Geef je mening
Welkom op de infomarkt van
De Nieuwe Rand
De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en
klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren.
Inwoners, experts, burgerbewegingen, belangengroepen en het middenveld
maken samen plannen voor een betere toekomst in de 18 Antwerpse
gemeenten en districten.
Het project bevindt zich in de onderzoeksfase en er ligt een alternatievenonderzoeksnota
op tafel. In dat document wordt beschreven welke mogelijke oplossingen er zijn voor de
uitdagingen in de regio, welk onderzoek daarvoor moet gebeuren en hoe dat zal verlopen.
Van 12 september tot en met 11 oktober kan iedereen feedback geven over de
voorgestelde scenario’s/oplossingen en hoe het onderzoek gevoerd wordt.Je leest de
alternatievenonderzoeksnota op de website www.denieuwerand.be
of in de gemeente- en districtshuizen van Antwerpen, Brasschaat, Brecht, district
Berendrecht-Zandvliet-Lillo, district Borgerhout, district Deurne, district Ekeren,
district Merksem, Kalmthout, Kapellen, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem,
Wommelgem, Wuustwezel en Zandhoven.
Stuur jouw feedback via e-mail naar denieuwerand@vlaanderen.be. Je kan
eventueel ook schriftelijk feedback geven bij de betrokken steden en gemeenten
(tegen ontvangstbewijs) of bij de procesverantwoordelijke. Dat kan t.a.v. ir. Eva Van den
Bossche op het volgende adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen.

Projectgebied
De Nieuwe Rand

Waarom
De Nieuwe Rand?
De Antwerpse Ring staat gekend om de vele files en ongevallen. De
verkeersknoop leidt ook tot sluipverkeer, slechte luchtkwaliteit en
geluidsoverlast in de omliggende gemeenten. Kortom: op vlak van mobiliteit,
leefkwaliteit en klimaat is er rond Antwerpen ruimte voor verbetering.
Daarom ondertekenden de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf
Antwerpen en 3 burgerbewegingen (stRaten-generaal, Ademloos en Ringland) in 2017
het Toekomstverbond: dat is een akkoord dat bestaat uit vijf engagementen die de
bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Antwerpse regio moeten verbeteren.
Het Toekomstverbond =
De Oosterweelverbinding: de Antwerpse Ring langs de noordkant sluiten
De overkapping van de Antwerpse Ring
De modal shift: overschakelen op duurzame vervoersmiddelen tegen 2030
Het Haventracé: een noordelijk alternatief voor de ring rond de stad
Verdere samenwerking tussen burgerbewegingen, experten, overheden en
anderen.
De Nieuwe Rand is het project dat het oostelijk deel van het Haventracé moet
realiseren. Het doel is de bereikbaarheid van de haven verbeteren en het verkeer dat niet
in het centrum van Antwerpen moet zijn om de stad leiden. Het oostelijk deel van het
Haventracé bestaat uit drie delen:
1. De A12-Noord en een mogelijke nieuwe weg (Nx),
2. Een nieuwe verbindingsweg (A102) tussen de E313 en de knoop A12/E19
3. De E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost (R1).
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De ambities van
De Nieuwe Rand
De Nieuwe Rand wil niet alleen het auto- en vrachtverkeer in de regio
vlotter en veiliger maken. Het project heeft ook grote ambities op vlak van
leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit.

De ambities op vlak van leefkwaliteit:
• Een wandel- en fietsvriendelijke regio maken,
• Een aangename omgeving creëren met minder geluidsoverlast,
• Gezondere lucht realiseren,
• Veiliger verkeer organiseren,
• Meer groen brengen in de straten en pleinen.

De ambities op vlak van duurzame mobiliteit:
• De Antwerpse regio veiliger en vlotter bereikbaar maken door in te zetten op
duurzame vervoersmiddelen zoals de trein, de bus, de tram en de fiets. De
Nieuwe Rand helpt zo mee om de ambities van het regionaal mobiliteitsplan
Routeplan 2030 te realiseren.

De ambities op vlak van klimaatvriendelijkheid:
• Natuur- en bosgebieden uitbreiden en beter met elkaar verbinden,
• Meer plaats voorzien om water op te slaan teneinde wateroverlast te
voorkomen en dit water te gebruiken in droge periodes,
• Onderzoeken hoe landbouw voldoende plaats behoudt in de open ruimte.

De Nieuwe Rand:
een complex
project
Omdat De Nieuwe Rand een complex project is met invloed op veel mensen
en op onze omgeving, verloopt het volgens een stappenplan dat de Vlaamse
overheid oplegt. Dat maakt het proces zo grondig, efficiënt en inclusief
mogelijk. Open communicatie staat daarbij centraal.
Het projectteam van De Nieuwe Rand werkt constructief samen met experts én met
inwoners om met een zo breed mogelijke kennis de best mogelijke oplossing voor de
toekomst te vinden.
In totaal doorloopt De Nieuwe Rand een traject (het Vlaamse decreet Complexe
Projecten) dat vier fases telt. De fases zijn gescheiden door drie beslismomenten: de
startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit.
De vier fases van De Nieuwe Rand:

1. Verkenningsfase + startbeslissing
Inwoners, burgerbewegingen, het middenveld, lokale besturen en experts
bepaalden samen de ambities van De Nieuwe Rand. De Vlaamse regering
keurde in december 2020 de startbeslissing goed. Die legt vast waarover het
project gaat.

