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Waarom is de Oosterweelverbinding nodig?

Vlot en veilig verkeer
• Betere bereikbaarheid van stad, haven en de 

brede regio rond Antwerpen.

• Verminderde verkeersdruk in de Kennedytunnel 
en op de zuidelijke ring dankzij een extra 
Scheldekruising (de Scheldetunnel). Het verkeer 
wordt zo beter gespreid.

• Het aantal gevaarlijke weefbewegingen op de Ring 
vermindert, waardoor de kans op ongevallen daalt.

• Bij zware ongevallen op de Ring biedt de 
Oosterweelverbinding een alternatief. Verkeer 
op en naast de Ring staat dan niet meer 
automatisch stil.

• De gevaarlijke linkse op- en afritten aan de 
Kennedytunnel op de linkeroever worden 
vervangen door veilige rechtse aansluitingen.

• Door nieuwe aansluitingspunten blijft het verkeer 
langer op de Ring en neemt de afrit het dichtst bij 
de eindbestemming. Sluipverkeer verdwijnt zo 
grotendeels uit de woonkernen.

• Door de Oosterweelverbinding worden op de 
rechteroever ca. 6,7 km nieuwe fietspaden 
aangelegd en ca. 8 km fietspaden vernieuwd. 
Op de linkeroever brengen 9 kilometer nieuwe 
fietspaden fietsers veilig door Linkeroever en 
Zwijndrecht en naar de nieuwe Scheldetunnel.

De Ring ligt in een sleuf die onder de Groenendaallaan door gaat
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Betere leefkwaliteit
• De afbraak van het viaduct, de verdiepte ligging in tunnels en sleuven 

en geluidswerende maatregelen zoals geluidsschermen en bermen 
zorgen voor minder geluidsoverlast in Merksem, Deurne-Noord, in de 
wijken Luchtbal en Dam en op de linkeroever.

• De omliggende woonkernen worden verlost van sluipverkeer doordat 
verkeer zoveel mogelijk gebruik maakt van de snelweg. 

• De luchtkwaliteit in de nabijgelegen woongebieden verbetert door het 
terugdringen van het sluipverkeer en de verminderde verkeersdruk 
op de zuidelijke ring.

• Natuur- en groengebieden op de linkeroever worden met elkaar 
verbonden door fiets- en ecoverbindingen en waterlopen worden 
ecologisch heringericht.

Ruimte voor de stad
• Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De Antwerpse Ring 

verdwijnt uit het zicht en er ontstaat nieuwe ruimte voor groen en 
stedelijke ontwikkeling.

• De sleuf die het viaduct vervangt, wordt zo gebouwd dat ze in de 
toekomst overkapt kan worden.

• Om betere verbindingen tussen de Ring en de lokale wegen aan te 
leggen, wordt er in de buurt van ’t Schijntje en aan het Noordkasteel 
extra ruimte ingenomen. Deze aansluitingen worden maximaal 
geïntegreerd in de omgeving.

• De tunnel onder het Albertkanaal loopt door tot aan het Lobroekdok. 
Bovenop het tunneldak ontstaat ca. 10ha vrije ruimte.

• De op- en afritten aan de Groenendaallaan en de knoop van de Ring 
met de E17 op Linkeroever worden compacter. De vrijgekomen ruimte 
krijgt een groene invulling. 

• Aan het Sportpaleis wordt een stuk van de Ring overkapt. Er ontstaat 
een plein van ca. 1ha.

Simulatie van de toegang tot het Sint-Annabos



Linkeroever en Zwijndrecht
De verkeersknopen op de linkeroever worden 
opnieuw aangelegd en afgeschermd van de 
omgeving met groene bermen en geluidsschermen. 
Een verbindingsweg langs de E17 en E34 brengt 
lokaal verkeer vlotter op de snelweg. 

• De gevaarlijke linkse op- en afritten aan de 
Kennedytunnel worden vervangen door veilige 
rechtse aansluitingen.

