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Dia 1

Goedemiddag allemaal en welkom op deze persconferentie over De Nieuwe Rand
en de start van de publieksraadpleging van de AlternatievenOnderzoeksNota.
Dia 2

Omwille van haar grote haven en haar centrale ligging vormt Antwerpen een
belangrijke verkeersknoop voor vrachtvervoer, auto- en treinverkeer. Dit is
belangrijk voor de economie, maar heeft ook een keerzijde. De Ring van
Antwerpen en de snelwegen die in Antwerpen toekomen, staan al jaren bekend
om de vele files en ongevallen. Dat leidt in de omliggende gemeenten dan weer
tot heel wat sluipverkeer en nog meer ongevallen.
Reeds in 2010 zijn in het ‘Masterplan Antwerpen’ een aantal multimodale
ambities vooropgesteld met een programma van tramverlengingen, Park & Rides
en fietspaden. Ook de sluiting van de Ring was een onderdeel van het plan om
de weginfrastructuur meer robuust te maken.
Het probleem is echter ruimer dan een louter mobiliteitsvraagstuk. Door de
grote druk op het hoofdwegennet en het sluipverkeer in de omliggende
gemeentes krijgen de inwoners van de stad Antwerpen en de omliggende
gemeenten te maken met heel wat gevolgen op vlak van mobiliteit en
leefkwaliteit zoals slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast, en drukke en
verkeersonveilige woonomgevingen.
Dia 3

Om deze problematiek aan te pakken wordt onder de noemer van het
Toekomstverbond een ambitieus programma uitgerold voor een betere
bereikbaarheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio. Het Toekomstverbond uit
2017 vormt een akkoord tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het
Havenbedrijf Antwerpen en drie burgerbewegingen (stRaten-generaal, Ademloos
en Ringland) met als gezamenlijk doel de bereikbaarheid en leefbaarheid van
de Antwerpse regio te verbeteren.
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Concreet zijn met het Toekomstverbond 5 grote engagementen vastgelegd:
• De Oosterweelverbinding om de Antwerpse Ring langs de noordkant te
sluiten
• Het Haventracé: een noordelijk alternatief voor de huidige ring rond de
stad
Met de Oosterweelverbinding en het Haventracé werd gekozen voor een
dubbele ringstructuur als robuust netwerk op snelwegniveau.
•
•
•

Een overkapping van de Antwerpse Ring voor het verbeteren van de
leefbaarheid van de woonbuurten
De realisatie van het Routeplan 2030 met een modal shift naar 50%
duurzame vervoersmiddelen tegen 2030
Verder samenwerken tussen burgerbewegingen, experten, overheden en
andere actoren

Dia 4

Het Haventracé heeft tot doel de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen te
verbeteren en het verkeer dat niet in het centrum van Antwerpen moet zijn of
naar de haven moet, zoveel mogelijk om de stad te leiden. De Nieuwe Rand
beoogt het oostelijke deel van dit Haventracé te realiseren.
2
Dia 5

Concreet bestaat dit oostelijke tracé uit drie onderdelen, namelijk:
• Een noordelijk deel met de A12-Noord en een mogelijk nieuwe weg, nl. Nx
• Een centraal deel met een nieuwe ondergrondse verbindingsweg, namelijk
de A102, tussen de E313 in Wommelgem en de knoop A12/E19 in Ekeren.
Hiervoor is een reservatiestrook voorzien. In functie van een mogelijk
GRUP werd bovendien reeds eerder een plan-MER-procedure opgestart.
• Een zuidelijk deel met de E313 tussen Ranst en de Antwerpse Ring ter
hoogte van Antwerpen-Oost
Uit eerder onderzoek blijkt dat het verkeer op elk van deze onderdelen elkaar
beïnvloedt.
De drie onderdelen kunnen bijgevolg niet los van elkaar bekeken worden.
Vandaag wordt het studiegebied voor het project gevormd door 18 gemeenten
en stadsdistricten.

