouwgrond wordt ingenomen. Reactie 
wordt ingediend om de specifieke impact op eigen bedrijfsvoering te 
benadrukken. Er wordt gevraagd om rekening te houden met de principes 
van betonstop en behoud van open ruimte. Studies die de impact op 
landbouw in kaart brengen houden onvoldoende rekening met de 
specifieke situaties voor de bedrijfsvoering. Het kan niet voldoende 
benadrukt worden dat de economische gevolgen voor deze bedrijven van 
een in te plannen Nx ook verder in kaart moeten worden gebracht 
vooraleer een beslissing wordt genomen met betrekking tot de ruimtelijke 
impact van nieuwe infrastructuur in de omgeving van dergelijke bedrijven. 
Er wordt benadrukt dat het voor eigen bedrijfsvoering zeer belangrijk is om 
na oogsten terplekke de oogsten te kunnen invriezen (en geen tijd te 
verliezen met wegtransport). Er wordt gevraagd om hiermee rekening te 
houden bij het onderzoeken van de tracémogelijkheden voor de Nx. 

94, 95 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Er wordt aangegeven dat de Nx enkel wordt geëvalueerd in een scenario waarin de A102 eveneens wordt 
aangelegd. Er wordt gevraagd of dit voldoende is om een weloverwogen keuze te maken. Er wordt tevens 
gesteld dat dit onvoldoende is om de impact van de Nx op de A12 in andere scenario’s in te schatten. 
Daarnaast wordt gesteld dat de Nx in ieder geval zal zorgen voor een toename in aantal rijstroken op de 
A12 tussen de R2 en de Leugenberg.  
 
Er wordt bijkomend onderzoek gevraagd voor alle varianten van de Nx op vlak van een aantal 
onderzoeksaspecten (OA1, 2, 5, 8, 13, 15, 16, 17). Een reactie vraagt om te onderzoeken of de aanleg 
van de Nx de leefbaarheid in dorpen buiten de klimaatgordel niet zal hypothekeren (Wuustwezel, 
Kalmthout, …). 
 
Een laatste reactie drukt de bezorgdheid uit omtrent de plannen van de Nx en vraagt om de impact op 
bedrijfsvoering van landbouw in de omgeving grondig te onderzoeken.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Het verkeersmodel zal uitwijzen of het alternatief met Nx grote wijzigingen in verkeersstromen teweeg zal 
brengen. In de eerste plaats wordt gekeken of het verkeer op de grootste assen of gebieden zal 
toenemen/afnemen en in de tweede plaats welke route gevolgd wordt en tot waar de impact reikt. Om 
efficiëntieredenen is het nodig om een selectie te maken van de vele mogelijke infrastructuurcombinaties 
binnen deze studie. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat inzichten die we leren uit een 
modeldoorrekening van een Nx in een scenario met A102 onvoldoende nauwkeurig zijn voor andere 
scenario’s. De inzichten die hieruit volgen, zullen toegepast kunnen worden op andere scenario’s. Hierbij 
zal ook de impact van de Nx op de A12 nagegaan worden en of het noodzakelijk is om bijkomende 
rijstroken te voorzien op de A12. 
 
De effecten van de Nx zullen beoordeeld en afgewogen worden volgens de voorgestelde 
onderzoeksmethodiek en zal aan bod komen in alle onderzoeksaspecten (en dus ook in OA1, 2, 5, 8, 13, 
15, 16, 17).  
 
Het onderzoek voorziet een aantal verkeersmodelleringen om de impact van de aanleg van de Nx goed 
in beeld te brengen. Hieruit zal tevens blijken op welke wegen en in welke gemeenten een effect verwacht 
kan worden. Indien deze effecten zich uiten tot Wuustwezel en Kalmthout zal nagegaan worden wat de 
effecten zijn en indien nodig zullen maatregelen getroffen worden om de impact in deze kernen te 
milderen. De kern van Kalmthout wordt in ieder geval onderzocht binnen de omgeving van de 
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infrastructuurstrook, zodat invloed van infrastructurele aanpassingen binnen De Nieuwe Rand op deze 
kern in beeld zullen worden gebracht. Indien blijkt dat de invloed reikt tot Wuustwezel, kan hier ook 
rekening mee worden gehouden. 
 
Binnen het onderzoeksaspect 23 (impact op en kansen voor landbouw) wordt een 
landbouwimpactstudie (LIS) opgemaakt, waarbij nagegaan zal worden wat de impact is van de 
alternatieven op landbouwgehelen. Op strategisch niveau wordt rekening gehouden met grote 
landbouwgehelen en landbouwclusters (inname, barrièrewerking, …), niet met individuele 
bedrijfsvoering. De opmaak van een LER (landbouweffectenrapport) kan wel als actie in het 
voorkeursbesluit worden opgenomen (bv. voor percelen die doorsneden worden door nieuwe 
weginfrastructuur, in het scenario dat er voor de aanleg van een Nx zou gekozen worden).   
 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen aan de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Categorie 8b – Noodzaak Nx 
 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie:  
Bewoner geeft aan dat de prioriteit moet zijn om mensen op de fiets te 
krijgen in plaats van de Nx aan te leggen en stelt een 
ondertunneld/overdekt fietstraject voor van Stabroek/Kapellen tot op 
de Scheldelaan voor om mensen op een aangename en droge manier te 
laten fietsen. Hierna pas noodzaak Nx evalueren. 

21 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt de noodzaak van de Nx in vraag en stelt dat deze een 
aanzuigeffect zal creëren. Deze zal bijkomend ook leiden tot een 
negatieve impact op landbouw, verkeersveiligheid, open ruimte, 
geluidsklimaat, …. 

53, 107 

Er is een aanzienlijke impact wat betreft ruimtegebruik. Polder 
Ettenhoven-Muisbroek is de laatste open ruimte tussen de dorpskernen 
van  Hoevenen en Stabroek en de A12. Nieuwe infrastructuur zal deze 
ruimte ernstig  aantasten en dat is iets waar wij als landbouwraad niet 
achter kunnen staan. Voor de  gebruikers/landbouwers/beheerders van dit 
gebied betekent de doorgesneden ruimte veel omrijden en verlies aan 
efficiënt gebruik van percelen.  

104 

Een Nx door de polder Ettenhoven  - de laatste open ruimte tussen de 
dorpskernen van Hoevenen en Stabroek en de A12- zal hoe dan ook een 
aanzienlijke impact hebben wat betreft ruimtegebruik en vormt een 
visuele en fysieke barrière.  Hierdoor zal het bezoek aan, de rust in en de 
beleving van het vlakke polderlandschap eerder afschrikken dan 
uitnodigen. Dit druist in tegen het principe om open ruimtes te 
vrijwaren. 

51 

De lokale bedrijfsgilden behartigen de belangen van de lokale land- en 
tuinbouwers uit hun gemeenten. Vanuit die hoedanigheid wensen wij 
vanuit deze structuren te reageren met onderstaande input omtrent het 
alternatievenonderzoek van de nieuwe rand. Dit is een aanvulling op wat 
we en een aantal lokale landbouwers ook al in de werkbanken en 
infomomenten hebben ingebracht.  In de strategische visie van het 
beleidsplan ruimte Vlaanderen staat als doelstelling het terugdringen van 
het bijkomend ruimtebeslag en ontharding. Bijkomend zijn er de 
voorwaarden rond de algemene betonstop, die door alle overheden 
worden opgelegd. Een eerste en belangrijk startpunt moet bij alle 
mobiliteitswerken zijn om geen nieuwe infrastructuur aan te leggen. In de 
rest van project wordt veel aandacht besteed aan omgevingskwaliteit, 
leefkwaliteit en open ruimte met ontharding. Bovendien wenst men elke 
vorm van extra infrastructuur te compenseren in koolstofopslag of bos. 
Het ondoordacht aansnijden van extra ruimte voor nieuwe 
infrastructuur (Nx) is totaal onaanvaardbaar in zeer waardevol, 
herbevestigd agrarisch gebied. 

75 

1. De N111 en de N114 doorkruisen onze dorpskernen waar al het 
doorgaand verkeer vanuit Kalmthout, Essen, Kapellen, 

A11, A13 
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Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Wuustwezel,…richting haven en A12 door wordt geloodst.  De twee 
assen zijn volledig oververzadigd met wagens en vrachtverkeer. Het 
aanschuiven beperkt zich niet meer tot de spitsuren. Bovendien is de 
combinatie van de 5 grote scholen, op grondgebied van Stabroek, met 
in totaal 3500 leerlingen niet compatibel met het doorgaand verkeer 
(inclusief vrachtwagens).   

2. Door de ingrepen in de mobiliteit in het noorden van Antwerpen zal 
het verkeer op de N111 en N114 alleen maar toenemen. Het is te 
verwachten dat de versterking van A12 en de Ring R2 een belangrijke 
impact gaan hebben op het onderliggende wegennet. Het is te 
verwachten dat doorgaand verkeer vanuit Kalmthout, Essen, 
Kapellen, Wuustwezel,… de voorkeur gaan hebben om via de nieuwe 
verbinding richting Liefkenshoektunnel zijn weg te zoeken. Naast de 
A12 ten zuiden van Indaver/Amoras, wordt een nieuw logistiek park 
Schijns aangelegd. Onderdeel van deze aanleg is een nieuw 
verkeersknooppunt op de A12, ter hoogte van deelgemeente Hoeven, 
zoekzone Smalle Weg en Dijkstraat. Dit nieuwe op- en afrittencomplex 
zal een aanzuigeffect hebben op verkeer naar de A12 en de haven.  

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties stellen de noodzaak voor de Nx in vraag. Eén reactie stelt voor om eerst te investeren 
in een goede fietsverbinding vanuit Stabroek naar de haven en stelt voor deze te overdekken. Andere 
reacties halen aan dat de Nx een aanzuigeffect gaat creëren en op verschillende vlakken voor overlast 
zal zorgen. De aanleg van de Nx druist in tegen het principe om open ruimte te vrijwaren, heeft een 
aanzienlijke impact op ruimtegebruik en is onaanvaardbaar in waardevol, herbevestigd agrarisch gebied. 
 
Een andere reactie benadrukt de noodzaak van de Nx, omdat de N111 en N114 reeds volledig verzadigd 
zijn en potentieel meer hinder zullen ondervinden omwille van ingrepen op vlak van mobiliteit ten noorden 
van Antwerpen. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het geïntegreerde onderzoek zal onderzoeken wat de effecten zijn van de aanleg van de Nx en eveneens 
wanneer de Nx niet wordt aangelegd. Dit onderzoek omvat niet alleen effecten op vlak van mobiliteit, 
maar evenzeer op vlak van geluid, lucht, open ruimte, natuur, …. De Nieuw Rand stelt zowel ambities op 
vlak van mobiliteit als op vlak van leefkwaliteit en klimaatrobuustheid. Indien de Nx wordt aangelegd, 
dienen deze ambities ook te worden gerealiseerd. Een oplossing die leidt tot een achteruitgang van 
bijvoorbeeld leefkwaliteit, wordt niet beschouwd als een goede oplossing en zal bijkomende ingrepen 
moeten voorzien ter verbetering.  
 
Wat betreft de fietsverbinding is de oost-west fietsverbinding vandaag onvoldoende en zijn er potenties 
ter verbetering. Belangrijke barrières zijn momenteel de A12 en het kanaaldok. Het is evenwel niet 
wenselijk deze fietsverbinding te realiseren in één lange, overdekte tunnel omwille van fijnmazigheid van 
het netwerk (hoe aantakken op andere fietsroutes?), de kostprijs, veiligheid, impact op ecologische 
verbindingen, …. Dit neemt niet weg dat onderzocht zal worden hoe het fietsnetwerk versterkt kan worden 
met een oost-west verbinding, met focus op het wegwerken van de barrièrewerking van de A12. Binnen 
het project van de 2de Tijsmanstunnel wordt ook reeds een fietsverbinding voorzien onder het kanaaldok. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen aan de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Categorie 8c – Tracéalternatieven Nx 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Is het daarom niet beter om een aantal bestaande wegen te verbreden 
(ik denk aan de Waterstraat in Stabroek, waar ik zelf woon). Maak hier 
twee rijvakken en een apart fietspad (perfect mogelijk qua ruimte) 
waardoor verkeer vlotter passeert zonder door de dorpskern te moeten.  

12 

Waarom wordt er voor de realisatie van de Nx enkel nog gekeken naar 
Hoevense Polder ? Is er geen mogelijkheid om een verbinding te 
realiseren via Danckerse weg – Konijnendreef – Steenhovenstraat – 
ASC 12 Berendrecht ? Door een optimalisatie van dit wegennet zou er al 
veel verkeer de dorpskern van Stabroek kunnen vermijden. Zonder al te 

20 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
veel impact op de nog weinig resterende landbouwgronden in dit 
poldergebied! 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt een alternatief tracé voor de Nx voor: 
Ondertunneling van de N111 ter hoogte van Schans Smoutakker en 
laten uitmonden ter hoogte van de firma Aertssen. Een bijkomende 
mogelijkheid is om het verkeer van en naar de N111 Klinkaardstraat, reeds 
vroeger in te tunnelen, voor het kruispunt met de N11 en ter hoogte van 
Schans Smoutakker het verkeer van en naar Putte mee in de 
ondertunneling te laten invoegen, of uitvoegen. Vermoedelijk zal dan het 
kruispunt N111, N11 een herziening kunnen gebruiken.  

23 

De aanleg van een infrastructurele Nx zal een grote impact hebben op het 
gebied. Een ondertunneling van het Hoogeind, de Dorpstraat en een 
deel van het Laageind voor het doorgaand verkeer in Stabroek heeft zo 
goed als geen impact op alle facetten die vernoemd worden voor het 
onderzoeken van de verschillende tracés.  Deze mogelijke oplossing voor 
de verkeersproblematiek in Stabroek dient zeker- als veruit de beste 
oplossing- mee onderzocht te worden.  

51, A18 

Wat met het steeds zwaarder worden landbouwverkeer, als men kijkt wat 
voor mastodonten, door de Kleine Molenweg rijden (2e smalste straat van 
Stabroek) is dit niet te verantwoorden naar jullie vijf thema’s toe. Tijdens 
het bekend maken van de plannen voor de Opstalvallei, had ik reeds een 
oplossing voor handen, die voor alle partijen voordeel had. Een parallelle 
weg naast de berm van de A12 kant landbouwgronden, dezelfde route 
die wordt gevolg door de Epic wielerkoers voor profs. Mits enkele 
aanpassingen en een klein beetje goede wil is dit perfect mogelijk. 

25 

Het vroegere tracé ten noorden van Stabroek was op geen enkel plan 
terug te vinden terwijl er vroeger een zoekzone voor voorzien was.  
Waarom is deze zoekzone niet weerhouden? 

51, A18 

Samenvatting van de reactie: 
Reacties wensen het geschrapte noordelijke tracé terug te laten 
opnemen als te onderzoeken tracé. 

72 , 75 

Zoals nu gepland parallel met Waterstraat eindigt deze weg op de N11. T-
kruispunt en dan moet al dit verkeer naar links of naar rechts om dan iets 
verder terug naar links of rechts de N112 respectievelijk de N111 op te 
draaien. 
Het ware  beter als deze weg er dan toch moet komen deze te laten 
aansluiten op de KMO-zone Starrenhof en men kan dan via de 
Starrenhoflaan rechtstreeks de N112 op normaal kruispunt om te bouwen 
tot rotonde. 
Deze oplossing kost ook minder omdat er al 700m wegenis ligt en er 
minder openbare ruimte ingenomen wordt. 

53 

Aansluiting van de tracés in de KMO zone. Dit zal zorgen voor een 
overbelasting van het kruispunt Kapelsesteenweg. Beter aansluiting 
verderop naar Putte voorzien, ook betere verdeling doorstroming naar 
Klinkaert 

11 
 

Wij zijn in de eerste plaats fan van een goed draaiende economie en 
nemen daar graag aan deel. Daarvoor is een goede infrastructuur 
noodzakelijk. Het is opvallend dat er tijdens de wegenwerken minder 
hinder was dan nu. Dat was vooral omdat er een vlotte lus was via het 
Oud Broek. Zeer efficiënt. Of is de Nx een beter alternatief? 

109 

Tijdens het huidig openbaar onderzoek circuleren nog andere Nx 
tracés met meer ruimtelijke impact op het landbouwgebied. De 
indieners van deze plannen hebben zeer nauwe banden met de 
beleidsmakers van dit dossier. Met deze werkwijze is het vertrouwen in 
een normaal democratisch verloop van dit proces sterk geschonden. 

75 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie stelt een gebiedswijde oplossing voor, waarvoor doorgaand 
verkeer naar de A12 kan gespreid worden over de wegen N111 en 
N122, die hiervoor ondertunneld dienen te worden. Op overige assen 
tussen de A12 en N11 dienen kleine ingrepen toegepast te worden. 

78 
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Inhoud van de opmerkingen 
De reacties formuleren allen een alternatief tracé/alternatieve oplossing voor de Nx.  
a) Verbreding van de Waterstraat om verkeer vlotter te laten passeren, in plaats van de aanleg van de 

Nx; 
b) Verbinding realiseren via Danckerse Weg – Konijnendreef – Steenhovenstraat – aansluitingscomplex 

12 te Berendrecht; 
c) Ondertunneling van het Hoogeind, de Dorpstraat en het Laageind voor doorgaand verkeer (= 

ondertunneling van de N111 ter hoogte van Schans Smoutakker tot firma Aertssen); 
d) Parallelle weg langsheen de berm van de A12 kant landbouwgronden (voor het landbouwverkeer); 
e) ‘noordelijk tracé’ uit voormalige plan-MER; 

Er wordt voorgesteld om tracéalternatief 3 te laten aansluiten op de KMO-zone (en niet op de N11). Eén 
reactie stelt dat er minder hinder was tijdens de wegenwerken en vermeldt dat dit te wijten zou zijn aan 
een vlotte lus via het Oud Broek. Een andere reactie verwijst naar een Nx tracé dat als omleidingsweg 
fungeert (f). Eén reactie stelt voor om zowel de N111 als de N122 te ondertunnelen zodat deze gebruikt 
kunnen worden om doorgaand verkeer naar de A12 te leiden. Op overige assen dienen lokale ingrepen 
voorzien te worden. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De voorgestelde alternatieven worden als volgt meegenomen/niet meegenomen: 
a) Ruimtelijke impact zal groot zijn, zeker waar de Waterstraat aansluit op bv. ’s Hertogendijk. 

Daarnaast is de Nx bedoeld als doorgaande verbinding, wat veel autoverkeer in woonstraten zou 
betekenen en niet te verzoenen is met de doelstellingen en ambities ivm leefkwaliteit. Dit voorstel 
wordt beschouwd als niet-redelijk alternatief. De optimalisatie van de Waterstraat kan ingepast 
worden in het Nx plus alternatief; 

b) Er zijn op heden geen argumenten om dit alternatief als onredelijk te beschouwen. Dit alternatief 
wordt toegevoegd als tracéalternatief voor de Nx;  

c) Een geboorde tunnel ter hoogte van de N111 is niet aangewezen, gezien deze diep dient te liggen, 
en bijgevolg lange aanloophellingen heeft. De geboorde lengte zal hierdoor beperkt zijn en 
kosten/baten niet te verantwoorden. Een tunnel zal dus aangelegd dienen te worden via cut & cover. 
Dit betekent een grote impact gedurende een aantal jaren, waarbij de N111 volledig zal moeten 
worden opengebroken. Dit terwijl het een drukke woonstraat is en er ook scholen en handelaars 
langs deze as zijn gelegen. Een aantal woningen zullen onteigend moeten worden, bijkomend zullen 
er maatregelen moeten getroffen worden om de woningen toegankelijk te houden tijdens de werken, 
die mogelijks leiden tot bijkomende ruimte-inname. Het alternatief lijkt weinig kansrijk maar kan op 
heden niet beschouwd worden als onredelijk alternatief en zal bijgevolg meegenomen worden in het 
onderzoek.   

d) De Nx zou vooral dienen om een verbinding te maken tussen de N11 en A12, met minimale impact 
op de leefbaarheid van de woonkernen Stabroek en Hoevenen. Met enkel een parallelle weg naast 
de A12 wordt deze verbinding niet gerealiseerd. Bovendien zit het verbeteren van de routes voor 
landbouwverkeer niet binnen de scope van dit project. 

e) Er zijn op heden geen argumenten om dit alternatief als onredelijk te beschouwen. Dit alternatief 
wordt toegevoegd als tracéalternatief voor de Nx;  

f) Er zijn op heden geen argumenten om dit alternatief als onredelijk te beschouwen. Dit alternatief 
wordt toegevoegd als tracéalternatief voor de Nx. Dit alternatief stemt tevens overeen met de lus via 
Oud Broek die mogelijk was tijdens de werken en wordt dus onderzocht als alternatief. 

De suggestie met betrekking tot het ondertunnelen van zowel de N111 en N122 wordt reeds vervat in de 
AON. Een ondertunneling van de N111 wordt reeds onderzocht (zie puntje c), een ondertunneling van de 
N122 komt grotendeels overeen met tracé 3 uit de AON. Voor de tracéalternatieven van de Nx zal tevens 
onderzocht worden of deze in tunnel kunnen worden aangelegd. Het gecombineerd aanleggen van beide 
tunnels kan onderzocht worden indien blijkt uit het mobiliteitsonderzoek dat de aanleg van één van de 
voorgestelde alternatieven niet voldoet.  
 
Een eerste vraag die beantwoord dient te worden, is of de Nx dient te worden aangelegd. Daarna zal 
gekeken worden naar welk tracéalternatief hiertoe de voorkeur draagt. Pas daarna kan gekeken worden 
om de voorgestelde tracéalternatieven verder te verfijnen, bv. door het al dan niet laten aansluiten door 
de KMO-zone.  
 
Het is belangrijk om alle mogelijke alternatieven van de Nx gelijkwaardig te onderzoeken. Er zijn 
alternatieven ingesproken zowel uit de inspraakreacties en tijdens infomomenten. Alle alternatieven 
worden onderzocht ifv hun mobiliteitsoplossend vermogen. 
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Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Opnemen van extra tracéalternatieven voor de Nx (b, c, e, f); 
 Opnemen van niet-redelijke alternatieven voor de Nx in bijlage 4 (niet-redelijke infrastructurele 

bouwstenen) (a); 
 Omwille van het aanreiken van een aantal extra tracéalternatieven, komen we tot een grote set aan 

tracéalternatieven. Ook het ‘Nxplus’ alternatief, waarbij geen Nx wordt aangelegd, bevat nog veel 
variatie (zie ook categorie 8d). Het verdere onderzoek zal getrapt worden aangepakt: In een eerste 
stap worden de ingesproken alternatieven voornamelijk vanuit mobiliteitsoogpunt verder 
bestudeerd. Eens voldoende kennis vergaard, wordt een tussentijdse trechtering ingevoegd, waarna 
een set aan kansrijke alternatieven zal overblijven. Met deze kansrijke alternatieven zetten we het 
onderzoek verder zoals beschreven in de AON. Dit zal zo beschreven worden in hoofdstuk 2 (§2.3.5) 
van de AON. 

 

Categorie 8d – Maatregelen onderliggend wegennet  
Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner vat samen welke documenten reeds werden aangeleverd: 
Stukken hierbij ingediend per mail/bijsluiters, ter opname in AON en 
onderzoek Volgende stukken dienen wij in n.a.v. Publieksraadpleging 
20/9/22:  
1. Deze Nota (bijsluiter1), inhoudend  

a. Oplossing ‘Verbinding Combi tunnelvariant (Duo-Gateway 
GN11x)  + lokale ingrepen’ inclusief bijgevoegde slide in bijsluiter0;  

b. Inputs (aanmerkingen, toevoegingen) op huidige versie AON 
september 2022  
De in Par A  voorgestelde Nx-plus Tunnel+Combi-variant dient 
onderzocht worden als apart Alternatief: een NulPlus-alternatief 
i.p.v. nulalternatief, zoals door ons meermaals schriftelijk 
aangebracht.  Dus NIET ENKEL een onderzoek “mét Nx” (1-wegs) 
en “zonder Nx” (nulalternatief).  

2. Complementaire documenten, namelijk – doc Studie NxPlus juni2021, 
v3 (bijsluiter2) – doc Nota Implementatie lokale ingrepen juli2022, v1 
(bijsluiter3) – doc Nota werkbank 30/11/21, punten onder A, B en C 
(bijsluiter 4) – mail 28 juni 2022 

3. NOTA ivm Werkbank HT (Cpov) van 30/11/2021, deelproject 
N11/A12. Opgemaakt i.s.m. vertegenwoordigers van Landbouw Gilde, 
Lenora, Fietsersbond, NixNx, NxPlus (*) Datum: 6/1/2022 Doel van 
deze nota – Rechtzetting formuleren en verduidelijkingen toevoegen 
op enkele punten in verslag van WB30/11/21. – Inbreng leveren voor 
Onderzoeksfase ivm onderzoek én voor implementatie van 
Alternatieven voor Nx. Scoop inhoudelijk  Deze nota integraal 
opnemen in het Cpov (Mural) én in startnota van Onderzoeksfase 
Cpov. 

78 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner verwijst naar de nota ‘Nxplus’ versie c. Deze nota beoogt de 
implementatie van de NxPlus-variant, waarbij er simultaan het scheiden 
en verwerken van doorgaand en lokaal verkeer wordt voorzien en open 
ruimte wordt gevrijwaard. Er wordt verwacht dat deze NxPlus variant 
volwaardig onderzocht wordt als alternatief (bijkomend aan een 
alternatief met Nx en zonder Nx (=nulalternatief)).  

78 

De voorstellen van de burgerbewegingen om de bestaande 
verkeersinfrastructuur te optimaliseren zijn niet opgenomen in de AON.  
Als we het “niet-aanleggen” van een Nx een kans willen geven, dan 
moeten de voorstellen van de burgerbewegingen zeker opgenomen 
worden in het onderzoek. Ik mag hopen dat de overlegmomenten  die we 
hierover reeds hadden in juni en september 2022  tot resultaten zullen 
leiden. 

72 

Wij stellen vast dat de alternatieven voorgesteld op de 
werkvergadering van 5 september – Gemeentehuis Stabroek niet zijn 
opgenomen in de nota. Deze voorstellen verwezen naar o.a.: 

79 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
 Aangepast rijgedrag tijdens de spits met toepassing van een “eerst 

komen-eerst gaan” concept. Dit concept wordt, tijdens de spits, al 
geruime tijd toegepast in deelgemeente Hoevenen. Zowel aan 
Kerkstraat/Frans Ooms Plein, Molenstraat/Markt als Antwerpse 
Steenweg/Plasstraat wordt, tijdens de spits, voorrang afgestaan en 
ritst men in.  

 Verkeerslichten op knipper tijdens de spits. Waarnemingen in 2012 
hebben aangetoond dat er, bij problemen tijdens de inrichting van de 
verkeerslichten aan Laageind/Abtsdreef, bij “lichten op knipper” er 
helemaal geen ochtend file was in Stabroek.  

 Onderzoek naar meer ronde punten. Hierbij wordt verwezen naar de 
hoge mate van efficientie van de ronde punten aan Klein 
Heiken/Antwerpse Steenweg. 

Naast bovenvermelde voorstellen wensen wij in het AON opgenomen te 
zien: 
 Herstellen van de mogelijkheid om aan Dijkstraat de oprit naar de 

A12 richting Antwerpente nemen – zie “Tracé Herstel” van de Nixnx 
burgerbeweging.  

 Openstellen, met toegewezen badges, van Danckerse Weg tijdens 
de spits. 