• De verkeersknopen van de Ring met de E17 
en de E34 worden zo ingericht dat het aantal 
weefbewegingen sterk vermindert.

• Vanuit de Waaslandhaven kan het 
verkeer rechtstreeks de E34 richting de 
Liefkenshoektunnel oprijden.

• Een nieuwe verbindingsweg naast de E17 en 
de E34 zorgt voor de aansluiting van het lokale 
verkeer met de autosnelwegen. Het sluipverkeer 
door Zwijndrecht en Linkeroever wordt zo 
teruggedrongen.

• Een bijkomende park-and-ride-and-bike en een 
nieuwe keerlus voor de tram maken de overstap 
naar openbaar vervoer aantrekkelijker.

Wandelen en fietsen in het groen  
• Negen kilometer nieuwe fietspaden leiden 

fietsers veilig door Linkeroever en Zwijndrecht, 
en naar de nieuwe Scheldetunnel.

• Tijdens de bouw van de Scheldetunnel verdwijnt 
tijdelijk een deel van het Sint-Annabos om plaats 
te maken voor de werf. Nog tijdens de werken 
wordt een nieuw waterrijk bos aangelegd waarvoor 
inheemse bomen en struiken worden gebruikt.

• Natuur- en groengebieden worden met elkaar 
verbonden door fietsverbindingen, ecoducten 
en -tunnels.

• De Charles de Costerlaan wordt een fiets- en 
wandelboulevard. Zo wordt de Waaslandtunnel 
opnieuw een tunnel voor lokaal verkeer en 
worden het Sint-Annabos, Middenvijver en het 
Rot met elkaar verbonden.

De Oosterweelverbinding. Wat verandert er?
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De Charles de Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard.

Het knooppunt van de E17 met de Ring wordt compacter en veiliger.
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Scheldetunnel
De Scheldetunnel gaat op Linkeroever onder 
de grond tussen Blokkersdijk en het Sint-
Annabos, en komt op de rechteroever boven aan 
het Noordkasteel. Het verkeer kan zich zo vlot 
verplaatsen tussen de linkeroever, de haven, 
het Eilandje en het noorden van de stad. De 
Scheldetunnel is 1,8 kilometer lang, heeft drie 
rijstroken voor snelwegverkeer in elke rijrichting en 
een afzonderlijke koker voor fietsers en voetgangers.

Oosterweelknooppunt
Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt 
een nieuw knooppunt met op- en afritten naar 
de haven en het Eilandje. Zo vermindert het 
sluip- en vrachtverkeer in de omgeving van de 
Groenendaallaan en Schijnpoort. 

• Er ontstaat een volledig nieuw knooppunt met 
een snelle verbinding tussen de Ring, de haven en 
het Eilandje.

• De snelweg ligt verzonken in het landschap. 
De verdiepte ligging beperkt de hinder voor de 
omgeving en houdt snelwegverkeer uit het zicht.

• De op- en afritten sluiten via een langgerekte 
ovale rotonde aan op de lokale wegen.

• Voor de bouw van het knooppunt wordt een deel 
van het bos ten noorden van de Noordkasteelvijver 
ingenomen. De vijver zelf blijft intact. 

• In het verlengde van de Noordkasteelvijver komt 
een extra rietvijver. Het groengebied rond de 
Oosterweelkerk wordt aantrekkelijker ingericht 
en ontsloten met fiets- en wandelpaden.

• 4 kilometer fietspaden op en rond het Oosterweel-
knooppunt zorgen voor een vlotte aansluiting 
tussen de Scheldekaaien, de Havenroute, de 
Oosterweelsteenweg en de fietskoker in de 
nieuwe Scheldetunnel.