Dia 6

Het Haventracé vormt de directe aanleiding van het complex project. Maar het
complex project De Nieuwe Rand is breder van opzet en sluit aan bij de reeks
van projecten en akkoorden die zich inzetten om de mobiliteits-,
omgevingskwaliteit- en leefbaarheidsproblemen in de Antwerpse regio aan te
pakken. Het project heeft dan ook grote ambities op vlak van leefkwaliteit,
klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit.
Op het vlak van leefkwaliteit omvatten de ambities o.a. het realiseren van een
wandel- en fietsvriendelijke regio, het creëren van een aangename omgeving
met minder geluidsoverlast, werken aan gezondere lucht, het organiseren van
veiliger verkeer en het voorzien van meer en kwalitatiever groen en minder
verharding.
Ook op het vlak van het klimaat heeft De Nieuwe Rand grote ambities. Zo
willen we natuur- en bosgebieden uitbreiden en beter met elkaar verbinden,
meer plaats voorzien om water op te slaan, enerzijds om wateroverlast te
voorkomen en anderzijds om het water te kunnen gebruiken in droge periodes.
Ook onderzoeken we met De Nieuwe Rand hoe landbouw, hoe de
voedselprodcutie de nodige plaats kunnen behouden.
Op het vlak van duurzame mobiliteit wil De Nieuwe Rand de Antwerpse regio
veiliger en vlotter bereikbaar maken door de aanleg van nieuwe snelle
fietsverbindingen en fietssnelwegen aan het tracé van De Nieuwe Rand, de
districtentramlijn en het integreren van Hoppinpunten op de juiste plaats. Zo
helpt het project mee om de ambities van het regionaal mobiliteitsplan
Routeplan 2030 te realiseren, in het bijzonder ook op het vlak van de
noodzakelijke ambitieuze modal shift.
Elk van deze ambities werd de voorbije maanden verfijnd en scherp gesteld
samen met de leden van de werkbank. Hoe ze worden meegenomen in het
onderzoek zal straks worden toegelicht door projectleider Stien Van Rompuy.

Dia 7

De Nieuwe Rand is niet het enige grootschalige project in de oostelijke regio van
Antwerpen. Ingrepen vanuit het Routeplan vormen een uitgangspunt voor De
Nieuwe Rand. Daarnaast zijn ook projecten zoals De Tweede Spoortoegang tot
de Port of Antwerp-Bruges, de Leidingstraat Antwerpen-Geleen en de
hoogwaardige openbaar vervoersas langsheen de E313, projecten die ruimtelijk
samenhangen met De Nieuwe Rand en waarmee een goede afstemming
noodzakelijk zal zijn.

3

Andere projecten zoals het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen
(ECA), het Logistiek Park Schijns en projecten in kader van het Economisch
Netwerk Albertkanaal (ENA) interfereren minder op ruimtelijk vlak, maar kunnen
een zodanige wijziging van de referentiesituatie betekenen op vlak van
mobiliteit, dat het ook hiermee belangrijk is een goede afstemming te voorzien.
Dia 8

De Nieuwe Rand bestaat met andere woorden uit :
• Een geïntegreerd verhaal van gebundelde infrastructuren die een
duurzaam verbindend mobiliteitsnetwerk uitbouwen én
• Een reeks van projecten die de leefkwaliteit in de oostelijke rand van
Antwerpen verbeteren en landschappelijke en ecologische verbindingen
versterken met het oog op een klimaatrobuust netwerk
Zo vormt het project een hefboom voor meer duurzame mobiliteit en
omgevingskwaliteit en wie weet zelfs een katalysator voor lokale
hefboomprojecten.
Dia 9