2. Onderzoeksfase + voorkeursbesluit
Uitgebreid onderzoek naar wat nodig is om de best mogelijke oplossing voor
de toekomst te realiseren. Tegen begin 2024 wil het projectteam van De
Nieuwe Rand deze fase afronden en het beste scenario voorstellen. Iedereen
zal de kans krijgen om hierop te reageren. Daarna legt de Vlaamse regering
een beslissing vast in een voorkeursbesluit over het uit te werken scenario.
3. Uitwerkingsfase + projectbesluit
Opstellen en uittekenen van gedetailleerde plannen.

4. Uitvoeringsfase
De werken worden uitgevoerd.

Waar staan we
vandaag?
Vandaag bevindt De Nieuwe Rand zich in de onderzoeksfase.
En de eerste stap is alvast gezet, want de alternatievenonderzoeksnota ligt klaar. Dat is
een openbaar document waarin beschreven wordt:
• Welke mogelijke oplossingen er zijn voor een betere verkeerssituatie in de regio (zowel
met als zonder nieuwe en/of aangepaste wegen),
• Welke ambities het project wil realiseren,
• Wat er precies onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren.
Met deze nota wil het projectteam van De Nieuwe Rand alle betrokkenen en het
brede publiek inlichten over het project, de mogelijke oplossingen en de ambities. We
willen iedereen ook de kans geven om het verdere onderzoek mee vorm te geven.
Daarom kan je van 12 september tot en met 11 oktober feedback geven op de
alternatievenonderzoeksnota. Hoe je dat precies doet, lees je op de poster aan het
onthaal en in de folder.
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Wat onderzoeken
we?
De Nieuwe Rand onderzoekt hoe de situatie vandaag is en wat er zou
gebeuren als er nieuwe of aangepaste wegen zouden komen.
In dat onderzoek staan vijf belangrijke pijlers centraal: levendige rand, bereikbare rand,
klimaatvriendelijke rand, haalbare rand en toekomstbestendige rand. Bij elk van die
pijlers horen verschillende ambities.
In de alternatievenonderzoeksnota worden onderzoeksvragen geformuleerd om ervoor
te zorgen dat het onderzoek - en het uiteindelijke voorkeursscenario - rekening houdt met
alle ambities.

Levendige rand

Bereikbare rand

Haalbare rand

Klimaatvriendelijke rand

Toekomstbestendige rand

Levendige
rand
In de alternatievenonderzoeksnota worden onderzoeksvragen geformuleerd om ervoor
te zorgen dat het onderzoek - en het uiteindelijke voorkeursscenario - rekening houdt met
de ambities op vlak van leefkwaliteit. Die vragen gaan onder andere over:
• Geluidshinder,
• Luchtkwaliteit,
• Bodemkwaliteit,
• Groen in de straten, pleinen en parken,
• Bereikbaarheid met de fiets of te voet,
• De gezondheid van de leefomgeving,
• Bereikbaarheid van de omliggende recreatieplekken,
• Beleving van het landschap,
• Kwaliteit van de publieke ruimte.

Bereikbare
rand
In de alternatievenonderzoeksnota worden onderzoeksvragen geformuleerd om ervoor
te zorgen dat het onderzoek - en het uiteindelijke voorkeursscenario - rekening houdt met
de ambities op vlak van duurzame mobiliteit. Die vragen gaan onder andere over:
• Het openbaar vervoersysteem,
• Het netwerk van fietspaden,
• Hoppinpunten (vervoersknooppunten voor trein, bus, deelfiets, ...) en deelsystemen,
• De verschuivingen van het verkeer op de hoofdwegen,
• De verschuivingen van het verkeer op de kleinere wegen,
• De routes voor vrachtverkeer,
• Verkeersveiligheid

Klimaatvriendelijke rand
In de alternatievenonderzoeksnota worden onderzoeksvragen geformuleerd om ervoor
te zorgen dat het onderzoek - en het uiteindelijke voorkeursscenario - rekening houdt met
de ambities op vlak van klimaatvriendelijkheid. Die vragen gaan onder andere over:
• Het evenwicht tussen de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer en de opvang
ervan in bomen, bossen, natuur en bodem,
• De kwaliteit van het water in beken en rivieren,
• De opvangmogelijkheden voor regenwater,
• Grondwater en doorsijpeling van regenwater,
• Ruimte voor natuurgebieden,
• De waterhuishouding,
• Verstoring van dierenleven,
• Ruimte voor rendabele landbouw in een klimaatvriendelijke omgeving,
• De historische structuur van het landschap, de erfgoedwaarde en de archeologische
impact.

Haalbare rand
In de alternatievenonderzoeksnota worden onderzoeksvragen geformuleerd om ervoor
te zorgen dat het onderzoek - en het uiteindelijke voorkeursscenario - rekening houdt met
de ambities op vlak van haalbaarheid. Die vragen gaan onder andere over:
• De kostprijs van de projecten,
• Wie de kosten draagt,
• Wat de hinder en risico’s zijn bij de uitvoering ervan,
• Het afstemmen met en de invloed van andere projecten in het onderzoeksgebied.