Zicht op de in- en uitgang van de Scheldetunnel op Linkeroever.
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Kanaaltunnels
De Kanaaltunnels zijn ongeveer 2,5 km lang en 
verbinden het Oosterweelknooppunt met de Ring 
bij Merksem en Deurne. De vier tunnelkokers, 
die 2-aan-2 gestapeld liggen en elk 2 rijstroken 
en een vluchtstrook tellen, vertrekken aan het 
Amerikadok en lopen onder het Albertkanaal en 
de kade. Ter hoogte van de Noorderlaan buigen ze 
af in een noordelijke en zuidelijke tunnel richting 
Groenendaallaan en Schijnpoort. Doordat de snelweg 
in tunnels onder het Albertkanaal wordt geleid, is er 
nauwelijks impact op de omgeving.

R1-Noord
Om de Kanaaltunnels aan te sluiten op de Antwerpse 
Ring, wordt het viaduct van Merksem afgebroken. De 
Ring komt er in een tunnel onder het Albertkanaal te 
liggen en in een sleuf die onder de Groenendaallaan 
in Merksem en onder Schijnpoort aan het 
Sportpaleis doorloopt. Zo komt er ruimte vrij voor 

groen en nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Zicht op de vernieuwde Groenendaallaan.
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Dankzij de werken op de R1-Noord:

• verdwijnt het viaduct van Merksem en wordt 
de Ring door de verdiepte aanleg aan het zicht 
onttrokken.

• vermindert de verkeersdruk op de 
Groenendaallaan en daarmee ook het 
sluipverkeer in de omliggende wijken. 
Vrachtverkeer blijft op de snelweg en rijdt 
naar de haven via de Kanaaltunnels en het 
Oosterweelknooppunt.

• wordt de verkeersknoop aan Schijnpoort ontward 
door een nieuw op- en afrittencomplex aan het 
voormalige containerpark van Borgerhout. Dit 
zorgt voor minder sluipverkeer in de wijken 
rond het Sportpaleis, een overzichtelijke 
en veilige verkeerssituatie en een betere 
verkeersdoorstroming naar de Noordersingel. Dit 
aansluitingspunt zal extra ruimte innemen.

• ontstaat ten zuiden van het Albertkanaal, 
bovenop de nieuwe Antwerpse Ring, een gebied 
van ongeveer 10 ha. 

• wordt het Ringfietspad doorgetrokken richting 
noorden en aangesloten op de nieuwe fietsbrug 
over het Albertkanaal.

• ontstaat er ruimte voor een nieuw stedelijk plein 
aan het Sportpaleis doordat een stuk van de 
Antwerpse Ring daar wordt overkapt.

Zicht vanaf de R1 die onder de Schijnpoortweg loopt.
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De bouw van de Oosterweelverbinding wordt niet 
alleen voorbereid op de tekentafel. Ook op het 
terrein zullen de komende maanden de eerste 
voorbereidingen zichtbaar zijn. Overal waar de Ring 
verdiept zal worden aangelegd, moet de ondergrond 
immers worden vrij gemaakt van obstakels:

• verleggen van rioleringen en nutsleidingen

• verleggen van het Groot Schijn en de bouw van 
een nieuw pompstation

• sloop van panden en saneren van vervuilde 
gronden die voor de werken verworven werden.

Aan deze voorbereidende werken gaat telkens een 
archeologisch onderzoek vooraf.

Op 3 plekken worden deze werken aangegrepen 
om de omgeving helemaal opnieuw in te richten. 
Zo bieden deze projecten, ook los van de bouw van 
de Oosterweelverbinding, een meerwaarde voor de 
stad, haar bewoners en bezoekers.

Voorbereidende werken en stadsvernieuwing
De omgeving klaarmaken voor de bouw van de Oosterweelverbinding

De heraanleg van de IJzerlaan brengt opnieuw water in het straatbeeld.

© TV MAKH



IJzerlaan – Ing. Menneslaan
De omgeving van de IJzerlaan gaat de komende jaren sterk veranderen. 
De IJzerlaanbrug - die Merksem met het stadscentrum verbindt - wordt 
afgebroken en vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. 
Samen met de brug verdwijnen ook de lange aanloophellingen. Een 
unieke kans om de IJzerlaan en de Ing. Menneslaan helemaal opnieuw in 
te richten en op te waarderen. Aan de kant van Merksem komt in de plaats 
van de aanloophelling een groene parkzone en op termijn een ecowijk. 
De IJzerlaan wordt heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel 
met brede fietspaden en bomenrijen. Tegelijk wordt weer water in de stad 
gebracht door de aanleg van een kanaal in de IJzerlaan dat het Lobroekdok 
zal verbinden met het Asiadok. 