79 

Mijn ideeën om de overlast te beperken zijn : 
a) terug deftige op- en afrit op Havenweg A12 te Hoevenen en Ekeren 

Leugenberg; 
b) fietstunnels onder A12 voor mensen die in de haven werken zodat 

deze niet rond hoeven te rijden (als het sneller met de fiets gaat dan 
met de wagen is de keuze ook snel gemaakt); 

c) fietstunnel onder kanaaldok alle grote chemiebedrijven bevinden 
zich nu op een soort eiland dat enkel voor fietsers te bereiken is via de 
lillobrug die meer niet werkt dan wel en een fietsbus waar je ook al ver 
voor moet rijden om deze te kunnen nemen. Misschien is het te 
overwegen om het traject te verlengen naar de park en ride aan het 
terrein van Aertsen in Stabroek. 

d) doorgaand vrachtverkeer verbieden in Stabroek Kalmthout 
Kapellen richting Nederland hebben zij de mogelijkheid om via de A12 
Bergen op zoom en Breda te rijden. Momenteel is er op de N111 
enN112 geen viapassheffing (niet dat dit iets uitmaakt kosten worden 
integraal doorgerekend). 

e) rondpunt realiseren aan winkelcentrum picoloplein te Stabroek 
zodat het verkeer vlotter doorstroomt. Dit is misschien niet nodig als er 
terug een afrit komt in Hoevenen, dit verkeer zal dan alvast Stabroek 
mijden 

53 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt voor om de N122 (door de industriezone) te verlengen met 
noodzakelijke ingrepen om natuurgebied Het Rood te beschermen. 

107 

Waarom de Kleine Molenweg en de Grote Molenweg te Stabroek niet 
enkel richtingsverkeer maken. Eén richting naar Dorpstraat en in de 
andere straat richting Hoevenen. 

25 

De verkeerslichten die er nu geplaatst zijn , zijn totaal verkeerd 
afgeregeld. De wachttijd van de lichten aan de kruispunten Grote 
Molenweg en Kleine Molenweg is veel te lang, en de tijd dat het groen is 
veel te kort. Het verkeerslicht aan de Abtsdreef kan dit niet alleen 
verwerken met deze tijdsinstelling. Een betere verdeling van deze 
tijdsduur dringt zich op. 

25 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner verwijst naar voorgestelde ingrepen omtrent de Nx (andere 
ingrepen dan realisatie Nx) en stelt voor om met deze maatregelen te 
starten en deze te evalueren. Deze maatregelen zouden minder kosten. 

25 

Rond punt vliegveld Hoevenen – Ettenhoven – Rijstraat verbreden 
zou al een groot verschil maken  

11 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Tijdelijke verbeteringen N111  
Sinds de heraanleg van de Dorpsstraat zijn de verkeerslichten anders 
afgesteld. Hierdoor gaat het verkeer nog moeizamer dan ervoor. Het lijkt 
dat er aan de lichten met het kruispunt Dorpsstraat – Kleine Molenweg een 
te hoge frequentie is, om de 30 seconden verspringen de lichten waardoor 
het verkeer vooral veel stil staat. Zou het geen verbetering zijn om de tijd 
groen langer te maken voor de hoofdbaan (Dorpsstraat). Een 
bijkomend middel is het herconfigureren van de sensoren in de weg 
zodat de zijwegen enkel groen worden wanneer er effectief wagens staan, 
of voetgangers/fietsers op de knop drukken om over te steken. 

69 

Graag onderzoek naar welke aanpassingen er genomen moeten om 
sluipverkeer uit de woonkernen/-gebied te bannen. Zie cijfers afkomstig 
van tellingen uit het project “Straatvinken”. 

83 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties stellen allen andere ingrepen voor om de verkeerssituatie te Stabroek/Kapellen te verbeteren 
zonder de realisatie van de Nx. Een eerste aantal reacties verwijzen naar voorstellen zoals geformuleerd 
door verschillende burgerbewegingen. Er wordt gevraagd deze voorstellen te implementeren en een 
‘NxPlus’ alternatief als volwaardig alternatief te onderzoeken. Er wordt tevens gevraagd om een aantal 
elementen mee te nemen, waaronder het ‘eerst komen eerst gaan’ principe, verkeerslichten op knipper, 
onderzoek naar meer ronde punten. Daarnaast worden nog andere concrete voorstellen geformuleerd.  
 
Reactie op de opmerkingen 
Met betrekking tot de Nx zullen er in het geïntegreerde onderzoek verschillende alternatieven onderzocht 
worden. Er wordt een alternatief mét Nx onderzocht, waarbij verschillende tracéalternatieven mogelijk 
zijn (zie ook categorie 8c), er wordt een alternatief zonder Nx en zonder verdere ingrepen onderzocht (d.i. 
de referentiesituatie) en er wordt tevens een ‘NxPlus’ alternatief onderzocht, waarbij er geen Nx wordt 
aangelegd maar er wel andere optimalisaties of flankerende maatregelen worden voorzien om de 
verkeerssituatie te verbeteren (een zogenaamd nulplus-alternatief). Deze alternatieven worden 
gelijkwaardig onderzocht. De flankerende maatregelen die onderzocht zullen worden in het studiegebied 
rond de Nx-tracés zijn bewust niet specifiek geformuleerd in de AON. Er is bijkomend onderzoek 
noodzakelijk naar wat de invulling van deze maatregelen zou kunnen zijn om te komen tot een volwaardig 
‘NxPlus’ alternatief. De voorstellen die reeds werden geformuleerd door de burgerbewegingen en 
bijkomende voorstellen in kader van de publieke raadpleging van de AON kunnen hier onderdeel van 
uitmaken. Het “eerst-komen-eerst-gaan” concept zal echter niet meegenomen worden omdat dit niet 
conform de verkeerswetgeving is. Ook een vervollediging van het complex te Hoevenen en Leugenberg 
zoals deze nu zijn in de huidige situatie wordt niet meegenomen omwille van verkeersveiligheid, gezien 
de korte afstand zijn de weefzones onvoldoende met grote impact op verkeersveiligheid.  Het complex 
Hoevenen zal worden geschrapt en worden vervangen door  het aansluitingscomplex van Logistiek Park 
Schijns (in de referentiesituatie zijn dezelfde bewegingen mogelijk zoals vandaag de dag via het complex 
Hoevenen) Het complex Logistiek Park Schijns en Leugenberg zullen worden verbonden via een 
parallelweg. Dit is veiliger dan twee complexen die kort op elkaar volgen. De fietstunnel onder het 
kanaaldok maakt geen deel uit van voorliggend project (is onderdeel van de 2e Tijsmanstunnel). Wel zal 
binnen De Nieuwe Rand nagegaan worden hoe hier best op kan aangesloten worden vanuit de andere 
zijde van de A12. 
 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
Omwille van het aanreiken van een aantal extra tracéalternatieven, komen we tot een grote set aan 
tracéalternatieven. Ook het ‘Nxplus’ alternatief, waarbij geen Nx wordt aangelegd, bevat nog veel variatie 
(zie ook categorie 8d). Het verdere onderzoek zal getrapt worden aangepakt: In een eerste stap worden 
de ingesproken alternatieven voornamelijk vanuit mobiliteitsoogpunt verder bestudeerd. Eens 
voldoende kennis vergaard, wordt een tussentijdse trechtering ingevoegd, waarna een set aan kansrijke 
alternatieven zal overblijven. Met deze kansrijke alternatieven zetten we het onderzoek verder zoals 
beschreven in de AON. Dit zal zo beschreven worden in hoofdstuk 2 (§2.3.5) van de AON. 
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Categorie 9 – Klimaatgordel 
 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
De klimaatgordel moet concreter uitgewerkt worden. Graag concreet 
aangeven welke compensaties volgt op welke verstoring en op welke 
termijn. 

90 

In het algemeen merkt de deputatie op dat de nota in de klimaatgordel 
acties opneemt die al gepland zijn in kader van andere projecten, van 
bijvoorbeeld ANB of Natuurpunt. Tegelijk dienen er een aantal acties ter 
compensatie om de negatieve effecten van het infrastructuurproject te 
milderen. Er dient over gewaakt te worden welke acties men aanduidt als 
compenserende maatregelen. Wanneer zulke projecten al zullen 
plaatsvinden zonder realisatie van de Nieuwe Rand, kunnen die 
waarschijnlijk niet worden beschouwd als compensatie. Projecten die wel 
in het dossier zitten en eerder uitgevoerd zijn dan de infrastructuurwerken, 
zouden dan weer best wel tot de compensatie kunnen behoren.  
Bijvoorbeeld zal men wellicht moeten zoeken naar compensatie voor het 
bijkomend ruimtebeslag, vanuit de doelstelling om tot 0ha bijkomend 
ruimtebeslag te komen. Of zo zouden geplande bosuitbreidingen niet 
gebruikt kunnen worden voor de CO2-balans van het project. De Nieuwe 
Rand zal moeten aantonen wat en hoeveel ze zelf moeten aanplanten, 
uitbreiden en herstellen om de (negatieve) effecten te compenseren en 
zelf te kunnen opvangen.   
Dit onderscheid is door de focus op de ambities in de tekst en tekeningen 
(nog) niet goed zichtbaar.  

A15 

De Voorkempen is een streek met een hoge natuurlijke en 
cultuurhistorische waarde. Ondanks de nabijheid van de stad, wordt ze 
gekenmerkt door een hoge dichtheid aan natuur-, park- en bosgebieden. 
Maar deze gebieden vallen uiteen in kleinere stukken of liggen soms ver 
van elkaar. Studies, rapporten en wetenschappelijke inzichten 
onderbouwen de ecologische noodzaak van ontsnippering in de 
Voorkempen en brengen mogelijke oplossingen in kaart. GroenRand 
vraagt om in deze gebieden meer aandacht te geven voor veilige 
passages voor dieren. Zo kunnen bijvoorbeeld otters, bevers, reeën, 
boommarters, salamanders, kikkers en zelfs vleermuizen weer veilig 
oversteken. 
Deze dieren krijgen zo meer leefruimte, toegang tot voedsel en 
schuilplaatsen, en ze vinden makkelijker een geschikte partner. Reeds 
jarenlang ijvert GroenRand om in de oostrand van Antwerpen volwaardige 
groene verbindingen te realiseren, dé zogenaamde ontbrekende schakels 
die ook omschreven zijn in het ruimtelijk structuurplan. We kunnen samen 
deze schakels realiseren zodat we tot een volgwaardige 
natuur(klimaat)gordel kunnen komen. 

36 

Ontsnippering en het watercomponent zijn voor ons dus twee 
prioritaire doelstellingen om van de ATG een volwaardige drager te 
maken van de klimaatgordel en het toekomstig Nationaal Park.  

36 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie is het niet eens dat de Antitankgracht aanzien moet worden als 
dragende structuur voor bos en heidestructuur en/of als leef- en 
verbindingsgebied voor de Europese otter en/of voor vleermuizen. Er 
wordt gesteld dat hier geen otters voorkomen en dat dit gebied niet 
gekarteerd is als SBZ. 

96 

In hoofdstuk 6 onder titel ‘Ecologie en Klimaatassen’ (p. 100) ontbreekt de 
visie rond klimaatbos als klimaatas: m.n. bereik (zachte netwerken) van 
klimaatbos via woonkernen, klimaatbos als corridor voor zachte 
mobiliteit, ecologische stapstenen en connecties met 
groengebieden in de woonkernen en districten, inrichting van corridor 
als ventilatie-as of verkoelende as... 

A21 

In hoofdstuk 6 onder titel ‘Wateroverlast’ (p. 90) zet het Klimaatplan 2030 
van Antwerpen in op paraatheid. Volgens de principes van meerlaagse 
veiligheid in het klimaadaptatiebeleid moet men zich behoeden voor 
calamiteiten. Stad Antwerpen is qua wateroverlast extra kwetsbaar op 
de locaties waar het oppervlaktewater wordt overgepompt naar de 

A21 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Schelde. Zo ook rond de Noordgracht en de Polder van Stabroek nabij 
het pompstation Rode Weel. Het klimaatbos dient hier ook rekening mee 
te houden, om zodoende de schade te beperken en het water te 
evacueren naar de groene zones. (simulaties te verkrijgen bij stad 
Antwerpen). 
Indien de (volledige) klimaatgordel toch geïntegreerd wordt in het proces 
van de nieuwe rand formuleren we de volgende bezwaren:  
1) De uitwerking van de klimaatgordel mag geen extra inname van 

landbouwgrond betekenen.  
2) Er moet onderzocht worden hoe men de doelstellingen van de 

klimaatgordel wil halen met behoud en bescherming van het 
landbouwgebied.  

3) Bescherming van het bestaande landbouwgebruik met 
teeltvrijheid en vrijwilligheid van mogelijke maatregelen in kader 
van de klimaatgordel dienen voorop te staan.  

4) Indien men extra inspanningen vraagt van de landbouwsector, bv voor 
koolstofopslag, moet onderzocht worden hoe men de landbouwers 
wil vergoeden 

5) De andere doelstellingen binnen de klimaatgordel 
(netwerkversterking, bebossen, vernatting, waterberging, …) mogen 
niet ten koste gaan van het landbouwgebied. Bescherming en 
versterken van het landbouwgebied moet als primaire doelstelling mee 
voorop staan.   

6) Bij elke andere doelstelling binnen de klimaatgordel moet de 
mogelijke impact op het landbouwgebied in kaart en rekening 
gebracht worden. Bv vernatten, peilbeheer, aangepaste grachten, … 
kunnen allemaal impact hebben op de waterhuishouding van een 
ruimer gebied. Dit moet volledig in kaart worden gebracht en negatieve 
impact op het landbouwgebied moet worden uitgesloten.   

75 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie haalt aan dat voor de klimaatgordel duidelijk uitgewerkt moet worden welke 
compensaties nodig zijn omwille van welke verstoring en op welke termijn.  
Een andere reactie geeft aan dat (nog) niet duidelijk is welke acties vanuit De Nieuwe Rand gepland 
worden in de klimaatgordel en welke opgesomde acties reeds kaderen in andere projecten. De Nieuwe 
Rand moet aantonen wat er door het project zelf aangeplant, uitgebreid en hersteld moet worden. Een 
andere reactie haalt aan dat er moet geduid worden hoeveel ha nieuw bos of bomen er beoogd wordt, om 
de impact van het klimaatbos in functie van hitte-bestrijding en CO2-captatie te kennen. Dit kan bijdragen 
aan de ambities in het Lokaal Energie- en Klimaatpact. 
 
Er wordt gewezen op het potentieel om de groene gebieden rond de klimaatgordel (Voorkempen) te 
ontsnipperen en beter te verbinden en hierbij ook aandacht te hebben voor passages voor dieren. 
Ontsnippering en de watercomponent zijn twee prioritaire doelstellingen.  
 
Eén reactie stelt in vraag waarom de Antitankgracht wordt aanzien als dragende structuur voor bos en 
heide en als leef- en verbindingsgebied voor de otter en/of vleermuizen. Er wordt aangehaald dat voor 
het klimaatbos (de klimaatgordel) de visie ontbreekt voor een klimaatas, met name de link met 
woonkernen, zachte verbindingen, ecologische stapstenen,…. Er wordt een verwijzing gemaakt naar een 
aantal acties en visies vanuit het Klimaatplan van Stad Antwerpen en er wordt gevraagd hier rekening 
mee te houden. 
 
Er worden een aantal aandachtspunten m.b.t. landbouw geformuleerd die van belang zijn bij realisatie 
van de klimaatgordel. Er wordt met name gesteld dat de uitwerking van de klimaatgordel geen extra 
inname van landbouwgrond mag betekenen en niet ten koste van landbouw mag zijn. De mogelijke 
impact op landbouw moet in kaart worden gebracht en indien men inspanning van de landbouwsector 
vraagt, moet deze vergoed worden. 
 
Reactie op de opmerkingen 
In de AON worden met betrekking tot de klimaatgordel reeds een aantal potentiële ingrepen opgesomd. 
Deze kaderen soms in andere projecten, waarbij er nagegaan kan worden of deze binnen De Nieuwe 
Rand sneller gerealiseerd kunnen worden. Het geïntegreerde onderzoek heeft tot doel tot een duidelijke 
taakstelling in de klimaatgordel te komen én aan te tonen dat deze taakstelling gerealiseerd kan worden. 



   

 

130 
 

Hiertoe zullen verschillende acties onderzocht worden en nagegaan worden op haalbaarheid, impact, 
kostprijs, … Indien blijkt dat voorstellen van acties al gerealiseerd worden in kader van andere projecten, 
zullen ze inderdaad geen deel kunnen uitmaken van acties in kader van De Nieuwe Rand. Dit zal het 
onderzoek verder uitwijzen, waardoor dit onderscheid nog niet gemaakt wordt in de AON. 
 
Tijdens het geïntegreerde onderzoek zal een koolstofbalans worden opgesteld zodat in beeld kan worden 
gebracht welke ingrepen noodzakelijk zijn om de niet te vermijden CO2 emissies tegen te gaan. Op dit 
moment kan dus nog niet aangegeven worden hoeveel ha nieuw bos of bomen er geplant zullen worden 
in kader van De Nieuwe Rand. In het onderzoeksaspect ‘afstemming met en afhankelijkheid van lopende 
planprocessen en initiatieven’ (OA29) zal nagegaan worden in welke mate De Nieuwe Rand overige 
visies en processen versterkt dan wel hypothekeert. Indien de realisatie van de klimaatgordel kan 
bijdragen aan de ambities uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact, kan dit als dusdanig beschreven 
worden. De doelstelling van de klimaatgordel betreft het tegengaan van CO2-emissies door opslag in 
bodem en bossen. Hittecaptatie vormt geen doelstelling maar kan een meekoppelkans zijn. Dit kan 
beschreven worden in het onderzoeksaspect ‘gezondheidseffecten’ (OA6) indien van toepassing.  
 
Het beter verbinden van de open ruimtes in de nabijheid van de klimaatgordel vormt onderdeel van het 
voorliggend onderzoek, in kader van de klimaatdoelstellingen. Hierbij kan gedacht worden aan 
ontsnipperingsmaatregelen en kan ook aandacht uitgaan naar passages voor dieren.  De Antitankgracht 
wordt aanzien als dragende structuur voor bos en heide en als leef- en verbindingsgebied voor de otter 
en/of vleermuizen omwille van verschillende redenen. Zo zijn alle forten langs de Antitankgracht 
beschermd als SBZ-gebied, specifiek voor vleermuizen. In de doelstellingen van dit SBZ staat dat de 
verbinding tussen de forten langsheen de Antitankgracht essentieel is. Er zijn daarnaast meerdere 
waarnemingen van (aangereden) otters langsheen de Antitankgracht. In het (nog goed te keuren) 
soortenbeschermingsprogramma voor de otter wordt de Antitankgracht als belangrijk verbindingsgebied 
voor de soort beschouwd en worden hieraan een aantal ontsnipperingsmaatregelen gekoppeld. Tot slot 
is het realiseren van een heideverbinding via de Antitankgracht en het Mastenbos tussen de Kalmthoutse 
Heide en Schietvelden een ambitie van de provincie Antwerpen en het Agentschap Natuur en Bos waar 
binnen dit project rekening mee wordt gehouden.   
 
De zoekzone van de klimaatgordel komt in beeld vanuit de doelstellingen rond het tegengaan van CO2-
emissies. De bouwstenen die gerealiseerd worden in de klimaatgordel, zullen dan ook betrekking hebben 
tot het thema ‘Klimaatrobuuste Rand’. Het is niet de doelstelling om de klimaatgordel als corridor voor 
zachte mobiliteit, … uit te bouwen. Waar mogelijk zal wel gezocht worden naar meekoppelkansen voor 
andere doelstellingen in de klimaatgordel of kan in kader van ontwerpend onderzoek ook onderzocht 
worden welke kansen er zijn om de groenverbindingen door te trekken tot woonkernen, welke 
mogelijkheden er zijn voor zachte mobiliteit, …. Waar de gedefinieerde bouwstenen rond 
Klimaatrobuuste Rand in de klimaatgordel met zekerheid deel uitmaken van het project De Nieuwe Rand, 
kan voor andere bouwstenen of meekoppelkansen die in beeld worden gebracht, nagegaan worden of 
deze al dan niet via een parallel traject kunnen gerealiseerd worden en zodoende geen onderdeel zijn van 
ingrepen in kader van De Nieuwe Rand. Binnen dit onderzoek zal rekening worden gehouden met het 
Klimaatplan van Stad Antwerpen waar mogelijk. 
 
De Nieuwe Rand formuleert een doelstelling met betrekking tot de klimaatgordel, maar formuleert binnen 
deze doelstelling verschillende ambities. Deze ambities hebben ook betrekking tot landbouw, waaronder 
‘het beschermen en vrijwaren van waardevolle landbouwclusters in het projectgebied’. Indien acties 
gerealiseerd worden binnen de klimaatgordel, zal ook aandacht uitgaan naar de ambities m.b.t. 
landbouw en indien een negatief effect verwacht wordt op landbouw, wordt dit tevens in kaart gebracht. 
Er zal nagegaan worden hoe de landbouwsector sterker en klimaatrobuuster gemaakt kan worden om 
een leefbare, rendabele en toekomstbestendige landbouwpraktijk uit te bouwen.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Formuleren van een bijkomende strategie omtrent het sterker en klimaatrobuuster maken van de 

landbouwsector om een leefbare, rendabele en toekomstbestendige landbouwpraktijk uit te zetten. 

 
Categorie 10 – Gebiedsvisie  

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Intermezzo multimodale mobiliteit (p78): In het plan omtrent 
Basisbereikbaarheid zal de sneldienst over de E19 verdwijnen.  Lijkt ons 
belangrijk om deze te behouden in functie van de modal shift, het wordt 
hier ook aangehaald als een potentie voor alle snelwegen.  

A7 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Intermezzo multimodale mobiliteit (p79) + (B2 – 20):  In de haven is ook 
de BASF-bus aanwezig. Apart busvervoer naast I-bus.  Dit werd niet mee 
opgenomen in de lijst. Daarnaast lijkt het ons wel interessant om dit 
vervoer ook open te stellen voor andere gebruikers.  

A14 

Intermezzo multimodale mobiliteit (p80) + (B2 – 20):  legende toevoegen 
aan deze kaart. Nu is het niet duidelijk waarom de HSL-lijn een stippellijn 
betreft.  

A14 

De AON kondigt de opmaak aan van een gebiedsvisie voor de omgeving 
van de infrastructuurstrook alsook van een gebiedsvisie voor de 
klimaatgordel. De inhoud van deze gebiedsvisies is evenwel nog niet 
bepaald. Het is bovendien niet duidelijk wat de link zal zijn tussen de 
gebiedsvisie voor de omgeving van de infrastructuurstrook en de 
beoogde infrastructuurwerken. De AON gaat bovendien voorbij aan de 
compenserende en milderende maatregelen die noodzakelijk zullen 
zijn door de aanleg van de diverse infrastructuurwerken en die zullen 
moeten een plaats krijgen in de omgeving van de infrastructuur. Ook 
inzake de gebiedsvisie voor de klimaatgordel heeft de raad veel 
bedenkingen.  

A26 

Ook de doelstelling inzake het uitwerken van een geïntegreerde 
gebiedsvisie wordt in de AON zeer maximalistisch ingevuld. Naast een 
gebiedsvisie voor de omgeving van de infrastructuurstrook zal ook een 
gebiedsvisie voor de klimaatgordel worden uitgewerkt. Deze 
klimaatgordel is omvangrijk en situeert zich ver buiten de omgeving 
van de geplande verkeersinfrastructuur. Het potentiële plangebied van 
dit complex project wordt op die manier zeer sterk uitgebreid. Bovendien 
stelt de raad vast dat de AON de finaliteit van de gebiedsvisie voor deze 
klimaatgordel nog verder verruimd. De klimaatgordel zal een rol opnemen 
als structuur waarbinnen de CO2-emissies die gepaard gaan met de 
aanleg van de infrastructuur, kunnen opgeslagen worden. Daarnaast 
vermeldt de AON evenwel dat voor de klimaatgordel (ongeacht of er al dan 
niet voor bijkomende infrastructuur wordt gekozen) een gebiedsagenda 
zal worden opgemaakt ‘die moet leiden naar een ‘groenblauwgele’ 
evenwichtige omgeving’. 
Het is voor de raad totaal onduidelijk wat wordt bedoeld met een 
‘groenblauwgele omgeving’ laat staan met een ‘evenwichtige 
omgeving’. Indien de AON de ambitie heeft om duidelijkheid te scheppen 
én transparantie te creëren met het oog op het nemen van een 
voorkeursbesluit voor dit complex project is het alvast geen goede zaak 
dat dergelijke onduidelijke ambities worden geformuleerd. 

A26 

Uitgaande van bovenstaande vaststellingen dringt de raad er op aan dat 
de Vlaamse Regering meer duidelijkheid creëert omtrent de ambitie 
inzake de effectieve realisatie van een aaneengesloten en robuuste 
klimaatbossengordel in functie van de opvang van de CO2-emissies 
van het project. Bovendien dient de finaliteit van de gebiedsvisie voor deze 
klimaatgordel eenduidiger te worden vastgelegd. De raad verwijst in dit 
kader tevens naar par. 3 van voorliggend advies. Bovenstaande leidt er 
bovendien toe dat het potentiële plangebied van voorliggend complex 
project zeer uitgestrekt wordt en bovendien sterk interfereert met het door 
de Vlaamse overheid uitgetekende openruimtebeleid in dit plangebied 
(o.a. versterken van de agrarische en natuurlijke structuur, behoud van de 
erfgoedlandschappen (zie ook deel V van dit advies). 

A26 

De AON formuleert enkel alternatieven voor de weginfrastructuur (en niet 
voor de gebiedsvisie). Om de maatregelen en projecten voor de 
gebiedsvisie vorm te geven hanteert de AON het begrip ‘bouwstenen’. Een 
bouwsteen is – volgens de AON – een opgave (gelinkt aan een specifieke 
plaats, gebied of netwerk) die nodig is voor het bereiken van de ambities: 
‘Bouwstenen vormen zo onderdelen van een breed gebiedsprogramma. 
Hierover moet bijgevolg binnen het complex project een keuze worden 
gemaakt om te komen tot een geïntegreerd en gedragen project’. 
Gedifferentieerd naar de drie thema’s die in de AON worden vastgelegd 
voor de gebiedsvisie formuleert de AON volgende negen ambities: 1. 
Verbeterd leefklimaat, 2. Levendige en aangename publieke ruimte, 3. 

A26 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Gezonde woonkernen in de rand, 4. Aantrekkelijke rand, 5. Naar een 
multimodale bereikbaarheid, 6.verkeersveiligheid, 7. Klimaatadaptatie, 8. 
Klimaatmitigatie en 9. Versterken van de open ruimte in de Rand. De raad 
stelt vast dat de AON een hele reeks bouwstenen benoemd (uitgaande 
van de drie thema’s en de negen ambities). Deze bouwstenen zijn evenwel 
van zeer algemene aard. Voor de ambitie inzake klimaatadaptie 
bijvoorbeeld verduidelijkt de AON dat ‘belangrijke bouwstenen voor 
klimaatadaptieve ingrepen worden gevormd door infiltratiegebieden 
enerzijds (Kapellenbos, Mastenbos, Fort van Merksem, Ertbrugge, …) en 
door bergingsgebieden anderzijds (Vallei Kaartse Beek, Laarse Beek, 
Zwanebeek, Klein en Groot Schijn, vallei Eethuisbeek, vallei Tappelbeek, 
Moerbeek, Grote Merriebeek … ). Bovendien stelt de raad vast – dat zoals 
ook benadrukt wordt in de AON – dat het een niet-limitatieve opsomming 
betreft van mogelijke bouwstenen.   
Naast de gebiedsvisie voor de omgeving van de infrastructuur zal tevens 
een gebiedsvisie voor de klimaatgordel worden uitgewerkt. De inhoud van 
deze gebiedsvisie is nog niet gekend. In de klimaatgordel (die grotendeels 
valt buiten de zone waar de infrastructuuralternatieven onderzocht 
worden) zal worden onderzocht hoe het openruimtenetwerk versterkt kan 
worden met het oog op klimaatmitigatie en -adaptatie. De AON benadrukt 
dat binnen de gebiedsvisie voor de klimaatgordel de klimaatdoelstellingen 
centraal staan. De raad wijst echter op de richtinggevende en bindende 
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en benadrukt dat 
de Vlaamse Regering in het RSV duidelijke doelstellingen inzake de 
afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur formuleerde. Via het 
AGNAS-proces werd een ruimtelijke visie uitgewerkt voor landbouw, 
natuur en bos. Ambities inzake de klimaatgordel dienen dan ook 
maximaal te worden afgestemd met deze doelstellingen van het RSV 
inzake behoud van de open ruimte. 