Toekomstbestendige rand
Voor toekomstbestendigheid gaan die vragen over:
• Hoe goed het project bestand is tegen toekomstige trends (zoals elektrisch rijden) en
onzekere factoren. De uitwerking en uitvoering van De Nieuwe Rand zal jaren duren.
Daarom is een toekomstbestendig ontwerp heel belangrijk.

Waar gaan we
de ambities
realiseren?
Tijdens de verkenningsfase werd beslist dat we voor De Nieuwe Rand een visie moeten
uitwerken die:
• Alle ambities op vlak van leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid, duurzame mobiliteit,
haalbaarheid en robuustheid samenbrengt,
• Een toekomstbeeld voor de regio beschrijft,
• De richting van alle toekomstige, concrete projecten bepaalt.
Omdat het onderzoeksgebied van De Nieuwe Rand heel groot is - van de stad
Antwerpen tot aan de Nederlandse grens - werd beslist om de visie in twee delen op te
splitsen. Er komt:
1. Een visie voor de infrastructuurstrook: dat is een strook waar misschien nieuwe
wegen worden aangelegd of waar de huidige wegen en hun nabije omgeving worden
verbeterd.
2. Een visie voor de klimaatgordel: dat is een gebied waar we inzetten op het
waarmaken van de ambities rond klimaatvriendelijkheid. Het gaat specifiek over de
ruime regio vanaf de R1 tot voorbij het Antitankkanaal als vertrekbasis.

Omgeving van de infrastructuurstrook

Klimaatgordel

Mogelijke
oplossingen
voor het auto- en
vrachtverkeer
Er liggen verschillende oplossingen op tafel om het auto- en vrachtverkeer in
de regio te verbeteren.
In totaal onderzoeken we drie alternatieven voor de infrastructuurstrook. Binnen elk van
die alternatieven worden nog eens verschillende varianten onderzocht.
Het oostelijk traject van het Haventracé
Het oostelijk traject van het Haventracé bestaat uit
verbeteringen aan de A12, een nieuwe weg (A102) tussen
de E313 in Wommelgem en de knoop A12/E19 in Ekeren
en de verbetering van de E313 tussen Ranst en de
Antwerpse ring.
Deze oplossing wordt verder verdeeld in:
• Een situatie waarin de nieuwe weg geen tussenliggende op- en afrit heeft,
• Een situatie waarin de nieuwe weg wel een tussenliggende op- en afrit heeft,
• Een situatie met een op- en afrit en nog een bijkomende weg ter hoogte van
Stabroek (Nx) tussen de A12 en de N11.
Het oostelijk traject van het Haventracé Light
Bij deze oplossing wordt er geen nieuwe weg (A102)
aangelegd tussen de E313 in Wommelgem en de
knoop A12/E19 in Ekeren. Wel worden belangrijke
verbeteringen voorzien op de grote wegen en de op- en
afritten. Dit alternatief wordt verder verdeeld in oplossingen
met en zonder extra rijstroken op de bestaande wegen.
De referentiesituatie
Hierbij onderzoeken we wat er zou gebeuren als
alle maatregelen van het Toekomstverbond (de
Oosterweelverbinding, de overkapping van de Ring, de
modal shift, …), het Routeplan 2030 (inclusief de switch
naar 50% duurzaam verkeer), en de overige projecten
gerealiseerd worden, en we verder niets doen (we leggen
de A102 niet aan en voorzien geen verbeteringen aan de
A12 en E313).

De drie
alternatieven
In deze tabel ontdek je meer info over de drie alternatieven voor de infrastructuurstrook
met elk hun verschillende opties.
nr Naam
I

Segment

Oostelijk
traject van het
Haventracé

Netwerkvariant 1

Netwerkvariant 2 Uitvoeringsvarianten

Basis

Doorgaand +
verzamelend

Doorgaand +
verzamelend + Nx

2x1 rijstroken

2x2 rijstroken

Tunnels /
overkappingen

Tunnel
A102

Houtlaan
Géén op- en
afrittencomplex

Bisschoppenhoflaan

Op- en
afrittencomplex
A102-R11 zuid

A12

2x2 rijstroken + busstroken
tussen Zandvliet en knoop
E19xA12

2x3 rijstroken +
busstroken tussen
Zandvliet en knoop
E19xA12

Nx

Geen aanleg Nx

2x1 rijstroken
Andere maatregelen
dan weginfrastructuur Maaiveld
(geen aanleg Nx)

E313
West

E313 Oost

Overkapping aan
Ekeren
Overkapping aan
BeZaLi
Sleuf/tunnel
Locatietracés

2x3 rijstroken + spitsstrook
(staduitwaarts) / busstrook
(stadinwaarts)
Huidig tracé

Aangepast tracé

Op niveau +1

Op niveau -1: in tunnel
cut & cover

2x4 rijstroken + spitsstrook
(staduitwaarts) / busstrook
(stadinwaarts)
Op maaiveld

N.v.t.