Voor meer info: kijk op www.ijzerlaan.be of volg @IJzerlaanbrug op Twitter

Omgeving ‘t Schijntje
In het gebied tussen de Ten Eekhovelei en de Ring verbetert de 
waterhuishouding door het verleggen van de afwaterings-, riolerings- 
en nutsleidingen. De waterloop Groot Schijn krijgt een ecologische 
bedding en een nieuw pompgebouw zorgt ervoor dat de rivier niet kan 
overstromen. Het Ringfietspad wordt verplaatst en verbreed en er komt 
een voetpad langs. 

Aan de andere kant van de Ring wordt de Noordersingel tussen de 
Schijnpoortweg en de Turnhoutsebaan heraangelegd. Aan beide zijden 
komen brede fietspaden die van de rijweg gescheiden worden door een 
groenstrook. Ook de kruispunten worden aangepast zodat het verkeer 
hier vlotter kan verlopen. De herinrichting maakt de Noordersingel 
veiliger voor alle weggebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten. 

Lobroekdok
Het Lobroekdok sluit straks via het nieuwe kanaal in de IJzerlaan 
aan op het Asiadok. Zo is het mogelijk om de Ring ter hoogte van 
het Lobroekdok in een sleuf aan te leggen en de doorgang naar het 
Albertkanaal af te sluiten. Maar eerst wordt het Lobroekdok volledig 
opgeruimd. De scheepswrakken en het afval in het dok worden 
verwijderd en het vervuilde slib wordt gesaneerd. 

www.oosterweelverbinding.be

© TV MAKH

Mogelijke impressie van de vernieuwde omgeving rond het Lobroekdok



Ook het nieuwe aansluitingspunt bij Schijnpoort kan volledig 
overkapt worden. Voorwaarde daarbij is dat de Belgische wetgever 
een aangepaste omzetting van de 10-seconden regel van de Europese 
tunnelrichtlijn hanteert. Deze voorwaarde geldt voor elke plan 
waarbij de R1 overkapt wordt. De bouw van de Oosterweelverbinding 
sluit dus op geen enkele wijze een toekomstige overkapping van de R1 
uit in deze zone.

Overkappingen binnen Oosterweelverbinding
De sleuf waarin de R1 zal liggen, wordt in de Oosterweelplannen al 
op twee plaatsen overkapt. Aan het Sportpaleis, waar bovenop de 
Ring een stedelijk plein komt van ca. 1 ha. En van de zuidzijde van 
het Albertkanaal tot aan de noordelijke kop van het Lobroekdok. Hier 
ontstaat een nieuw gebied van bijna 10 hectare dat ruimte biedt voor 
groen en nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

Intendant onderzoekt bijkomende 
overkapping Antwerpse Ring
De Vlaamse regering zet zich samen met de stad Antwerpen in om 
de leefbaarheid in de omgeving van de Antwerpse Ring te verhogen. 
Daarom stelt de regering een intendant aan. Die krijgt de opdracht 
om projecten, zoals overkappingen, voor te stellen die de leefbaarheid 
en de stedelijke kwaliteit van deze omgeving kunnen verbeteren. De 
intendant zal dit in dialoog doen, zodat ook bewoners en organisaties 
mee kunnen helpen om de leefkwaliteit in en rond Antwerpen verder 
te verhogen. Het blijft daarbij de uitdrukkelijke ambitie van de Vlaamse 
Regering om een overkapping van de volledige Ring te realiseren.