A26 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties geven tekstuele aanvullingen bij het ‘intermezzo multimodale mobiliteit’ zoals 
opgenomen in de gebiedsvisie.   
Daarnaast worden een aantal bedenkingen geformuleerd met betrekking tot de gebiedsvisie zoals 
aangehaald in de AON. Er wordt gesteld dat het niet duidelijk is wat de link is tussen de gebiedsvisie voor 
de omgeving van de infrastructuurstrook en de geplande infrastructuurwerken. De AON gaat voorbij aan 
de compenserende en milderende maatregelen die noodzakelijk zullen zijn voor de aanleg van 
infrastructuur. Er wordt gesteld dat de doelstelling voor het opstellen van een gebiedsvisie te 
maximalistisch wordt ingevuld, door het voorzien van een gebiedsvisie voor de klimaatgordel. Deze 
klimaatgordel bevindt zich ver buiten de omgeving van de infrastructuurstrook, waardoor het potentiële 
plangebied sterk wordt uitgebreid. Er wordt gevraagd te verduidelijken wat bedoeld wordt met een 
‘groenblauwgele omgeving in evenwicht’.  
 
Er wordt gevraagd dat de Vlaamse Regering meer duidelijkheid creëert omtrent de ambitie inzake de 
effectieve realisatie van een aaneengesloten en robuuste klimaatgordel in functie van de opvang van CO2 
emissies. Deze klimaatgordel interfereert met de doelstellingen vanuit het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen m.b.t. behoud van open ruimte. Deze moeten maximaal op elkaar afgestemd worden.  
 
Reactie op de opmerkingen 
In de plannen van basisbereikbaarheid is de snelbus over de E19 inderdaad niet meer voorzien. Dit wordt 
zo geformuleerd in het Routeplan en wordt als dusdanig overgenomen binnen De Nieuwe Rand. De 
principes van basisbereikbaarheid gaan immers uit van een gelaagd net, waarbij de trein de eerste laag 
vormt. Het is de bedoeling dat trein en bus complementair zijn, en dus op elkaar aansluiten, eerder dan 
elkaar te beconcurreren op dezelfde trajecten. Aangezien de NMBS nog een versterking plant van de 
huidige treinverbinding tussen station Noorderkempen (in Brecht) en Antwerpen, is in 
basisbereikbaarheid ingezet op een frequentieverhoging van de buslijnen die station Noorderkempen 
verbinden met Wuustwezel, Malle en Hoogstraten. De snelbus over de E19 noord verdwijnt dan weer.  
 
De aanwezigheid van de BASF-bussen zullen tekstueel vermeld worden. Deze worden niet opgenomen 
op de kaart, gezien enkel collectief vervoer met gekende routes wordt opgenomen. Deze gegevens zijn 
niet vrij beschikbaar voor het BASF-vervoer. Het openstellen van dit vervoer voor andere gebruikers valt 
buiten de scope van voorliggend project. 
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In de AON wordt een aanzet voor de gebiedsvisie geformuleerd. Deze zal verder verfijnd worden tijdens 
het geïntegreerde onderzoek om te komen tot de finale gebiedsvisie.  In de infrastructuurstrook kan extra 
infrastructuur gerealiseerd worden. Wanneer dat het geval is zullen er mogelijks een aantal milderende 
maatregelen (bv een geluidsscherm) moeten voorzien worden. Daarnaast wordt er onderzocht wat in 
deze strook sowieso (los van de realisatie van extra infrastructuur) een meerwaarde kan zijn (tov de 
huidige situatie)  ifv doelstellingen inzake leefkwaliteit, duurzame mobiliteit,… (bv een fietsbrug).  De 
gebiedsvisie bevat minstens de noodzakelijke ingrepen en maatregelen om te komen tot het beoogde 
ambitieniveau (dit betekent dus ook: milderende en compenserende maatregelen).  
De doelstellingen met betrekking tot de klimaatgordel kunnen inderdaad leiden tot een potentieel groter 
plangebied. De afbakening van dit gebied is bijgevolg nog geen definitieve afbakening maar vormt een 
eerste focuszone. De taakstelling omtrent CO2-emissies voor ieder alternatief zal duidelijk maken wat de 
precieze afbakening is. Binnen de gebiedsvisie voor de klimaatgordel zal getracht worden tot komen tot 
een omgeving met voldoende ruimte voor natuur, water en landbouw. Dit wordt bedoeld met een 
groenblauwgele omgeving in evenwicht. Er zal hierbij steeds rekening worden gehouden met andere 
lopende planprocessen of beleidsdocumenten, waaronder het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele vermelding van aanwezigheid BASF-bus in de haven; 
 Toevoegen van legende op kaart p. 80; 
 
Categorie 10a – Gebiedsvisie klimaatgordel 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Op p. 75 wordt gesteld dat belangrijke bouwstenen voor 
klimaatadaptieve ingrepen worden gevormd door 
infiltratiegebieden enerzijds (Kapellenbos, Mastenbos, Fort van 
Merksem, Ertbrugge, …) en door waterbergingsgebieden 
anderzijds (Vallei Kaartse Beek, Laarse Beek, Zwanebeek, Klein 
en Groot Schijn, vallei Eethuisbeek, vallei Tappelbeek, 
Moerbeek, Grote Merriebeek … ). Deze bouwstenen kunnen 
leiden tot het formuleren van toekomstige projecten die 
onderdeel uitmaken van De Nieuwe Rand, en passen binnen 
verschillende strategieën. We willen hierbij benadrukken dat ook 
steeds maximaal moet ingezet worden op het toepassen van 
brongerichte maatregelen voor wat de regenwaterafvoer 
betreft (hergebruik, infiltratie), eerder dan hemelwater af te 
voeren naar overstromingsgevoelig valleigebied om het daar te 
gaan bufferen in bufferbekkens. De (overstromingsgevoelige) 
valleigebieden dienen immers maximaal gevrijwaard om 
hoogwaterpieken vanuit de waterlopen op te vangen en kunnen 
met het oog daarop uiteraard wel worden geoptimaliseerd. De 
kaartjes waarop per deelgebied de zones voor infiltratie en 
buffering worden voorzien, mogen in dat opzicht niet als 
limitatief worden beschouwd. Ook zeer lokale opwaartse 
ingrepen buiten de afbakeningen op de kaart kunnen belangrijk 
zijn  om afvoer van overtollig regenwater te vermijden.  

A16 

6.2.1 Ruimte voor water 
Bouwstenen: Als bergingsgebieden worden de valleien naar 
voor geschoven, maar hier stelt zich vaak een conflict met de 
waterkwaliteit (bvb. Blauwgrasland dat niet mag overstromen 
met water uit het Schijn). Er is dus nood aan maatregelen om 
ook de waterkwaliteit te verbeteren (gescheiden riolering, 
zuivering, afkoppelen van overstorten) alsook ruimte voor en de 
aanleg van doorstroommoerassen alvorens het water 
natuurgebieden binnenstroomt.   

A16 

Water 
In hoofdstuk 6 (p. 75 e.v.) worden de bouwstenen rond open 
ruimte en klimaatadaptatie in gebiedsvisie apart opgesomd. 
De thema’s kunnen elkaar versterken en aanvullen bv. water 
en biodiversiteit/ecologie of water en landschapsstructuur. Moet 
er in de gebiedsvisie niet ook op de synergiën gewezen 
worden? 

A21 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Inhoudelijke bemerkingen: Het Departement Landbouw en 
Visserij stelt vast dat landbouw als bouwsteen van de 
geïntegreerde  gebiedsvisie binnen de ‘klimaat gordel’ (gebied 
centrum) wordt meegenomen. Wij hebben hierbij geen  
overwegende bezwaren aangezien de belangrijkste agrarische 
structuren zich bevinden buiten de ‘klimaat gordel’ in het ‘gebied 
noord’ en het ‘gebied zuid’ waar het Departement Landbouw en 
Visserij een hogere  ruimtelijke agrarische ambitie vooropstelt. 
Niettegenstaande stellen wij vast dat er binnen deze ‘klimaat 
gordel’, naast de gestelde doelstellingen, er eveneens een optie  
wordt genomen om andere  ruimtebehoevende ‘nieuwe 
ontwikkelingen’, zijnde niet milderende maatregelen, als mee te 
nemen  bouwstenen te beschouwen zoals o.a. een nieuw bos, 
een park, een sportterrein, een  stadsontwikkelingsproject. Het 
Departement Landbouw en Visserij onderstreept dat er binnen de  
‘klimaatgordel’ naast paardenhouderij er ook nog 
beroepsmatig agrarisch gebruik aanwezig is, in het  bijzonder 
in de omgeving van Oelegem, Halle (Halse hoek) en Schilde 
(Moerhof). Deze bedrijven liggen zone- eigen en de omliggende 
agrarische structuur is goed. Het merendeel van deze bedrijven 
zetten bovendien  al sterk in op lokale afzet en verbreding. Het 
vrijwaren van deze lokale agrarische clusters dient dan ook  
opgenomen te worden binnen de te treffen strategieën en 
maatregelen. 

A22 

Aanvullend wensen wij mee te geven dat er eveneens een 
belangrijke druk is vanuit de vertuining/residentialisering van 
percelen die aansluiten op de woonlinten (maar soms ook 
geïsoleerd  gelegen). Deze worden vaak ingenomen al dan niet 
onder de noemer van bebossing en/of ecologische  inrichting, 
doch het gebruik is doorgaans gericht op privatief residentieel 
gebruik en het opwaarderen van  de woonkavel. Dit geldt niet 
enkel voor de ‘Klimaatgordel’ maar de volledige stedelijke rand. 
Het hobbymatig gebruik voor paarden en pony’s is sterk stijgend 
en reeds dominant in de oostrand van  Antwerpen. 

A22 

Voor het thema landbouw focust de visie zich terecht in de eerste 
plaats op de mogelijke impact van  nieuwe infrastructuur op de 
agrarische structuur en het agrarisch gebruik.  Binnen het 
onderzoek wordt daarnaast ook nagegaan hoe de 
landbouwsector sterker en klimaatrobuuster  gemaakt kan 
worden om een leefbare, rendabele en toekomstbestendige 
landbouwpraktijk uit te zetten. Het Departement Landbouw en 
Visserij wenst te onderstrepen dat reduceren van de ruimtelijke 
druk op de agrarische gebieden en het beroepsmatig 
agrarisch gebruik in het bijzonder van primordiaal belang is. 
Een verweving van de landbouwfunctie met o.a. erfgoed-,  
natuurwaarden en recreatie is enkel aanvaardbaar  voor zover 
deze de hoofdbestemming niet in het gedrag brengt.  

A22 

Onder titel 6.2. gebiedsvisie voor de klimaatgordel wordt onder 
6.2.1. Ruimte voor water gesproken over aanwezigheid van 
bebouwing en andere verhardingsvormen in infiltratiegevoelige 
zones, dewelke het infiltratiepotentieel beperken als een 
knelpunt voor signaalgebieden. Onder de bouwstenen wordt 
verwezen naar de bergingsgebieden van de gemeente 
Brasschaat aan de valleien van de Kaartse Beek en Laarse 
Beek.  
 
In het signaalgebied het Leeg-Rietbeemden zijn afgelopen jaren 
nog een aantal vergunningen verleend voor sociale 
huisvestiging. Daarnaast zijn er ook nog een aantal projecten met 
de sociale huisvestingsmaatschappijen in ontwikkeling. Dit op 
basis van een lang voortraject. De gemeente begrijpt waarom 
deze gebieden belangrijk zijn, maar vraagt zich af hoe de 

A14  
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
doelstelling zal gerealiseerd worden en wat de gevolgen 
zullen zijn.  
Fig. 6.5 ‘ruimte voor water in de ruime regio van de klimaatgordel’ 
is niet duidelijk. Er is geen legende en er wordt niet direct 
duiding gegeven bij de kaart. Idem voor figuur 6.19 ‘water: 
infiltratie en buffergebied noord’.  

A16 

6.2.2 Ecologie en biodiversiteit 
Bouwstenen: De verbinding Ertbrandbos – Kalmthoutse 
Heide dient in beeld gebracht te worden. Deze is uitermate 
belangrijk om de verbinding te realiseren tussen Kalmthoutse 
Heide over Ertbrandbos, Mastenbos, Uitlegger naar het Klein 
Schietveld. Op de kaart op pg. 91 staat er een rode pijl. Dit is in 
de tekst verder te beschrijven.   

A16 

6.2.3 Landbouw 
Bouwstenen: Bij de bouwstenen wordt Kabeljauwpolder 
vermeld. Hier is ook een openstaande taakstelling vanuit 
AGNAS voor 100ha bosuitbreiding.   

A16 

Water 
 Indien de kaart in hoofdstuk 6 (p. 92 – figuur 6.19) de 

potentiële buffer- en infiltratiegebieden weergeeft dan moet 
het nieuw buffergebied Laarse beek aan de 
spoorvertakking Oude Landen mee opgenomen worden, 
alsook het buffergebied in de nieuwe woonwijk 
Hoekakker stroomopwaarts. 

A21 

 Op figuur 6.3: Synthesekaart voor de klimaatgordel, zijn in de 
Waaslandhaven, t.h.v. de liquifactieterminal aan de 
noordzijde van het Bevrijdingsdok en t.h.v. het toekomstig 
Logistiek Park Schijns gebieden aangeduid als 
natuurbescherming, het lijkt of deze niet langer voor 
ontwikkeling in aanmerking komen. Deze gebieden met 
industriële bestemming zijn echter wel nog als onderdeel van 
de Antwerpse haven te ontwikkelen; de kaart is aan te 
passen. 

 Gelijkaardige opmerking t.o.v. figuren 6.17 en 6.18; de 
kaarten aan te passen. 

A21 

Bouwstenen: Het Departement Landbouw en Visserij wenst aan 
te halen dat het landbouwgebied ‘Lage Keer’ (niet HAG)  van 
ongeveer 500ha gelegen tussen het Albertkanaal en de E34 het 
komende decennium zeer sterk onder druk zal komen te staan 
van de ruimtelijke ontwikkelingen van de bedrijvenzone en de 
Groenpool. Om deze  reden dient het belang van het vrijwaren 
van volgende agrarische gebieden in de directe omgeving  
onderkend te worden als een 5de belangrijk landbouwgeheel. 

A22 

Volgende agrarische gebieden (HAG) ten noorden van de 
E313 dienen toegevoegd te worden:  
1) Landbouwgebied Emblem-Molenveld;  
2) Landbouwgebied Vremde-Broechem;  
3) Landbouwgebied Schawijk;   
4) Landbouwgebied Moffenhoeven-Doornboom.  

Ten oosten van de E34  
1) Heuvelheide-Haveraard (HAG).  

Ten westen van de E34  
1) De landbouwclusters (niet HAG) te Oelegem en Halle Halse 

Hoek Moerhof en omgeving (opgenomen in de gewenste 
ruimtelijke structuur AGNAS als concept 24. Behoud en 
versterken van ecologische  en landschappelijke waarden in 
mozaïekpatroon verweven met grondgebonden landbouw). 

A22 
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Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie haalt aan dat als strategie voor klimaatadaptieve maatregelen ook gekeken moet 
worden naar het inzetten op het toepassen van brongerichte maatregelen voor wat de regenwaterafvoer 
betreft. Daarnaast wordt gesteld dat voor de valleien die als bergingsgebied naar voor worden 
geschoven, vaak een conflict ontstaat met de waterkwaliteit. Er is dus tevens nood aan maatregelen om 
de waterkwaliteit te verbeteren, net zoals ruimte voor de aanleg van doorstroommoerassen. Een andere 
reactie haalt aan dat bouwstenen met betrekking tot open ruimte en klimaatadaptatie apart worden 
opgesomd, maar dat deze elkaar vaak kunnen versterken en aanvullen en vraag of er op deze synergiën 
dient gewezen te worden. Er wordt een bezorgdheid geuit met betrekking tot de valleien van de Laarse 
en Kaartse Beek als bouwstenen voor infiltratiegebieden en welke impact dit zal hebben op bestaande 
bebouwing. Er wordt een bezorgdheid geformuleerd omtrent de impact van ingrepen in de klimaatgordel 
ten aanzien van landbouw.  
 
Daarnaast worden een aantal tekstuele aanvullingen geformuleerd, bijkomende bouwstenen of 
aanvullingen op kaartmateriaal. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Het inzetten op de toepassing van brongerichte maatregelen voor wat regenwaterafvoer betreft is 
inderdaad een belangrijke strategie. Dit zal tekstueel verduidelijkt worden.  
Wanneer ingrepen geformuleerd worden in kader van klimaatadaptatie, zal steeds nagegaan worden wat 
de impact en haalbaarheid van deze ingrepen is. Indien waterbergingsgebieden worden aangeduid die 
zouden overlopen met waterlopen van een slechte waterkwaliteit, heeft dit ook een aantal belangrijke 
negatieve gevolgen. Er zal dan gezocht moeten worden naar mogelijkheden om deze gevolgen teniet te 
doen (bv. doorstroommoerassen) of gezocht worden naar alternatieve oplossingen. Ook indien een 
negatieve impact wordt verwacht op bestaande bebouwing (thv de Laarse en Kaartse Beek) zal dit in 
kaart worden gebracht. Hiermee zal rekening worden gehouden in het geïntegreerde onderzoek, maar 
de gebiedsvisie heeft niet tot doel om in deze fase al detailmaatregelen uit te werken. 
 
Er zal een tekstuele verduidelijking worden opgenomen, zodat geduid kan worden dat bouwstenen voor 
open ruimte en klimaatadaptatie bepaalde synergiën kunnen vertonen.  
 
Figuur 6.5 is illustratief bij de opgave die in de tekst rond ruimte voor water is geformuleerd. Op figuur 4.9 
zijn de waterlopen wel duidelijk geformuleerd en kan de context beter afgelezen worden. De 
heideverbinding over de Antitankgracht tussen de Kalmthoutse Heide naar het Klein Schietveld staat 
beschreven onder §6.2.2 als bouwsteen. Hier wordt dus rekening mee gehouden.  
 
Figuur 6.3 betreft geen kaart met bestemmingsvoorschriften, maar is een synthesekaart voor bepaalde 
ambities. De aangehaalde gebieden komen nog steeds voor ontwikkeling in aanmerking maar worden 
niet op de synthesekaart afgebeeld. Deze kaart streeft geen volledigheid na. Hier zal echter wel rekening 
mee worden gehouden in het onderzoek wanneer nodig. 
 
Aanvullingen omtrent het nieuw buffergebied Laarse Beek en in de woonwijk Hoekakker zijn van een te 
hoge detailgraad om toe te voegen op figuur 6.19 (en idem 6.17 en 6.18). Het Logistiek Park Schijns en 
de nieuwe woonwijk Hoekakker worden echter wel beschouwd als beslist beleid en zullen in relevante 
onderzoeksaspecten meegenomen worden. Hierbij zal dan ook rekening worden gehouden met nieuwe 
buffergebieden. 
 
Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen van het industrieterrein Lage Keer in de 
referentiesituatie . Dit is beslist beleid en bijgevolg worden geen alternatieven hiervoor bestudeerd. De 
eigenlijke impact van de ontwikkeling van het industrieterrein Lage Keer wordt beschreven in de op te 
maken MER voor de realisatie ervan. Op kaartmateriaal worden het HAG binnen het studiegebied 
aangeduid. Indien de bijkomend vermelde gebieden relevant zijn, zullen deze als dusdanig opgenomen 
worden in het onderzoek. Dit leidt niet tot wijzigingen aan de AON. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele vermelding in gebiedsvisie klimaatgordel dat bouwstenen m.b.t. open ruimte en 

klimaatadaptatie elkaar kunnen versterken en aanvullen (synergie); 
 Tekstuele verduidelijking in verband met het inzetten op de toepassing van brongerichte maatregelen 

voor wat betreft regenwaterafvoer; 
 Tekstuele verduidelijking van beroepsmatig agrarisch gebruik rondom de klimaatgordel in §6.2; 
  Aanvullen van de legende bij figuur 6.19 (ruimte voor water in de ruime regio van de klimaatgordel); 
 Tekstuele verduidelijking van rode pijl op kaart pg. 91. 
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Categorie 10b – Gebiedsvisie deelgebied Noord 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
6.3 Gebied noord – 6.3.3 Klimaatrobuuste rand (Blz. 90)  
De knelpunten vermelden o.a. onderstaande alinea:  :“In de polders is dan 
weer een potentie voor waterbuffering en natte natuur die vandaag 
onderbenut blijft door het  ontwateren van de bodem voor landbouw. De 
kansen vermelden o.a. onderstaande alinea: “In het gebied is zowel 
potentieel aanwezig voor waterbuffering als voor infiltratie; buffering is 
vooral mogelijk in de lager gelegen gebieden en langs de waterlopen, en 
infiltratie hogerop in de omgeving van de woonkernen  Kapellen, Putte en 
Brasschaat. Hierop inspelen biedt kansen voor duurzaam waterbeheer. In 
de praktijk zal door geïntegreerde ontwerpoefeningen en participatie naar 
synergiën gezocht moeten worden.  Zou het bijvoorbeeld kunnen dat een 
gedeeltelijke vernatting van de polder voordelig is voor landbouw door het  
creëren van waterreserves, voor natuur door het creëren van natte 
biotopen, en door waterbuffering bijdraagt tot  duurzaam waterbeheer?”   
Het Departement Landbouw en Visserij wenst aan te geven dat de polders 
reeds een actief beheerd  waterpeil hebben i.v.f. het agrarisch gebruik én 
de aanwezige meeuwenbroedplaats. Dit in samenspraak en  overleg met 
de waterbeheerders, de natuursector en landbouw. Nieuwe natte 
natuurontwikkeling is reeds voorzien binnen Opstalvallei fase II. Deze 
nog te ontwikkelen natte natuur zal hydrologisch gescheiden worden van 
het waterpeil van de polder. Een verder geoptimaliseerd waterpeil van 
de polder i.f.v. de droogteproblematiek en inzetten op meer  infiltratie is 
bespreekbaar en mogelijks ook wenselijk vanuit de plaatselijke 
landbouwers. Er is echter geen  draagvlak voor bijkomende natte 
natuur, vernatting en waterbuffering buiten de reeds gestelde, nog te  
realiseren doelstellingen. De voorgenomen kansen dienen zich te richten 
binnen Opstalvallei fase II. 

A22 

ASC Rozemaai; 
Het is positief dat er onderzocht wordt hoe alle infrastructuur zo min 
mogelijk ruimte kan innemen. Wanneer het aansluitingscomplex 
Rozemaai compacter wordt aangelegd, graag ook bekijken hoe de 
winst aan ruimte maximaal langs de kant van Rozemaai kan 
gerealiseerd worden. Wij zien dit gebeuren door de snelweg 
ondergronds te leggen of de snelweg te verplaatsen.  

A90 

Bij de (geïntegreerde) gebiedsvisie voor Gebied Noord: 
 Geluidsschermen dienen mee opgenomen te worden bij de 

Bouwstenen (leefbare A12) 
 Bij de Bouwstenen dient gesproken te worden van een passage voor 

fietsers over ASC13 (Stabroek) i.p.v. ASC13 (Berendrecht) 
 Bij de Bouwstenen wordt gesproken over het aanleggen van 

verkeerslussen voor vrachtwagens, gelinkt aan ASC11. Veel 
vrachtwagenverkeer komt in de dorpskernen via ASC12. Een 
duidelijke aanduiding op de A12 ter hoogte van de afritten Berendrecht 
en Zandvliet is noodzakelijk, met duidelijke aanduiding aan afrit 
Berendrecht (+3,5 ton naar oprit A12) en idem Zandvliet door 
ingebruikname op- en afrittencomplex. Er is ook nood aan handhaving 
en een duidelijke geo-adresbepaling van de bedrijven die zich aan de 
Antwerpsebaan (Haven) bevinden. 

A7 

6.3.3 Klimaatrobuuste rand 
Oplijsting van de natuurbeschermingen is aan te vullen: bij SBZ: 
Kuifeend en Kalmthoutse Heide, bij VENgebieden: Oude Landen, 
Bospolder-Ekers Moeras en Kalmthoutse Heide. Erkende en Vlaamse 
natuurreservaten, natuurdomeinen van het Agentschap voor Natuur en 
Bos en natuurcompensatiegebieden in de haven van Antwerpen zijn ook 
op te nemen.   
Bouwstenen: Ecologie en biodiversiteit: Ettenhovense polder, Schans 

A16 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Smoutakker, Elsenbos, Mastenbos, Ertbrandbos en het fort, Kalmthouts 
Heide zijn op te nemen.  
Kaart pg 91: verbinding Bospolder – Oude Landen moet met een 
duidelijke pijl langsheen de berm aan de noordkant van de A12 
ingetekend worden tot aan Laaglandpark.   
6.3.4 Synthesekaart kansen 
Aan te vullen op de kaart: verbinding Ertbrandbos – Kalmthoutse Heide, 
ontsnippering kruisingen Antitankgracht met Hoogeind en 
Kapelsesteenweg, verbinding Bospolder-Ekers Moeras – Oude Landen – 
Laaglandpark, “N” ook te voorzien op Kuifeend, Elsenbos, Mastenbos,…   

A16 

6.3.5 Ontwerpverkenning Rozemaai – Ekeren ontwerpvraagstukken 
Bij de ecologische verbinding Oude Landen – Peerdsbos, moet 
vertrokken worden van Bospolder – Ekers Moeras. Belangrijk daarbij is 
het voorzien van een voldoende robuuste verbinding over de 
Transcontinentaalbrug, Ekersesteenweg, spoorlijn, … Momenteel loopt 
een ontwerpend onderzoek getrokken vanuit de provincie Antwerpen 
voor deze verbinding.   

A16 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie haalt aan dat, met betrekking tot de kansen voor landbouw die worden beschreven in 
de gebiedsvisie voor deelgebied Noord, de polders reeds een actief beheerd waterpeil hebben. 
Daarnaast worden nieuwe natte natuurontwikkelingen reeds voorzien binnen Opstalvallei fase II. Er 
wordt gesteld dat een verder geoptimaliseerd waterpeil bespreekbaar en mogelijks wenselijk is, maar dat 
er geen draagvlak is voor bijkomende natte natuur, vernatting en waterbuffering buiten de reeds gestelde, 
nog te realiseren doelstellingen. Een andere reactie vraagt om te bekijken hoe, wanneer het 
aansluitingscomplex Rozemaai compacter wordt aangelegd, winst aan ruimte maximaal aan de zijde van 
Rozemaai gerealiseerd kan worden.  
 
Daarnaast worden een aantal tekstuele aanvullingen geformuleerd, bijkomende bouwstenen of 
aanvullingen op kaartmateriaal. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerde onderzoek zal er onderzocht worden welke kansen voor landbouw het project 
De Nieuwe Rand kan bieden. Deze potenties dienen hierbij realistisch en haalbaar te zijn, wat betekent 
dat er ook draagvlak voor moet zijn. Onderzoek zal uitwijzen welke maatregelen of ingrepen waar kunnen 
gerealiseerd worden en wat de bijdrage hiervan kan zijn in het uitbouwen van een klimaatrobuuste, 
leefbare en rendabele landbouwpraktijk.  
 