Tunnel tot aan Q8

Symmetrische
verkeerswisselaar
nr Naam

Segment

II Oostelijk
traject van het
Haventracé Light

Optimalisatie

Netwerkvarianten

Uitvoeringsvarianten

Variatie aantal rijstroken
E313

Tunnels /
overkappingen

Zone
Andere maatregelen dan
reservatie- weginfrastructuur
strook
A12

Overkapping aan
Ekeren

2x2 rijstroken + busstroken tussen
Zandvliet en knoop E19xA12

Overkapping aan
BeZaLi

Zone
Geen aanleg Nx
Stabroek Hoevenen
- Kapellen

E313
West

E313
Oost

2x3 rijstroken + spitsstrook
(staduitwaarts) / busstrook
(stadinwaarts)

2x4 rijstroken + spitsstrook
(staduitwaarts) / busstrook
(stadinwaarts)

Huidig tracé

Aangepast tracé

Op niveau +1

Op niveau -1: in tunnel
cut & cover

2x3 rijstroken + spitsstrook
(staduitwaarts) / busstrook
(stadinwaarts)

2x4 rijstroken + spitsstrook
(staduitwaarts) / busstrook
(stadinwaarts)

Op maaiveld

Tunnel tot aan Q8
N.v.t.

Asymmetrische verkeerswisselaar
nr Naam

Segment

III Referentiesituatie
Alles van Routeplan 2030 behalve de elementen van De Nieuwe Rand
2x2 rijstroken + busstrook van R2 tot Luithagen
A12

Logistiek Park Schijns aangesloten op nieuw volledig op- en afrittencomplex
(t.h.v. huidig half op- en afrittencomplex Dijkstraat)
Half op- en afrittencomplex Smalle Weg afgesloten

E313
West

Aansluiting via knoop oost op Oosterweel

E313
Oost

Gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst in gesloten systeem aangesloten op
op- en afrittencomplex t.h.v. Q8 + hoppinpunt

R1

Gescheiden verkeerssysteem (SRW/DRW) op zuidelijke ring

Hoe verloopt het
onderzoek?
Het onderzoek verloopt geïntegreerd: dat wil zeggen dat we alle mogelijke oplossingen
én hun impact op alle ambities tegelijk onderzoeken en op elkaar afstemmen. We
kijken dus zowel naar verbeteringen door nieuwe of aangepaste wegen als naar een
vooruitgang op vlak van leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit.
Op die manier kunnen we het beste scenario voor De Nieuwe Rand bepalen.
Dat scenario wordt op het einde van de onderzoeksfase via het voorkeursbesluit
goedgekeurd door de Vlaamse regering.
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Meedenken en
meedoen
Samenwerking staat centraal in De Nieuwe Rand. Ook jij kan jouw stem laten
horen en de plannen mee vormgeven!
Infomarkten
Niet enkel nu, maar ook tijdens toekomstige belangrijke momenten organiseren we
infomarkten in de betrokken gemeenten en districten. Daarmee willen we zoveel
mogelijk mensen op de hoogte brengen over het project en hen de kans geven om in
gesprek te gaan met de onderzoekers.
Publieke raadpleging
Op verschillende momenten kan iedereen ideeën en bedenkingen meegeven aan het
onderzoeksteam. Zo kan je tijdens de publieke raadpleging - die loopt tot en met 11
oktober - reageren op de alternatievenonderzoeksnota. Hoe je dat precies doet, lees je
op de poster aan het onthaal en in de folder.
Werkbanken
Voor het inhoudelijk onderzoek werken overheden en experts samen met
burgerbewegingen en het middenveld. Dat gebeurt onder andere tijdens werkbanken:
momenten waarop het projectteam van De Nieuwe Rand samen met lokale besturen,
experten, organisaties en burgerbewegingen de resultaten uit het onderzoek bespreekt
en bekijkt wat verder onderzoek nodig heeft.
Werkateliers
Bewoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties die het onderzoek van nabij
mee willen opvolgen, vormgeven en bijsturen kunnen vanaf het najaar van 2022 terecht
in werkateliers. Hier worden de verschillende thema’s van het project bekeken voor
één specifieke plek. Wil je graag deelnemen aan de werkateliers? Stuur dan een mailtje
naar denieuwerand@vlaanderen.be of meld je aan via de website.

Meer weten over
De Nieuwe Rand?
Op www.denieuwerand.be vind je alle informatie over het project.

Je kan je via onze website inschrijven voor de digitale nieuwsbrief zodat je geen enkele
update mist.
Het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving, de provincie en de
verschillende gemeenten en districten houden jou zowel via de website, nieuwsbrief,
sociale media als per post op de hoogte van verdere ontwikkelingen in de studie.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Spreek dan gerust een van de medewerkers aan of
zet jouw vragen op mail.

denieuwerand@vlaanderen.be
www.denieuwerand.be

Een initiatief van het Agentschap Wegen
en Verkeer en het Departement Omgeving
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Label onderzoeksaspect
Hoofdweg
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Weg met sluipverkeer
Leidingstraat
Woongebied met ondermaats lucht- en/of geluidsklimaat
Projectgebied ruimtelijke ontwikkeling
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SCHOTEN
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Noord - Basis
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA1

Hoe kan het geluidsklimaat ter hoogte van woonkernen
verbeterd worden?

OA2

Welke ingrepen zijn mogelijk om op lokale schaal voor een
verbeterde luchtkwaliteit te zorgen?

OA4

Kan de aanwezige groene publieke ruimte beter bereikbaar
en toegankelijk worden gemaakt voor de inwoners van
omliggende woonkernen? Hoe?

OA5

Zijn alle cruciale voorzieningen vlot te bereiken met zachte
modi?