De overkapping van de Antwerpse Ring
Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De R1 wordt in een sleuf en een tunnel onder het Albertkanaal gelegd. Deze sleuf wordt zo 
gebouwd dat ze later overkapt kan worden. De muren worden dikker gebouwd zodat ze een dak kunnen dragen en er wordt extra ruimte 
voorzien voor toekomstige vluchtgangen en voor een centrale steunmuur.

Het aansluitingspunt bij Schijnpoort kan, mits aanpassing van de regelgeving, volledig overkapt worden

Simulatie van een overkapping van de sleuf tussen Schijnpoort en IJzerlaan.
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Bij grootschalige infrastructuurprojecten zijn er een 
reeks studies en procedures vastgelegd. Deze moeten 
nauwgezet doorlopen worden, alvorens de werken 
kunnen starten. Op verschillende momenten in de 
procedures zijn inspraakmogelijkheden geregeld.

In het voorjaar van 2014 maakte de Vlaamse 
regering een keuze voor de Oosterweelverbinding 
als tracé voor de derde Scheldekruising. Voor deze 
keuze baseerde ze zich op de resultaten van een plan-
milieueffectenrapport, een maatschappelijke kosten-
batenanalyse, een ruimtelijk veiligheidsrapport, 
een tunnelveiligheidsrapport en een 
verkeersveiligheidsrapport. In deze studies werden 
de Oosterweelverbinding en vier alternatieven in 
detail bestudeerd en met elkaar vergeleken. 

De volgende stappen
Momenteel wordt de Oosterweelverbinding verder 
onderzocht in de project-milieueffectenrapportage. 
Na de goedkeuring van de project-MER, volgt de 
bouwvergunningsaanvraag. Tijdens het openbaar 
onderzoek van de stedenbouwkundige vergunning 
krijgt u als burger opnieuw inspraak. Eens de 
stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, 
kunnen de werken starten. Volgens de huidige 
planning is dit voorzien in het begin van 2017.

De infrastructuurwerken op de linkeroever 
doorlopen als zelfstandig project een afzonderlijk 
vergunningentraject dat parallel loopt met dat van 
de Oosterweelverbinding.

Welke stappen moeten er nog worden doorlopen?

Februari 2014
Keuze Vlaamse 
Regering voor 
Oosterweeltracé

Voorjaar 2016
Openbaar onderzoek 
stedenbouwkundige 
vergunning 
Linkeroever

Eind 2016
Openbaar onderzoek 
stedenbouwkundige 
vergunning 
Oosterweelverbinding

Begin 2017
Start van de werken

Eind 2022
Einde werken

September 2015
Kennisgeving 
project-MER 
Oosterweelverbinding

Juni 2015
Kennisgeving 
project-MER 
Linkeroever
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Slim naar Antwerpen
Dankzij de Oosterweelverbinding zal het verkeer 
tussen stad, haven en rand vlotter verlopen. Daar 
wordt uiteindelijk iedereen beter van. Maar eerst 
moeten we samen door de werken. En niet alleen 
door de Oosterweelwerken. Want tussen 2015 en 
2022 lopen parallel verschillende grote werven in 
Antwerpen en omgeving. Wordt er hinder verwacht? 
Uiteraard. Ook voor het verkeer. Maar we zullen 
er alles aan doen om de hinder te beperken en 
Antwerpen en haar omgeving bereikbaar te houden. 

Om vlot te kunnen communiceren over de 
bereikbaarheid in de regio heeft de stad Antwerpen 
- in samenwerking met BAM nv en andere partners - 
een online informatieplatform opgericht. Een centrale 
plaats waar je alle bereikbaarheidsinformatie 
vindt voor de stad Antwerpen, de haven en de hele 
Antwerpse regio. Zo geraak je ook de volgende jaren 
nog vlot op je bestemming met de fiets, het openbaar 
vervoer of de wagen.

www.slimnaarantwerpen.be



Bezoek www.oosterweelverbinding.be 
en schrijf u in op de e-nieuwsbrief

Mail naar info@bamnv.be

Informatie of vragen
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