De ontwerpverkenning omtrent het aansluitingscomplex Rozemaai betreft een eerste verkenning van de 
mogelijkheden. Hier kan verder onderzocht worden hoe winst aan ruimte maximaal langs de kant van de 
Rozemaai gerealiseerd kan worden. 
 
De geïntegreerde gebiedsvisie voor deelgebied Noord omvat reeds volgende bouwstenen: 
geluidsschermen langsheen de A12, fietspassage over ASC 13 (Stabroek), eventuele duidelijke 
aanduiding op de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet. 
 
 
De tekstuele aanvullingen en aanpassingen aan kaartmateriaal zullen worden opgenomen.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Aanvulling oplijsting van natuurbeschermingen in §6.3.3:  

 SBZ: Kuifeend en Kalmthoutse Heide; 
 VENgebieden: Oude Landen, Bospolder-Ekers Moeras en Kalmthoutse Heide. Erkende en 

Vlaamse natuurreservaten, natuurdomeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos en 
natuurcompensatiegebieden in de haven van Antwerpen. 

 Aanpassing kaart pg. 91 met aanduiding van verbinding Bospolder Oude Landen langsheen de 
bermen van de A12 (noordkant) tot het Laaglandpark werd meegenomen als opmerking om uit te 
werken in het geïntegreerd onderzoek. Deze visiekaart werd nog niet in de 
alternatievenonderzoeksnota aangepast 

 Aanpassing synthesekaart kansen in §6.3.4; 
 Tekstuele aanpassing ontwerpvraagstukken bij ontwerpverkenning Rozemaai (Ekeren): voor de 

ecologische verbinding wordt vertrokken van Bospolder – Ekers Moeras. 
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Categorie 10c – Gebiedsvisie deelgebied Centrum 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Ontwerpverkenning (p108): Het is ons niet duidelijk wat de impact zal 
zijn van de aanpassingen aan de verkeerswisselaar E19/A12 op het 
op- en afrittencomplex Kleine Bareel van de E19.  Vandaag is er hier al 
regelmatig filevorming met wachtrijen tot op de E19.  Zal de afstand 
tussen beide complexen voldoende zijn om veilig in- en uitvoegen en 
weven (aan de geldende snelheden) te kunnen garanderen? Best wordt 
dit mee onderzocht om de haalbaarheid en impact duidelijk in beeld te 
brengen.  

A14 

Voor het Gebied centrum (hoofdstuk 6.4) hebben we volgende 
aanvullingen:  
 Op p.104 mogen, naast de verkeersinfrastructuren, ook het 

Albertkanaal en het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten als barrières 
tussen de groengebieden als knelpunt benoemd worden.  

 Op de kaart op p.105 zou ook de verbinding tussen het Park van 
Schoten en het Wijtschot over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
mee opgenomen moeten worden. Dit geldt ook voor de verbinding 
tussen Ertbrugge en Fortvlakte: op de kaart lijken ze aaneengesloten 
te zijn maar in praktijk zijn ze afgesneden van elkaar door de 
verkeersdrukke Houtlaan.  

 Op p.108 dient het derde ontwerpvraagstuk te worden aangevuld: 
“Hoe kan de zacht recreatieve én de ecologische verbinding tussen 
Peerdsbos en Oude Landen versterkt worden?” Er zal een goed 
evenwicht gezocht moeten worden tussen beide.  

 We maken ons de bedenking in hoeverre bij Ertbrugge (p.112) het 
wenselijk is om een P&R te creëren? Zouden de harde functies niet 
beter gebundeld worden, bijvoorbeeld op de Makrosite? Zo wordt er 
geen bijkomende verharding gecreëerd, maar wordt de bestaande 
verharde ruimte gebruikt en blijft de bestaande open ruimte van 
Ertbrugge bewaard.  

 Tot slot missen we in de ontwerpmatige verkenning op p.115 de 
ecologische en recreatieve verbinding tussen het golfterrein Ternesse 
en Fort 2 in Wommelgem. Deze zou mee moeten onderzocht worden, 
en kan als ontwerpvraagstuk worden toegevoegd.  

A15 

6.4.3. Klimaatrobuuste Rand 
Bouwstenen: Onder “Ecologie en biodiversiteit” is ook het Rivierenhof-
Park Groot Schijn en Fortvlakte mee te vermelden   

A16 

6.4.4 Synthesekaart 
De synthesekaart is aan te vullen met: de ecoduct over Merksemsebaan 
en Deurnesesteenweg (zie ontwerpend onderzoek iov Provincie 
Antwerpen), complex Ertbrugge – Fortvlakte is “N” ipv “P”, verbinding naar 
Peerdsbos, “N” nieuw natuurpark thv spoorontsluiting aan Oude Landen.   

A16 

6.4.5 Ontwerpverkenning Landschappelijk kruis – verkeerswisselaar 
E19/A12  
Ontwerpvraagstukken: Naast een zachte recreatieve verbinding tussen 
Peerdsbos en Oude Landen, is deze ook tussen Oude Landen en 
Bospolder op te nemen, welke ook kan functioneren als een 
natuurverbinding. Op de vraag hoe de potentiële fietsverbinding langs 
A102 kan ingepast worden, dient ook de problematiek van lichtvervuiling 
meegenomen worden.   

A16 

Fig 6.35 (ontwerpverkenning landschappelijk kruis VW A12-E19): Op de 
figuur ontbreekt de ecologische verbinding over de spoorlijn en 
Ekersesteenweg  

A16 

Zoom Ecopassage Ertbrugge – Fortvlakte 
Inplanting van P+R druist in tegen ambities om Ertbrugge en fortvlakte 
te verbinden. Hier dienen alternatieven onderzocht, bvb. De Makrosite. 
Mogelijks kan ook uitbreiding van de stelplaats van De Lijn op die site 

A16 
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Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
opgevangen worden en eventueel gestapeld worden ifv beperking 
ruimtebeslag.   
Ecopassage Ertbrugge – Hollands complex 
Bij potenties wordt een ecotunnel ipv ecoduct genoemd. Er dient 
opgemerkt dat door de lengte van de onderdoorgang deze minder 
functioneel wordt geacht (geen begroeiing). Beter zou zijn te voorzien in 
een natte verbinding via een faunatunnel en een ecoduct. Het voorzien 
van P+R gekoppeld aan een eventuele uitbreiding van de tramstelplaats 
is eerder een knelpunt dan een potentie.   

A16 

Ecopassage Ertbrugge – de ajuin 
Als potenties wordt meegegeven dat er veel kansen zijn voor bijkomende 
ecologische verbindingen. Dit is echter niet eigen aan deze variant en 
in tegenspraak met wat voorheen bij knelpunten geschreven wordt. Er 
wordt verwezen naar Masterplan Fortvlakte. Dit was een studie in 
opdracht van Regionaal Landschap De Voorkempen en gemeente 
Wijnegem, zonder veel realiteitszin. Dit werd door ANB ook reeds 
meegegeven bij de opmaak van masterplan. De Fortvlakte zal eerder 
gebaat zijn bij een meer natuurlijke inrichting en beheer, zonder daarbij 
in te boeten op doelstellingen naar beleving en natuur.   

A16 

Rond punt Wommelgem 
Ontwerpvraagstukken: Aan te vullen met de ecologische verbindingen 
langs Groot Schijn (o.a. Ruggeveldlaan, R11,…) en de N-Z groene 
verbindingen (o.a. richting Fort 2). Deze werden expliciet benoemd tijdens 
de werkbanken.   

A16 

Op figuur 6.29: ecologie en landbouw – deelgebied centrum lijkt de 
leidingenstrook aan de rand van het havengebied t.h.v. de zone 
Luithagen mee begrepen in een ‘bosgeheel’; een leidingenstrook wordt 
echter specifiek beheerd. Opgaande beplanting wordt er beperkt; de kaart 
is aan te passen. 

A21 

6.4 Gebied centrum – 6.4.3 Klimaatrobuuste rand – 6.4.4 Synthesekaart 
kansen (blz.  104)  
Het Departement Landbouw en Visserij vraag expliciet om op de 
synthesekaart ook de vernoemde kansen voor (stads)landbouw mee 
op te nemen. De reservatiestrook van de A102 kent actueel nog heel wat  
beroepsmatig agrarisch gebruikt en heeft bovendien heel wat potenties te 
bieden aan kleinschalige  landbouwondernemingen voor lokale afzet (o.a. 
type CSA) en/of o.a. een extensievere vorm van een  landbouwpark als 
groene publieke ruimte met recreatieve beleving en ecologische 
doorwaadbaarheid. Hierdoor wordt eveneens de historische link versterkt 
tussen deze voormalige agrarische dorpskernen die  de stad van voedsel 
en stro voorzagen. De aanwezige bodem, een overwegend matig natte 
zandbodem, in deze zone is bovendien uitermate  geschikt voor de meeste 
land- en tuinbouwgewassen. 

A22 

Afrondend vragen we ons af waarom er onder de Ecopassage Ertbrugge – 
de ajuin (p.112) geen ontwerpvraagstukken worden geformuleerd? 

A15 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie vraagt of aanpassingen aan de verkeerswisselaar A12/E19 een impact zullen hebben 
op het op- en afrittencomplex Kleine Bareel van de E19.  
 
Daarnaast worden een aantal tekstuele aanvullingen geformuleerd, bijkomende bouwstenen of 
aanvullingen op kaartmateriaal. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerde onderzoek zal voor een aantal aansluitingscomplexen of verkeerswisselaars 
onderzocht worden of deze geoptimaliseerd kunnen worden. Hierbij zal steeds rekening worden 
gehouden met de effecten op vlak van verkeersveiligheid en op de benodigde lengte van weefstroken, 
opritten en afritten. Er wordt gerekend met de meest actuele (en dus strengste) richtlijnen qua ontwerp 
van hoofdwegen. Het onderzoek zal dus uitwijzen of deze aanpassingen op een veilige en vlotte manier 
kunnen vormgegeven worden m.b.t. het op- en afrittencomplex Kleine Bareel. 
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De ontwerpverkenningen in de AON dienen beschouwd te worden als een verkennende oefening. In het 
geïntegreerde onderzoek zullen deze verder onderzocht worden en kan bijvoorbeeld nagegaan worden 
of een P&R op de Makrosite aangewezen is en of er andere manieren zijn om open ruimte ter hoogte van 
Ertbrugge te bewaren. Deze vormen dus geen eindpunt of oplossingsvoorstel, maar verkennen louter al 
een aantal oplossingsrichtingen. De ontwerpverkenningen beogen tevens geen volledigheid. Het 
toevoegen van de ecologische verbinding over de spoorlijn en Ekersesteenweg op de 
ontwerpverkenning landschappelijk Kruis – verkeerswisselaar A12/E19 zal niet aangepast worden. 
Hiermee zal wel rekening worden gehouden bij de verderzetting van het ontwerpend onderzoek 
gedurende het geïntegreerde onderzoek.  
 
De bouwstenen omtrent Rivierenhof en Park Groot Schijn worden opgenomen in deelgebied Zuid en 
worden dus in deelgebied Centrum niet bijkomend opgenomen. De bouwsteen omtrent de Fortvlakte zal 
wel opgenomen worden. De ecopassage ter hoogte van Ertbrugge kan zowel een ecoduct of een 
ecotunnel zijn. Deze passage wordt zuiver illustratief in beeld gebracht in deze verbeeldende varianten, 
maar beide opties zijn nog mogelijk en zullen verder onderzocht en besproken worden tijdens het 
geïntegreerde onderzoek. De P&R is een potentie voor de modal shift, maar de precieze inplanting ervan 
dient verder onderzocht te worden. 
 
Met betrekking tot de opmerkingen omtrent de ontwerpverkenning ‘de ajuin’ klopt het dat deze wellicht 
niet de meeste potenties biedt van de verschillende configuraties van de complexen. Dit zal echter verder 
onderzocht en onderbouwd worden in het geïntegreerde onderzoek. De concrete inrichting van de 
Fortvlakte maakt geen onderdeel uit van de onderzoeksfase van voorliggend complex project, maar 
mogelijkheden hiertoe kunnen verbeeld worden in kader van het ontwerpend onderzoek.  
 
Figuur 6.29 geeft een indicatieve aanduiding van de bosgehelen. Indien de Leidingstraat via de 
reservatiestrook loopt zal deze inderdaad een open ruimte creëren van een aantal meter breed. Deze 
kaart is echter indicatief en wordt hiertoe niet aangepast. In het onderzoek zal wel rekening worden 
gehouden met mogelijke beperkingen vanuit de Leidingstraat omtrent de inrichting van de open ruimte.  
 
De ontwerpvraagstukken voor de ecopassage Ertbrugge – de ajuin zijn gelijk aan de 
ontwerpvraagstukken die geformuleerd worden bij de variant ecopassage Ertbrugge – Hollands 
Complex. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele aanvullingen: 

 Albertkanaal en Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten vormen barrières tussen de groengebieden 
(pg. 104); 

 Aanvulling ontwerpvraagstukken op pg. 108 “Hoe kan de zacht recreatieve én de ecologische 
verbinding tussen Peerdsbos en Oude Landen versterkt worden?” 

 Toevoeging ontwerpvraagstuk op pg. 115 in verband met de ecologische en recreatieve 
verbinding tussen het golfterrein Ternesse en Fort 2 in Wommelgem. 

 Opnemen van Fortvlakte onder bouwstenen in §6.4.3; 
 Opnemen van ontwerpvraagstuk omtrent zachte recreatieve verbinding tussen Peerdsbos en 

Oude Landen bij ontwerpverkenning Landschappelijk Kruis – verkeerswisselaar E19/A12; 
 Aanvullen ontwerpvraagstukken Rond Punt Wommelgem met ecologische verbindingen langs 

Groot Schijn (o.a. Ruggeveldlaan, R11, …) en de N-Z verbindingen (o.a. richting Fort 2). 
 Verfijning van synthesekaart in §6.4.4; 
 Aanpassing kaart pg. 105 met verbinding tussen Park van Schoten en Wijtschot over het kanaal 

Dessel-Turnhout-Schoten; 
 Opnemen van (stads)landbouw op synthesekaart deelgebied centrum (pg. 104); 
 
Categorie 10d – Gebiedsvisie deelgebied Zuid 

Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Knoop Antwerpen Oost: varianten E313-W op +1 en op -1.  
In de eerste verkennende aanzet is nog geen aanvang genomen met het 
onderzoek naar de variant waarbij de aansluitingen met E313-W op 
niveau -1 liggen. Ook het onderzoek naar de impact van de knoop op de 
Tuinwijk werd nog niet aangevat. Het is erg belangrijk dat deze 
onderzoekswerken snel opstarten. 

98 

6.5.2. Bereikbare rand: 
Kansen: Er wordt aangegeven dat er een sneltram langs de noordzijde 
van de E313 wordt onderzocht, die ofwel keert aan Q8 ofwel aan de 

A16 
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Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
verkeerswisselaar. Dit laatste is omwille van inname van SBZ en VEN 
een knelpunt. Er is ook sprake om fietspad langs de E313 langs de 
zuidzijde door te trekken. Ook inname van SBZ is hier een knelpunt.   
Multimodaal knooppunt 
Tram wordt doorgetrokken tot aan verkeerswisselaar: Dit vormt een 
knelpunt wegens inname VEN en SBZ.   

A16 

Zoom dienstencentrum Poort Groenpool/Q8 
Er wordt een bijkomende programmatie voorzien voor de 
dienstenzone. Er dient uitgeklaard te worden wat deze inhoudt. 
Afhankelijk van de invulling bestaat gevaar dat dit ongewenste effecten 
genereert.   

A16 

Kansen: De kansen vermelden o.a. onderstaande alinea:  “Niet enkel de 
impact van infrastructuur op landbouw wordt in beeld gebracht, maar ook 
kansen worden aangereikt,  zonder hier een gerichte, doorgedreven studie 
voor te maken. Kan er bijvoorbeeld nieuwe ruimte voor landbouw 
gecreëerd worden, of kunnen er synergiën ontstaan tussen landbouw en 
andere bedrijven uit het Logistiek Park  Schijns of het Economisch 
Netwerk Albertkanaal? Zo zou restwarmte van industrie misschien 
kunnen bijdragen aan  het verwarmen van serres, of kunnen serres op de 
daken van panden in bedrijvenparken de ruimte voor landbouw  kunnen 
vergroten.”   
Het Departement Landbouw en Visserij kan zich absoluut vinden in de 
voorgestelde synergiën m.b.t.  restwarmte van de bedrijventerreinen, 
maar ook i.f.v. hemelwater opvang/herbruik en het plaatsen van PV- 
installaties en zonnecollectoren voor o.a. de aanwezige glastuinbouw. 
Deze kans mag echter geen doel op zich zijn, hiervoor zijn er op dit 
moment nog te veel onbekende parameters en variabelen. Het 
vrijwaren en  optimaliseren van de open ruimte voor landbouw en 
glastuinbouw in deze zone is echter wel van primordiaal belang. Naast 
glastuinbouw is dit ‘gebied zuid’ ook een belangrijk gebied voor 
fruitproductie (appel, peren en recent  ook wijnbouw) en 
grondgebonden landbouw zoals melkveehouderij.  

A22 

Bij hoofdstuk 6 ‘Geïntegreerde gebiedsvisie’ bij ‘Klimaatrobuuste Rand’ 
van het gebied zuid ontbreken op de kaart op p.123 verschillende 
knelpunten en kansen zoals geformuleerd in het eindrapport 
‘Verkennende studie Groenpool Antwerpen’. 

103 

6.5.1. Levendige Rand: 
Huidige situatie: Men beschrijft ‘verschillende mooie parkruimtes’, het 
gaat echter ook over SBZ-gebieden en zeer waardevolle natuurkernen 
(Bos van Ranst, vallei Tappelbeek, Vrieselhof, antitankgracht…) en in die 
zin aan te passen in de beschrijving.   
Knelpunten: Vraag naar bijkomende verbindingen voor voetgangers 
langs de zijarmen van de beken van Groot Schijn. Dit is af te stemmen 
met ruimte voor water en natuur en zal zeker niet overal mogelijk zijn.  
Bouwstenen: Men beschrijft verbrede onderdoorgangen langs de 
beken onder de E313. Dit zijn ook de ecologische verbindingen. Bij 
gecombineerd gebruik dienen deze onderdoorgangen zo ontworpen te 
worden dat het ecologisch functioneren behouden blijft.   

A16 

6.5.3. Klimaatrobuuste rand 
Huidige situatie: Bij de bespreking aan te vullen met o.a. Tappelbeek, 
Antitankgracht en SBZ Bos van Ranst  
Kansen: Het herdenken van de knoop is in eerste instantie een bedreiging 
voor de Groenpool. Onduidelijk hoe creëren van nieuwe ruimte voor 
landbouw verzoenbaar is met beleid rond de Groenpool.   

A16 

6.5.4 Synthesekaarten 
Op de figuur ontbreekt “N” ondermeer in de vallei van Groot Schijn en aan 
Bos van Ranst/Groenpool, Tappelbeek.   

A16 

Zoom Rivierenhof / Segment E313 West 
Ecologische verbindingen naar zuiden (over/onder E313) en langs 
Groot Schijn (Ruggeveldlaan,…) dienen mee opgenomen te worden als 
ontwerpvraagstuk   

A16 

Zoom Groenpool / Verkeerswisselaar E313 – E34 A16 
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Opmerking  Verwijzing naar tabel 3 
Bestaande toestand: De waardevolle open ruimte omvat niet enkel VEN-
gebieden maar ook SBZ.   
Dienstenzone 
Dit vormt een knelpunt wegens inname van natuur en hypothekeert ook de 
ontsnipperingsmaatregelen van de knoop. 
Knelpunten: Er wordt vermeld dat het programma “kan” conflicteren met 
landschappelijke en ecologische doelstellingen, plannen en 
beschermingen in de omgeving. Dit is niet “kan”, maar is een feit waar 
men niet aan voorbij kan gaan.   
Ontwerpvraagstukken: Ontsnippering is op te nemen als 
ontwerpvraag. Aanleg van Hoppinpunt in de verkeerswisselaar druist in 
tegen beslist beleid van de Vlaamse Regering over het gebiedsprogramma 
met inbegrip van de Groenpool    

A16 

Fig 6.61 (ontwerpmatige verkenning symmetrische verkeerswisselaar 
Ranst): Ontsnippering van knoop op te nemen.   

A16 

6.5 Gebied zuid – 6.5.3 Klimaatrobuuste rand (blz. 122)  
Het Departement Landbouw en Visserij mist in dit gebied bij de knelpunten 
zowel de actuele ruimtelijke druk op landbouw als de toekomstige 
druk (o.a. groenpool en ENA). Wij vragen expliciet om het agrarisch 
gebied in deze zone mee op te nemen zowel als ambitie en als 
bouwsteen.   

A22 

6.5.4 Synthesekaart kansen:  Het Departement Landbouw en Visserij 
vraagt expliciet om op de synthesekaart ook landbouw en de 
glastuinbouwzone mee op te nemen. 

A22 

Tot slotte stellen we nog vast dat in Gebied zuid (hoofdstuk 6.5) de 
kanaalduct en de vaartduct niet worden besproken. Dit lijkt een tekstuele 
leegte, ze zijn immers wel op Figuur 6.50 aangeduid. 

A15 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een eerste reactie haalt aan dat verder onderzoek nodig is omtrent E313 west en Knoop Oost. Er dient 
onderzocht te worden wat de mogelijkheden zijn bij een ondergrondse variant van Knoop Oost die 
aansluit met een E313 op -1, daarnaast dient onderzocht te worden wat de impact is op de Tuinwijk. Voor 
de E313 oost wordt aangegeven dat er mogelijks ruimtelijke knelpunten kunnen optreden omwille van de 
aanwezigheid van SBZ- en VEN-gebieden. Ook voor bijkomende programmatie voor de dienstenzone 
aan de Q8 kan een knelpunt ontstaan wegens inname van natuur.  
 
Er wordt benadrukt dat het vrijwaren en optimaliseren van de open ruimte voor landbouw en 
glastuinbouw in deelgebied zuid van primordiaal belang is. 
 
Daarnaast worden een aantal tekstuele aanvullingen geformuleerd, bijkomende bouwstenen of 
aanvullingen op kaartmateriaal. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De ontwerpverkenningen die werden opgenomen in de AON bevatten een eerste verkenning van 
mogelijke oplossingsrichtingen. Gedurende de loop van het geïntegreerde onderzoek zullen deze 
verkenningen verder gezet worden en zal verder onderzocht worden hoe afgestemd kan worden met de 
verschillende mogelijkheden voor Knoop Oost en zal nagegaan worden wat mogelijkheden ter 
verbetering van de leefkwaliteit zijn ter hoogte van de Tuinwijk.  
 
Voor de E313 oost zal, net zoals voor de A102, nagegaan worden wat de ruimtelijke impact is van De 
Nieuwe Rand én overige planprocessen die ruimtelijk sterk interfereren. We brengen (o.a. in de passende 
beoordeling) in beeld wat dit kan betekenen voor de belangrijke natuurkernen t.h.v de bossen van Ranst. 
Het ontwerp met betrekking tot de dienstenzone is te beschouwen als een verkenning van een aantal 
mogelijkheden. Het inrichten van de dienstenzone maakt geen deel uit van dit complex project.  
Er wordt binnen het geïntegreerde onderzoek rekening gehouden met de knelpunten en kansen omtrent 
de studie Groenpool. Het opnemen van al deze knelpunten en kansen op kaartmateriaal op pg. 123 is 
echter van een te hoog detailniveau voor deze kaart. Binnen de Levendige Rand ligt de focus op groene 
publieke ruimte en beleving van groene ruimtes en recreatiegebieden. De parkruimtes die hier worden 
beschreven (§6.5.1) worden opgenomen vanuit dit oogpunt. Hun aanduiding als SBZ-gebied wordt 
verder geduid in het segment omtrent de Klimaatrobuuste Rand in deelgebied zuid. Bijkomende 
verbindingen voor voetgangers zullen steeds afgestemd worden met mogelijkheden of beperkingen 
vanuit water of natuur en er zal rekening worden gehouden met het ecologisch functioneren. 
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Het herdenken van de knoop E313xE34 biedt kansen voor bijkomende groene verbindingen, er ontstaan 
mogelijk kansen voor landbouw. Hierbij zal nagegaan worden in welke mate dit in afstemming is met het 
beleid rond de Groenpool. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking in §6.5.1 dat rekening zal worden gehouden met het ecologisch 

functioneren van onderdoorgangen langs beken voor voetgangers; 
 Aanvulling synthesekaart in §6.5.4 met vallei van Groot Schijn, bos van Ranst/Groenpool en 

Tappelbeek; 
 Tekstuele aanvulling zoom Groenpool / segment E313 west: Ecologische verbindingen naar zuiden 

(over/onder E313) en langs Groot Schijn (Ruggeveldlaan,…); 
 Tekstuele aanvulling zoom Groenpool / segment E313 west: waardevolle open ruimte omvat ook 

SBZ-gebieden; 
 Tekstuele aanvulling: opnemen van ontsnippering als ontwerpvraagstuk bij ontwerpmatige 

verkenning verkeerswisselaar Ranst; 
 Tekstuele aanpassing op pg. 122 (§6.5.3): ruimtelijke druk op landbouw als knelpunt; agrarisch 

gebied als bouwsteen; 
 Aanduiding van glastuinbouwzone en landbouw op synthesekaart kansen (§6.5.4); 
 Tekstuele aanvulling van kanaalduct en vaartduct in deelgebied zuid (in navolging van aanduiding op 

figuur 6.50). 

 

Categorie 11 – Levendige Rand 
 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
In verband met de OA’s voor Noord met de Nx variant denk ik dat het 
wenselijk is om het centrum van Kapellen rood in te kleuren (zoals 
Stabroek en Hoevenen ) en zeker de aspecten geluidsklimaat, 
luchtkwaliteit, beleving van de dorpskern en verkeersveiligheid ( een 
aspect dat niet specifiek wordt vermeld) te toetsen met een Nx. Een Nx is 
het enige alternatief om het doorgaande verkeer uit die dorpskern te 
weren en de leefbaarheid te verhogen. Dit moet natuurlijk afgewogen 
worden tegenover ander aspecten, maar het is een belangrijk aspect. 

22 

Door de eventuele toename van verkeer, door de aanleg van een op- en 
afritcomplex aan de Houtlaan, zal de concentratie fijn stof 
toenemen. Fijn stof (PM10 en PM25) is schadelijk voor de 
gezondheid.  Het aantal vroegtijdige sterftes door PM25 in 2019 wordt 
geschat op 4400 in Vlaanderen. (dit is een onderzoek van de Vlaamse 
Milieumaatschappij) 

28 

Mocht men toch een op- en afrittencomplex bouwen aan de Houtlaan, dan 
zal er door het bijkomende verkeer op de Houtlaan beduidend meer 
geluidsoverlast zijn. Wij eisen dan dat er over de hele lengte van de 
Houtlaan een geluidsbuffer zal voorzien worden om het toch nog wat 
leefbaar te houden voor de bewoners.  

28 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner uit de bezorgdheid dat het natuurgebied Ertbrugge zal 
verdwijnen door de aanleg van de A102 en stelt dat dit gespaard moet 
blijven. 

28 

Als bronmateriaal voor het subthema Leefkwaliteit dienen ook de 
gegevens en focuspunten uit het “Geluidsactieplan 2019-2023 
agglomeratie Antwerpen” mee opgenomen te worden (en niet enkel de 
datasets uit GeoPunt). 

