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1 / INLEIDING
Het Ringgenootschap vzw verzamelde via crowdfunding 100.000 € om de haalbaarheid en betaalbaarheid van het ‘concept Ringland’ te
laten onderzoeken door onafhankelijke studiebureaus. Deze studie is het resultaat van 1 van de 4 opdrachten die werden uitgegeven.
VECTRIS kreeg 3 concrete vragen:
-

Wat is de capaciteit van Ringland en hoe functioneert een systeem van een doorgaande ringweg in combinatie met een
stedelijke ringweg. Het ontwerp daarvan werd aangeleverd door Omgeving.

-

Hoeveel verkeer rijdt de agglomeratie binnen (dit in functie van berekeningen over tol of rekeningrijden door Idea Consult),

-

Wat is de verdeling van de verkeersstromen tussen stedelijke ringweg en doorgaande ringweg (in functie van een onderzoek
naar de effecten op de luchtkwaliteit door VITO).

Gelet op de context van crowdfunding en de verwachte belangstelling van een geïnteresseerd publiek werd als bijkomende doelstelling
van deze studie getracht, om een begrippenkader aan te leveren om de mobiliteit in de Antwerpse regio beter te begrijpen. Vervolgens
kwamen bij de analyse van bestaande studieresultaten inzichten naar boven over de mogelijke rol van Ringland in een breder
mobiliteitsbeleid voor de regio.
Door de interdisciplinaire omkadering door de interne werkgroepen met diverse experten bleek:
a) de noodzaak om de actuele ring aan te pakken nog groter dan bij aanvang gedacht (milieu-effecten, veiligheid, gezondheid,
opportuniteit voor trendbreuk in ruimtelijke ordening,...);
b) de haalbaarheid groot te zijn, aangezien door rekeningrijden/tolheffing dusdanig grote budgetten kunnen vrijkomen, zodat grote
investeringen gerechtvaardigd zijn; temeer daar er nog veel bijkomende maatschappelijke baten gerealiseerd worden (volksgezondheid
woonkwaliteit,…), waardoor meer ambitieuze mobiliteitsplannen nodig én mogelijk zijn. Met andere woorden de noodzaak voor een
herijking van de actuele beleidsstrategieën voor de regio (Masterplan 2020).
Elk goed plan probeert immers een antwoord te bieden op drie vragen: wat zijn de actuele problemen en hoe zijn die op te lossen en hoe
kan tegelijkertijd een antwoord geboden worden op de toekomstige uitdagingen, hoe helpt het hele project de ambities waar te maken.
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2 / ACHTERGROND VAN HET ACTUEEL GEBRUIK VAN DE RING EN
VERPLAATSINGSPATRONEN IN DE ANTWERPSE REGIO
2.1 / VERPLAATSINGSPATRONEN VAN PERSONENVERKEER
In eerste instantie bekijken we de kaart met tewerkstellingsplaatsen in de Antwerpse regio, als belangrijke indicator van attractie van
personenverkeer.
Kenmerkend voor de Antwerpse regio is de concentratie van die tewerkstelling in een brede noord-zuid as met een overwicht op de
‘rechteroever’ van de Schelde, vanaf de Nederlandse grens. Hoewel men in eerste instantie aan woon-werkverkeer denkt, zijn hierin ook
tewerkstellingsplaatsen begrepen in scholen, diensten, ziekenhuizen, winkels, zodat dit naast woon-werkverplaatsingen en zakelijk
verkeer (1/3de) ook woon-schoolverplaatsingen (1/3de) en recreatieverkeer (1/3de) betreft.

Figuur 1 Tewerkstellingsplaatsen in het Antwerpse ( bron GIS stadsdiensten Antwerpen, op basis van gegevens Vlaams Verkeerscentrum)
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Figuur 2 Verplaatsingen tussen de Antwerpse regio en de deelgebieden districten (bron idem)

Bij nader toezien (kijk naar de focuspunten per kleur) volgen deze het patroon van de noord-zuidband van tewerkstellingsplaatsen in de
vorige kaart. Het grijze focuspunt naar de Haven Rechteroever is enigszins misleidend, omdat het om een veel groter gebied gaat dan de
andere beschouwde deelgebieden.
Eenzelfde multifocaal patroon tekent zich af als de interne verplaatsingen in Antwerpen beschouwd worden.
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Figuur 3 Interne verplaatsingen in Antwerpen.

Hoewel ook dit patroon een gevolg is van een stilering en abstrahering, eigen aan onderzoek naar verplaatsingspatronen, kan hierin de
figuur herkend worden van een ‘Diamant’ met vele facetten.
Dit patroon is van groot belang als verklaringsgrond voor de concentratie van verkeersstromen in de Antwerpse regio in het algemeen en
de Antwerpse ring in het bijzonder.
Op de Antwerpse Ring zit dus relatief weinig doorgaand personenverkeer. Het meeste verkeer wordt in de stadsregio zelf gegenereerd en
gaat naar tewerkstellingsplaatsen gelegen in een brede noord-zuid band. Dus niet alleen naar de binnenstad, maar ook naar de
districten (industrie langs de Schelde in Hoboken, bedrijven en winkels langs de A12 en Universitaire Campus in Wilrijk, kantoren op de
VECTRIS CVBA / RINGGENOOTSCHAP
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Veldekens in Berchem, scholen in Deurne en Merksem, bedrijven langs het Albertkanaal, de Noorderlaan en Luchtbal en uiteraard de
haven met linker- en rechteroever.

Figuur 4 De Antwerpse Diamant: een hoge dichtheid van verplaatsingen resulteert in een geconcentreerd gebruik van de ring

Grote vervoersinfrastructuren in het centrum van dit gebied worden dan ook sterk gebruikt. Het is ook een verklaring voor hoe derde
Scheldekruisingen personenverkeer naar zich toe trekken, hoe dichter naar het centrum van dit gebied hoe meer verkeer ze naar zich toe
trekken. Maar ook omgekeerd, de (ondertunnelde) R11, en vooral het zuidelijke deel trekt weinig verkeer aan. Later zullen we zien dat een
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derde Scheldekruising echter nooit genoeg verkeer naar zich toe trekt om de overbelasting in het centrum van de Diamant ongedaan te
maken.

Figuur 5 Druktebeeld van de actuele ring, bemerk de ‘verdikking’ tussen de E19 en de E313 (links). Hier krijgen we een superpositie van het intern
verkeer, het bestemmingsverkeer en het doorgaand verkeer; rechts: het druktebeeld van scenario Oosterweel Noord met A102 en de R11.Ondanks de
alternatieven blijft het centrale deel van de ring veel verkeer behouden.