De realisatie van een dergelijk ambitieus project is niet eenvoudig. Er spelen
zeer veel thema’s, belangen en verwachtingen die behartigd worden door zeer
uiteenlopende partijen en gesprekspartners. Het overleg en de
participatievormen zijn in het project daarom zodanig georganiseerd dat zoveel
mogelijk stemmen van bij het begin gelijkwaardig betrokken kunnen worden.
Het inhoudelijk overleg gebeurt bij De Nieuwe Rand in werkbanken, in
navolging van de werkstructuur die is ontstaan met het Toekomstverbond. Tot
de leden van de werkbank behoren de opdrachtgever (Vlaamse overheid met
AWV en het departement Omgeving), de ‘civil society’ of het middenveld (o.a.
actiecomités en burgerverenigingen), de lokale besturen, experten en het
onderzoeksteam.
Het doel van de werkbanken is om co-creatief aan de slag te gaan om
gezamenlijk te komen tot gedeelde oplossingen en evaluaties met het oog op
een gedeeld doel om zo op het juiste moment de juiste inhoudelijke stappen te
kunnen zetten.
Om te bewaken dat iedereen aangehaakt blijft, de aanpak goed is, iedereen zich
gehoord en betrokken weet en dat het proces niet te snel gaat, voorzien we op
gepaste momenten een procesoverleg met een aantal vertegenwoordigers van
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de werkbank. De bedoeling is om eventuele bezorgdheden tijdig te detecteren
en de aanpak tijdig bij te sturen waar en indien nodig.
Dia 10

Om te komen tot waar het onderzoeksteamteam vandaag staat, werden al
verschillende werkbanken georganiseerd.
Tijdens de eerste werkbanken, georganiseerd in de loop van 2019, lag de focus
op het verzamelen van input om de doelstellingen voor het project scherper te
krijgen. Op basis van een brede bevraging in 2018, werden aandachtspunten
geformuleerd in verband met een ambitieuze modal split, leefkwaliteit en groene
verbindingen. Tijdens de presentaties door de werkbankleden werden ambities
uitgesproken en ingesproken over multimodaliteit, leefkwaliteit en open ruimte
en natuur.
Later volgden gesprekken met lokale besturen en nieuwe werkbanken voor de
deelsegmenten A12, Nx, A102 Noord en Zuid, E313 West en Oost. In deze fase
werden de ‘klimaatbossen’ geagendeerd en het programma van potentiële
maatregelen voor open ruimte en natuur. Voor de ‘klimaatbossen’ werd een
eerste cartografische analyse uitgevoerd.
Sinds de opstart van de onderzoeksfase voor De Nieuwe Rand werden 3
werkbanken georganiseerd in aanloop naar de opmaak van de nota die vandaag
op tafel ligt.
- Naast een reflectie rond leefkwaliteit gebracht door het burgerinitiatief en
een toelichting m.b.t. interactie met Citizen Science werd aan de hand van
onder andere kaartmateriaal aangetoond op welke wijze de
onderzoeksfase door het studie- en projectteam werd aangevat en wat de
tussentijdse stand van zaken was.
-

Aan de werkbankleden werd onder andere gevraagd om aanvullingen te
formuleren op de onderzoeksvragen en mee na te gaan hoe het thema
‘leefkwaliteit’ kan worden opgevat.

-

De laatste werkbank in juni 2022 gaf inzicht in de opbouw en de inhoud
van de AlternatievenOnderzoeksNota. Hierbij werd met behulp van
kaartmateriaal ook inzichtelijk gemaakt hoe de geïntegreerde gebiedsvisie
en het geïntegreerd onderzoek worden opgebouwd. Er werd ook
aangegeven op welke manier de inzichten uit de verkennings- en
ambitiefase werden verwerkt in de AlternatievenOnderzoeksNota.
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Na goedkeuring van de AON zal de focus in de werkbanken verder liggen op de
gezamenlijke uitwerking van het afwegingskader om tot het beste scenario te
komen.