A7 

Gebied zuid: Gelieve goed rekening te houden met de zone tussen 
Uilenbaan en Nijverheidsstraat. Hier is lokaal géén plaats voor én meer 
rijstroken én trams én extra afritten. Zeker indien de wens bestaat om 
weinig te onteigenen. 

84 

Alle fietsprojecten in de Noordelijke rand hebben maar één doel: woon-
werkverkeer. Er worden enkel zeer kleine maatregelen voorgesteld om 
bv. het fietsen binnen de woonkernen te verbeteren. Bv. de ganse 

58 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
infrastructuur in Ekeren gaat rond de kernen en volgt steeds de grote 
barrières die Ekeren in twee snijden en ook volledig omringen. 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De inspraakreacties formuleren opmerkingen of bedenkingen omtrent het onderzoeksthema ‘Levendige 
Rand’. Eén reactie stelt dat het centrum van Kapellen op vandaag ook gekenmerkt wordt door slechte 
luchtkwaliteit, een slecht geluidsklimaat en problemen omtrent verkeersveiligheid. Er wordt gesteld dat 
de Nx noodzakelijk is om deze problemen te verhelpen. Een andere reactie stelt dat door de aanleg van 
de A102 en een eventueel op- en afrittencomplex t.h.v de Houtlaan de leefkwaliteit achteruit zal gaan, 
door een toename van geluidsoverlast en fijn stof. Er wordt gevraagd of geluidsbuffers voorzien kunnen 
worden. Een andere reactie uit de bezorgdheid dat de aanleg van de A102 zal leiden tot het verdwijnen 
van het natuurgebied Ertbrugge. 
 
Een reactie haalt aan dat als bronmateriaal voor het subthema Leefkwaliteit ook de gegevens uit het 
Geluidsactieplan 2019-2023 agglomeratie Antwerpen dienen gebruikt te worden. Een andere reactie uit 
de bezorgdheid dat in de zone tussen de Uilenbaan en Nijverheidsstraat niet voldoende ruimte is voor 
meer rijstroken, op- en afritten en de aanleg van een tram. Tot slot wordt gesteld dat er slechts weinig 
maatregelen worden voorgesteld om fietsen binnen woonkernen te verbeteren. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De Nieuwe Rand formuleert verschillende doelstellingen en ambities, waaronder ambities met 
betrekking tot leefkwaliteit. Dit betekent dat er in ieder geval wordt nagegaan hoe de leefkwaliteit in de 
omgeving van de infrastructuur kan verbeterd worden. Indien de aanleg van de A102 en een op- en 
afrittencomplex leidt tot negatieve effecten ten aanzien van leefkwaliteit (slechte luchtkwaliteit, 
geluidshinder, …) dan zullen maatregelen getroffen worden om deze effecten te verbeteren. Deze 
maatregelen kunnen dan bestaan uit geluidsbuffers, geluidsschermen,… . Het onderzoek zal uitwijzen 
welke maatregelen waar noodzakelijk zijn. Het voorzien van deze maatregelen maakt bijgevolg ook 
onderdeel uit van dit project.  Ook zal onderzocht worden wat de impact is van de infrastructuur ten 
aanzien van natuur, bebouwing, …. Er zal in beeld worden gebracht wat de ruimtelijke impact is van ieder 
alternatief, dit zal dus ook deel uitmaken van de afweging.  
 
Het Geluidsactieplan 2019-2023 agglomeratie Antwerpen werd reeds opgenomen als bron in de AON.  
 
Binnen het geïntegreerde onderzoek is een onderzoeksaspect geformuleerd dat betrekking heeft op de 
wandel- en fietsvriendelijkheid in woonkernen (OA 5: impact op en kansen voor wandel- en 
fietsvriendelijkheid). Binnen dit onderzoeksaspect zal nagegaan worden hoe, ten gevolge van 
verschuivingen op vlak van wegverkeer, ingrepen kunnen voorzien worden om de wandel- en 
fietsvriendelijkheid in woonkernen te versterken. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 

 

Categorie 12 – Bereikbare Rand 
Categorie 12a – Modal shift 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Voor het districtsbestuur van Borgerhout is de eerste prioriteit 
investeren in meer openbaar vervoer en meer vrachtvervoer over 
spoor en over water om zo te komen tot de noodzakelijke modal shift. 
Voor de A102, de nieuwe autosnelweg tussen Ekeren en Wommelgem 
zou opnieuw waardevolle natuur moeten verdwijnen voor meer auto-
infrastructuur. Als er meer infrastructuur komt, geef dan prioriteit aan een 
ondergronds goederenspoor (de 2e spoorontsluiting naar de haven) op het 
tracé van de A102 en aan een vlotte verbinding van openbaar vervoer 
tussen Ekeren, Schoten, Deurne, Wijnegem en Wommelgem vlot met 
elkaar en met de stad te verbinden. 

A25 

Binnen de ambitie ‘bereikbare rand’, ‘5. Naar een multimodale 
bereikbaarheid’ wordt enkel nagegaan om eventuele extra OV-
infrastructuur aan te leggen waar extra weginfrastructuur wordt 
gebouwd. Het is effectiever, ook op financieel-economisch vlak, om na te 
gaan hoe een gerealiseerde modal shift (50% actieve verplaatsingen) 

93 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
bijdraagt aan het behalen van alle doelstellingen (zoals 
verkeersdoorstroming). Het verbeteren en uitbreiden van bestaande 
OV-infrastructuur moet niet gekoppeld worden aan nieuwe 
weginfrastructuur. 
Eerst inzetten op de modal split, op elke manier.  32 
Uit de AON lijkt de hoofddoelstelling het bijbouwen van infrastructuur 
te zijn, waarbij de modal shift ondergeschikt is. Dit kan niet volgens de 
principes van het Toekomstverbond, die deze werken mogelijk maken. 
Het is opvallend hoe er in de AON op voorwaardelijke wijze wordt 
gesproken over de modal shift. Zo valt er pagina 27 te lezen dat het doel 
is om “kansrijke opties na te gaan om deze weginfrastructuur te integreren 
met de infrastructuur voor de duurzame transportmodi”, terwijl de 
paragraaf erboven stelt dat “de Nieuwe Rand de algemene doelstelling 
heeft het oostelijk traject van het Haventracé te realiseren”. Het is 
bovendien stuitend dat er hierbij ervan uitgaan wordt gegaan dat 
bijkomende weginfrastructuur nodig is om bijkomende openbaar vervoer 
infrastructuur te realiseren, zonder dat er wordt nagegaan of de 
doelstellingen worden gerealiseerd door een doorgedreven modal shift, 
zoals opgenomen in het Toekomstverbond. Een ander voorbeeld hiervoor 
valt te lezen op pagina 155, waar als resultaat wordt gesteld dat “de rol van 
het oostelijk traject van het Haventracé moet bijdragen [..] aan de realisatie 
van de modal shift”. Echter, geen enkele van de deelvragen heeft 
betrekking op de modal shift. 

93 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner haalt aan dat er ook voor goederenvervoer nood is aan een 
verschuiving van de transporten van de weg naar alternatieve modi. Er 
wordt aangehaald dat Multimodaal Vlaanderen hier reeds strategieën voor 
heeft geformuleerd (RAC2): 
 bedrijven Responsabiliseren op het vlak van mobiliteit én klimaat 
 bedrijven Adviseren door concrete businesscases uit te werken én het 

beleid van de nodige kennis en praktijkervaring te voorzien 
 innovaties Concipiëren die een modal shift vergemakkelijken 
 goederenstromen en ondernemers Connecteren en hierbij 

coördineren optreden. 

Er wordt gesteld dat met de aanleg van de A102 ingegaan wordt tegen de 
ambities om de modal shift te realiseren en er wordt gevraagd om een 
aantal innovatieve concepten zoals Cargo Sous Terrain,… te 
onderzoeken op hun efficiëntie en hun aandeel om de doelstellingen 
van de modal shift te behalen. 

99 

Bijkomend de realisatie van de Nx en de verbreding van de A12 zijn er de 
aandachtspunten vanuit de modal shift waar in het onderzoek mee 
rekening dient gehouden te worden; met een potentieel aan 
fietsverbindingen die de oost-west verbindingen versterken. 
1) Pendelverkeer Stabroek en hinterland van en naar haven. 

a. Fietsostrade naast of op de Nx. De fietsostrade dient vlot de A12 
te kruisen op de fietspaden in de haven 

b. Versterking van openbaar vervoer vanuit de gemeenten 
Kapellen, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, naar de haven met de 
bedoeling doorgaand autoverkeer af te bouwen. 

2)  Pendelverkeer van en naar Antwerpen 
a. De verdere uitbouw van een net van waterbussen en een vlotte 

aansluiting aan de fietsostrade 
b. Aanleg van vrije busbaan op de A12 
c. Aanleg van een sneltram A12 
d. Versterking van openbaar vervoer vanuit de gemeenten 

Kapellen , Kalmthout, Essen, Wuustwezel naar Antwerpen met de 
bedoeling het doorgaand autoverkeer af te bouwen. 

A11, A13 

In de uitwerking van het thema “bereikbaarheid” worden “de ambities op 
vlak van duurzame mobiliteit” aangehaald. In de uitwerking wordt de 
voetganger/wandelaar niet opgenomen. Hierdoor kunnen voor 

1 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
voetgangers/wandelaars (zowel recreatief als bij verplaatsing) onveilige 
situaties ontstaan (zoals bv. de het ontbreken van voetpaden tussen 
Schoten centrum & Deuzeld).  
Tussen Stabroek en Ekeren is er geen enkele fietsverbinding over of 
onder de A12. Dit is een ontoelaatbare rem om de “modal shift” voor het 
autoverkeer naar fietsverkeer te kunnen realiseren. 

A18, 51 

In de AON wordt vermeld dat er zal nagegaan worden of er een fietsroute 
kan worden aangelegd in de reservatiezone van de A102 (of ernaast), 
onder meer te Schoten. Er bestaat echter al een fietsroute in Schoten 
die vrijwel parallel loopt met de reservatiestrook, met name de 
verbinding Horstebaan-Borkelstraat-Papenaardekenstraat, waarvan 
grote delen nog recentelijk zijn heraangelegd. Dit fietspad heeft in 
zuidelijke richting drie kruisende barrières (Amerlolaan, R. W. van 
Havrelaan en Churchilllaan). In noordelijke richting zijn er meer kruisende 
barrières (Voorkempenlaan, Jozef Hendrickxstraat, Churchilllaan, R. W. 
van Havrelaan, Vordensteinstraat, Kopstraat, Peerdsbosbaan, Listdreef). 
Mogelijk kan dit opgelost worden door het huidig fietspad langs de 
Horstebaan, aan de zijde Amerlo, te vervangen door een 
tweerichtingsfietspad. Zo hoeven de straten Listdreef, Peerdsbosbaan, 
Kopstraat, Vordensteinstraat, Jozef Hendrickxstraat en Voorkempenlaan 
niet meer gekruist te worden. 
Mogelijk kan het fietspad via de Horstebaan, Amerlolaan, Alfons 
Heulensstraat, Borgeindstraat, Papenaardekenstraat geleid worden. Dan 
zijn er slechts kruisingen met de R. W. van Havrelaan, Churchilllaan en 
Borgeindstraat. 
Een nieuw fietspad op of langsheen de reservatiestrook dient ook de 
Calixbergdreef en de Borgeindstraat te kruisen. 
Daarnaast zou een nieuw fietspad de open ruimte naast ’t Asbroek 
aantasten en kunnen vragen gesteld worden bij de veiligheid van het 
fietspad (verlichting?). Gevraagd wordt om het gebruik van de bestaande 
fietspaden -na eventuele optimalisering- te evalueren, ten opzichte van 
een nieuw fietspad naast of op de reservatiestrook. 

A9 

Er wordt onderzocht of er een fietspad kan aangelegd worden en een 
OVV “over de A102”. Er dient rekening te worden gehouden met de 
reeds bestaande (parallelle) fietsverbindingen, zoals te Schoten de 
Hortsebaan-Borkelstraat-Papenaerdeken, en ook met de bestaande 
tram- en busverbindingen, ondermeer ter hoogte van de P + K te 
Merksem/Schoten. 

70 

Na de werken is het aangewezen dat er een fietspad komt bovenop het 
tracé van de A102 om een vlotte verbinding te hebben rond de stad 
Antwerpen. 

26 

Ambitie 05 (p38): De fietsverbinding langs de HSL-lijn (E19) biedt zeer 
veel potenties om de modal shift te versterken en wordt best ook mee 
opgenomen op kaart.  

A14 

Als fietsersbond afdeling Kapellen hebben we ingeschreven op uw 
nieuwsbrief en we hopen op die manier op de hoogte te kunnen blijven van 
de gevolgen voor fietsers in onze gemeente. Hopelijk zullen we de 
mobiliteitsplannen niet vernemen nadat ze reeds beslist zijn, maar eerder 
in een voorbereidingsfase.  
Het is alleszins geweten en bewezen dat de aanleg van nieuwe 
autoverbindingen zoals de bijv. Nx, hoe goed die ook moge bedoeld zijn, 
het autoverkeer steeds aantrekkelijker maken en doen toenemen. We 
rekenen erop dat bij elke gekozen optie voldoende prioriteit zal 
gegeven worden aan het fietsen in de hedendaagse zin van het woord, nl. 
elektrisch, speedpedelecs, en elektrische scooters. Het zijn volwaardige 
weggebruikers die recht hebben op een gelijkwaardige en bovenal veilige 
infrastructuur volgens normen die bij het kenniscentrum “Fietsberaad “ 
verkrijgbaar zijn . 
Als het zoals op uw webpagina wordt vermeld gaat het om : “veiliger, 
duurzamer en vlotter verkeer, een betere leefkwaliteit en een omgeving die 
klimaatvriendelijk is én beter bestand tegen de klimaatverandering” … dan 
hebben wij het volste vertrouwen in het verdere verloop.  

108 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner stelt dat op de plannen sprake is van de bouw van een P&R 
parking aan de Houtlaan en ziet hier geen meerwaarde van. Er wordt 
gesteld dat P&R parkings niet voldoende worden gebruikt. 

28 

Kan de nieuwe P+R niet op parking Makro voorzien worden? Was dit 
terrein niet deels van de Vlaamse overheid (in het kader van de A102)? Ik 
zie hier meerdere voordelen: Deze terreinen zijn al verhard en de toegang 
is al voorzien van een met lichten geregeld kruispunt. Een snellere toegang 
naar de bestaande OV-halte ter hoogte van Makro. Deze P+R kan dan 
aangeboden worden aan bus/tram gebruikers zodat zij misschien niet 
meer in de straten rondom de eindhaltes van tram 5/10 proberen zoeken 
naar parkeerplaatsen die eigenlijk net geen parkeerplaatsen zijn. In de 
steeds zeldzamere drukke periodes eventueel bruikbaar als backup 
parking voor Wijnegem Shopping? Geen ASC Houtlaan nodig voor 
ontsluiting P+R. Een parkeertoren laat misschien nog wat plaats voor een 
bredere groene verbinding tussen Ertbrugge en park groot Schijn. 

84 

Zolang er met de auto tot in Antwerpen centrum gereden kan worden lijken 
P+R ver van de stad hun effect te missen. Nieuwe P+R’s staan leeg. 
Zeker als het verkeer terug vlotter gaat lopen zullen mensen terug in de 
auto stappen en de elektrische fiets laten staan. Deze zijn momenteel 
super populair omdat de auto hopeloos is. Wordt hier rekening mee 
gehouden in berekeningen? Zelfs mensen in de stadsrand die in de stad 
werken zouden liever met de auto van deur tot deur rijden. Onder andere 
door onvoorspelbaar OV en onvoorspelbaar Belgisch weer. En wie gaat er 
met die extra trams rijden? 

84 

Op pagina 102 van de alternatievenonderzoeksnota staat: “Het 
tramnetwerk wordt uitgebreid d.m.v. het doortrekken van de tramlijn langs 
de Bisschoppenhoflaan. (…) Gezien de nabijheid wordt de geplande 
tramlijn op de Bisschoppenhoflaan een keer- en hoppinpunt 
onderzocht in relatie met de infrastructuur in de reservatiestrook van de 
A102.” 
Het lokaal bestuur steunt het onderzoek naar een park en ride, tevens 
Hoppin-punt in die zone. De huidige tramstelplaats, lijkt hierbij een 
ideale vertrekbasis voor deze zoektocht. Het lokaal bestuur zal deze 
houding doorheen de volgende fasen van het project blijven aanhouden. 
Het is bijgevolg thans niet nodig hier schriftelijk feedback of opmerkingen 
over te formuleren. 

A3 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie stelt dat Hoppinpunten niet dienen te worden gezocht in de 
nabijheid van de A12 maar verder in het hinterland (bv. Kalmthout, 
Wildert, Essen, Nieuwmoer, Gooreind, …) om verkeer reeds vroeger op te 
vangen. 

78 

Modal shift komt te weinig aan bod. De modal shift lijkt op de 
achtergrond te verdwijnen terwijl nieuwe infrastructuur alle aandacht krijgt. 
Zolang er geen werk wordt gemaakt van de modal shift zal ook nieuwe 
infrastructuur de mobiliteitsproblemen niet oplossen.   

75 

Voor Groen is de eerste prioriteit vandaag investeren in meer openbaar 
vervoer en meer vrachtvervoer over spoor en over water om zo te komen 
tot de noodzakelijke modal shift. De A102, de nieuwe autosnelweg tussen 
Ekeren en Wommelgem botst op veel weerstand in Ekeren, Schoten, 
Merksem, Deurne, Wijnegem en Wommelgem. Opnieuw zou waardevolle 
natuur moeten verdwijnen voor meer auto-infrastructuur. Groen ziet meer 
heil in een ondergronds goederenspoor (de 2e spoorontsluiting naar de 
haven) op hetzelfde tracé en een vlotte verbinding van openbaar vervoer 
om Ekeren, Schoten, Deurne, Wijnegem en Wommelgem vlot met elkaar 
te verbinden. 

77 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties hebben betrekking tot de modal shift. Er wordt gesteld dat de eerste prioriteit het 
investeren in meer openbaar vervoer en vrachtvervoer over spoor en water dient te zijn om zo te komen 
tot de modal shift. Er wordt gesteld dat het bijbouwen van nieuwe weginfrastructuur de hoofddoelstelling 
lijkt te zijn, en dat de modal shift ondergeschikt is. Er wordt op te voorwaardelijke wijze gesproken over 
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de modal shift. Het aanleggen van eventuele extra OV-infrastructuur zou niet gekoppeld mogen worden 
aan het aanleggen van nieuwe weginfrastructuur. Er wordt aangehaald dat er ook dient ingezet te worden 
op de realisatie van een modal shift voor vrachtvervoer, onder andere door een aantal innovatieve 
concepten te onderzoeken. 
 
Eén reactie geeft een aantal concrete aandachtspunten mee ter realisatie van de modal shift, zowel voor 
openbaar vervoer als voor het fietsnetwerk. 
 
Een aantal andere reacties hebben betrekking tot het fietsnetwerk. Eén reactie stelt dat de voetganger 
niet wordt opgenomen (wandelen als manier van transport). Er wordt gesteld dat er geen fietsverbinding 
onder of over de A12 is, hetgeen een rem betekent voor de modal shift. Een aantal reacties hebben 
betrekking tot het fietspad over de A102 dat gerealiseerd kan worden. Een aantal reacties stellen het nut 
van deze verbinding in vraag, terwijl een aantal andere reacties vragen om dit zeker te voorzien. Er wordt 
gevraagd om de fietsverbinding langsheen de E19 ook op te nemen, net zoals voldoende aandacht voor 
aansluitingen op fietsverbindingen van de Tweede Tijsmanstunnel en het Logistiek Park Schijns. Er 
wordt aangegeven dat men hoopt dat bij elke gekozen optie voldoende prioriteit zal gegeven worden aan 
fietsers (ook elektrisch fietsen, speedpedelecs, …).  
 
Tot slot worden ook reacties met betrekking tot Hoppinpunten geformuleerd. Er worden vragen gesteld 
bij de meerwaarde van nieuwe P+R parkings, gezien de bestaande onvoldoende gebruikt worden. Eén 
reactie suggereert een P+R te voorzien ter hoogte van de parking Makro. Een andere reactie stelt dat 
Hoppinpunten best verderaf van de A12 worden voorzien (bv. Kalmthout, Wildert, Essen, Nieuwmoer, 
Gooreind, …) om verkeer reeds vroeger op te vangen. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen De Nieuwe Rand worden verschillende doelstellingen en ambities geformuleerd. Bijdragen tot de 
realisatie van de modal shift is hier één van. Hiervoor wordt, voor personenvervoer, in de eerste plaats 
uitgegaan van het Routeplan 2030. De Nieuwe Rand heeft niet tot doel het onderzoek van het Routeplan 
opnieuw uit te voeren, wél wordt nagegaan in welke mate het project zoveel als mogelijk kan bijdragen 
aan de realisatie van de ingrepen uit het Routeplan en het bereiken van de modal shift. Enerzijds zal 
nagegaan worden of ingrepen uit het Routeplan versneld kunnen worden gerealiseerd in combinatie met 
ingrepen in kader van De Nieuwe Rand, anderzijds zal in beeld gebracht worden voor welke aanvullende 
modal shift maatregelen het project een hefboom kan zijn. Deze ingrepen zijn hierdoor wel in meer of 
mindere mate gekoppeld aan eventuele infrastructurele ingrepen vanuit De Nieuwe Rand. Buiten de zone 
van de infrastructuurstrook liggen modal shift maatregelen niet voor in dit complex project. Of de aanleg 
van nieuwe infrastructuur een negatieve bijdrage levert aan de realisatie van de modal shift doelstellingen 
zal getoetst worden in het geïntegreerd onderzoek. Het bevorderen van vrachtvervoer via spoor/water 
maakt geen onderdeel uit van De Nieuwe Rand, maar zit vervat in andere lopende planprocessen zoals 
de Tweede Spoortoegang, verhoging bruggen Albertkanaal,… . Wel zal binnen onderzoeksaspect 31 
(onderzoek naar impact van onzekerheden) nagegaan worden wat potenties zijn van een aantal 
innovatieve concepten. 
 
De ambitie omtrent de modal shift heeft eveneens betrekking tot het fietsnetwerk. Het geïntegreerde 
onderzoek omvat een onderzoeksaspect waar de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van het 
fietsnetwerk zullen worden nagegaan. Er zal onderzocht worden of de realisatie van De Nieuwe Rand een 
impact heeft op het fietsnetwerk en of er potenties ontstaan om het fietsnetwerk te verbeteren. Hierbij kan 
onder andere gedacht worden aan een fietspad op het tracé van de A102. Er zal steeds onderzocht 
worden wat de bijdrage van bepaalde ingrepen is ten aanzien van het netwerk en wat mogelijke negatieve 
gevolgen zijn. Binnen het geïntegreerde onderzoek zal rekening worden gehouden met een aantal 
geplande projecten (zoals het Logistiek Park Schijns, Tweede Tijsmanstunnel, …). Indien er tevens 
fietsverbindingen worden gepland zal hiermee rekening worden gehouden en zal nagegaan worden of 
deze aansluitingen vlot gemaakt kunnen worden (in afstemming met de lopende planprocessen 
hieromtrent). Er zal tevens onderzocht worden of en hoe het fietsnetwerk versterkt kan worden en in 
welke mate De Nieuwe Rand hiertoe een hefboom biedt (bijvoorbeeld door bijkomende 
onderdoorgangen aan de A12, een betere oost-west verbinding, …). De focus van het onderzoek naar 
fietsverbindingen ligt op fietssnelwegen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). 
Onderzoek naar wandel- en fietsvriendelijkheid maakt ook deel uit van het geïntegreerde onderzoek, 
maar wordt beschreven binnen het thema Levendige Rand (in onderzoeksaspect 5 (Impact op en kansen 
voor wandel- en fietsvriendelijkheid). Hierbij wordt ook rekening gehouden met voetgangers. 
De E19 valt buiten het projectgebied, waardoor het fietspad langsheen de E19 geen onderdeel zal 
vormen van voorliggend project. 
 
Ook de bereikbaarheid en kwaliteit van Hoppinpunten en deelsystemen zal in beeld worden gebracht. 
Voor alle alternatieven wordt het effect op de modal split en het gebruik van de P+R’s berekend door de 
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verkeersmodellen. Het onderzoek zal uitwijzen of bijkomende P+R’s aangewezen zijn en indien ja, waar 
deze best gesitueerd worden. We onderzoeken of er potenties zijn voor Hoppinpunten in de nabijheid 
van de (her) aan te leggen infrastructuur, voor een overstap naar de snelbussen. Het is niet de bedoeling 
om actief te gaan zoeken naar bijkomende Hoppinpunten dieper in het Hinterland. Dit onderzoek is reeds 
gebeurd in het kader van Routeplan. Uiteraard dient steeds de afweging gemaakt te worden hoe de 
nieuwe Hoppinpunten passen in de strategie van Routeplan om reizigers zo snel mogelijk op het 
openbaar vervoer te krijgen dicht bij hun herkomst, en niet eerst nog lang met de auto te laten rijden. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Categorie 12b – Juiste verkeer op de juiste plaats  

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Inwoners van de Bethaniënlei in Sint-Job In’t Goor maken zich zorgen 
over eventuele toename van verkeersoverlast door De Nieuwe Rand in 
de straat waardoor leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gedrang 
komen. Daarnaast worden enkele concrete ingrepen vermeld die de 
verkeersveiligheid zouden kunnen verbeteren.  

45, 65, 60 

Op pagina 118 van de alternatievenonderzoeksnota staat bij ‘Knelpunten’: 
“Als het verkeer op de E313 vast staat, ontstaan sluiproutes vanaf de afrit 
Massenhoven langs de N116 via de dorpskernen van Broechem, Ranst en 
Wommelgem, en vanaf de afrit Oelegem via Vaartstraat, Keerbaan, 
Stokerijstraat door de woongebieden van Wommelgem en Schoten.” 
In de daaropvolgende passage staat “De Bedrijvenzone Ter Straten wordt 
via de Maasweg gekoppeld aan de Oelegemse- en Zandhovensteenweg 
met veel aangelegen woningen.” Ook de Stokerijstraat in Wijnegem is 
zulke sluiproute die ontstaat wanneer het verkeer op de E313 vast staat, 
en ligt bovendien gekoppeld aan de bedrijvenzone Ter Straten, met alle 
daaruit voortvloeiende lasten voor de daar gelegen woningen. 
Het is om die reden dat met de Vervoerregio werd overlegd om, na het 
realisatie van de nieuwe bruggen, deze straat op te nemen in een zone 
waar de toegang verboden is voor bestuurders van voertuigen 
waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, 
uitgezonderd plaatselijk verkeer. 

A3 

We kregen te horen dat alle nieuwe wegen in Wommelgem aan het rond 
punt samenkomen met gevolg zware verkeersoverlast. Wij wonen in de 
Van Tichelenlei in Wommelgem die niet geschikt is voor zwaar 
verkeer en zelfs verboden (niet vermeld op het ontwerp).  
Sluipverkeer: er komen dagelijks honderden auto’s waaronder 
opmerkelijk veel zware vrachtwagens voor het industrieterrein door onze 
straat. Op  alle industrieterreinen is er een afrit voorzien zodat ze niet over 
de kleine wegen moeten. Is het geen idee om voor het industrieterrein een 
afrit te voorzien om het verkeer aan het rond punt te ontlasten(voorbeeld 
aan de Q8 ranst)? Kunnen er geen hoge geluidschermen of bermen 
komen wegens geluidoverlast?  