Een tweede belangrijk fenomeen is de lengte van de verplaatsingen afhankelijk van de woongemeente. Wie in Antwerpen woont verplaatst
zich uiteraard ook in die noord-zuid band. Dat zijn per saldo (gemiddeld) kortere verplaatsingen dan vanuit de Antwerpse regio.
Dit fenomeen wordt ook bevestigd in recent onderzoek naar regionale mobiliteit. Kobe Boussauw geeft aan dat gezinnen die in een
stedelijke agglomeratie wonen 240 km per week afleggen, gezinnen in de banlieu 400 km, en 430 km in de forenzenwoonzone.
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Figuur 6 Verplaatsingen vanuit Antwerpen (links) en verplaatsingen naar Antwerpen (rechts), bemerk het verschil in aantal en in triplengte

VECTRIS CVBA / RINGGENOOTSCHAP

MOBILITEIT IN RINGLAND / JUNI 2015 / 7

Figuur 7 Gemiddeld aantal km per week per huishouden (Bron Kobe Boussauw, Ruimte regio mobiliteit, aspecten van ruimtelijke nabijheid en
duurzaam verplaatsingsgedrag in Vlaanderen, Garant Antwerpen 2011, p 158)
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Figuur 8 gemiddeld aantal verplaatsingen per week per gezin afhankelijk van de woonlocatie: agglomeratie, banlieue, forenzenwoonzone1 (eigen grafiek
op basis van voorgaande, toegepast op kaart stadsgewesten Antwerpen2)

Een derde belangrijk fenomeen is de invloed van de woongemeente op hoe (met welk vervoermiddel) men zich verplaatst. Hoe dichter bij
de stad hoe meer het aandeel fiets en openbaar vervoer stijgt (voor verplaatsingen naar het district Antwerpen). De Antwerpse districten
benaderen een 50% alternatieve verplaatsingswijze met meer dan 30 % fietsverplaatsingen en 20 % OV-verplaatsingen. Een uitschieter
is Zwijndrecht met slechts 40 % autogebruik.
In gemeenten die op een spoorlijn liggen is er een groter aandeel OV-gebruik (Lier, Herentals, Essen). In de groene randgemeenten is het
aandeel van het OV-gebruik gekrompen tot 5%.

1

Een forenzenwoonzone is de zone die aansluit bij het stadsgewest door een sterke ontwikkeling van de autochtone pendel. Deze zone is voor een deel van de
tewerkstelling op het stadsgewest aangewezen. (Van der Haegen, H., Van Hecke, E., Juchtmans, G., De Belgische Stadsgewesten 1991, NIS, Statistische studiën, 1996,
Nr 104 )
2

E. Van Hecke ea, Woonkernen en Stadsgewesten in een verstedelijkt België ,sociaal-economische enquête 2001 Monografieën FOD Economie 2009)
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Voor verplaatsingen naar de haven is daarentegen 95% autogebruik de praktijk en dit vanuit elke gemeente.

Figuur 9 Modal split van de verplaatsingen naar het district Antwerpen volgens gemeente.

Deze laatste twee fenomeen - het verschil in lengte van de verplaatsingen en in modale keuze - leidt tot een eerste belangrijk besluit in
verband met Mobiliteit in Ringland.
Wonen in Antwerpen is een van de belangrijkste en duurzaamste mobiliteitsmaatregelen.
Dit is des te belangrijker in het licht van de vaststelling dat er in ‘Ringland’, als ‘10de district’ ruimte is voor 16.000 inwoners.
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Deze aanbeveling is een bevestiging van een fundamenteel probleem dat reeds in het MER-rapport van het eerste mobiliteitsplan
Vlaanderen stond. In dit plan werd een derde Scheldekruising voor het eerst in Vlaamse plannen opgenomen.
Toen werd reeds gesteld dat de onevenwichtige ‘arbeidsbalans’, ondanks alle toen geplande investeringen in mobiliteit niet zou leiden tot
verminderde congestie, de geplande Scheldekruisingen en tramlijnverlengingen temperen de geplande groei van tewerkstelling en
bevolking.
Dit is zoals we verder zullen zien ook niet het geval in het Masterplan 2020.
Bovenstaande analyse zal zich vertalen in een klein aandeel doorgaand verkeer en een overgroot aandeel verkeer naar bestemmingen in
Antwerpen én interne verplaatsingen in Antwerpen.(zie ook later figuur 16 ).

2.2 / VERPLAATSINGSPATRONEN VAN HET VRACHTVERKEER

Figuur 10 Belasting autowegennet door vrachtverkeer
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Figuur 11 Onderscheid vrachtverkeer qua bestemming: doorgaand, Haven of regio

Voor vrachtverkeer ligt het verhaal anders. Daar is het aandeel ‘doorgaand’ verkeer op de Ring wel veel groter. Op de noord-zuid route is
dat verkeer vanuit de havens van Rotterdam, Zeebrugge, Gent en Calais / Frankrijk (dat overigens de E19 en de ring van Brussel
vermijdt).
Tweede fenomeen zijn de verplaatsingen vanuit de haven (rechter- én linkeroever) met aanvoer/bestemmingen naar het oosten (E313).
Dit verklaart waarom de A102 veel vrachtverkeer vanuit de ring naar zich toe trekt (zie onderstaande figuren).
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Figuur 12 Toedeling vrachtverkeer avondspits (doorrekeningsrapport VVC Bijlage B6 ref 3X0)
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Figuur 13 verschillenplot van effect toevoeging A102 ( ten opzichte van scenario Oosterweel Noord): sterke afname op ring zuid, lichte afname Kennedytunnel toename Oosterweel Noord (doorrekeningsrapport VVC Bijlage B6 ref 3X0)
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2.3 / ACTUEEL GEBRUIK VAN DE RING
2.3.1 / Geen gelijkmatige belasting
De combinatie van personenverkeer en vrachtverkeer zorgt samen voor een bepaald gebruik van de ring. Dat levert geen gelijkmatige
belasting van het verkeer op.
In het zuidelijk deel wordt dit voornamelijk bepaald door de capaciteit van de Kennedy-tunnel, met bijna evenveel verkeer dat de ring
afrijdt naar de A12 als dat er bijkomt.
Bij de E19 is dat anders, daar is er een groter aandeel dat naar het noorden rijdt zodat tussen E19 en E314 de ring het drukst belast
wordt.

2.3.2 / I-C verhoudingen en verkeersmodellen
In de beleidsvoorbereiding (waaronder MER rapportages) worden verkeersmodellen gehanteerd van het Vlaams Verkeerscentrum.
Voor de interpretatie van de resultaten van de prognoses van die verkeersmodellen, is er een kaartbeeld dat gebruikt wordt om de vlotheid
van het verkeer (of de vertraging) in beeld te brengen namelijk de kaart met de Intensiteit–Capaciteitsverhouding van de verschillende
wegvakken. Vanaf 80 % belasting van een weg is er kans op korte files/verstoringen in de gelijkmatige verkeersstroom. Vanaf 100 % zijn
er gegarandeerd structurele files. Verkeersmodellen simuleren echter geen ‘files’: ze stapelen als het ware de auto’s in een verticale file,
waar deze in de praktijk een terugslag stroomopwaarts creëren.
Plan MER Deelrapport 4 mobiliteit p 23
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We vergelijken daarom het I-C kaartbeeld met het beeld van de reële files.