OA7

In welke mate is een woonkern verknoopt in het recreatienetwerk in de open ruimte? Zijn er barrières omwille van
infrastructuur?

OA8

Hoe beïnvloedt de infrastructuur de beleving van de open
ruimte? Zijn er barrières?

OA9

Op welke wijze kan de Edisonwijk ruimtelijk beter geïntegreerd
worden bij de omliggende woonkernen?

OA11

Waar worden barrières door infrastructuur in het ﬁetsnetwerk
gedetecteerd? Op welke manier kan het ﬁetsnetwerk versterkt
worden?

OA12

Waar worden Hoppinpunten best gesitueerd en welke doelgroep wil men ermee bereiken? Welk aanbod is nuttig?

OA15

Zijn er mogelijkheden om het onderliggend wegennet te
ontlasten door lokale ingrepen?

OA18

Hoe kan er op gepaste plaatsen meer ruimte gemaakt worden
voor water (vernatting,waterberging)?

OA19

Op welke plaatsen is ontharding mogelijk, ter bevordering
van inﬁltratie? Waar zijn inﬁltratiegevoelige zones gelegen?

OA23

Wat zijn de huidige problematieken waar landbouw in dit
gebied mee geconfronteerd wordt? Welke mogelijkheden zijn
er om landbouw te versterken?

OA24

Welke erfgoedwaarden zijn aanwezig in het gebied?

OA29

Hoe kan optimaal afgestemd worden met overige lopende
planprocessen?

Leefbare rand

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand

Noord - Alternatief 1: Variant met NX
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA1

Welke impact heeft de aanleg van de Nx op het geluidsklimaat in de omliggende woonkernen en rondom de
infrastructuur van de Nx?

OA2

Welke impact heeft de aanleg van de Nx op de luchtkwaliteit
in de omliggende woonkernen en rondom de infrastructuur
van de Nx?

OA3

Waar zijn zones met (risico op) bodemverontreiniging
gelegen? Wordt er hieraan geraakt met de infrastructuur van
de Nx? Wat zijn aandachtspunten inzake bodemkwaliteit
wanneer de Nx wordt aangelegd in tunnel?

OA8

Welke impact heeft de nieuwe infrastructuur van de Nx
op de audiovisuele beleving en belevingswaarde van het
omringende landschap?

OA9

Welke ruimtelijke structuren worden geraakt door de aanleg
van de Nx? Hoe kan de Nx ruimtelijk ingepast worden?

OA11

Kan de aanleg van de Nx kansen bieden om het
ﬁetsnetwerk bijkomend te versterken?

OA14

Leidt de aanleg van de Nx tot verschuivingen in het
vrachtverkeer?

OA17

Wat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de aanleg
van nieuwe wegenis (Nx)?

OA18

Hoe of met welke randmaatregelen moet nieuwe infrastructuur
aangelegd worden opdat het watersysteem niet aangetast
wordt?

OA19

Waar zijn er onthardingsmogelijkheden die gekoppeld
kunnen worden aan de infrastructuur?

OA23

Wat zijn de huidige problematieken waar landbouw in dit
gebied mee geconfronteerd wordt? Welke mogelijkheden
zijn er om landbouw te versterken?

OA28

Op welke wijze kan de Nx aangelegd worden? Welke risico’s
gaan er gepaard met de aanleg van een Nx in tunnel of sleuf?

Leefbare rand

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand

Noord - Alternatief 1: Optimalisaties aan het bestaande wegennet
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA3

Wat zijn aandachtspunten inzake bodemkwaliteit wanneer
infrastructuur wordt (her)aangelegd in tunnel? Is er sprake van
verontreiniging op plaatsen waar er gegraven zal worden?

OA10

Kunnen maatregelen ter bevordering van het openbaar
vervoer de verkeersdruk in woonkernen verminderen? Zijn er
mogelijkheden om (her-)aanleg van infrastructuur te
combineren met voorzieningen voor HOV?

OA11

Kan de aanleg van de Nx kansen bieden om het ﬁetsnetwerk
bijkomend te versterken?

OA13

Welke optimalisatiemogelijkheden aan bestaande wegenis
zijn mogelijk om de verkeersdruk in dorpskernen te
verminderen?

OA15

Kunnen optimalisaties aan het onderliggend wegennet
zorgen voor een verminderde verkeersdruk in woonkernen?

OA16

Kunnen bestaande aansluitingscomplexen aangepast
worden ter bevordering van de verkeersveiligheid? Hoe kan
infrastructuur zo verkeersveilig mogelijk ingericht worden?

OA17

Wat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de
infrastructurele aanpassingen?

OA18

Hoe of met welke randmaatregelen moet nieuwe
infrastructuur aangelegd worden opdat het watersysteem
niet aangetast wordt?

Leefbare rand

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand
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Centrum - Basis
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA1

Hoe kan het geluidsklimaat ter hoogte van woonkernen
verbeterd worden?

OA2

Welke ingrepen zijn mogelijk voor een verbeterde
luchtkwaliteit te zorgen?

OA4

Kan de aanwezige groene publieke ruimte beter bereikbaar
en toegankelijk worden gemaakt voor de inwoners van
omliggende woonkernen? Hoe?

OA5

Zijn alle cruciale voorzieningen vlot te bereiken met zachte
modi?