10 
 

 De Alternatievennota is de eerste stap in het Complex Project en geeft 
aan welke alternatieven en varianten in het onderzoek worden 
meegenomen. Op de resultaten van het onderzoek zal in een latere 
fase nog kunnen worden ingesproken, bijvoorbeeld in het kader van 
het Voorkeursbesluit en de Projectonderzoeksnota (PON). Het belang 
van individuele projecten zal dan ook uit de doorrekeningen, die nog 
moeten worden uitgevoerd, blijken. In dit stadium is het belangrijk om 
al de mogelijke alternatieven op te nemen en door de 
verkeersmodellen laten evalueren. 

 Ondanks dat gesteld wordt dat één van de doelstelling is om de 
hoofdontsluiting van de haven te verbeteren, ligt de nadruk toch 
duidelijk nagenoeg uitsluitend op personenvervoer en leefbaarheid. 
De effecten van de A102 op het vrachtvervoer worden te beperkt in 
beeld gebracht. 

 Het onderdeel ‘bereikbare rand’ behandelt slechts minimaal 
aspecten van vrachtverkeer. Voorbeeld hiervan is de beoordeling in 

A21 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
het kader van de multimodale bereikbaarheid die enkel gaat over 
personenvervoer, het criterium ‘juiste verkeer op de juiste plaats’ dat 
enkel de vrachtroutenetwerken onderzoekt en de focus van de andere 
beoordelingscriteria. Enkel het weren van sluipverkeer en de 
doorgaande functie van de infrastructuur wordt wel meegenomen. Het 
belang van havenverkeer en van spoor- en binnenvaart worden pas in 
tweede orde behandeld. De focus moet op dat vlak correct gesteld 
worden. 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie stelt dat het sluipverkeer niet enkel te wijten is aan doorgaand 
verkeer, maar ook door lokaal verkeer. Reactie haalt onderzoek aan dat 
uitwijst dat 64% lokaal verkeer is. Dit dient onderzocht te worden door 
metingen op alle oorsprongs-bestemmings trafieken op het onderliggend 
wegennet. Er dient een oplossing (voor de Nx) onderzocht te worden met 
rechtstreekse aansluiting van lokale hoofdwegen op snelwegen én 
aanpak van het lokale verkeer. 

78 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Een aantal reacties worden geformuleerd omtrent de Bethaniënlei in Sint-Job-in-’t-Goor. Inwoners uiten 
de bezorgdheid dat ingrepen in kader van De Nieuwe Rand zullen leiden tot een toename van 
verkeersoverlast in deze straat.  
 
Er wordt aangehaald dat de Stokerijstraat in Wijnegem een sluiproute is wanneer de E313 vast staat en 
gekoppeld is aan de bedrijvenzone Ter Straten. Deze straat wordt opgenomen in een zone waar toegang 
verboden is voor bestuurders van wagens waar de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton. 
Tevens wordt vermeld dat de Van Tichelenlei in Wommelgem niet geschikt is voor zwaar verkeer.  
 
Eén reactie stelt dat in de AON te weinig aandacht uitgaat naar vrachtvervoer en dat de aspecten van 
vrachtverkeer slechts minimaal behandeld worden.  
 
Een andere reactie stelt dat sluipverkeer niet enkel te wijten is aan doorgaand verkeer, maar tevens aan 
lokaal verkeer en haalt onderzoeksresultaten aan die dit onderbouwen. Er wordt gevraagd om een 
oplossing (voor de Nx) te onderzoeken waarbij lokale hoofdwegen rechtstreeks aansluiten op snelwegen 
en het lokaal verkeer wordt aangepakt. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerde onderzoek zullen effecten op het onderliggend wegennet ook worden 
meegenomen. Het is niet de bedoeling van dit project om op andere plekken knelpunten te creëren of 
een achteruitgang van verkeersveiligheid/leefbaarheid te bekomen. Op basis van vroegere 
berekeningen met het provinciaal model wordt evenwel niet verwacht dat er ter hoogte van Sint-Job-in-
‘t-Goor een impact zal zijn ten gevolge van infrastructurele voorzieningen binnen De Nieuwe Rand.   
 
Vrachtverkeer is belangrijk en maakt deel uit van de afweging. Het is niet de intentie om dit minder 
belangrijk te achten dan het personenvervoer. Waar nodig zullen er hiertoe tekstuele verduidelijkingen 
opgenomen worden.  Er wordt een onderzoeksaspect voorzien waarbinnen onderzoek zal gevoerd 
worden naar de kwaliteit en bereikbaarheid van het vrachtroutenetwerk. Hier zal ook rekening worden 
gehouden met routes voor vrachtverkeer en bijgevolg dus ook met straten waar een eventueel 
vrachtverbod van toepassing is. Ook zal binnen het onderzoek nagegaan worden hoe de verschillende 
lokale bewegingen vorm gegeven kunnen worden in geval van een nieuwe aansluiting ter hoogte van het 
rond punt Wommelgem (waaronder vrachtverkeer vanuit industrieterreinen). 
Het is evenwel niet de scope van dit complex project om meer binnenvaart en treinverkeer te bevorderen. 
Dit zit al ondervangen in andere planprocessen (Tweede Spoortoegang, verhogen bruggen Albertkanaal, 
…) en beleidsdocumenten. 
 
In het onderzoek zullen bestaande verkeerstellingen, mobile data en viapass gegevens worden gebruikt 
om inzicht te krijgen in de huidige verkeerscijfers in de omgeving van Stabroek, Hoeven en Kapellen. 
Deze info geeft een beeld over de oorsprong en bestemming  van de verschillende verkeersstromen. Het 
onderzoek zal dus uitwijzen welk aandeel van verkeer lokaal is, en welk doorgaand. Daarover kan op dit 
moment nog geen uitspraak worden gedaan. Het onderzoek omtrent de Nx zal ook oplossingen 
onderzoeken zonder Nx, maar met andere maatregelen op het onderliggend wegennet. Het onderzoek 
zal verder uitwijzen wat deze maatregelen kunnen zijn, dit wordt nog niet gespecifieerd in de AON. 
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Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele verduidelijking omtrent onderzoek naar vrachtverkeer en belang hiervan. 
 
Categorie 13 – Klimaatrobuuste Rand 
 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Op meerdere plekken in het document wordt er nog steeds naar de 
Opstalvallei en/of Opstalpolder verwezen als landbouwgebied (o.a. p. 
90, 144). We vragen de Opstalvallei exclusief onder te brengen onder 
natuurgebied en niet onder landbouwgebied, en ook als dusdanig te 
onderzoeken 

90 

Op Polder Stabroek zit Europese richtlijn vogelgebied. Hier open 
ruimte laten. 

11 
 

We vragen ook uitdrukkelijk om te onderzoeken wat de gevolgen van de 
aanleg, bemaling en aanwezigheid van de A102 heeft op ‘t Asbroek. 

90 

Als bronmateriaal voor de subthema’s Mitigatie, Adaptatie en 
Openruimte netwerk dienen het Klimaatplan, Groenplan en Waterplan 
van de Stad Antwerpen mee opgenomen te worden. 

A7 

Bij de Klimaatrobuuste regio dient een uitdrukkelijke verwijzing naar de 
ecologische waarde van het Antitankkanaal en de uitvoeringsplannen 
van het Opstalvalleigebied (zoals bepaald in het GRUP Afbakening 
Zeehavengebied) mee opgenomen te worden. 

A7 

De grootste klimaatwinst zit volgens mij in het reduceren van verkeer 
ipv het uitbreiden van het verkeersnet.  Om nog maar te zwijgen van wat 
de CO2 impact van die infrastructuurwerken aan zich al teweeg brengen.  
Is het niet verstandiger en goedkoper om maximaal in te zetten op 
alternatieven (openbaar vervoer, goede fietsverbindingen,…?) Mijn eigen 
vrouw heeft noodgedwongen een speedpelec gekocht om de verplaatsing 
naar haar werk in Antwerpen te maken omdat het openbaar vervoer geen 
volwaardig alternatief is.  Maar gaan we dit oplossen met een extra 
autoweg? 

80 

Er zou eigenlijk geen bijkomende CO2 uitstoot mogen komen, of hij zou 
op een andere manier moeten worden weggewerkt. 

80 

Ten tweede zal nieuwe infrastructuur de natuurlijke waterhuishouding 
ernstig verstoren. Wij zitten in een gebied waar er steeds water van 
hogerop ondergronds gestuwd wordt richting haven. Verstoring van de 
natuurlijke stuwing en afvoer van water kan voor problemen zorgen. 
Nieuwe infrastructuur zal op bepaalde plaatsen ook drooggehouden 
moeten worden met pompen. Dit strookt niet met de vernatting en extra 
waterberging waartoe op andere plaatsen in de AON wordt opgeroepen. 

A18 

In verband met uitdrogen Ertbrugge. Een beek in Ertbrugge was jaren 
geleden aangesloten op de riolering. Onlangs is dit met een lapmiddel 
terug wat verbeterd. Zijn er in de buurt zo nog gevallen? 

84 

Het Departement Landbouw en Visserij stelt vast dat de landbouwfunctie 
onder druk kan komen te staan in dit dossier door de diverse ambities 
van andere sectoren. De in het RSV decretaal bindend bepaalde 
750.000ha bestemmingscategorie ‘landbouw’ voor de 
beroepslandbouw kan zo in het gedrang komen. De vooropgestelde 
750.000ha staan reeds als landbouwconcepten in de gewenste ruimtelijke 
structuur van de 13 Vlaamse AGNAS-buitengebiedregio’s. De 538.000ha 
HAG maken deel uit van de in het RSV vooropgestelde 750.000ha 
bestemmingscategorie ‘landbouw’. Het Departement Landbouw en 
Visserij hecht veel belang aan de vooropgestelde 750.000 ha en de 
ruimteboekhouding van het RSV. Regio Antwerpse Gordel en Klein-
Brabant | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be) 
GRS regio Antwerpse gordel en klein-Brabant (vlaanderen.be) 

A22 

Infrastructuurwerken gaan altijd gepaard met inname van ruimte. Deze 
wordt genomen waar ze voorhanden is, maar meestal ook waar ze het 
goedkoopst is.  Mijn eerste bekommernis is dat de ruimte die ingenomen 
gaat worden voor infrastructuurwerken, voor een groot stuk gaat komen 
van gronden die nu worden aangewend voor landbouw. In tweede 
instantie wil men de milieu en klimaatschade van die infrastructuurwerken 

80 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
compenseren in andere gebieden (lees landbouwgebieden). Ik ben van 
mening dat wij als landbouwers niet twee keer de rekening moeten 
betalen.  Vandaar vind ik het absoluut noodzakelijk dat er eerst naar alle 
andere alternatieven wordt gekeken, die geen ingrijpende 
infrastructuurwerken vereisen. 
Ter bevordering van de biodiversiteit wil men echter ook aanpassingen 
doen, om bepaalde diersoorten meer kans te geven. Ik denk echter wel 
dat we niet goed bezig zijn als we productieve landbouwgrond gaan 
omzetten naar bv. heidevegetatie.  Je boekt misschien wel wat winst op 
gebied van biodiversiteit maar gaat sowieso een verhoogde CO2 uitstoot 
krijgen. De organische stof die in onze landbouwgronden zit gaat zich dan 
vrijstellen. Net het omgekeerde van wat men met CO2 captatie in 
bijvoorbeeld permanent grasland wil bekomen. 

80 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie stelt dat er binnen landbouwgebieden mogelijkheden zijn om 
water te capteren, maar dat de gewassen er niet mogen onder lijden. 
Het verkrijgen van een vergunning om te werken met stuwen zou 
vergemakkelijkt en gesubsidieerd dienen te worden. Er wordt een 
bijkomende strategie voorgesteld, nl. het terug aanleggen van beken in 
woongebieden.  

82 

Ik ben er mee eens dat we moeten zorgen voor zoveel mogelijk opname 
van water door onze grond en dat wij als landbouw daar ook ons steentje 
in moeten bijdragen. Maar vind niet dat wij moeten compenseren wat 
men elders veroorzaakt. Wij hebben als landbouwers water nodig, maar 
teveel water op de verkeerde moment is mogelijk nog een groter probleem. 
Een goede afwatering is essentieel.  Bijvoorbeeld een aardappel mag niet 
langer dan 24u onder water staan. 

80 

Punt 6.2.2. Ecologie en biodiversiteit bouwstenen p.76  
Er wordt gesproken over verbindingen tussen verschillende 
natuurgebieden, allemaal oké, maar zonder herbevestigd agrarisch 
gebied in te palmen graag.  Landbouw blijft landbouw!  

82 

Punt 7.3.2. Klimaatadaptatie p 144  
Zoek in de eerste plaats naar waterbergingsvermogen daar waar het 
water valt.  Zodat het landbouwgebied er zo weinig mogelijk hinder van 
ondervindt. 

82 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie uit de bezorgdheid omtrent de potenties voor natte natuur die 
op kaartmateriaal onder andere ter hoogte van de Antitankgracht in het 
noorden worden gezien. Inwoner heeft hier landbouwpraktijken en is niet 
akkoord dat deze zouden omgezet worden tot natte natuur. Dit druist in 
tegen andere ambities, namelijk het beschermen en vrijwaren van 
landbouwcluster. Inwoner is eveneens niet bevraagd in kader van de 
opmaak van een LER. 

96 

Samenvatting van de reactie: 
De AON stelt er langsheen de Antitankgracht weinig aaneengesloten 
landbouwkamers gesitueerd zijn. De reactie is het hier niet mee eens, 
ten noorden van de Antitankgracht zijn eveneens aaneengesloten 
landbouwkamers gesitueerd.  

96 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie stelt dat landbouwpercelen langsheen de Antitankgracht 
versnipperd zijn omwille van een onbehoorlijk beleid en dat 
handhaving en beleid versterken zal leiden tot ontsnippering van deze 
percelen. 

78 

Op p. 48 staat beschreven dat het huidige landbouwgebruik in kaart wordt 
gebracht. Graag ook de zonevreemde landbouw in kaart brengen. Op P. 
47 wordt immers ook verwezen naar het in kaart brengen van 
zonevreemde open ruimtegebieden (zoals bos). Graag daarbij ook 
expliciet zonevreemde landbouw onderzoeken.  

90 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie uit een bezorgdheid omtrent te mogelijke impact van de 
alternatieven ter hoogte van het Ertbrugge gebied.  

62 
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Inhoud van de opmerkingen 
De eerste reacties formuleren allen aandachtspunten en/of tekstuele aanpassingen binnen het thema 
Klimaatrobuuste Rand.  
 
Met betrekking tot het subthema koolstofmitigatie wordt er gesteld dat de grootste klimaatwinst gehaald 
kan worden door het reduceren van het verkeer. Er wordt gesteld dat er maximaal dient ingezet te worden 
op alternatieven. Daarnaast wordt gesteld dat er geen bijkomende CO2-uitstoot zou mogen komen, en 
indien deze er wel is, dat deze op een andere manier dient te worden weggewerkt. 
 
Met betrekking tot klimaatadaptatie worden bezorgdheden meegegeven omtrent de waterhuishouding 
en het effect dat nieuwe infrastructuur hierop kan hebben. Eén reactie haalt aan dat er onvoldoende 
rekening wordt gehouden met bemalingen en dat permanente bemalingen zeker te vermijden zijn. Er 
wordt gevraagd of er nog waterlopen zijn die aangesloten zijn op de riolering (zoals een beek in 
Ertbrugge). 
 
Daarnaast worden nog een aantal bezorgdheden geformuleerd met betrekking tot landbouw.  Er wordt 
gesteld dat ruimte inname vaak ten koste van landbouwgronden gaat en dat er ook alternatieven 
onderzocht dienen te worden die geen ingrijpende infrastructuurwerken vereisen. Er wordt een 
bezorgdheid geuit dat het realiseren van bijkomende verbindingen voor biodiversiteit zal leiden tot het 
omzetten van landbouwgrond. Er wordt gesteld dat landbouwgronden een rol kunnen spelen in het 
opvangen van water, indien dit niet leidt tot schade aan gewassen. Er wordt met name gevraagd om 
landbouw zoveel als mogelijk te vrijwaren bij het realiseren van nieuwe infrastructuur of ingrepen in kader 
van andere ambities van De Nieuwe Rand. Hiertoe wordt een nieuwe strategie voorgesteld, nl. het terug 
aanleggen van beken in woongebieden. Eén reactie is niet akkoord dat er in het noorden, ter hoogte van 
de Antitankgracht, potenties voor natte natuur worden gezien, aangezien hier landbouwpraktijken 
gesitueerd zijn. Tevens wordt gesteld dat de beschrijving omtrent de afwezigheid van aaneengesloten 
landbouwkamers ter hoogte van de Antitankgracht niet correct is. Een andere reactie stelt dat deze 
versnippering te wijten is aan een onbehoorlijk beleid en dat handhaving van het beleid zal leiden tot 
ontsnippering. Er wordt gevraagd om zonevreemde landbouw in kaart te brengen en te beschrijven (in 
navolging van zonevreemde open ruimtegebieden zoals bos). 
 
Een laatste reactie drukt de bezorgdheid uit ten aanzien van de mogelijke impact van de alternatieven op 
het gebied Ertbrugge als beschermd cultuurhistorisch gebied.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De aandachtspunten en tekstuele aanpassingen worden meegenomen. De Opstalvallei wordt, zoals 
bepaald in het GRUP Afbakening Zeehavengebied, beschouwd als natuurgebied. Er wordt rekening 
gehouden met Vogelrichtlijngebieden, zoals in de Polder van Stabroek. Tevens zal ook rekening worden 
gehouden met ’t Asbroek binnen het geïntegreerde onderzoek. Het Klimaatplan, Groenplan en 
Waterplan van Stad Antwerpen werden reeds opgenomen als bronmateriaal. Ook de uitvoeringsplannen 
van het Opstalvalleigebied worden in beschouwing genomen, net zoals de ecologische waarde van het 
Antitankkanaal.  
 
Binnen het geïntegreerde onderzoek zal er per alternatief een koolstofbalans worden opgesteld. Het is 
de ambitie van De Nieuwe Rand om de eigen CO2-uitstoot te compenseren en dus geen bijkomende 
CO2-uitstoot te genereren. Deze kan opgevangen worden in bodem en vegetatie, maar er kan evenzeer 
ingezet worden op bijkomende modal shift maatregelen, maatregelen ter bevordering van hernieuwbare 
energie, ….  
 
Het geïntegreerde onderzoek omvat tevens een onderzoek naar wijzigingen in het grondwatersysteem 
(OA19). Binnen dit onderzoeksaspect zal nagegaan worden wat de impact van de alternatieven is ten 
aanzien van de waterhuishouding en of er potenties zijn ter verbetering van de waterhuishouding. Tevens 
is een onderzoeksaspect geformuleerd omtrent wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit en -kwaliteit 
(OA18). Binnen dit onderzoeksaspect zal het oppervlaktewaternetwerk in beeld worden gebracht, net 
zoals de huidige waterkwaliteit. Indien een impact op de waterkwaliteit verwacht wordt, zal nagegaan 
worden hoe deze impact gemilderd kan worden. Het is echter niet de doelstelling of ambitie van het 
project om de bestaande waterkwaliteitsknelpunten aan te pakken. Binnen de ambitie omtrent 
klimaatadaptie wordt een strategie toegevoegd, nl. het terug aanleggen van beken in woongebieden. 
 
Daarnaast wordt ook een onderzoeksaspect opgenomen dat de impact op en kansen voor landbouw in 
beeld brengt. De Nieuwe Rand formuleert eveneens ambities mbt het versterken van de open ruimte 
(waaronder landbouw) waarbinnen verschillende strategieën worden geformuleerd. Zo ook het 
maximaal vrijwaren en versterken van landbouwclusters. De impact ten aanzien van landbouw omwille 
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van ingrepen binnen De Nieuwe Rand zal in kaart worden gebracht, net zoals noodzakelijke maatregelen 
om landbouw als onderdeel van de open ruimte te versterken. Binnen de AON werden een aantal 
gebieden aangeduid die potenties bieden voor het voorzien van natte natuur. Deze aanduiding dient als 
indicatief beschouwd te worden en houdt geenszins in dat er in deze gebieden met zekerheid natte natuur 
gerealiseerd zal worden. Dit zal pas duidelijk worden na het geïntegreerde onderzoek. Bij het onderzoek 
naar de realisatie van ingrepen in het kader van klimaatadaptatie zal rekening worden gehouden met de 
bestaande situatie, zo ook met de aanwezigheid van landbouwpraktijken. Er wordt in deze fase nog geen 
landbouweffectenrapport opgemaakt (zie ook categorie 3b), wel zal een landbouwimpactstudie worden 
opgemaakt. Hierbij zal rekening worden gehouden met de aanwezigheid van landbouwkamers aan de 
Antitankgracht. De AON zal hiertoe tekstueel verduidelijkt worden, zodat duidelijk is dat er hier 
landbouwkamers gesitueerd zijn. Binnen het onderzoek zal nagegaan worden op welke manier 
ontsnippering van de percelen mogelijk is. Wanneer sprake is van zonevreemde open ruimtegebieden 
omvat dit onder andere bos, maar dit kan ook betrekking hebben tot landbouw. Dit zal tekstueel 
verduidelijkt worden. Tot slot zal ook rekening worden gehouden met de impact en aanzien van erfgoed. 
Waar nodig zullen maatregelen geformuleerd worden om de impact te beperken.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Tekstuele aanpassing omtrent Opstalgebied als natuurgebied; 
 Tekstuele aanpassing: aanwezigheid van landbouwkamers langsheen de Antitankgracht (in het 

noorden van Stabroek); 
 Formuleren van een bijkomende strategie in de ambitie omtrent klimaatadapatie (§4.3.2.3), met 

betrekking tot het terug aanleggen van beken in woongebieden; 
 Verduidelijking van zonevreemde open ruimtegebieden op p. 48: dit omvat bos, landbouw, …..  
 
 
Categorie 14 – Haalbare Rand 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Door de aanleg van een op- en afrittencomplex op de Houtlaan zal de 
waarde van onze huizen drastisch verminderen. Ik wil geen hinder of 
waardevermindering van onze woning. 

28 

Nog een late opmerking: Ik werkte niet alleen mee aan de ontwikkeling van 
het idee ‘complex project’, maar óók aan de ‘Natuurwaardenverkenner’, 
een tool van het departement Omgeving. Deze natuurwaardenverkenner 
(of kreeg het intussen een andere naam?) berekent de ‘financiële 
waarde’ van natuur. Het beschermde landschap Ertbrugge werd toen, als 
testcase, door de betrokken ambtenaren berekend op 30 miljoen BEF per 
jaar. In geval van tijdelijke vernietiging wordt dus een jaarlijkse kost 
berekend. Een definitieve vernietiging wordt berekend over 100 jaar. Om 
de overheid én de burger de kans te geven om een eerlijke keuze te maken 
op basis van de kostprijs, dient deze natuurwaarde uiteraard mee in de 
voorziene kostprijs berekend te worden. Dat zal voor het tracé van een 
mogelijke A102 een behoorlijke meerprijs worden, als er niet met een 
diepe tunnel gewerkt wordt.  Maar alleen met volledig info, kan een eerlijke 
keuze gemaakt worden. Wij vragen dan ook dat de natuurwaarde van het 
gehele tracé berekend en ingecalculeerd wordt in de kostprijs. Tevens 
moet er worden nagegaan, hoe het bedrag van mogelijke verloren 
natuurwaarde in de onmiddellijke omgeving kan gecompenseerd worden. 

76 

OA26 Betaalbaarheid   
VRAAG 1: Wat zijn de investerings- en onderhoudskosten van ieder 
samengesteld alternatief?   
Binnen deze vraag worden de investerings- en onderhoudskosten voor het 
volledige project van De Nieuwe Rand begroot.  Waar wordt juist de 
ecologische waarde berekend als men bijkomende infrastructuur 
gaat aanleggen? Binnen het departement bestaat de 
natuurwaardemeter die ontwikkeld is door VITO en de Universiteiten van 
Antwerpen en Amsterdam. Wordt deze ook gebruikt? Zo niet, dan graag 
implementatie van deze onderzoeksgegevens.   

83 

Wij hebben geen vertrouwen in de momenteel voorgestelde en te 
onderzoeken maatregelen om dankzij de modal shift en dankzij de creatie 
van nieuwe bossen en waterbeheer, ook maar van vér in de buurt te 
kunnen komen van een redelijke compensatie voor de bijkomende CO2-
uitstoot, die trouwens óók moet gelden voor het nieuw gecreëerde verkeer 

68 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
in deze regio.  Laat staan dat er dan ook nog een nieuwe 200-hectare grote 
ENA-industriezone met alweer veel bijkomend verkeer en CO2 zou 
aangelegd worden, met tegelijk een enorm verlies aan open ruimte die 
belangrijk is voor de klimaatadaptatie (infiltratie, droogte, overstroming, 
koelte… ). Daarom vragen wij het onderzoek en de maatschappelijke 
kosten en batenanalyse zéér grondig en volledig te laten doen door 
onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen, en ons de garantie te 
geven dat “tegenvallende” conclusies van dat onderzoek ernstig zullen 
genomen worden en tot de nodige schrapping of reductie van projecten 
wordt overgegaan. Moedig voortschrijdend inzicht en no regret 
maatregelen zijn zeldzaam maar wij durven toch hoop koesteren. 

 
Inhoud van de opmerkingen 
Er wordt gevraagd of rekening zal worden gehouden met de waardevermindering van huizen die in de 
buurt van nieuwe infrastructuur gesitueerd zijn, en of er rekening wordt gehouden met de financiële 
waarde van natuur in de kostprijs (evt. aan de hand van de Natuurwaardenverkenner). Er wordt ook 
gevraagd om de MKBA te laten opstellen door onafhankelijke wetenschappers. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het geïntegreerde onderzoek zal in kader van onderzoeksaspect 26 (investerings- en 
onderhoudskosten) een maatschappelijke kosten-baten analyse worden opgemaakt (MKBA) door het 
studieteam. Deze MKBA houdt onder andere rekening met waardevermindering van woningen door 
visuele hinder, wijziging in nabijheid van groen, verminderde bereikbaarheid, …. Ook zal rekening worden 
gehouden met de ‘financiële waarde’ van natuur, onder andere via de Natuurwaardenverkenner en 
andere bronnen. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
 
Categorie 15 – Niet van toepassing 
Categorie 15a – Buiten de scope van het project (inhoudelijk) 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Als het gaat om het onderzoek naar het effect van sturende 
verkeersfiscaliteit, kan men zich niet beperken tot een geoptimaliseerde 
sturing via verschillende tolscenario’s voor de Scheldetunnels. Ook het 
effect van de invoering van een slimme kilometerheffing op het 
Vlaamse of minstens het Antwerpse (snel)wegennet dient bestudeerd te 
worden. 

77, A25 

Bijkomend de realisatie van de Nx en de verbreding van de A12 zijn er de 
aandachtspunten vanuit de modal shift waar in het onderzoek mee 
rekening dient gehouden te worden: 
(…) 
3. De inzet van rekeningrijden voor de vrachtwagens over de 
gewestwegen die doorheen de kernen van Stabroek en Hoevenen rijden. 

A11, A13 

Een grote oplossing ivm de mobiliteit is de Liefkenshoektunnel voor altijd 
tolvrij te maken.  Waarom kan dit niet gerealiseerd worden? 

28 

Onder de doelstelling ‘Bereikbare Rand’ vinden we de ambities ‘naar een 
multimodale bereikbaarheid’ en ‘het juiste verkeer op de juiste plaats’. We 
vragen om de strategie te onderzoeken voor het optimaliseren van 
multimodale logistiek (binnenvaart, spoor, leidingenstraat en 
vrachtvervoer over de weg) om een overcapaciteit aan infrastructuur te 
vermijden. “Een onderbouwde raming van de impact van de andere 
lopende planprocessen op het volume vrachtverkeer en de infrastructuur 
ontwerpen zodanig dat die in alle gevallen goed functioneert of 
gemakkelijk aangepast kan worden om goed te functioneren”, garandeert 
immers geen optimalisatie van die multimodale logistiek. 