Figuur 14 I-C kaartbeeld ochtendspits bestaande toestand 2009 (VVC)
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Figuur 15 Kaart structurele files (op basis van VVC 2011) met commentaar (Bron Plan Milieueffectrapportage oosterweelverbinding Deelrapport 4
discipline mens- mobiliteit jan 2014)

Op figuur 15 vinden we een beeld van de structurele files op de Antwerpse ring. De lengte van de ‘rode’ wegvakken in figuur 15 is
duidelijk langer dan de ‘rode’ wegvakken in de IC-kaart.
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Op deze kaart zien we de filevorming als resultaat van een hoge verkeersvraag maar ook bottlenecks omwille van capaciteitsverlies door
de weefbewegingen. Dat is duidelijk zichtbaar op de binnenring richting Gent, ter hoogte van de complexe weefbewegingen naar E19 en
A12. Dit speelt ook een rol op de buitenring aan de Kennedytunnel.
De I-C-kaarten geven als grootste knelpunten de Kennedytunnel aan en vooral het deel van de Ring ter hoogte van Borgerhout, tussen
E19 en E34/E313. De registratie van de dagelijkse files (zie kaart Vlaams Verkeerscentrum) toont dat die zich nagenoeg spreiden over de
volledige Ring en zo goed als alle aanvoerwegen.

2.3.3 / Welke soorten verkeer op de ring
Een belangrijke onderzoeksvraag is hoe een systeem met een doorgaande ringweg en een stedelijke ringweg past binnen bovengenoemde
verkeerspatronen. Hoe past de diamant op de ring?
Hiervoor vinden we in bestaande studies een interessante kaart die aangeeft wat de verhouding is van doorgaand verkeer,
bestemmingsverkeer en intern verkeer.
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Figuur 16 kaartbeeld doorgaand verkeer , bestemmingsverkeer en lokaal verkeer (bron Deelrapport Doorrekeningen Plan-MER OWV-FASE4_Bijlage1 )

In dit kaartbeeld kijken we respectievelijk naar de dikte van de doorgaande stromen (rood), het bestemmingsverkeer van buiten het
‘primair studiegebied’ (oranje) en lokaal verkeer dit is intern in het primair studiegebied (groen). De doorgaande stromen zijn op alle
relaties bijna even groot met een combinatie van doorgaand verkeer op de noordoost- zuidwestrelatie + doorgaand verkeer op de oost
west relaties vanuit E19 en vooral E314. Uit voorgaande analysen weten we dat een groot deel daarvan vrachtverkeer is.
Deze stromen kunnen in het Ringland model integraal worden toebedeeld aan de doorgaande ringweg.
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Het stedelijke verkeer (vooral personenverkeer) is een relatief dunne lijn in de randen nl. op Linkeroever en in het noorden, en groeit
systematisch aan tot in het ‘hart van de diamant tussen E19 en E313. Deze verkeersstromen kunnen toebedeeld worden aan de centrale
stedelijke ringweg.
Mocht de doorgaande ringweg geen afritten hebben naar de Singel en dus naar de lokale bestemmingen, dan zou de doorgaande ringweg
slechts weinig gebruikt worden en de stedelijke ringweg heel breed moeten worden, dat is zowel qua capaciteit, bouwtechniek en
verkeersveiligheid niet wenselijk. De stromen van het bestemmingsverkeer zullen zich verdelen over de stedelijke ringweg en de
doorgaande ringweg, volgens een evenwichtsmodel. Daarin speelt ook het verschil in snelheid een rol. De doorgaande ringweg heeft
90km/u, de stedelijke ringweg 70 km/u, waardoor het verkeer dat verderop in de agglomeratie zijn bestemming heeft, voordeel heeft bij
een keuze voor de doorgaande ringweg.

Figuur 17 Verdeling van de soorten verkeer over doorgaande ringweg en stedelijke ringweg (links) / schema verdeling personenverkeer en vrachtverkeer
(rechts).

De bestaande studies geven alvast wel al een indicatie van de verdeling van het verkeer over beide tunnels. In voorbereiding van het
GRUP Oosterweel is namelijk een doorrekening gemaakt van een alternatief met een verdubbeling van de Kennedytunnel, in combinatie
met een stedelijke ringweg én een doorgaande ringweg (scen 4-3-0 = Oosterweel Noord met SRW+ DRW)), weliswaar met een
verdubbeling van de Kennedytunnel. Hiervan zijn ook GIS-kaarten ter beschikking gesteld door het VVC, waardoor er ook kwantitatieve
indicaties zijn, en dit voor zowel personenwagens (PW), lichte vrachtwagens (LV) en zware vrachtwagens (ZV) als PAE (personenauto
equivalent = alle verkeer met ophogingsfactor voor LV en ZV).
Op basis van deze gegevens berekenden we de procentuele verdeling van deze verschillende categorieën.
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Figuur 18 Uitsnede uit GIS-kaart met etmaalintensiteiten PAE scenario 4-3-0 (VECTRIS op basis GIS gegevens VVC)
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Om het effect van een verdubbeling van de Kennedytunnel in dit scenario te verminderen, kijken we enkel naar de cijfers met verdeling
van de verschillende soorten verkeer over SRW en DRW op de verschillende locaties. We gebruiken R1 Noord als referentie, omdat deze
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zone het verst van de Kennedytunnel gelegen is. Bovendien blijken de effecten van een verdubbeling van de Kennedytunnel op de drukte
van E19 en E314 niet groot. Met andere woorden de noordelijk zone van de ring is representatief voor het concept Ringland.
Geheel in het licht van het hierboven genoemde fenomeen ‘de Antwerpse diamant’, blijkt daaruit dat 53% van het personenverkeer de
stedelijke ringweg gebruikt, tegen 47% de doorgaande ringweg. Vrachtwagens gebruiken dan weer meer de doorgaande ringweg, 85%
tegen slechts 17% de stedelijke ringweg.
Als we vervolgens ook alle vrachtverkeer toedelen aan de doorgaande ringweg ontstaat een vrij evenwichtige spreiding tussen beide
systemen. Hierbij moet er ook rekening mee gehouden worden dat vrachtwagens voor 3 personenwagens (PAE) tellen.
Die cijfers bevestigen alleszins de logica om het vrachtverkeer effectief te weren van de stedelijke ringweg. Een snelheidsverlaging tot 70
km/u is daar ook geen bezwaar: de capaciteit van een weg is immers groter aan een lagere snelheid dan 120 of 90 km/u én
automobilisten zijn reeds dicht bij hun bestemming. Als de stedelijke ringweg toch onder druk komt te staan, is vervolgens de toepassing
van ‘elektronisch gestuurd blokrijden’ een optie, de optimale capaciteit van een weg is namelijk 50 km/u.
Deze cijfers zijn slechts als een eerste indicatie te beschouwen, omdat Ringland voorstelt dat de stedelijke ringweg ook nog eens extra
verkeer zou aantrekken van de Singel. Het is nl aantrekkelijk om de centrale tunnel van de stedelijke ringweg in te duiken en een
kilometer verder weer aan de oppervlakte te komen om zo een drietal kruispunten op de Singel te vermijden.
Dit verantwoordt ook de optimalisatie in het Plan OMGEVING t.o.v. het Ringland ‘concept’, om meerdere op- en afritten toe te voegen aan
de Stedelijke Ringweg.
Principieel is het dus mogelijk om verkeer van de Singel naar de stedelijke ringweg te trekken.
Waar we dus geen inzicht in hebben, is hoe het verkeer zich in Ringland verdeelt over de Singel en de stedelijke ringweg, en hoe
vrachtverkeer, vanaf de afritten van de doorgaande ringweg, zich over de Singel verdeelt.
Ook andere effecten van dit model zijn (nog) niet bekend zoals de belasting van de verschillende kruispunten met het onderliggende
wegennet.
Gelet op de grotere capaciteit die aangeboden wordt (als gevolg van de tunnelrichtlijn, zie later) is het ook denkbaar dat verkeer
aangetrokken wordt, dat niet meer in verhouding staat met de draagkracht van het onderliggende wegennet, en zelfs de modal shift
negatief beïnvloedt.
Denkbaar is dan dat door tolheffing of toeritdosering stroomopwaarts, deze ongewenste toename wordt getemperd/gecompenseerd.
Anderzijds is het ook mogelijk dat verder van de ring bestaand verkeer naar het hoofdwegennet wordt aangetrokken.
Plannen als deze dienen dan ook via een iteratief proces te worden bijgesteld en verbeterd. Het is aan te bevelen dat bij
vergelijking van plannen (bv. in MER studies) alle plannen op eenzelfde kwalitatief niveau worden opgetrokken.
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2.4 / BESLUIT: RINGLAND IS HET ANTWOORD OP ANTWERPSE VERPLAATSINGSPATROON
Een systeem met scheiding van verkeerssoorten is principieel een goede keuze in het Antwerpse verkeersysteem.
Conceptueel herstelt Ringland een historische fout, waarbij een internationale snelweg met veel op- en afritten werd aangelegd voor het
opvangen van grotendeels stedelijk verkeer. Tegelijkertijd doorbreekt het de mythe van de ‘grote ring’. Zoals de alternatieven-studies
aantonen, biedt die Grote Ring geen antwoord op de verkeerspatronen in de ‘Antwerpse Diamant’, behalve dan in de noord-zuidrichting
tussen haven en achterland (A102) of behalve voor vrachtverkeer.
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3 / CAPACITEIT VAN RINGLAND VERSUS BESTAANDE RING
3.1 / METHODOLOGIE VOOR BEPALEN CAPACITEIT
Naast de vraag hoe het verkeer zich verdeelt over beide ringwegen, is er de vraag naar de capaciteit van ‘Ringland’.
Hiertoe gebruiken we het Nederlandse Handboek Capaciteit Infrastructuur3? Dit passen we toe op zowel de actuele ring als op het Plan
Ringland van Omgeving.
Dit naslagwerk geeft niet alleen intensiteiten voor wegvakken maar ook voor weefvakken (symmetrisch en asymmetrisch). We geven
hieronder de tabellen die gehanteerd werden voor de bepaling van de capaciteit (zie ook technische bijlage met verantwoording per
wegvak).