Dia 11

Om te focussen op een specifiek thema worden werkgroepen opgericht.
Een eerste werkgroep die is opgestart betreft het strategisch verkeersmodel.
Deze werkgroep heeft tot doel om de heel gespecialiseerde, zeer technische
aanpak van het strategische verkeersmodel te kunnen aftoetsen met actoren die
kennis hebben van de werking van het strategisch verkeersmodel.
We onderzoeken ook welke rol Citizen Science kan hebben in het complex
project, met name in functie van monitorring. In het najaar zal hierrond een
werkgroep worden opgestart.

Dia 12

Vanaf het najaar zullen ook werkateliers georganiseerd worden. De
werkateliers zijn bijeenkomsten van bewoners en vertegenwoordigers van lokale
organisaties die het onderzoek van nabij mee willen opvolgen, vormgeven en
bijsturen.
De deelnemers aan het werkatelier slaan de brug tussen het ontwerpteam en de
burger. Werkateliers vinden 's avonds plaats, zodat iedereen kan participeren.
Het gaat om korte en gerichte sessies om de ontwikkeling van een thema,
vraag, gebied,… verder uit te diepen. In alle betrokken gemeenten en districten
organiseren we werkateliers m.b.t. leefkwaliteit in de kernen. Zo nodig plannen
we ook werkateliers over specifieke vraagstukken of bezorgdheden. Lokale
kennis is uiteraard onmisbaar, maar in sommige werkateliers zal de blik ruimer
zijn want gefocust op specifieke vraagstukken die verschillende
wijken/gemeenten overbruggen. De werkateliers rapporteren over de resultaten
van hun werk aan de werkbank.

Dia 13

Niet iedereen wil of kan de hele tijd actief meedenken en meewerken. Om een
breed publiek op een toegankelijke manier te informeren en de kans te geven in
gesprek te gaan met onderzoekers en ontwerpers, voorzien we op mijlpalen
zoals vandaag infomarkten per segment. Die infomarkten zullen plaatsvinden
in Stabroek, Ekeren, Schoten, Wommelgem en Brasschaat.
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Deze infomarkten willen het brede publiek op een heldere en toegankelijke
manier op de hoogte brengen van het project. Het opzet is informeren en
luisteren naar aandachtspunten, ideeën en bezorgdheden.

Dia 14

We voorzien ook in een systematisch overleg met de politieke
vertegenwoordigers van de 18 betrokken lokale besturen. Het lokale
besturenoverleg heeft geenszins tot doel om het debat van de werkbank te
herhalen. Het legt de focus op de engagementen die de lokale besturen best
opnemen of zouden moeten opnemen m.b.t. de te beslissen punten. Binnen het
lokale besturenoverleg kan input gegeven worden voor het gevoerde onderzoek
zodat – in de mate van het mogelijke- afstemming met lokale projecten en
thema’s geborgd blijft.

Dia 15

Het stuurcomité valideert de mijlpalen van het complex project. Het bereidt
ook de documenten voor bestemd voor de Vlaamse Regering. Het bewaakt de
timing, de budgetten,…. Het stuurcomité bestaat uit de leden van het
multidisciplinaire projectteam, de trekkers van het complex project,
Departement Mobiliteit, en een vertegenwoordiger van de kabinetten van
ministers Peeters en Demir.

Dia 16

Kortom, binnen het complexe project voorzien we in verschillende vormen van
overleg, participatie en co-creatie aangepast aan het thema, de doelstelling en
de doelgroep. Zo willen we samen met zoveel mogelijk partijen op een open en
transparante manier op zoek gaan naar het beste scenario voor De Nieuwe
Rand, op een manier die maximaal recht doet aan de beslissingen in het raam
van het Toekomstverbond.