OA7

In welke mate is een woonkern verknoopt in het recreatienetwerk in de open ruimte? Zijn er barrières omwille van
infrastructuur?

OA8

Hoe beïnvloedt de infrastructuur de beleving van de open
ruimte? Zijn er barrières?

OA11

Waar worden barrières door infrastructuur in het ﬁetsnetwerk
gedetecteerd? Op welke manier kan het ﬁetsnetwerk versterkt
worden?

OA12

Waar worden Hoppinpunten best gesitueerd en welke doelgroep wil men ermee bereiken? Welk aanbod is nuttig?

OA14

Kunnen andere planprocessen (bv. bedrijventerrein Lage Keer)
zorgen voor een wijziging in het vrachtverkeer?

OA18

Hoe kan er op gepaste plaatsen meer ruimte gemaakt worden
voor water (vernatting, waterberging)?

OA19

Op welke plaatsen is ontharding mogelijk, ter bevordering
van inﬁltratie? Waar zijn inﬁltratiegevoelige zones gelegen?

OA23

Wat zijn de huidige problematieken waar landbouw in dit
gebied mee geconfronteerd wordt? Welke mogelijkheden zijn
er om landbouw te versterken?

OA24

Welke erfgoedwaarden zijn aanwezig in het gebied?

OA29

Hoe kan optimaal afgestemd worden met overige lopende
planprocessen? , waaronder de Leidingstraat, Tweede
Spoortoegang, …?

Leefbare rand

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand

Centrum - Alternatief 1
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA1

Welke impact heeft de aanleg van de A102 op het geluidsklimaat in de omliggende woonkernen?

OA2

Welke impact heeft de aanleg van de A102 op de luchtkwaliteit
in de omliggende woonkernen en ter hoogte van de tunnelmonden?

OA3

Waar zijn zones met (risico op) bodemverontreiniging
gelegen? Wordt er hieraan geraakt met de infrastructuur van
de A102? Wat zijn aandachtspunten inzake bodemkwaliteit
wanneer de A102 wordt aangelegd in tunnel?

OA4

Draagt de aanleg van de A102 bij tot het creëren of wegnemen
van barrières naar groene publieke ruimte? Wat is de impact
van de A102 op het aanbod aan groene publieke ruimte?
Worden er mogelijkheden gecreëerd om groene publieke
ruimte beter bereikbaar te maken of het aanbod te vergroten?

OA5

Welke impact heeft de A102 op wandel- en ﬁetsdoorwaadbaarheid (barrières, oversteekplaatsen, nieuwe
verbindingen, …)?

OA8

Welke impact heeft de nieuwe infrastructuur van de A102 op
de audiovisuele beleving en belevingswaarde van het
omringende landschap?

OA9

Welke ruimtelijke structuren worden geraakt door de aanleg
van de A102? Hoe kan de A102 ruimtelijk ingepast worden?
Welke ruimtelijke structuren in de reservatiestrook worden
geraakt?

OA10

Biedt de aanleg van de A102 kansen om het HOV-aanbod te
versterken?

OA11

Kan de aanleg van de A102 kansen bieden om het ﬁetsnetwerk bijkomend te versterken? Worden nieuwe knelpunten
gecreëerd?

OA12

Is een Hoppin punt ter hoogte van de Houtlaan aangewezen?
Welke doelgroep kan hiermee bereikt worden?

OA13

Welke verschuivingen in autoverkeer veroorzaakt de aanleg
van de A102? Op welke manier draagt de A102 bij tot het
omleiden van het doorgaand verkeer rond de stad en het
beter bereikbaar maken van de Port of Antwerp-Bruges?

OA14

Leidt de aanleg van de A102 tot verschuivingen in het
vrachtverkeer? In welke mate wordt het vrachtverkeer rond
de stad geleid?

OA15

Welke verschuivingen in auto- en vrachtverkeer veroorzaakt
de aanleg van de A102 op het onderliggend wegennet? Zorgt
een aansluitingscomplex op de A102 voor een ontlasting van
het onderliggend wegennet in omliggende woonkernen?

OA16

Hoe kan de nieuwe infrastructuur zo verkeersveilig als
mogelijk aangelegd worden?

OA17

Wat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de aanleg van
nieuwe wegenis (A102)?

OA19

Waar zijn er onthardingsmogelijkheden die gekoppeld kunnen
worden aan de infrastructuur? Welke impact heeft de aanleg
van een ondergrondse constructie op het waterbergend
vermogen in de regio?

OA21

Wat is de impact van de A102 op de aanwezige
natuurwaarden?

OA23

Wat is de impact van de A102 op de aanwezige
landbouwclusters?

OA24

Wat is de impact van de A102 op de aanwezige
erfgoedwaarden?

OA28

Welke bouwrisico’s en hinderaspecten gaan er gepaard met
de aanleg in een geboorde tunnel of via cut & cover?

Leefbare rand

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand

Centrum - Alternatief 2
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA1

Hoe kan het geluidsklimaat ter hoogte van woonkernen
verbeterd worden?

OA2

Hoe kan het luchtkwaliteit ter hoogte van woonkernen
verbeterd worden?

OA3

Waar zijn zones met (risico op) bodemverontreiniging
gelegen? Wordt er hieraan geraakt met de infrastructuur van
de E313? Wat zijn aandachtspunten inzake bodemkwaliteit
wanneer de E313 wordt aangelegd in tunnel?