Bron Handleiding Capaciteit Infrastructuur Autowegen, p 27
Bemerk dat vanaf 4 rijstroken de capaciteit geen veelvoud meer is van 2100.

3

Witteveen + Bos en TU Delft Handleiding Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen, Rijkswaterstaat april 2011
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idem p 27
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idem p 28
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3.2 / CAPACITEIT ACTUELE RING EN RINGLAND

Figuur 19 Schema capaciteit binnenring voor actuele ring (links) en Ringland (rechts)

Het Ringland-concept stelde 2x3 rijstroken voor vanaf de Kennedytunnel die geleidelijk aan overgingen in een centraal deel met in totaal
2x6 rijstroken per rijrichting (voor beide tunnelkokers samen). Vertrekpunt was de toepassing van de Europese tunnelrichtlijn, die maakt
dat er geen rijstroken mogen ‘verdwijnen’ in een tunnel. Daardoor ‘verdikt’ de ring in Ringland telkens met een rijstrook als er een oprit
bijkomt.
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Het ontwerp van OMGEVING trekt dit principe verder door. Het voorziet een extra rijstrook in de SRW net voorbij de Kennedytunnel (om
terugslag te vermijden) en koppelt de A12 consequenter aan. Dat levert een gabarit op, met op het centrale stuk 2x3 rijstroken in de SRW
en 2x5 in de DRW, of in totaal 2x8 rijstroken. De doorsnedes geven aan dat er in de zate van de Ring alleszins voldoende ruimte is om
deze verschillende profielen in te passen, ook met de nodige veiligheidsstroken, vluchtwegen en aparte evacuatie-kokers. Alles samen
biedt Ringland op de Ring zelf dus een capaciteitstoename van meer dan 50 % tussen E19 en E314.
Op de tragere stedelijke weg valt ook de muur van vrachtwagens weg. Ook de aangepaste snelheid (90 km/u op de doorgaande ringweg
en 70 km/u op de stedelijke ringweg), komt de capaciteit ten goede. Het vergroot tegelijk de verkeersveiligheid op de Ring op een
structurele manier. Een vermindering van het aantal calamiteiten vermindert op zijn beurt niet alleen het aantal verkeersslachtoffers
maar ook de bijhorende onverwachte files.
Het is ook denkbaar dat in spitsuren beide tunnels ‘onevenwichtig’ worden gebruikt. Met andere woorden, het kan zijn dat in het centraal
deel van de doorgaande ringweg er teveel capaciteit is (5 rijstroken), terwijl er op de stedelijke ringweg een tekort is (3 rijstroken).
Het gebruik van 2 tunnelsystemen naast elkaar leveren alleszins een robuuster system op dan een gemengd systeem (geen kijkfiles)
minder weefbewegingen. Er zijn ook kansen voor incidentmanagement om ‘wissels’ te voorzien tussen beide tunnels.
Vergelijking met de actuele ring toont aan dat dit ook een erg robuust systeem oplevert. Met andere woorden, éénmaal op Ringland kom
je geen bottlenecks meer tegen. Dit systeem is ook fundamenteel veiliger dan de actuele ring.