Dan geef ik nu graag het woord aan Stien, de projectmanager bij Sweco.
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Persmoment De Nieuwe Rand
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Stien Van Rompuy (projectleider)

De Nieuwe Rand

Een complex project

Een complex project

De alternatievenonderzoeksnota

Doel van de
alternatievenonderzoeksnota
1. Het brede publiek inlichten over het project
2. Iedereen een stem geven over de scope

De alternatieven
1. Het oostelijk traject van het Haventracé
2. Het oostelijk traject van het Haventracé Light
3. De referentiesituatie

De alternatieven

1. Het oostelijk traject van het Haventracé

De alternatieven

2. Het oostelijk traject van het Haventracé Light

De alternatieven
3. De referentiesituatie

Ambities voor De Nieuwe Rand

leefkwaliteit

klimaatvriendelijkheid

duurzame mobiliteit

Een visie voor de toekomst

Een visie voor de toekomst
Visie voor de infrastructuurstrook

Een visie voor de toekomst
Visie voor de infrastructuurstrook

Visie voor de klimaatgordel

Thema’s in het onderzoek
1. Levendige rand
2. Klimaatrobuuste rand
3. Bereikbare rand
4. Haalbare rand
5. Toekomstbestendige rand

Levendige rand
• 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.

Klimaatrobuuste rand
• 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.

Bereikbare rand
• Het openbaar vervoersysteem,
• Het netwerk van fietspaden,
• Hoppin’ punten (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.

Haalbare rand

• 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.

Robuuste rand

Het beste scenario voor De Nieuwe Rand

Publieke raadpleging

Presentatie Stien Van Rompuy - persmoment DE NIEUWE RAND
7 september 2022
Dia 2

Welkom.
Zoals de voorzitter van het complex project zonet heeft toegelicht is De Nieuwe
Rand een project dat zijn oorsprong kent in het Toekomstverbond en deel
uitmaakt van het Haventracé.

Dia 3

De realisatie van De Nieuwe Rand als onderdeel van het Haventracé is niet
eenvoudig. Er spelen heel wat aspecten mee rond leefkwaliteit, erfgoed,
duurzame mobiliteit, open ruimte, koolstofcaptatie,… die in rekening moeten
worden genomen. Bovendien zijn er erg veel betrokken partijen en
gesprekspartners.
Daarom wordt dit project behandeld volgens het Vlaamse decreet Complexe
Projecten. Dit is een werkwijze die verschillende beleidsprocedures
samenbrengt. Zo kunnen ook erg ingewikkelde projecten gerealiseerd worden
binnen een aanvaardbare termijn.
Open communicatie staat centraal bij deze procedure. Vakkundig advies
inwinnen én positief samenwerken met alle betrokkenen is dus een must.

Dia 4

De procedure complexe projecten telt 4 fases met 3 beslissingsmomenten.
In de vorige fase debatteerden burgerbewegingen, middenveld, lokale besturen
en experten samen over de ambities van De Nieuwe Rand. Op basis hiervan
werd door de Vlaamse regering in december 2020 de startbeslissing
goedgekeurd. Deze legt vast waarover het project gaat en hoe de aanpak van
het onderzoek moet zijn.
Momenteel bevinden we ons in de onderzoeksfase. Hierin onderzoeken we
alles wat nodig is om te komen tot het beste scenario voor De Nieuwe Rand. Dit
wordt door Vlaamse regering goedgekeurd in het voorkeursbesluit. In de
uitwerkingsfase worden voor dit scenario concrete plannen opgesteld en
uitgetekend. Pas daarna kunnen in de uitvoeringsfase de nodige werken
worden uitgevoerd.
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Dia 5

De voorbije maanden werd reeds heel wat voorbereidend onderzoek gedaan.
Dat werd tijdens verschillende werksessies voorgelegd en besproken met
burgerbewegingen, middenveld, lokale besturen en experten. Op basis daarvan
werd de eerste stap in de onderzoeksfase gezet en ligt er een
alternatievenonderzoeksnota klaar. Dit is een openbaar document waarin
wordt vastgelegd:
• welk alle redelijke oplossingen zijn voor een betere verkeerssituatie in de
regio, met mogelijke nieuwe wegen (A102, Nx) of aangepaste wegen
(A12, E313);
• welke ambities het project wil realiseren;
• wat er allemaal moet worden onderzocht en hoe we dat gaan doen om de
juiste keuze voor het beste scenario te kunnen maken.