103 

We stellen ook vast dat de nota eerder weinig aandacht besteedt aan de 
potenties van water en spoor voor goederenvervoer. Er wordt wel 
gemeld dat men wil werk maken van een modal split, maar de potenties 
(en beperkingen) van bovengenoemde modi komen in de nota niet nader 

A15 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
aan bod. Zo wordt bv. het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten vermeld in het 
kader van het ecologisch netwerk, klimaat,... maar dit kanaal heeft 
uiteraard ook economische potenties. Ook op dit vlak kan de AON 
versterkt worden. 
Binnen de doelstelling 7.2.1 ‘naar een multimodale bereikbaarheid’, ‘OA 
OV-systeem’ wordt het spoor niet meegenomen in de analyse. Hoe kan 
het potentieel van een modal shift berekend worden als niet alle duurzame 
transportwijzen worden opgenomen? BBL vraagt dus om het spoor wel 
mee te nemen in deze analyse. 

93 

OA 14: Voorstellen met betrekking tot het vrachtroutenetwerk  
Gelieve te bekijken of het doortrekken van de goederenspoorlijn 11 
tussen Antwerpen en Vlissingen mogelijk is en wat de impact hiervan 
zou kunnen zijn. 

58 

Bijkomend geldt ook hier de vraag wat de plannen zijn met het mogelijks 
onderbrengen van goederenspoorlijn 11 op het traject van de A12, en 
hoe dit matcht met de eventuele hertekening van ASC11 (Zandvliet), 
eveneens rekening houdend met het ingetekende wachtdok aan de 
Noordlandbrug. Een grotere inname van de Kabeljauwpolder dan heden, 
is niet aanvaardbaar. 

A7 

De districtsraad adviseert om een onderzoek naar een sneltram/trein 
vanaf (bij voorkeur) Zandvliet op de middenberm van de A12 (al dan niet 
in plaats van 2 vrije busbanen) te weerhouden als een te onderzoeken 
alternatief. 

A7 
 

De essentie van dit complex project gaat over het oostelijk deel van het 
Haventracé, met de aanleg van een nieuwe wegverbinding (de A102) 
tussen de E313, de knoop A12/E19 en een mogelijke nieuwe 
verbindingsweg, de Nx, tussen N11 en A12. Dit is een zware ingreep in een 
dichtbevolkte regio en allesbehalve evident. Bij de alternatieven worden in 
essentie enkel tracé-alternatieven voorgesteld. BBL is van mening dat ook 
beleidsalternatieven onderzocht moeten worden - met name een 
sturende kilometerheffing, extra investeringen in openbaar vervoer, 
afschaffen bedrijfswagens,... - om zo tot een betere mobiliteit te komen, 
zonder zware infrastructuur ingrepen. Door een dergelijk alternatief zonder 
nieuwe A102 te onderzoeken, zal ook duidelijk worden wat de feitelijke 
meerwaarde van de A102 echt is. BBL vraagt daarom om het alternatief 
‘Haventracé light’ verder aan te vullen met deze beleidsalternatieven. 

93 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie haalt aan om alternatieven te onderzoeken in plaats van De 
Nieuwe Rand: 
 Bevorderen van goederenvervoer via schip;  
 Gratis maken van openbaar vervoer 

100 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie vraagt om een aantal investeringen te realiseren in plaats van 
extra infrastructuur: 
 Stimulansbeleid voor openbaar vervoer; 
 Meer riviervaart; 
 Stimuleren van thuiswerken; 

31 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner geeft aan dat er eerst gekozen dient te worden voor de modal 
shift en somt een lijst met 22 voorstellen op die ook werden ingediend 
tegen de Oosterweelverbinding in 2012, waaronder dynamisch 
verkeersmanagement, slimme verkeerslichten, waterwegen 
optimaliseren, logistieke ketens optimaliseren, ….  

58 

Zou het in het kader van dit project ook geen goed idee zijn het stuk E19 
aan Kleine Bareel eveneens te overkappen? Hier zijn al twee belangrijke 
verkeersaders met de Bredabaan en de Kapelsesteenweg, daarbovenop 
de E19 en dan zou er nog een extra autostrade komen… Voor de bewoners 
van Schoten, Merksem, Ekeren en Brasschaat zou zo’n overkapping over 
een klein stuk van de ring (ik schat Max 2km, met name een klein stuk vóór 
kleine bareel en een klein stuk erna) dan ook zeer welgekomen zijn….  

5 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Ik heb de plannen bekeken. Ik vind nergens een doorstromingsplan voor 
speedpedelecs. Ik rijd zelf met een gewone elektrische fiets die ik voor 
het woon-werkverkeer gebruik van Putte langs Kapellen en Ekeren naar 
Antwerpen. Op heel die weg (N11) zijn de fietspaden te smal om pedelecs 
toe te laten. De bebording is verwarrend en klopt niet. Het zou beter zijn om 
een verplichte alternatieve route voor pedelecs te maken. 

19 

Er is onderzoek nodig naar verkeersreglementering voor fietsers die 
kleine verschillen vertonen in Antwerpen en de aangrenzende 
gemeenten. 

A7 

Informatie door middel van gpx-route te downloaden op iemand zou 
eenvoudiger en 100x duidelijker zijn. 

11 

Concrete ruimtevragen in projectgebied 
Naar de toekomst toe wordt er een schaalvergroting van recyclageparken 
en een nood aan overslag voor afval verwacht. Indien er kleinere 
recyclageparken in de onderzoekzone aanwezig zijn kan er gekeken 
worden naar herbestemming naar grotere locaties. Op p. 96 betreffende 
Rozemaai : Een ruimte voor kleinschalige lokale stedelijke activiteit zou 
deel kunnen uitmaken van het onderzoek. 

A21 

OA14 (pB1 – 47): Er wordt gefocust op het netwerk.  Wordt er ook gekeken 
naar locaties voor vrachtwagenparkeren?  In Brasschaat geldt er 
namelijk een algemeen parkeerverbod voor vrachtverkeer (+7,5 ton). 
Vrachtverkeer maakt gebruikt van de P+R Sint-Job.  Maar deze staat vaak 
behoorlijk vol. Door het bijkomend inzetten op carpoolen, overstappen op 
bus, deelfietsen, … ontstaat hier mogelijks overdruk.  Zijn andere zones in 
beeld gebracht om vrachtwagenparkeren te faciliteren? 

A14 

Graag wenst GroenRand een evaluatie van de stand van zaken van de 
huidige ‘zuiverheid’ en herstel van het watermilieu van de reeds 
geruimde stukken van de ATG. 

36 

Er wordt een recreatieve fietsverbinding ingetekend langsheen de 
volledige Antitankgracht. De Antitankgracht wordt versterkt als groen-
blauwe verbinding. Het bijkomend verharden i.f.v. fietspaden dient 
afgestemd te worden op deze ambitie om de groen-blauwe dooradering te 
versterken. Een inpassing van een fietspad dient dan ook terdege te 
worden besproken met de VMM die beheerder is van de Antitankgracht. 
De nieuwe verhardingen mogen alleszins in principe niet binnen de 5-
meter erfdienstbaarheidsstrook aangelegd worden. Eenzelfde richtlijn 
geldt langs andere waterlopen van 1ste categorie binnen het plangebied 
(Hoofdgracht/Afwateringgracht) waar ook fietsinfrastructuur of andere 
recreatieve verbindingen worden voorzien.   

A16 
 

OA12 Fietsnetwerk: Waarom wordt het gehele zoekgebied hier niet 
uitgebreid tot aan “de grenzen van de klimaatgordel”, met voornamelijk 
de insteek van het belang van woon/werkverkeer en openbaar vervoer? 
Tevens graag onderzoek naar aanleg van een fietspad langs de 
Antitankgracht. 

83 

De fiets- en wandelhoofdas naast de ATG moet verder uitgewerkt 
worden (integraalstudie recreatieve ontsluiting Antitankgracht – 
Anteagroep -datum uitgifte: 13/7/2011). Gestreefd moet worden naar 
verdere realisatie en verlenging van deze langzame verkeersroute 
langsheen de ATG als onderdeel van een groter regionaal netwerk met 
aansluiting op toeristische trekpleisters en het toekomstig Nationaal Park. 
Er zijn ruime netwerken van wandel- en fietsroutes verbonden aan de 
Antitankgracht, maar die sluiten niet voldoende op elkaar aan.Hierom is  
een grote GIS-oefening gebeurd (Regionaal Landschap de Voorkempen) 
waarbij alle bestaande paden/routes in kaart zijn gebracht. Op basis 
daarvan moet verder gewerkt worden. 

36 

OA12 Fietsnetwerk: Graag binnen het fietsnetwerk meer aandacht 
geven aan aansluitingen van de toekomstige fietstunnel in de (nieuwe 
en nog te verwezenlijken) 2de Tijsmanstunnel enerzijds en Logistiek 
Park Schijns (indien dit effectief verwezenlijkt moet worden ?!) en het 
spoorwegcomplex Antwerpen Noord anderzijds.  

83 

Samenvatting van de reactie:  92 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Reactie uit de bezorgdheid dat het Klein Bos (tussen de Knotwilgstraat, 
Elzenstraat, Akkerstraat en Nieuwe Wijk) te Kapellen ingezet zal worden 
voor verkaveling (fase 3 van de Ideale Woning), hoewel dit omwille van de 
fysische eigenschappen van de omgeving geen goed idee is. 
De fortengordel langs de gracht is van internationaal belang als leefgebied 
voor diverse soorten vleermuizen. De Zwaaikom wordt in deze 
klimaatgordel beschouwd als een belangrijk kruispunt. De Vlaamse 
Regering heeft ondertussen officieel bevestigd dat de Zwaaikom langs 
het Albertkanaal in Oelegem niet wordt ontwikkeld als bedrijventerrein 
maar een nieuwe toekomst krijgt als spaarbekken voor 
drinkwater.  Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van het spaarbekken 
moet ingezet worden op een maximale integratie in de omgeving en 
omringende natuur. Naast het spaarbekken ligt immers een belangrijk 
beschermd Natura 2000-gebied.  

36 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben betrekking tot vragen/aanvullingen die buiten de scope van het project vallen. Een 
aantal reacties hebben betrekking tot het invoeren van gedrag sturende maatregelen, zoals 
rekeningrijden, slimme kilometerheffing,…. Eén reactie vraagt concreet of de Liefkenshoektunnel niet 
tolvrij gemaakt kan worden als oplossing. 
 
Een aantal andere reacties stellen dat er binnen De Nieuwe Rand onvoldoende aandacht uitgaat naar het 
optimaliseren van multimodale logistiek en transportmogelijkheden via het spoor. Concreet wordt 
gevraagd of het doortrekken van goederenspoorlijn 11 mogelijk is en of een sneltram/-trein op de 
middenberm van de A12 mogelijk is.  
 
Een aantal reacties halen aan dat eerst andere (beleids-)alternatieven dienen onderzocht te worden 
alvorens nieuwe infrastructuur onderzocht wordt, waaronder het bevorderen van goederenvervoer via de 
waterwegen, gratis maken van openbaar vervoer, logistieke ketens optimaliseren, ….  
 
Een aantal reacties stellen specifieke vragen die buiten de scope van het project vallen. Eén stelt zich 
vragen bij de intekening van een recreatieve fietsverbinding langsheen de Antitankgracht en stelt dat 
deze niet verhard mag worden. Een andere reactie stelt voor om de E19 ter hoogte van Kleine Bareel ook 
te overkappen. Tevens wordt voorgesteld een doorstromingsplan voor speedpedelecs te maken, of 
informatie downloaden via gpx-route. Er wordt gevraagd om, indien er kleinere recyclageparken 
aanwezig zijn in de onderzoekzone, te kijken naar een herbestemming voor grotere locaties. Er wordt 
gevraagd of locaties voor vrachtwagenparkeren onderzocht zullen worden. Daarnaast wordt gevraagd 
om een stand van zaken te voorzien omtrent de zuiverheid en het herstel van het watermilieu van 
geruimde stukken langsheen de Antitankgracht. Tevens wordt gevraagd om het projectgebied voor het 
fietsnetwerk uit te breiden tot de Antitankgracht en het voorzien van een fietspad langsheen de 
Antitankgracht te onderzoeken. Eén reactie vraagt om het gebied Klein Bos in Kapellen niet in te zetten 
voor verkavelingen in kader van het project de Ideale Woning. Een laatste reactie tot slot heeft betrekking 
tot de aanleg van een drinkwaterspaarbekken in Oelegem. 
  
Reactie op de opmerkingen 
Binnen het onderzoeksaspect 31 (onderzoek naar impact van onzekerheden) zal onderzocht worden wat 
de invloed kan zijn van slimme kilometerheffing of rekeningrijden, om dit effect in beeld te kunnen 
brengen. Zo kan benadrukt worden dat dit een mogelijke verbetering kan betekenen. Een beslissing 
hieromtrent zal echter geen deel uitmaken van het voorkeursbesluit en valt buiten de scope van dit 
project. Wat betreft tolheffing in de Liefkenshoektunnel is in het kader van overige projecten onderzocht 
hoe de tol over de verschillende Scheldekruisingen geoptimaliseerd kan worden. Deze gedifferentieerde 
tol is opgenomen in het referentiescenario, en wordt dus niet meer als dusdanig onderzocht. 
 
Op vlak van openbaar vervoer wordt voor de A12 een vrije busbaan onderzocht (tussen de Nederlandse 
grens en de knoop A12xE19). Een tram of trein op de middenberm wordt niet onderzocht als OV-systeem 
omwille van de beperkte ruimte op de middenberm, de compatibiliteit met het huidige goederenspoor en 
het  moeilijker te verknopen met andere modi. Het doortrekken van goederenspoorlijn 11 verloopt via een 
ander planproces en valt buiten de scope van dit project. Wel zal gezorgd worden dat er binnen dit project 
geen hypotheek gelegd wordt op mogelijkse plannen hieromtrent. 
 
Het onderzoek naar het verbeteren van spoorverbindingen of waterwegen voor goederenvervoer wordt 
voorzien in andere planprocessen (tweede spoortoegang, verhoging bruggen Albertkanaal). Dit maakt 
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geen onderdeel uit van voorliggend project. Het spooraanbod wordt meegenomen in de modal split 
berekeningen, maar het project zelf doet geen uitspraak over aanpassingen aan het aanbod 
spoorvervoer. Beslissingen omtrent het gratis maken van openbaar vervoer, thuiswerken bevorderen, 
afschaffing van bedrijfswagens… zijn ook geen onderdeel van dit project en zullen geen onderdeel 
uitmaken van het voorkeursbesluit.  
 
Het verharden van het fietspad langsheen de Antitankgracht, het opmaken van plannen voor 
speedpedelecs of onderzoek naar kleine verschillen inzake fietsreglementering vormen geen onderdeel 
van dit complex project. De E19 is geen onderdeel van het projectgebied, dus een overkapping hiervan 
vormt eveneens geen onderdeel van het project. Het is onduidelijk wat bedoeld wordt met de opmerking 
omtrent de GPX-routes. Deze lijkt echter niet relevant/binnen de scope van het project te vallen.  
 
Binnen het complex project zal niet onderzocht worden of kleinere recyclageparken kunnen herbestemd 
worden naar grotere locaties. Enkel indien de realisatie van infrastructuur zou leiden tot het verdwijnen 
van functies (bv. een recyclagepark) kan er een milderende maatregel worden opgesteld (bv. andere 
locaties in beeld brengen). Onderzoek naar locaties voor vrachtwagenparkeren vormt eveneens geen 
onderdeel van het complex project, net zoals het in kaart brengen van de zuiverheid en het herstel van 
het watermilieu van geruimde stukken van de Antitankgracht. Er zal wel rekening worden gehouden met 
de bestaande toestand van de Antitankgracht en de verwachte toestand in de referentiesituatie. 
 
Het studiegebied voor het fietsnetwerk betreft de omgeving van de infrastructuurstrook. Binnen de 
klimaatgordel worden doelstellingen en ambities vanuit het thema ‘klimaatrobuuste Rand’ gerealiseerd. 
De klimaatgordel heeft immers tot doelstelling om CO2-emissies van het project op te vangen en op te 
slaan in bodem en bossen, en niet om duurzame mobiliteit te verbeteren.  
Binnen De Nieuwe Rand zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor een oost-west 
fietsverbinding (met de A12 als barrière). Deze zullen mogelijks aansluiten op de fietstunnel van de 2e 
Tijsmanstunnel en het Logistiek Park Schijns. Aansluitingen op deze projecten kunnen in dit kader 
onderzocht worden. Een aansluiting met het spoorwegcomplex Antwerpend Noord behoort niet tot de 
scope van het project. Dit dient onderzocht te worden binnen een ander lopende planproces.  
 
De verkavelingen van het Klein Bos en de aanleg van het drinkwaterspaarbekken in Oelegem betreffen 
andere planprocessen. Binnen voorliggend complex project zal er hierover geen uitspraak worden 
gedaan. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
Deze reacties leiden niet tot een aanpassing van de alternatievenonderzoeksnota. 
 
Categorie 15b – Niet in deze fase van het onderzoek 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
 Aan het bestuur van de Polder van Ettenhoven en Muisbroek dient 
tijdens de planning en voor de realisatie het volledige aan te passen 
waterbeheersysteem te worden voorgelegd en dient er een 
overeenkomst te worden gevonden. 

A18 
 

in het onderzoek wordt terecht veel aandacht besteed aan de 
klimaatrobuustheid van het traject. Deze uitdaging zit ook verscholen in de 
manier waarop we met materialen omspringen. In hoeverre kan er in deze 
fase al rekening gehouden met circulariteitsprincipes? Het gaat hier 
immers over een grootschalig infrastructuurproject met het gebruik van 
talloze materialen. Kan men afval beperken? Hoe gaat men om met sloop? 
Zijn er hergebruiksopportuniteiten? Van waar en naar waar gaan de 
gebruikte of te gebruiken grondstoffen? Circulariteitsambities of -
doelstellingen kunnen een meerwaarde zijn in dit traject.   

A15 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner vraagt om VIAPASS controle te verplichten op de as Laageind 
– Dorpstraat – Hoogeind.  

25 

OA14 Vrachtroutenetwerk :Graag onderzoek op toepassing van het 
systeem “Viapass” ook op het onderliggende wegennet in plaats van 
enkel te focussen op infrastructurele aanpassingen.   

83 

Bereikbare rand ambitie 07: Wordt trajectcontrole nu wel of niet 
meegenomen om binnen de AON mee te onderzoeken? Trajectcontrole is 
immers één van de hoekstenen om (gekoppeld aan afdwingende 
verbalisering) aan snelheidsbeperking te doen. Hierdoor wordt ook een 
positief effect gecreëerd aangaande overlastinperking van geluid, fijn stof, 

83  
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uitstoot, … waardoor het als één van de vele hoekstenen kan dienen om de 
leefbaarheid van de (directe) omgeving te verwezenlijken. Graag dus 
bevestiging dat trajectcontrole zeker mee als onderzoekspunt 
opgenomen wordt binnen de AON.  
Evenementen 
 Algemeen: De stad, in het bijzonder SB-Evenementen, Film, Markten 

en Foren, betrekken wanneer er concreet impact wordt verwacht op 
plaatsen van stedelijke activiteit (eventlocaties). 

 Op p. 96 betreffende Rozemaai: Een ruimte voor kleinschalige 
lokale stedelijke activiteit zou deel kunnen uitmaken van de 
bestemming/ het onderzoek. 

 Op p. 140 betreffende 'Beleving, aantrekkelijke openruimte, recreatie’ 
: De stedelijke activiteiten of events mee opnemen als een 
onderdeel van een ‘Levendige Rand’ (dit is ook gelieerd met 
‘Mobiliteit’, ‘Milieu’...). 

 In hoofdstuk B1-19 betreffende 'OA 7. Open ruimte recreatie’ : ook 
evenementen als thema meenemen in de beoordelingsfiche 
‘recreatie’. 

A21 

Ecosysteemdiensten 
 De discipline overschrijdende grootschaligheid van voorliggend project 
biedt kansen voor een ecosysteemdienstenbenadering.  
De alternatievenonderzoeksnota kan hiernaar worden aangevuld:  
 De strategieën die worden aangehaald bij Ambitie 01 Verbeterd 

leefklimaat (p.31) om geluidsoverlast en luchtvervuiling tegen te gaan 
zijn enkel technische maatregelen. Deze bieden enkel een oplossing 
voor het probleem rond geluid of luchtkwaliteit. Hier kan een 
ecosysteemdienstenbenadering dit breder bekijken. Door het 
groenblauwe netwerk ook door te trekken tot in de kernen en rondom 
nieuwe infrastructuren wordt er integraal naar het netwerk gekeken, 
gaat de basisbiodiversiteit vooruit en worden er natuurlijke 
oplossingen geboden om geluidsoverlast en luchtvervuiling tegen te 
gaan. Daarnaast liften ook andere ecosysteemdiensten mee zoals 
betere mentale gezondheid, schaduw, verkoeling door 
evapotranspiratie, verbeterde infiltratie in groene infrastructuur, enz.  

 Ook Ambitie 02 Levendige en aangename publieke ruimte en Ambitie 
03 Gezonde woonkernen in de worden (te) eenzijdig aangepakt. Het is 
niet alleen van belang om te zorgen voor publiek groen in de vorm van 
een publieke groene ruimte zoals een park of speelplein. Zo wordt bv. 
de walkability op hete dagen ook bepaald door voldoende schaduw. 
Voldoende groen dichtbij de huizen en voorzieningen en langs straten 
is minstens even belangrijk voor de gezondheid van de inwoners als 
kwaliteitsvol verblijfsgroen. Voldoende groen op wijkniveau zorgt 
ook voor evapotranspiratie en verkoeling, afvang van fijn stof, 
geluidsreductie, … met als resultaat een levendig en aangename 
publieke ruimte en gezonde woonkernen.  

 Bij Ambitie 04 Aantrekkelijke Rand vragen we ons af of de principes 
van geïntegreerd en multifunctioneel ruimtegebruik om de rand 
aantrekkelijk te maken kunnen worden uitgebreid met principes 
rond ecosysteemdiensten en het versterken van de groenblauwe 
dooradering langs infrastructuur en door kernen? 

Bij de ambities betreffende de Klimaatrobuuste Rand ( CO2, infiltratie, 
…) kan een ecosysteembenadering eveneens zinvol zijn.  
Finaal stellen we dat bepaalde ecosysteemdiensten op een andere locatie 
kunnen worden gecompenseerd (zoals koolstofopslag), anderen zijn dan 
weer niet verplaatsbaar. Denk daarbij aan schaduw en evapotranspiratie 
die een verkoelend effect hebben. Die gaan op de plaatsen waar ze 
verdwijnen niet worden gecompenseerd door de bijkomende 
inspanningen in de verder gelegen klimaatgordel.  Ook infiltratie en 
waterberging zijn 2 ecosysteemdiensten die niet eenvoudig verplaatsbaar 
zijn en waar ook in de projectzone zelf voldoende aandacht voor nodig is. 

A15 
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Door ook hier natuurgebaseerde in plaats van technische oplossingen te 
verkiezen, kunnen heel wat ecosysteemdiensten hierop meeliften. Hierbij 
verwijzen we graag naar de watersysteemkaart om te gebruiken in de 
afwegingen.  
Om de doelstellingen rond klimaatadaptatie, infiltratie, droogte en 
overstroming te realiseren gaan er dus ook maatregelen moeten komen in 
de projectzone zelf en zodoende de aanwezige ecosysteemdiensten te 
respecteren.  

 
Inhoud van de opmerkingen 
De opmerkingen en adviezen hebben betrekking tot elementen die onderzocht zullen worden tijdens een 
volgende fase (uitwerkingsfase) en nog niet aan de orde zijn in de onderzoeksfase. Zo wordt er gevraagd 
om een overeenkomst te sluiten met het bestuur van de Polder van Ettenhoven en Muisbroek omtrent 
het waterbeheersysteem en er wordt gevraagd of er aandacht uitgaat naar circulariteitsprincipes en 
ecosysteemdiensten, er wordt gevraagd of Viapass controles/trajectcontroles onderzocht worden. 
Tevens wordt gevraagd om rekening te houden met evenementen en kleinschalige lokale stedelijke 
activiteiten in het onderzoek. 
 
Reactie op de opmerkingen 
Er wordt overlegd met het polderbestuur omtrent het waterbeheersysteem, maar de detailuitwerking op 
vergunningenniveau maakt deel uit van de volgende fase. Op dit strategisch niveau wordt nog geen 
rekening gehouden met circulariteitsprincipes. Dit kan onderzocht worden in de volgende fase. 
 
Trajectcontroles en Viapass controles zijn handhavingsinstrumenten die op strategisch niveau niet 
relevant zijn. Een snelheidsbeperking of vrachtverbod kan als maatregel onderzocht worden in de 
onderzoeksfase, maar maatregelen ter handhaving hiervan maken geen deel uit van het onderzoek op 
dit niveau. 
 
In onderzoeksaspect 7 (open ruimte recreatie) zal een onderzoeksvraag worden toegevoegd: “wat 
betekenen de infrastructurele ontwikkelingen voor de mogelijkheden voor kleinschalige evenementen?”  
Overige onderzoeksvragen omtrent evenementen maken geen deel uit van het onderzoek op dit 
strategisch niveau. 
 
Veel van de aanvullingen omtrent de ecosysteembenaderingen zijn van een te hoge detailgraad voor dit 
strategisch niveau en zullen niet systematisch meegenomen worden in deze fase.  Het is natuurlijk wel 
zo dat een aantal van de ecosysteemdiensten sowieso deel uitmaken van de verschillende MER-
disciplines en de onderzoeksaspecten. Principes zoals bv verbeterde infiltratie of natuurgebaseerde 
oplossingen kunnen als maatregel naar voren geschoven worden, maar de detailuitwerking situeert zich 
in de uitwerkingsfase.    
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Toevoegen van onderzoeksvraag in onderzoeksaspect 7 (Impact op en kansen voor open ruimte 

recreatie): wat betekenen de infrastructurele ontwikkelingen voor de mogelijkheden van 
kleinschalige evenementen? 

 
Categorie 16 – Tekstuele aanpassingen  

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Graag specifiëring in de lexicon wat de juiste definitie en reikwijdte is van 
een woonkern, een woongebied en een publieke ruimte. Hierdoor wordt er 
duidelijkheid geschapen a.d.h.v. een correcte “gebiedsafbakening”. 

83 

Op p.250 staat Mastenbos, Ertbrandbos en Antitankgracht vermeld bij 
deelgebied Noord terwijl die eigenlijk in de Klimaatgordel ligt 

90 

Op P.401 wordt het SBP II vermeld, maar dit moet SBP II Antwerpse 
Haven. Dit is ondertussen ook goedgekeurd.  

90 

AON  p 284 11.3.4.2 Segment E313 west. Tracé.  
‘In een eerste verkenning van infrastructureel ontwerp is vastgesteld dat de 
bochtstralen van het huidige tracé enkel conform zijn met een 
ontwerpsnelheid van 70km/uur’. Dit doet zich voor aan de aansluiting met 
de knoop Antwerpen Oost, vanaf de Tuinwijk. 