3.3 / VOORBEHOUD, MOGELIJK TEVEEL CAPACITEIT?
Deze redenering heeft ook een keerzijde, in zoverre dat er vragen kunnen rijzen bij het ontwerp: hoeft die maximalisatie inzake capaciteit
wel, of is er een ander evenwicht nodig in het streven naar een betere verdeling van de modal split, in functie van meer duurzame
mobiliteit. Want het klinkt misschien paradoxaal, maar de uitbouw van een te grote capaciteit kan ook averechtse gevolgen met zich
meebrengen. ‘Te veel’ capaciteit, trekt eerst het verkeer op het onderliggend wegennet aan (wat op zich positief is), maar nadien ontstaat
ook een extra aanzuigeffect op bijkomend verkeer vanuit de ruimere regio (en dat is negatief).
Een van de negatieve gevolgen van een ‘te grote capaciteit’ voor autoverkeer kan zelfs zijn dat het openbaar vervoer minder gebruikt
wordt. Het omgekeerde is ook waar, zo dankt de tram naar Linkeroever zijn succes niet alleen aan het kwalitatieve aanbod op zich, maar
ook aan het feit dat de files aan de Kennedytunnel vanzelf al een ‘tijdswinst’ van gemiddeld 30’ opleveren.
De keuze voor meer of minder auto-capaciteit heeft ook een weerslag op de totale kostprijs van het project; het aantal rijstroken bepaalt
namelijk de lengte van de overspanning (en de kostprijs stijgt exponentieel mee). Verdere afstemming en een vergelijkende MKBA-studie
of kosten-batenanalyse, moet de dimensionering bepalen. Daarin kan ook de verkeersveiligheid meegerekend worden.
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Conclusie: … van het goede teveel?
De vraag is terecht of dergelijke omvang wel te verantwoorden is binnen een duurzaam totaalconcept. Het verdere ontwerpproces moet
dat uitwijzen. Daarin moet gezocht worden naar een correct evenwicht tussen capaciteit, multimodaliteit en veiligheid.
In de afweging tussen beide is rekeningrijden een erg geschikt instrument. Het is een systeem dat de juiste vervoerswijzekeuze mee kan
beïnvloeden en tegelijk de files kan helpen beheersen door een vermindering en betere dosering van het verkeer.
Toeritdosering van Ringland kan er voor zorgen dat een overcapaciteit niet zomaar gebruikt wordt voor aantrekken van het verkeer maar
bewust filevrij houden van de tunnels omwille van de veiligheid.
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4 / MASTERPLAN 2020 EN DE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
Het Masterplan 2020 is een vervolg op het eerste mobiliteitsplan Vlaanderen. Het strategische MER-rapport daarvan stelde dat dit al wel
een trendbreuk was maar nog geen ‘duurzaam’ plan.
Bij de samenstelling van het Masterplan werden doelstellingen naar voor geschoven die wel in die richting gingen nl. een modal shift
naar 50 % autoverkeer en 50 % alternatieve vervoerswijzen (fiets en OV) en dit zowel voor het primair studiegebied (Antwerpen) als voor
het stedelijk gebied (zie figuren hieronder). Daartoe werden ook OV-projecten en projecten voor fietspaden mee opgenomen.
Toch is dit plan eerder het resultaat van een samenvoeging van projecten in het kader van een politieke besluitvorming, dan een
resultaat van een planningsproces waarbij maatregelen afgetoetst werden aan doelstellingen.
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Figuur 20: Lijst van OV-dossiers opgenomen in Masterplan 2020 en doorrekening van de verkeersmodellen
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Figuur 21 primair studiegebied (links) en afbakening stedelijk gebied Antwerpen (rechts)

4.1 / GROEI IN DE AGGLOMERATIE

Figuur 22 tabellen modal split bestaande toestand (Plan MER deelrapport 4 p 41) het hoge aandeel OV in de ochtendspits wordt verklaard door een
groot aantal woon-schoolverplaatsingen
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De studies die reeds gemaakt zijn voor de evaluatie van alternatieven, houden ook rekening met de verwachte toename van het verkeer
en berekenen hoeveel verplaatsingen er in 2020 zullen zijn in en rond Antwerpen. Die cijfers zijn best wel indrukwekkend. Door de groei
van de haven zou onder meer het vrachtverkeer verdubbelen, met heel wat bijkomende Scheldekruisingen als gevolg. Het ontbreken van
(goede) openbaar-vervoerverbindingen in de haven maakt dat de toename van de tewerkstelling ook extra Scheldekruisingen met zich zal
meebrengen door pendelaars.
De toename van bevolking, diensten en tewerkstelling levert eveneens een stijging op van het aantal verplaatsingen naar de Antwerpse
agglomeratie met maar liefst 116 % (567.150 verplaatsingen in ochtend- en avondspits). Het doorgaand verkeer via snelwegen stijgt
met 121 % (maar dat gaat dan maar over een stijging van 600 pw in ochtendspits en 1100 in avondspits).

VECTRIS CVBA / RINGGENOOTSCHAP

MOBILITEIT IN RINGLAND / JUNI 2015 / 33

Figuur 23 Tabellen evolutie verkeer - cijfers in het primair studiegebied / bestemmingsverkeer - doorgaand verkeer (bron Dirk Engels, ANTEA Jan Parys
Plan MER Deelrapport 4 Mobiliteit p 45)
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4.2 / MULTIMODALITEIT VAN MASTERPLAN 2020
Het MER-rapport van het masterplan (Deelrapport 4 Mobiliteit) p. 48 doet hierover volgende uitspraken:

In de doorrekening van het Vlaams Verkeerscentrum wordt wel expliciet ingegaan of het Masterplan 2020 de vooropgestelde
doelstellingen haalt (p. 46).
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Figuur 24 Modal split van modelscenario REF 1.2.0 in het primair studiegebied (links ochtendspits, rechts avondspits) (bron VVC, deelrapport
Doorrekeningen Plan MER Oosterweelverbinding (Fase 4), p 51)
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Figuur 25 Modal split voor afbakening stedelijk gebied Antwerpen ochtendspits en avondspits (eigen grafiek op basis van bovenstaande tabel)

Vervolgens deelt het VVC de ambitieuze modalsplitbenadering in als uitgangspunt voor een simulatie van de effecten.

De effecten worden gesimuleerd voor zowel ochtend- en avondspits.
De effecten laten zich vooral zien op het onderliggende wegennet (lokale en gewestwegen) (bijna geen structurele tekorten meer) en
minder op het hoofdwegennet. De E34/E314 blijft hier sterk belast alsook de sectie Berchem-Borgerhout. Voor het vrachtverkeer zijn er
geen verschillen. In de avondspits is er voor het eerst een trendbreuk te zien met een daling van 6 %. Deze daling is vooral merkbaar in
het centrumdistrict (daling 15 %, in de rand 12 %).
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De daling op het lokaal wegennet schept ruimte voor doorstroming OV (of omgekeerd, een beter presterend openbaar vervoer schept
ruimte) en verbetert de oversteekbaarheid, en bij uitbreiding de leefbaarheid.
Steden die een klimaatneutraal beleid willen voeren leggen zich tegen 2030 nog ambitieuzere doelstellingen op (Gent, Leuven,…). Zij
streven naar een 30 % fiets 30% OV en 30 % auto.

4.3 / MASTERPLAN 2020 EN FILES
Het Masterplan 2020 ambieert een verdeling van de vervoerswijzen in de hele agglomeratie van 50 % met de auto en 50% met
duurzame vervoerswijzen, maar haalt die doelstelling niet.
De geplande tramlijnverlengingen verhinderen niet dat het personenvervoer nog toeneemt, ze temperen enkel de groei.
Wat voorzien de simulaties voor de files in 2020? Hiervoor kijken we naar de I-C kaarten (waarvan we weten dat de rode lijnen slechts de
bottlenecks weergeven en niet de reële filelengte).
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In het scenario Oosterweel blijven zowel de Kennedytunnel als de ring tussen Berchem en Borgerhout een structureel probleem, dat blijft
zelfs in het Masterplan mét A102 en R11 ondertunneld (scenario Oosterweel-noord).

4.4 / CONCLUSIE: DE DOELSTELLINGEN WORDEN NIET GEHAALD
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat Antwerpen, zelfs na de realisatie van het volledige Masterplan 2020, inclusief de geplande
tramlijnverlengingen, hopeloos achterop blijft hinken. De hele retoriek rond de Oosterweelverbinding, die de illusie creëert dat dit project
het einde van de files betekent, klopt niet. Dat blijkt duidelijk uit de simulaties: in alle varianten blijven er aan de Kennedytunnel en op de
Ring tussen E19 en E313 bijna evenveel files staan. Wat vandaag ambitieus lijkt, zal in 2020 hopeloos gedateerd blijken.