Dia 6

De alternatievenonderzoeksnota is vergelijkbaar met de kennisgevingsnota bij
milieu-effectenrapportage. Het doel ervan is om alle betrokken partijen en het
brede publiek in te lichten over het project, de doelstellingen en de mogelijke
alternatieven en iedereen een stem geven te geven in debat over scope van
het onderzoek.

Dia 7

Om in de regio de problemen op vlak van auto- en vrachtverkeer aan te pakken
zijn heel wat technische ingrepen mogelijk zoals het voorzien van meer
baanvakken op de hoofdwegen, een betere inrichting van op- en afritten ,
bijkomende wegen, al dan niet met bijkomende op- en afritten, aanpassingen
aan de kleinere wegen. Met al deze ingrepen kunnen heel veel combinaties voor
het oostelijke Haventracé gemaakt worden. Al deze combinaties afzonderlijk
onderzoeken en met elkaar vergelijken is echter niet mogelijk.
Daarom hebben we drie globale oplossingen door nieuwe of aangepaste
wegen (alternatieven) aangeduid die logisch zijn samengesteld en zich duidelijk
onderscheiden van elkaar nl.
1. Het oostelijk traject van het Haventracé
2. Het oostelijk traject van het Haventracé Light
3. De referentiesituatie
In elk van deze oplossingen zijn er nog varianten op vlak van
uitvoering mogelijk.
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Dia 8

Het oostelijk traject van het Haventracé bestaat uit verbeteringen aan de
A12, een nieuwe ondergrondse 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.

Dia 9

In het oostelijk traject van het Haventracé Light 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.

Dia 10

Om een correcte vergelijking te kunnen maken met alternatieven waarin wel
infrastructurele ingrepen worden voorzien, wordt gebruik gemaakt van een
referentiesituatie. De referentiesituatie omvat geen infrastructurele ingrepen aan
de A12 en de E313, en voorziet niet in de aanleg van een nieuwe weg en is dus
maw een ‘nulalternatief’. Desondanks is de referentiesituatie niet vergelijkbaar
met de bestaande situatie zoals deze vandaag gekend is, omdat we uit gaan van
het referentiejaar 2030.
Dat betekent dat we bekijken wat er zou gebeuren als alle maatregelen van
het Toekomstverbond (de Oosterweelverbinding, de overkapping van de Ring, de
modal shift, …), het Routeplan2030 (inclusief de switch naar 50% duurzaam
verkeer), en de overige projecten gerealiseerd worden, en we verder niets
doen.

Dia 11

Zoals reeds aangehaald door de voorzitter van het complex project wil De
Nieuwe Rand 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.
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Bij de afweging van mogelijke nieuwe wegen en aanpassingen aan bestaande
wegen in de regio zal steeds gekeken worden in welke mate deze ook bijdragen
aan deze ambities. En ook als we geen nieuwe wegen aanleggen, onderzoeken
we wat er moet gebeuren om op en rond het oostelijk tracé deze ambities mee
te kunnen verwezenlijken.

Dia 12

Al deze ambities komen samen in een geïntegreerde visie. Deze schetst een
toekomstbeeld voor de regio en bepaalt de richting van alle toekomstige,
concrete projecten. Omdat het onderzoeksgebied van De Nieuwe Rand heel
groot is - van de Stad Antwerpen tot aan de Nederlandse grens - werd er beslist
om de visie in twee delen op te splitsen.

Dia 13

Er komt:
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. In dit gebied ligt de focus op alle drie de ambities
nl. leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit.
Hier zullen we ook dieper ingaan op subdoelstellingen zoals waterbeheer,
biodiversiteit, ontharding en trage wegen. Daarbij wordt ook de ruimere
omgeving van de infrastructuurstrook meegenomen om concrete maatregelen te
bedenken. Het doel hiervan is een gedragen totaalplan te bedenken voor de
infrastructuur én de omgeving errond.