OA8

Leiden aanpassingen aan de E313 tot een wijziging in audiovisuele beleving en belevingswaarde van het omringende
landschap?

OA9

Wat zijn perspectieven voor woonwijken gelegen ter hoogte
van het Rond punt Wommelgem?

OA10

Biedt de aanleg van de A102 kansen om het HOV-aanbod
te versterken?

OA11

Kan de aanleg van de A102 kansen bieden om het ﬁetsnetwerk
bijkomend te versterken? Worden nieuwe knelpunten
gecreëerd?

OA12

Is een Hoppin punt ter hoogte van de Houtlaan aangewezen?
Welke doelgroep kan hiermee bereikt worden?

OA13

Tot welke verschuivingen in autoverkeer leiden aanpassingen/
optimalisaties aan de E313?

OA14

Leiden aanpassingen aan de E313 tot wijzigingen in
vrachtverkeer?

OA15

Welke verschuivingen in auto- en vrachtverkeer veroorzaken
aanpassingen aan de E313?

OA16

Kunnen bestaande aansluitingscomplexen aangepast worden
ter bevordering van de verkeersveiligheid? Hoe kan
infrastructuur zo verkeersveilig mogelijk ingericht worden?

OA17

Wat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de
infrastructurele aanpassingen?

OA19

Waar zijn er onthardingsmogelijkheden die gekoppeld kunnen
worden aan de infrastructuur? Welke impact heeft de aanleg
van een ondergrondse constructie op het waterbergend
vermogen in de regio?

OA21

Wat is de impact van aanpassingen aan de infrastructuur van
de E313 op de aanwezige natuurwaarden?

OA28

Welke bouwrisico’s en hinderaspecten gaan er gepaard met
de aanleg van een E313 in tunnel?

Leefbare rand

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand
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OA Sluipverkeer
19
Knoop Oost
OA 21
OA 1
OA 16

R1

OA 28

Leidingstraat

OA 9

Groot Schijn

E313

OA 8

OA 17

E313 HOV-Corridor

OA 13

Boterlaar

Projectgebied
Bedrijventerrein Lage Keer
P+R Q8

OA 28

OA 1

DEURNE

OELEGEM

Rivierenhof
Groot Schijn

OA 2

Groot Schijn

OA 3

Groenpool

E34

OA 2
Fort Wommelgem

E313
WOMMELGEM

OA 16

OA 3
E313 HOV-Corridor

Tappelbeek

OA 15
R11

N116

Sluipverkeer

OA 21
Leidingstraat

Diepe Beek
Koudebeek

2e Spoortoegang Haven
Sluipverkeer

N
1km

1km

E313

P+R Massenhoven

Zuid - Basis
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA1

Hoe kan het geluidsklimaat ter hoogte van woonkernen
verbeterd worden?

OA2

Welke ingrepen zijn mogelijk voor een verbeterde
luchtkwaliteit te zorgen?

OA4

Kan de aanwezige groene publieke ruimte beter bereikbaar
en toegankelijk worden gemaakt voor de inwoners van
omliggende woonkernen? Hoe?

OA5

Zijn alle cruciale voorzieningen vlot te bereiken met zachte
modi?

OA7

In welke mate is een woonkern verknoopt in het recreatienetwerk in de open ruimte? Zijn er barrières omwille van
infrastructuur?

OA8

Hoe beïnvloedt de infrastructuur de beleving van de open
ruimte? Zijn er barrières?

OA10

Hoe kan het HOV-aanbod bijkomend versterkt worden?

OA11

Waar worden barrières door infrastructuur in het ﬁetsnetwerk
gedetecteerd? Op welke manier kan het ﬁetsnetwerk versterkt
worden?

OA12

Waar worden Hoppinpunten best gesitueerd en welke doelgroep wil men ermee bereiken? Welk aanbod is nuttig?

OA14

Kunnen andere planprocessen (bv. bedrijventerrein Lage Keer)
zorgen voor een wijziging in het vrachtverkeer?

OA15

Zijn er mogelijkheden om het onderliggend wegennet te
ontlasten door lokale ingrepen?

OA18

Hoe kan er op gepaste plaatsen meer ruimte gemaakt worden
voor water (vernatting, waterberging)?

OA19

Op welke plaatsen is ontharding mogelijk, ter bevordering
van inﬁltratie? Waar zijn inﬁltratiegevoelige zones gelegen?

OA23

Wat zijn de huidige problematieken waar landbouw in dit
gebied mee geconfronteerd wordt? Welke mogelijkheden zijn
er om landbouw te versterken?

OA24

Welke erfgoedwaarden zijn aanwezig in het gebied?

OA29
Leefbare rand

Hoe kan optimaal afgestemd worden met overige lopende
planprocessen?

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand

Zuid - Alternatief 1
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA1

Welke impact hebben infrastructurele aanpassingen, zoals de
aanleg van de A102 en aanpassingen aan de E313, op het
geluidsklimaat in de omliggende woonkernen?

OA2

Welke impact hebben infrastructurele aanpassingen, zoals de
aanleg van de A102 en aanpassingen aan de E313, op de
luchtkwaliteit in de omliggende woonkernen?