4.5 / MASTERPLAN 2020 EN DE ACTUELE PROBLEMEN VAN DE RING: EEN BLINDE VLEK
In de loop van de besluitvorming rond Oosterweel en het Masterplan 2020 zijn een aantal verscherpte probleemstellingen opgedoken in
het debat: luchtvervuiling, geluidshinder en barrièrewerking van de actuele ring en dit laatste onder de vorm van voorstellen voor
overkappingen, eerst lokale, en nu in het plan van Ringland totale…Eigenaardig genoeg blijft de verkeersonveiligheid van de actuele
ring met zijn talrijke weefbewegingen ook nu nog onder de radar.
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4.5.1 / Verkeersonveiligheid
In het Plan-MER rapport vinden we een kaart met de verkeersonveiligheid van de actuele ring.

Figuur 26 Ongevallen Antwerpse Ring 2008- 2010 (bron FOD Economie AD statistiek en economische informatie)

Er is een duidelijke link met de intensiteit, maar ook met de plaats van de weefbewegingen.
Een zeer drukke ringweg, met veel op- en afritten naar de lokale wegen, die tegelijkertijd een verkeerswisselaar is tussen 7 toekomende
snelwegen, creëert zeer veel incidenten, met extra files als gevolg. Een rit via de Antwerpse Ring is vandaag totaal onvoorspelbaar.
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4.5.2 / Tijdsgeest en blinde vlekken
In de planprocessen voor Antwerpen was de gewenning aan de actuele problemen van de bestaande ring blijkbaar zo groot, dat het
aanpakken ervan niet eens als doelstelling werd opgenomen.
De milieuproblemen worden wel ‘meegenomen’ in de Plan MER en het alternatievenonderzoek, maar het Masterplan heeft niet als
doelstelling om deze op te lossen.
Het is wel de verdienste van de besluitvorming rond het Masterplan om voor nieuwe tracés ondertunneling wel als basisconcept te
gebruiken (Oosterweel tussen Schelde en ring, A102 en R11), daar is een stap gezet in ‘radicaler denken’.
Uit eigen ervaring getuigen we dat meningsvorming impliciet gekoppeld is aan een totaalplaatje van de ‘haalbaarheid’, vooral dan de
financiële haalbaarheid. Het interdisciplinair team dat Ringland bij elkaar bracht, met onder meer een studie naar die financiële
haalbaarheid, creëerde een opening in het denken, waarbij we nu kunnen besluiten dat een nieuw ambitieuzer masterplan nodig
is, maar ook haalbaar. Met een strategie waarbij meerdere beleidsdomeinen moeten ingezet worden: van een infrastructuuraanpak naar
een regionale aanpak.

VECTRIS CVBA / RINGGENOOTSCHAP

MOBILITEIT IN RINGLAND / JUNI 2015 / 41

5 / NAAR EEN AMBITIEUZER MASTERPLAN 2030
Een verbeterd plan is nodig, niet alleen om actuele problemen op te lossen maar ook om de verwachte groei van de Antwerpse regio op te
vangen: een groei zowel van tewerkstelling, bevolking als onderwijs en diensten. Een andere, meer globale én geïntegreerde aanpak
dringt zich dus op. We bevelen een meervoudige strategie aan die de 50/50 verdeling niet alleen belooft, maar helpt waarmaken! Die
aanpak vergt een beleid op meerdere (beleids)terreinen: zowel ruimtelijke ordening, uiteraard mobiliteit en infrastructuur maar ook op het
fiscale vlak, dat de nodige sturing en ondersteuning kan bieden.

5.1 / STEDELIJK WONEN + PERSONENINTENSIEVE FUNCTIES ROND OPENBAARVERVOERKNOOPPUNTEN
In hoofdstuk 2 hebben we al een eerste besluit geformuleerd, in lijn met wetenschappelijke aanbevelingen voor het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (Kobe Boussauw e.a.). De gemiddelde wekelijkse verplaatsingsafstand van huishoudens die wonen in gebieden met een
grote mix aan functies, op korte afstand van tewerkstelling en met een groter aanbod aan openbaar vervoer, bedraagt 250 km. Dat is een
stuk minder dan die van huishoudens in de rand van de agglomeratie, die per week gemiddeld 400 tot 500 km afleggen. Mensen die in
een stedelijke agglomeratie wonen, verplaatsen zich niet alleen minder, maar ook meer met alternatieve vervoerswijzen. De Antwerpse
mobiliteitsenquêtes tonen dit duidelijk aan: het verplaatsingsgedrag verschilt aanzienlijk volgens woonplaats. Het gebied binnen de
Ring (intra muros) voldoet nu voor woon-werkverkeer bijvoorbeeld al aan de beoogde modal split van maximum 50% autoverplaatsingen;
om op grootstedelijk niveau de beoogde doelstellingen te halen moet dit nog beter.
In Ringland is er ruimte voor 16.000 woningen. Rond de stationsomgevingen van Antwerpen-Zuid, Berchem, aan Schijnpoort en
Merksem-Luchtbal creëert Ringland extra ruimte voor functies die veel personen uit een grote regio aantrekken, zoals kantoren en
secundaire scholen. Door de Singel ter hoogte van die knopen op stedelijke schaal in te richten, ontstaat een autoluw gebied met ruimte
voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
De mogelijkheid van dit ‘10de district’ en de verbetering van het leefklimaat in een ruime zone daarrond is de meest efficiënte en
duurzame mobiliteitsmaatregel.
De groene parken van Ringland zijn een enorme investering in de leefbaarheid van de stad en de groene gemeenten van de rand blijven er
ook groener door.
Ook deze elementen moeten in de herkomst-bestemmingsmatrix van verkeersmodellen ingebouwd worden.
Gelet op de grote groei van tewerkstelling in de haven en Linkeroever zijn incentives voor wonen op Linkeroever voor werknemers een
mogelijke piste.
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5.2 / RADICAAL INTERMODAAL VOOR PERSONEN- EN GOEDERENVERKEER
Niet alleen qua mobiliteit, ook vanuit duurzaamheid, energiebesparing, leefbaarheid en milieu, moet elk mobiliteitsplan die naam
waardig aan alle touwtjes tegelijk trekken: een intermodale aanpak met slimme schakeling van ‘Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer
en Personenauto’s’ is essentieel. Deze intermodale aanpak geldt zowel voor personenverkeer als goederenverkeer.
Eerder is al aangetoond dat de doelstelling van het Masterplan 2020 en van de Vlaamse regering om rond Antwerpen een modal-split te
realiseren van 50% autoverkeer tegen 50% openbaar vervoer nog ver weg is. Het is nochtans de enige manier om een leefbare regio uit te
bouwen en om het ‘noodzakelijke autoverkeer’ tegelijk vlot te laten verlopen.