98 

p 284 11.3.4.2 98 
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 ‘Als algemeen uitgangspunt geldt een ontwerpsnelheid van 100km/uur 
vanaf het laatste aansluitingscomplex (richting ring) tot aan de ring.’), te 
vervangen door: ‘Als algemeen uitgangspunt geldt een ontwerpsnelheid 
van 100km/uur vanaf het laatste aansluitingscomplex (richting ring) tot aan 
de aansluiting met de knoop Antwerpen Oost.’ 
Het nieuw ontwerp van de knoop Antwerpen Oost wordt bestudeerd in het 
kader van de R1. De ontwerpsnelheid daar is dus afhankelijk van de 
uitkomst van die studie (bochtstralen enz.). 
In de zone E313-West, in de zone van de aansluiting met  de knoop 
Antwerpen Oost, (o.a. ter hoogte van de Tuinwijk) is te verwachten dat om 
meerdere redenen rekening dient gehouden te worden met een lagere 
snelheid omwille van onder meer: de aanpassing aan de maximale 
snelheid op de SRW (momenteel voorzien op 80 km/uur), de bochtstralen 
in de Knoop Antwerpen Oost en als voorzorgsmaatregel inzake 
verkeersveiligheid, structurele filevorming in deze zone, leefmilieu in de 
dichtbebouwde zone en het nabije parkgebied. 
De provincie wijst nog op een kleine fout in het hoofdstuk Juridische en 
beleidsmatige context, meer bepaald bij de Atlas der buurtwegen in het 
tabeloverzicht. Met het Decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 bekwam 
de gemeenteraad de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, 
verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen, waartoe met dit 
decreet ook de trage wegen behoren. De tekst in de laatste kolom moet dus 
aangepast worden. 

A15 

Op p.162 lezen we in deel 9.1.3 dat verwacht wordt dat De Nieuwe Rand 
zal gerealiseerd zijn tegen 2030. Gezien het omvangrijke programma is de 
kans uitgesloten dat een volledig programma tegen 2030 kan uitgevoerd 
zijn. Gelieve dit aan te passen. Deze aanpassing wijzigt niet de keuze om 
2030 als referentiejaar te hanteren.  

A16 
 

Op figuur 4.11: Indicatie structuur open ruimte netwerk, lijken Zandvliet en 
Berendrecht verdwenen door het ‘Noorderpark’ (daar waar Stabroek is 
uitgespaard als een witte vlek in de polder van Stabroek); de kaart is aan te 
passen. 

A21 

Samenvatting van de reactie:  
De eerste zin staat dubbel opgenomen in 6.2.3 Landbouw (blz 76). 

A22 

Pagina 113 van de alternatievenonderzoeksnota wordt gesproken over 
‘industriezone Krabbershoek’ en ‘bedrijventerrein Krabbershoek’. Pagina 
B2-28 onder de titel ‘3.3.3.2 Industrie’ wordt 2 maal gesproken over 
Krabbershoek. 
De benaming ‘industriezone Krabbershoek’ kan voor de Wijnegemnaar 
mogelijks voor verwarring zorgen. Etymologisch klopt het dat het 
bedrijventerrein aan de Houtlaan ‘Krabbershoek’ heet. Maar in Wijnegem 
was tot voor kort een café ‘De Krabbershoek’ gevestigd aan de hoek 
Turnhoutsebaan-Fortveldstraat. In deze wijk is ook een klein KMO 
industrieterrein gevestigd. 
Op dit ogenblik wordt de industriezone te Wijnegem ten noorden van de 
Houtlaan benoemd als: 
• ‘bedrijventerrein Den Hoek 3’ met Oud Sluisstraat en Blikstraat, 
• ’bedrijven terrein Den Hoek 2’ met Venhof en Baron De Grubenlaan’, 
• ’bedrijventerrein Den Hoek 1’ met Vosveld, Bijkhoevelaan, stuk 
Muggenlei en deel 
Deurnesteenweg. Om mogelijk verwarring te vermijden, lijkt het 
aangewezen om de benaming ‘industriezone Krabbershoek’ te vervangen 
door ‘industriezone Den Hoek’. 

A3 

Bij de bespreking van het thema ‘Haalbare Rand’ in hoofdstuk 7 
Onderzoeks-en beoordelingsmethodiek lijkt in het rubriekje ‘Haalbaarheid: 
Bronnen’ op p.146 (p. 74 in de pdf) af te leiden dat men ‘input via overleg 
met kenniscentrum Vlaanderen (PPS)’ wenst. Het Vlaams Kenniscentrum 
PPS bestaat sinds 1 september 2020 niet langer. De personeelsleden van 
het kenniscentrum worden vanuit het departement Financiën en Begroting 
ingezet op de vereiste ondersteuning van grote investeringsprojecten en 
programma’s in het kader van een performant investeringsbeleid en het 
Decreet van 22 maart 2019. In deze capaciteit staat DFB open staat voor 

A6 
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overleg inzake de betaalbaarheid en financieringsmogelijkheden van het 
complexe project De Nieuwe Rand. Naarmate het project verder vordert in 
de procedure complexe projecten kan er hierover ook een advies worden 
aangevraagd bij DFB zoals recent bij de complexe projecten ECA en NSZ. 
Algemeen dient in de Alternatievenonderzoeksnota vermeden worden om 
de begrippen Opstalvallei en Opstalpolder door elkaar te gebruiken. 
Wellicht wordt een andere term gebruikt afhankelijk van wie de input geeft. 
Er kan in het algemeen gesproken worden over het Opstalgebied. 

A7 

In de inleiding op pg. 13 is er verwarring bij de terminologie 
klimaatrobuustheid. Er staat geschreven: 'een klimaatrobuuste ruimtelijke 
ordening: de opvang en opslag van CO2-emissies door de creatie van een 
aaneengesloten en robuuste klimaatbossengordel en het ontharden van 
bebouwde ruimte om ook de bodem in te zetten in functie van 
klimaatoplossingen'. Maar klimaatrobuustheid wordt in het algemeen en 
ook in de stad Antwerpen als oplossingsrichting i.f.v. klimaatadaptatie of 
de omgeving aan passen aan de klimaatverandering. CO2-opslag en 
energie-transitie zijn onderdelen van 'klimaat-mitigatie' of het tegengaan 
van klimaatverandering omwille van CO2-uitstoot. Dit laatste wordt niet in 
verband gesteld met klimaatrobuustheid. We zouden wel de term 
'klimaatbewuste ruimtelijke ordening' of 'ruimtelijke ordening met hoge 
klimaatambities' kunnen gebruiken. 

A21 

Mobiliteit  
In de AON op p. B1-48 lezen we het volgende over deelgebied zuid: 
“Daarnaast wordt onderzocht wat de gevolgen zijn op het onderliggend 
wegennet indien er gekozen wordt voor een niet-gesloten systeem”. Dit is 
niet correct. In de AON (p.67) staat dat in de referentiesituatie een gesloten 
systeem wordt onderzocht. Dat is ook zo in beide alternatieven. Bijgevolg 
geeft het MER geen info over een niet-gesloten systeem.    

A16 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie stelt dat in §3.2 op pg. 20 dient te worden ingevoegd dat door 
burgergroepen met aandrang wordt verzocht om de open 
ruimte/landbouw/Polders ter hoogte van Stabroek te vrijwaren van extra 
infrastructuur en intact te houden. 

78 

Detailopmerkingen  
 p.23 (deel 3.4): de linken naar §3.2.1 en de link naar §8.4 zijn niet 

correct. 
 p.27: de benaming ‘klimaatbossengordel’ aanpassen naar 

klimaatgordel  
 p.35: zonder legende en namen is de figuur 4.3 niet te begrijpen. De 

term focuszones of een verwijzing naar de figuur ontbreken overigens 
in de tekst. 

 p.37: duiden dat de hier vermelde strategieën enkel onderzocht 
worden als link aan de nieuwe infrastructuur. Het is niet de bedoeling 
om voor het ganse studiegebied op zoek te gaan naar OV-assen, 
busbanen,…  

 p.39: in de paragraaf boven de strategieën als volgt aanvullen: “… 
welke bijkomende maatregelen er specifiek voor het projectgebied 
kunnen genomen worden….” Het is immers niet de bedoeling om de 
scope naar instrumenten voor het hele Vlaams  
grondgebied (zoals bv rekeningrijden) te verbreden.  

 p.40: best in de tekst niet de “belangrijke vraagstukken” opsommen. 
Dat is een voorafname op het onderzoek. De figuur duidt ze allemaal 
aan. Dat volstaat.  

 p.47: de term ‘landbouw’ staat daar wat verloren, net boven de figuur.  
 p.54 en 60: de verwijzing naar §6.2.3 klopt niet. Dit moet §5.2.3 zijn.  
 p.54 en 56 en 60: tweemaal verwijzing naar de busbaan op de A12. 

Graag duiden dat in de referentiesituatie de busbaan enkel in één 
richting gaat. Op figuur 5.4 staat er een busbaan in één richting, maar 
dat werkt verwarrend omdat de figuur net onder een  
tekst staat over een busverbinding in beide richtingen. Deze figuur 
omwisselen met 5.3.1 en 5.3.2, die nu bij de tekst over de 

A16 
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referentiesituatie staan. Op p.67 is sprake van Luithagen ipv 
Leugenberg. Dat is niet correct.  

 p.58: laatste zin heeft het over 4 rijstroken op E313 west. Dit is 
verwarrend omdat die variant pas later komt, dus beter hier schrappen. 
In de figuur staat het correct, dat volstaat.  

 p.59: verwijzing naar variant 1.1 is niet correct. Dit moet 1.2 zijn. 
 p.59: tweede par. ev na de figuur. Het lijkt dat dit gaat over 

netwerkvariant 1.2, maar dat lijkt niet het geval te zijn. De drie 
paragrafen best onder een andere subtitel plaatsen.    

 p.54, 60 en 62: de referentiesituatie wordt hier drie keer toegelicht. 
Inzake E34xR2 wel anders op p.62. Om verwarring te vermijden die 
teksten gelijkschakelen. Idem voor Lage Keer, dat vermeld wordt op 
p.63  

 p.63: op figuur 5.11 ontbreekt de busbaan ri Antwerpen tussen R2 en 
Leugenberg  

 p.66: enkel één hoppinpunt?  
 p.66: in de figuur ontbreekt de 2x3 rijstroken voor de A12 bij de beide 

netwerkvarianten  
 p.66: in de tabel wordt melding gemaakt van ASC 102-R11zuid. Die 

info ontbreekt in de voorafgaande projectbeschrijving waardoor het 
minder duidelijk is wat hiermee wordt bedoeld.  

 p.71: verwijzing CPOV aanpassen in de linkse kolom. In diezelfde 
kolom wordt tweemaal verwezen naar “onderstaande figuur xx”. 
Wellicht wordt gedoeld op de ‘bovenstaande figuur 6.1’.  

 p.71: de verwijzing naar 5.2.3 moet 6.3.3 zijn  
 p.74: er ontbreekt een verwijzing naar een figuur in de linkse 

tekstkolom. Ook de  
paragraaf cijfers in de rechtse kolom verbeteren.  

 p.75, 76 en 77: de lin naar §5.2.3 moet wellicht 4.3.1.3 zijn  
 p.76, 81: de verwijzing naar Oostelijke Verbinding aanpassen  
 p.77: eerste zin (zowel 6.2.3 als 6.2.4) schrappen want herhaling  
 p.78: de verwijzing naar figuur 11.4 is niet correct  
 p.78ev: het intermezzo multimodale mobiliteit eerder plaatsen in 

hoofdstuk 5 over alternatieven weginfrastructuur 
 p.84: in de linkerkolom niet enkel verwijzen naar havenverkeer als 

oorzaak voor sluipverkeer. Idem op p.86.   
 p.85: in figuur 6.14 ontbreekt het cijfer 2, 6 en 7.  
 p.87: in figuur 6.16 ontbreekt het cijfer 2, 3, 4, 8, 10 en 11. 5, 6, 7 en 9 

staan verkeerd op de kaart.  
 p.94: de laatste bullet in de rechterkolom eindigt halverwege de zin  
 p.106: A12 ipv E12  
 p.107: in de tekst (m) vervangen door (h). Idem p.125.  
 p.114: de eerste (deel)zin bij kansen schrappen. Die staat er dubbel. 

Idem op p.122 bij knelpunten.  
 p.119: verschillende cijfers ontbreken op figuur 6.45  
 p.125: de verwijzing naar het Sint-Jozef instituut schrappen. Dat lijkt 

teveel detail.  
 p.128: in de eerste ontwerpvraag wordt verwezen naar een 

aansluitingscomplex? Dit is onvoldoende duidelijk. Het is enkel de 
bedoeling om de mogelijkheid van een gesloten systeem te 
onderzoeken. Dit dient aangevuld te worden.  

 p.146: Bij OA financieringsmogelijkheden staat tweemaal eenzelfde 
vraag  

 p.146: onderaan wordt verwezen naar de ‘Oostelijke Verbinding’. 
Aanpassen naar De Nieuwe Rand. Idem op p.169 (bij Haalbare Rand) 
en 172 (werkhypothese), maar hier aanpassen naar oostelijk 
Haventracé.  

 p.159: spreken van ‘mogelijkheden inzake financiering’  
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 p.170: niet enkel de CO2-emissies ivm de aanleg, maar ook inzake 

exploitatie zijn van belang voor de klimaatgordel  
 p.171-172: volgens het lexicon heeft een variant geen fundamenteel 

verschil met het hoofdalternatief. Een subvariant heeft wel een 
fundamenteel verschil met het hoofdalternatief. Verwarrend.   

 B1-8: in het beoordelingskader is eenmaal luchtkwaliteit vermeld  
 B1-9/10: OA8 wordt bij de methodiek vermeld, maar ontbreekt in de 

tabel op p.9.  
 B1-28: niet spreken over ‘stedelijke’ ontwikkeling.  
 B1-55: tweede paragraaf bij vraag 1. Het lijkt nu dat er op A12 en E313 

nu zeker tunnels komen. Dat is niet zo.  
 B1-64 en B1-103: antitankgracht ipv antitankkanaal  
 B1-83: een ander gebruik van mest lijkt niet gekoppeld de effecten van 

een alternatief.  
 B1-88: een meer gedetailleerde evaluatie obv het ontwerp 

projectbesluit geldt voor bijna alle onderzoeksaspecten. Hier 
schrappen.  

 B1-95: is het correct om bij de klimaatgordel te verwijzen naar de 
thema’s Levendige Rand en Bereikbare Rand?  

 B1-99: het eerste stuk tekst komt van een ander OA.  
 B1-104: hier wordt verwezen naar een OA dat elders wordt onderzicht. 

In dat andere OA wordt daar echter geen melding van gemaakt, noch 
enige uitleg over gegeven.  

 B2-15: boven en onder de figuur komt dezelfde tekst terug  
 B3-21: de beschrijvende tekst ontbreekt boven de figuur. Of verwijzen 

naar B3-33 waar de figuur in detail staat.  
 B3-34: hier ontbreekt beschrijvende tekst van de figuren  
 B4-4: is het realistisch te stellen dat er geen draagvlak is voor een 

geboorde tunnel E313 west.  
 B4-5: draagvlak is niet criterium 1  
 B5-1: het MER-decreet hier niet vermelden omdat de MER-procedure 

geïntegreerd werd binnen het decreet complexe projecten. Dit geldt 
evenzeer op B5-2 voor het omgevingsvergunningendecreet. Ook dat 
schrappen.  

 B5-14: Antwerpen ontbreekt in de opsomming van gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen  

 B5-14: is het Sigmaplan relevant voor het CP De Nieuwe Rand? 

 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties hebben allen betrekking tot een aantal tekstuele onjuistheden of onduidelijkheden en vragen 
om een aanpassing/verduidelijking.  
 
Reactie op de opmerkingen 
De verduidelijkingen en aanpassingen zullen opgenomen worden in de AON. Het tekstonderdeel met 
betrekking tot de ontwerpsnelheid op het segment E313 west werd reeds aangepast. Het is echter wel zo 
dat in dit gehele segment een ontwerpsnelheid van 70 km/u geldig is, en niet enkel ter hoogte van de 
Tuinwijk.  
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
 Specificatie van definitie en reikwijdte termen ‘woonkernen’, ‘woongebieden’ en ‘publieke ruimte’ in 

lexicon. Voor de afbakening van een ‘woonkern’ of ‘woongebied’ wordt gebruik gemaakt van de 
studie 'Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen. Morfologische indeling van bebouwing 
in Vlaanderen". Een studie in opdracht van het Vlaamse Planbureau voor Omgeving, opgemaakt 
door Vito uit 2019. Dit is tevens een datalaag in Geopunt; 

 Aanpassen van vermelding Mastenbos, Ertbrandbos en Antitankgracht in deelgebied klimaatgordel 
in plaats van deelgebied Noord; 

 Verwijzing naar SBP II Antwerpse Haven op pg. 401; 
 Tekstuele aanvulling op pg. 284: de ontwerpsnelheid voor E313 West vanaf de Knoop Oost is 

eveneens afhankelijk van het ontwerp van Knoop Oost.  
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 Aanpassing in bijlage 5 (Juridische en Beleidsmatige context) bij Atlas der Buurtwegen; 
 Schrappen van zin ‘er wordt verwacht dat De Nieuwe Rand gerealiseerd zal zijn tegen 2030’; 
 Aanpassing kaart 4.11 (indicatie structuur open ruimte netwerk): Zandvliet en Berendrecht 

toevoegen/aanduiden; 
 Schrappen van dubbele zin in 6.2.3 Landbouw (pg. 76); 
 Aanpassing van naamgeving ‘industriezone Krabbershoek’ naar ‘industriezone Den Hoek’; 
 Schrappen van verwijzing naar kenniscentrum PPS op pg. 146); 
 Tekstuele verduidelijking van de term ‘klimaatrobuustheid’ in het Lexicon: binnen De Nieuwe Rand 

wordt inzake klimaatrobuustheid verwezen naar klimaatmitigatie en -adaptatie, en het versterken van 
open ruimte; 

 Aanpassing op B1-48: er wordt enkel rekening gehouden met een gesloten systeem voor de Lage 
Keer; 

 Tekstuele toevoeging in §3.2 op pg. 20 dat burgerbewegingen vragen om open ruimte en landbouw 
te vrijwaren van nieuwe weginfrastructuur; 

 Aanpassing en verwerking van de detailopmerkingen. 
 
 

Categorie 17 – Aandachtspunten voor het geïntegreerde onderzoek 
 

Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Samenvatting van de reactie: 
Bewoner doet een aantal voorstellen voor te realiseren 
fietsverbindingen ter versterking van het fietsnetwerk: 
 Fietsverbinding tussen het Laar en Vlierveld-Argentiniëlaan om de 

fietsostrades F12 en F14 bereikbaar te maken vanuit wijk Donk. 
 Edisonwijk zo snel mogelijk verbinden met fietsostrade F12; 
 Koker onder het spoor tussen fietsstraat (stukje Schriek tussen 

viaduct en Statiestraat) en de Schriek aan de andere zijde viaduct. 
Deze koker kan ook dienst doen als perronverbinding tussen perrons 
van station Mariabrug. 

58 

Samenvatting van de reactie: 
Bewoner vraagt of er mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid voor 
fietsers te verhogen aan het rond punt aan Kandinsky (Kapellen), 
bijvoorbeeld door een stopbord te voorzien voor het verkeer komende 
vanuit de Albertlei en vanuit de Chr. Pallemansstraat zodat fietsers 
voorrang krijgen.  

34 

Is het in dit project mogelijk om een verbinding te kunnen voorzien tussen 
de Salaadweg in Ekeren Donk en de Vlierweg (  de fietsostrade F14 
tussen Antwerpen en Kapellen). 
Dit was reeds eerder in een project van de “Hoekakker” voorzien maar 
aangezien dit project gelukkig voorlopig is vernietigd is ook deze 
verbinding niet tot stand gekomen. 
Met deze verbinding zouden heel wat mensen van de wijk donk een vlotte 
verbinding kunnen hebben tussen de wijk Donk en een deel van 
Brasschaat met de fietsverbinding naar Antwerpen. 
In het verleden was hier ook een verbinding maar deze verliep gedeeltelijk 
over het privé domein van de spoorwegen en mocht dus niet gebruikt 
worden.  Heel veel fietsers gebruikte deze verbinding echter wel. 

15 
 

Tijdens de aanleg van de A12 voorheen werd op de wegenplannen ter 
hoogte van de oprit aan de Bunderdijk in Hoevenen een 
onderdoorgang voorzien voor fietsers e.d.  Dit werd niet aangelegd. 
Vermits er sprake is van de aanleg van het logistiek park Schijns, ten 
westen van de A12, mag dit zeker niet (opnieuw) vergeten worden. En 
nog: openbaar ambt = openbaar vervoer. Ik hoop beste mensen dat de Nx 
er niet gaat komen en dat er meer aandacht (en geld) gaat naar 
alternatieven vervoerswijzen. Wij wachten op het openbaar onderzoek. 

67 

Wij zijn vragende partij dat de Fortvlakte wordt opgewaardeerd tot een 
zone met bomen en struiken. Op het gewestplan is het gebied ingekleurd 
als bos, in de praktijk zie je eerder weiland.  

28 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
Klimaatrobuuste rand ambitie 10: Graag tevens onderzoek op toepassing 
om een ecologische verbinding te creëren tussen Bospolder, Kuifeend 
(Ekeren), Opstalvallei (Berendrecht) en aansluiting op de 
Antitankgracht.  

83 

Verbindingen van de bossen in Stabroek/Kapellen. Er zijn enkele grote 
en mooie bossen en grachten in de omgeving. Ik vraag me af of met 
enkele beperkte ingrepen deze met elkaar verbonden kunnen 
worden. Het Elzenbos van Stabroek kan mogelijk doorgetrokken worden 
en dan met een oversteekbrug voor dieren naar de Schans Smoutakker en 
de antitankgracht Stabroek. Van daaruit is er een verbinding mogelijk naar 
het grenspark Kalmthoutse Heide. Stel eens voor dat de herten van het 
Elzenbos veilig naar de Kalmthoutse Heide kunnen. Ook het Mastenbos 
Kapellen is zeer dichtbij, maar net niet verbonden. 

69 

Samenvatting van de reactie: 
Reactie verwijst naar bijlage waarin concrete ideeën voor de uitbouw 
van de klimaatgordel vervat zitten.  

36 

Meerwaardeprojecten  
Binnen de Klimaatrobuuste Rand schuift de deputatie graag drie 
concrete projecten naar voor die een directe meerwaarde kunnen zijn 
voor het project an sich en in het behalen van de vooropgestelde 
doelstellingen en ambities.  
 
1. Bedrijventerrein Wijnegemsesteenweg 110 

Het bedrijventerrein te Wijnegemsesteenweg 110 ligt gekneld tussen 
het erkende natuurreservaat Beemdkant, landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied en het Wijnegempark, waar het Groot Schijn stroomt. 
Natuurpunt is eigenaar van de noordelijk gelegen percelen, tussen het 
bedrijventerrein en het Groot Schijn.  
Het bedrijventerrein bevindt zich in de oorspronkelijk overstroombare 
vallei van het Groot Schijn, maar werd in het verleden opgehoogd met 
een aanzienlijke reductie van de overstromingsruimte tot gevolg. 
Daarnaast verhindert de ligging van het bedrijventerrein ook een 
voldoende vrije meandering van het Groot schijn, waardoor bij te veel 
uitschuring er oeverversteviging zal moeten geplaatst of versterkt 
worden. Gezien de ongelukkige ligging, stelt de gemeente in haar 
ruimtelijk structuurplan voor dit gebied ook een ‘uitdovend karakter’ 
voor. Recent vonden gesprekken plaats met de eigenaar van het 
perceel. Hij wil dit terrein verder ontwikkelen en verhuren, maar staat – 
mits een afdoende financiële compensatie – ook open voor andere 
pistes (verkoop, planologische ruil,…). Momenteel ligt er een concrete 
vraag voor van een projectontwikkelaar die de volledige site wil 
herinrichten (bedrijfsgebouwen afbreken en volledig heropbouwen). 
Een omzetten van dit terrein naar een zachte bestemming en 
ontwikkeling naar natte natuur zou een enorme kans zijn voor de vallei 
en extra waterberging creëren. Tegelijkertijd zijn er betere locaties voor 
de paarse bestemming en kan de bestemming misschien geruild 
worden zodat er op een geschikte plek mogelijkheden voor 
bedrijvigheid komen.  Kan dit dossier meegenomen worden (als quick 
win) binnen De Nieuwe Rand?  

2. Puihoek 
In het Gebied Noord zien we in het kader van de Klimaatrobuuste rand 
ook de zone Puihoek als een belangrijke bouwsteen. Deze kan zowel 
worden ingepast binnen de bouwsteen Water als de bouwsteen 
Ecologie en biodiversiteit. Verschillende overheidsinstanties zijn het er 
over eens dat signaalgebied Puihoek open gehouden moet worden. 
Het zuidelijk deel van Puihoek is (voorlopig) aangeduid als 
Watergevoelig Open Ruimte Gebied (WORG). Het noordelijk gedeelte 
van het signaalgebied (grondgebied Kapellen) is niet aangeduid als 
WORG en bijgevolg ook niet beschermd als open ruimte gebied. Kan 
de volledige zone Puihoek opgenomen worden binnen de 
Klimaatrobuuste rand van Gebied noord en zo te onderzoeken hoe dit 
volledige open gebied als open ruimte kan bestendigd worden.  

A15 
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Opmerking Verwijzing naar tabel 3 
3. Het Leeg-Rietbeemden  

Op de grens van Brasschaat en Schoten, meer concreet ten noorden 
van de E19, ten oosten van de Elshoutbaan (N121), ten zuiden van de 
Miksebaan en ten westen van de E10-plas, ligt de zone Het Leeg-
Rietbeemden. De provincie maakte voor deze zone in 2013 een PRUP 
op met drie belangrijke uitgangspunten: het vrijwaren van de open 
ruimte in het signaalgebied, de mogelijkheid tot herwaardering van de 
beekvallei van de Laarse Beek en de mogelijkheid tot het aanleggen 
van een bovenlokale (alternatieve) fietsroute. Hiertoe werd 
woonuitbreidingsgebied en gebied voor sociale woningbouw (BPA) 
herbestemd. Dit PRUP werd vernietigd door de Raad van State om 
een procedurele reden. Er ligt hier dus een opportuniteit op tafel, m.n. 
het opnemen van de herbestemming van Het Leeg-Rietbeemden 
binnen het complex project in uitvoering van de gebiedsvisie. De 
sterkte ligt in het feit dat voor dit gebied al een volledige 
gebiedsanalyse, een grondig (water)onderzoek en een uitgewerkte, 
door de gemeenten gedragen visie op tafel liggen. Eventueel zijn er 
binnen het complex project nog verfijnen, aanvullingen, … van het plan 
mogelijk.  

 
 
Inhoud van de opmerkingen 
De reacties formuleren allen concrete ideeën met betrekking tot een aantal onderzoeken die gevoerd 
zullen worden, onder meer omtrent de uitbouw van het fietsnetwerk, de uitbouw van de klimaatgordel en 
de versterking van het ecologisch netwerk, … . Eén reactie stelt concreet een aantal projecten voor die 
een meerwaarde kunnen bieden in het behalen van de doelstellingen en ambities binnen De Nieuwe 
Rand. 
 
Reactie op de opmerkingen 
De voorstellen en ideeën zullen meegenomen worden in het geïntegreerde onderzoek. Deze worden niet 
verwerkt in de AON, maar worden meegenomen als aandachtspunten en potenties in het onderzoek. Het 
onderzoek naar deze verschillende potenties zal in beeld brengen waar er kansen zijn om het 
fietsnetwerk of het ecologisch netwerk of… te versterken. De hierboven aangehaalde ideeën kunnen 
hiervan voorbeelden zijn. Onderzoek zal echter moeten uitwijzen of deze ingrepen vervat worden binnen 
het project van De Nieuwe Rand of via een parallel traject kunnen worden uitgevoerd. 
 
Aanpassingen van alternatievenonderzoeksnota  
De reacties leiden niet tot aanpassingen van de alternatievenonderzoeksnota. 
 