Dia 14

Daarnaast werken we ook aan een visie voor de klimaatgordel: dat is een
gebied waar we inzetten op het waarmaken van de ambities rond
klimaatvriendelijkheid. Hiervoor kijken we naar de ruime regio vanaf de
Antwerpse ring tot voorbij het Antitankkanaal. In deze klimaatgordel vertrekken
we vanuit de klimaatdoelstelling en zoeken vervolgens naar koppelkansen met
belangrijke onderwerpen zoals landbouw en natuur.

Dia 15

De ambities die we hiervoor aanhaalden zijn gebaseerd op de doelstellingen die
geformuleerd werden in de startbeslissing. Om deze verder te onderzoeken
worden ze in de alternatievenonderzoeksnota onder gebracht in 5 thema’s nl.
1. Levendige rand
2. Klimaatrobuuste rand
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3. Bereikbare rand
4. Haalbare rand
5. Toekomstbestendige rand
Ieder thema omvat een groot aantal onderzoeksvragen, die betrekking hebben
op verschillende onderdelen van dit thema.

Dia 16

In het hoofdstuk ‘Levendige rand’ onderzoeken we o.a. (een paar opnoemen)
• 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.

Dia 17

Om een klimaatvriendelijke rand te realiseren onderzoeken we o.a.
• 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.

Dia 18

Op vlak van duurzame mobiliteit onderzoeken we in het luik ‘Bereikbare rand’
o.a.
• Het openbaar vervoersysteem,
• Het netwerk van fietspaden,
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•
•
•
•
•

Hoppin’ punten (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.

Dia 19

Daarnaast onderzoeken we ook de haalbaarheid van het project waarbij we
kijken naar kostprijs, wie welke kosten draagt, wat de hinder en risico’s zijn bij
uitvoering en stemmen we af en bekijken we welke invloed andere projecten in
het onderzoeksgebied hebben.

Dia 20

De uitwerking en uitvoering van De Nieuwe Rand zal jaren duren. Daarom
bekijken we ook hoe goed het project bestand is tegen toekomstige trends
(zoals elektrisch rijden) en andere onzekere factoren.

Dia 21

In het onderzoek dat we de komende maanden gaan doen zullen we dus
bekijken hoezeer de alternatieven (maw nieuwe of aangepaste wegen) ook de
ambities op vlak van leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit
kunnen waarmaken. We onderzoeken ook hoe praktisch en financieel haalbaar
de scenario’s zijn en hoezeer de scenario’s bestand zijn tegen toekomstige
ontwikkelingen. Al deze onderzoeken worden op elkaar afgestemd en worden
gelijktijdig uitgevoerd. Op die manier kunnen we het beste scenario voor De
Nieuwe Rand bepalen.
Dit wordt door Vlaamse regering goedgekeurd in het voorkeursbesluit.

Dia 22

Van 12 september tem 11 oktober loopt de periode van de publieke
raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota. Tijdens deze periode kan
(naast de officiële adviesinstanties) ook het brede publiek aangeven of we de
juiste oplossingen onderzoeken en of we dit op de juiste manier gaan doen.
Zoals de voorzitter al aangaf, organiseren we in 5 gemeenten en districten
infomarkten voor het brede publiek. Met deze infomarkten willen we iedereen
op een heldere en transparante manier informeren over het project.
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Tijdens deze periode kan iedereen ook formeel zijn feedback meegeven. Deze
wordt verwerkt en indien relevant meegenomen in de definitieve AON die we in
de herfst van dit jaar willen afronden. Dan kan het geïntegreerd onderzoek van
start gaan. Als alles goed gaat kunnen we begin 2024 een ontwerp
voorkeursbesluit aan de Vlaamse regering overmaken.
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