5.2.1 / Ringland en de spoorstad
Voor de mobiliteit vanuit de provincie wordt daarom in eerste instantie ingezet op maatregelen zoals die ook in het strategisch-Ruimtelijk
Structuurplan van de stad zijn voorzien: een kwartierdienst van stoptreinen op het spoornet. Dit Gewestelijk Expres-Netwerk (GEN) rond
Antwerpen vraagt een aanvulling met sneltrams in die regio’s waar nu geen spoorlijnen liggen (A12 richting Boom en N12 Noorderkempen
bijvoorbeeld). Vanuit die regio blijft de verdeling tussen openbaar vervoer en auto-verplaatsingen namelijk nog steken op resp. 30% en
70%. Gemeenten die wel op een spoorlijn liggen, zoals Herentals en Lier daarentegen, genereren nu procentueel al heel wat minder
autoverkeer naar Antwerpen. Ook wat betreft spoorverkeer is er nog creativiteit nodig om dit performanter te maken, en dit door de
vrijgekomen rijpaden door de 2de spoorontsluiting.
Een recente studie van de provincie Antwerpen 4(VECTRIS STRAMIEN), uitgewerkt in zeer nauwe samenwerking met alle betrokken
gemeenten, heeft bijvoorbeeld het grote potentieel aangetoond van een tramlijn parallel aan de E43/E313, niet tot aan het rond punt
in Wommelgem maar tot in Oelegem, waar beide snelwegen samenkomen. De uitbouw van een P+R, ook met overstapfaciliteiten voor de
regionale snelbuslijnen, kan een alternatief bieden voor heel wat dagelijkse file-klanten.

Figuur 27 Concept van een stadstrein (onafhankelijk OV specialist Fred Van Remoortel)

4

Vectris Stramien Corridorstudie Antwerpen- Turnhout, Naar een openbaar vervoernetwerk in de Kempen, Provincie Antwerpen, 2015
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Figuur 28 Netwerkkaart Kempen (Corridorstudie Antwerpen Turnhout)

Op niveau van de stadsregio is de versnelde uitvoering van de tramlijnverlengingen dus essentieel, daarnaast is de aanvulling nodig
met een ‘Singellijn’ die middenin Ringland zowel de binnenstad als de districten bedient. Door de barrièrewerking van de ring bediende
de Singeltram van het RSPA enkel de rand van de binnenstad. Nu kan deze ‘meanderen’ om de asymmetrische dichtheid aan beide zijden
van de ring op te zoeken.
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Voor verplaatsingen in de oostrand van de agglomeratie is het ook aangewezen een ‘Districtentram’ uit te bouwen, zoals al deels
uitgewerkt in het kader van Labo XX.
Deze laatste twee ‘dwarse of tangentiële’ lijnen zijn nodig om de hele stad bereikbaar te maken en niet alleen het Centraal Station of de
Groenplaats. Dat inzicht heeft te maken met een nieuw ‘stadsbeeld’: geen ui met schillen rond een centrum, maar een raster met meer
kernen en regionale knooppunten (zie ook ‘Diamant’).

Figuur 29 Rastervormige netwerken van openbaar vervoer zijn in staat om een aandeel van 27 % en meer te verwerven (Mathias Blondia, Order in F p
27, seminarie O4, Leuven 20- 02- 2014)

5.2.2 / Fietssnelwegen, ook voor elektrische fietsen
De elektrische fiets is bezig aan een opmars. Afstanden tot 15 km worden perfect haalbaar, ook voor woon-werkverkeer, de eerste
experimenten tonen dit overtuigend aan. Dit heeft ook consequenties voor de verkeersmodellen die ook snelle elektrische fietsen als
alternatief mee in hun berekeningen moeten kunnen opnemen.
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Figuur 30 Fietsostrades provincie Antwerpen, deze volgen op dit moment de weg van de minste weerstand langsheen spoorwegen

VECTRIS CVBA / RINGGENOOTSCHAP

MOBILITEIT IN RINGLAND / JUNI 2015 / 46

Figuur 31 In het kader van de voorbereiding van het nieuwe mobiliteitsplan Antwerpen verkenden de stadsdiensten de mogelijkheden van het Snel
principe , waarbij fietsers bereid zijn resp. 5, 10, 15 km en 20 km af te leggen. Hier ziet u de gebiedsdekking die daardoor ontstaat maar ook de
leemten bv. naar de haven Linkeroever, Schilde - Zoersel en de Rupelstreek.

Vandaag volgen de fietssnelwegen vooral de spoorlijnen en kanalen als wegen van de minste weerstand. Daarnaast moeten nu ook de
missing links volgen, als antwoord op de reële vervoersvraag. Zo krijgt het Ring-fietspad in Ringland een volwaardige breedte van 6
meter, het maakt de combinatie mogelijk van de trage gewone fietsers en de snelle fietsers.
Er is echter net als bij het spoorsysteem een meer rastervormig net nodig. Nieuwe tramtracés kunnen dan ook ingezet worden om deze
fietssnelwegen mee te liften.
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Het fiets-deelsysteem heeft in Antwerpen zijn succes al bewezen. Andere systemen zoals blue-bike zijn hierin te integreren. Hetzelfde
geldt voor deelsystemen voor auto’s (cambio bv.), die eveneens een cruciale rol kunnen spelen in de ‘keten-mobiliteit’ die aangewezen is
in stedelijke regio’s.

5.2.3 / Vrachtverkeer: A102 en Liefkenshoektunnel, Albertkanaal en de tweede spoorontsluiting
Voor vrachtwagens ligt de zaak anders, het is beter dat die de Ring zo weinig mogelijk belasten. Maar dat kan, zoals blijkt uit de
doorrekeningen. Die tonen aan dat de A102 (Wommelgem-Merksem), in combinatie met Oosterweel-noord, het Meccanotracé of zelfs met
de Liefkenshoektunnel, erg veel succes oplevert bij vrachtwagens, juist omdat zij daardoor de Antwerpse Ring kunnen vermijden.
Doorrekeningen in het kader van een studie door de provincie rond de verbreding van het Albertkanaal, tonen bovendien aan dat een
bijkomend op- en afrittencomplex ter hoogte van het kanaal en de Bisschoppenhoflaan, veel sluipverkeer kan weghalen uit de kernen
van Merksem, Deurne-noord, Schoten en Wijnegem, en ook dat is natuurlijk erg gunstig.
Het is in dat verband ook van belang om rekening te houden met veranderingen op internationale schaal, die gepland zijn in het
snelwegennet. Zo voorziet Nederland een nieuwe snelweg die vanuit Rotterdam veel directer zal aansluiten op de A12. Hierdoor zal de
Liefkenshoektunnel aan belang winnen voor doorgaand vrachtverkeer en vrachtverkeer vanop Linkeroever naar het noorden. Zeker
verkeer van en naar Frankrijk kan zo nog meer gebruik maken van de E34 en de R4 rond Gent.
Daarnaast bieden de vergroting van de capaciteit van het Albertkanaal en de tweede spoorontsluiting vanuit de haven, kansen om ook
voor vrachtvervoer meer op de intermodale tour te gaan. Er is dan wel nood aan regionale hubs (bv. Meer, Turnhout) waarbij het
goederenspoor wordt ingezet voor de kruising van de Antwerpse agglomeratie. Dit systeem is, meer nog dan het personenvervoer,
stuurbaar via prijsmechanismen. Nu reeds zijn er vervoerders die goederentreinen charteren om Scheldekruisingen met de vrachtwagen
te vermijden.