OA3

Waar zijn zones met (risico op) bodemverontreiniging
gelegen? Wordt er hieraan geraakt met de infrastructuur van
de E313 of de A102? Wat zijn aandachtspunten inzake bodemkwaliteit wanneer de A102 en/of E313 worden aangelegd
in tunnel?

OA4

Bieden aanpassingen aan de E313 mogelijkheden om groene
publieke ruimte beter bereikbaar te maken? Heeft de A102
een impact op het aanbod aan groene publieke ruimte?

OA5

Welke impact hebben aanpassingen aan de E313 op wandelen ﬁetsdoorwaadbaarheid (barrières, oversteekplaatsen,
nieuwe verbindingen, …)?

OA8

Welke impact hebben aanpassingen aan de E313 en de
aanleg van de A102 op de audiovisuele beleving en
belevingswaarde van het omringende landschap?

OA9

Welke ruimtelijke structuren worden geraakt door de aanleg
van de A102? Hoe kan de A102 ruimtelijk ingepast worden?
Welke ruimtelijke structuren in de reservatiestrook worden
geraakt?

OA10

Bieden de infrastructurele ingrepen kansen om het HOVaanbod te versterken?

OA11

Kan de aanleg van de A102 kansen bieden om het ﬁetsnetwerk bijkomend te versterken? Worden nieuwe knelpunten
gecreëerd?

OA12

Zijn bijkomende Hoppin punten aangewezen? Welke doelgroepen kunnen hiermee bereikt worden?

OA13

Welke verschuivingen in autoverkeer worden veroorzaakt
door dit alternatief ?

OA14

In welke mate wordt het vrachtverkeer rond de stad geleid?
In welke mate worden verschuivingen in het vrachtroutenetwerk opgemerkt?

OA15

Welke verschuivingen in auto- en vrachtverkeer veroorzaakt
het alternatief op het onderliggend wegennet? Zorgt een
aansluitingscomplex op de A102 voor een ontlasting van het
onderliggend wegennet in omliggende woonkernen?

OA16

Hoe kan de nieuwe infrastructuur zo verkeersveilig als
mogelijk aangelegd worden? Kunnen bestaande aansluitingscomplexen aangepast worden ter bevordering van de
verkeersveiligheid?

OA17

Wat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met infrastructurele
ingrepen?

OA19

Waar zijn er onthardingsmogelijkheden die gekoppeld kunnen
worden aan de infrastructuur? Welke impact heeft de aanleg
van een ondergrondse constructie op het waterbergend
vermogen in de regio?

OA21

Wat is de impact van de A102 op de aanwezige
natuurwaarden?

OA23

Wat is de impact van de A102 op de aanwezige
landbouwclusters?

OA24

Wat is de impact van de A102 op de aanwezige
erfgoedwaarden?

OA28

Welke bouwrisico’s en hinderaspecten gaan er gepaard met
de aanleg van een A102 en/of E313 in tunnel?

Leefbare rand

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand

Zuid - Alternatief 2
Thema

Onderzoeks
aspecten

Onderzoeksvragen

OA1

Hoe kan het geluidsklimaat ter hoogte van woonkernen
verbeterd worden?

OA2

Hoe kan het luchtkwaliteit ter hoogte van woonkernen
verbeterd worden?

OA3

Waar zijn zones met (risico op) bodemverontreiniging
gelegen? Wordt er hieraan geraakt met de infrastructuur van
de E313? Wat zijn aandachtspunten inzake bodemkwaliteit
wanneer de E313 wordt aangelegd in tunnel?

OA8

Leiden aanpassingen aan de E313 tot een wijziging in audiovisuele beleving en belevingswaarde van het omringende
landschap?

OA9

Wat zijn perspectieven voor woonwijken gelegen ter hoogte
van het Rond punt Wommelgem?

OA10

Biedt de aanleg van de A102 kansen om het HOV-aanbod
te versterken?

OA11

Kan de aanleg van de A102 kansen bieden om het ﬁetsnetwerk
bijkomend te versterken? Worden nieuwe knelpunten
gecreëerd?

OA12

Is een Hoppin punt ter hoogte van de Houtlaan aangewezen?
Welke doelgroep kan hiermee bereikt worden?

OA13

Tot welke verschuivingen in autoverkeer leiden aanpassingen/
optimalisaties aan de E313?

OA14

Leiden aanpassingen aan de E313 tot wijzigingen in
vrachtverkeer?

OA15

Welke verschuivingen in auto- en vrachtverkeer veroorzaken
aanpassingen aan de E313?

OA16

Kunnen bestaande aansluitingscomplexen aangepast worden
ter bevordering van de verkeersveiligheid? Hoe kan
infrastructuur zo verkeersveilig mogelijk ingericht worden?

OA17

Wat is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de
infrastructurele aanpassingen?

OA19

Waar zijn er onthardingsmogelijkheden die gekoppeld kunnen
worden aan de infrastructuur? Welke impact heeft de aanleg
van een ondergrondse constructie op het waterbergend
vermogen in de regio?

OA21

Wat is de impact van aanpassingen aan de infrastructuur van
de E313 op de aanwezige natuurwaarden?

OA28

Welke bouwrisico’s en hinderaspecten gaan er gepaard met
de aanleg van een E313 in tunnel?

Leefbare rand

Bereikbare rand

Klimaatrobuuste rand

Haalbare rand