5.3 / STURING MET PRIJS
Naast de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en mobiliteit dient zich een derde werkdomein aan: sturen aan mobiliteit met prijs en
fiscaliteit.
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5.3.1 / Rekeningrijden en tolheffing
IDEA consult gaf aan dat samen of bovenop rekeningrijden er een stadstol of stadsbonus kan geheven worden op alle wagens die
Antwerpen binnen rijden. Dit zowel om het verkeer te sturen als om de financiële middelen te vergaren voor terugbetaling van de leningen
van de investeringen. In de Liefkenshoektunnel kan de tol op dat moment vervallen. Daardoor kan die extra verkeer naar zich toe trekken,
zowel van vrachtwagens (doorgaand), als van personenverkeer naar de haven.
Het business-model van de haven dient ook aangepast te worden. Een grotere groei realiseren (en winst) bv. op Linkeroever zonder de
kosten voor het verwerken van de nieuwe logistieke stromen naar het oostelijke hinterland, is de facto een afwenteling van de kosten op
de belastingbetaler, en meer in het bijzonder de Antwerpse gemeenschap (niet alleen qua tijdverlies maar ook qua gezondheidsverlies).
Bij het bepalen van de hoogte van rekeningrijden is het verdedigbaar dat investeringen om milderende maatregelen te treffen (bv.
overkapping van de ring) mee ingecalculeerd worden. Ook dit is een bijdrage aan de intermodale strategie, waarbij de tweede
spoorontsluiting en binnenscheepvaart ingeschakeld worden.
Dergelijke tolsystemen voor zowel personen- als goederenstromen kunnen dus in de loop van de dag wijzigen volgens de drukte en de
capaciteit en de hinder die men veroorzaakt, teneinde het (nuttige) autoverkeer goed te kunnen doseren én vlot te laten verlopen. Als
filetijd ook een kost heeft, dan is het vermijden daarvan een prijs waard.
Deze tolheffing zou aan een kostprijs van 2 € per dag op 30 jaar 7 miljard opbrengen. Het is vanuit deze wetenschap dat een ambitieus
masterplan ook een realistisch perspectief krijgt. Naast de financiering van Ringland en de leningen zelf, zijn er dan middelen
beschikbaar voor de intermodale investeringen.

5.3.2 / Mobiliteitsmanagement
Als bedrijven maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van het mobiliteitsbudget, om de alternatieve vervoerswijzen in woonwerkverkeer te promoten, zal dit nog beter werken en deels leiden tot structurele gedragsveranderingen. Ook een algemene promotie om
de woonplaats meer af te stemmen op de plek van tewerkstelling past in die aanpak.
Een deel van het budget voor mobiliteitsinfrastructuur dient ook ingezet te worden voor mobiliteitsmanagement. Prof. Dirk Lauwers
signaleerde op de recente studie-avond (Straten-Generaal - Ademloos, Horta 22 mei Antwerpen) in dat verband een opgemerkte
mobiliteitscampagne in Rotterdam, waarin een ‘mobiliteitsmarkt’ wordt geïnstalleerd: “Filedier”. Wie bewezen vermijdbare
autoverplaatsingen realiseert wordt daarvoor ook vergoed.
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Figuur 32 De Filedier campagne is een initiatief van de Verkeersonderneming. In De Verkeersonderneming werken het Ministerie van Infrastructuur &
Milieu/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan een beter bereikbare
stad

Naast rationele elementen als kostprijs en tijd wordt verkeersgedrag immers sterk bepaald door gewoonte. Momenten met een belangrijke
verandering (verhuis, wegenwerken, nieuwe job,…) kunnen dan kantelmoment worden. De bouw van Ringland is zo’n kantelmoment.
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5.3.3 / Minder-hindermaatregelen of structurele ingrepen?
De aanleg van Ringland zal hinder met zich meebrengen. Maar in plaats van ‘tijdelijke minder-hindermaatregelen’ te nemen, zoals 10
jaar geleden bij de vernieuwing van de Ring, kan dit ook aangegrepen worden voor permanente structurele ingrepen en
gedragsverandering.
Daarvoor is vooral een kwalitatief en alternatief aanbod nodig, te realiseren door de uitbouw van het treinaanbod, de aanleg van
tramlijnen in de stadsregio en nieuwe fietssnelwegen. Zo versmelt Ringland met een noodzakelijk nieuw en duurzaam Masterplan 2030.
Ringland is zo beschouwd een trigger voor samenwerking tussen stad en regio.
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BIJLAGE 1 INKOMEND VERKEER ANTWERPEN
I.1 / METHODIEK
Het Vlaams Verkeerscentrum stelde bestaande gegevens ter beschikking in een vorm (zgn. shapefiles) die via GIS (een geografisch
informatie systeem) kunnen ‘gelezen’ worden. Het zijn netwerkkaarten van alle wegen die in het verkeersmodel zijn opgenomen met voor
elk wegvak en per richting de verkeersbelasting. In functie van milieustudies in het kader van de MER voor het Masterplan 2020, zoals
geluid en luchtverontreiniging, waren er gegevens beschikbaar voor een etmaal. Er is ook onderscheid gemaakt in personenwagens, lichte
vrachtwagens en zware vrachtwagens.
Als basis werden de simulaties 2020 gebruikt van het model 3.0.0 (Oosterweel Noord). Dit is relevant omdat:
-

dit een benadering op hoofdlijnen is nl. een eerste oefening rond tolheffing

-

de variatie van het aantal gereden kilometers per alternatief zeer weinig verschilt (zie bespreking evolutie verkeer p 18) en zeker
niet aan de randen van de agglomeratie en op het onderliggende wegennet.

-

er niet voor alle varianten etmaalintensiteiten beschikbaar zijn (bv. Oosterweel Noord + A102).

De etmaal intensiteiten werden vertaald in een intensiteit tussen 7u en 19 u op basis van tabellen waarin een percentage van het verkeer
per uur wordt weergegeven (78 %)1
Voor de keuze van de perimeter (met straal 11,5 km) (zie volgende pagina) lieten we ons leiden door volgende overwegingen:
-

alle Antwerpse Scheldeoeververbindingen binnen de zone;

-

de zone met hoge tewerkstellingsconcentraties en bevolkingsdichtheid;

-

een zone waarbuiten het aandeel autoverkeer hoger is in verplaatsingen naar Antwerpen;
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Figuur 33 perimeter tolheffing op GIS data VVC
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I.2/ PERSONENWAGENS: 400.000 TUSSEN 7 EN 19 U
LINK_REF300
straatnaam
Rupelmondstraat
Lange Heihoekstraat
E17
Keizerstraat
Zandstraat
trein
Gentseweg
Middenheide
Elzestraat
Zillebeek
E34
Hazopweg
Oostlangeweg ‐ Sint‐Antoniusweg
Scheldelaan
Kruisweg
A12
Abtsdreef
Dorpsstraat
Kleine Molenweg
Kan. Van Tichelenstraat
Grote Molenstraat
Frans Hotagstraat
Waterstraat
N11
Mastenbos
N112 Kalmthoutsesteenweg
trein
Georges Spelierlaan
Lage Kaart
Ploegsebaan
N1 Bredabaan
Fortsebaan
Miksebaan
trein
A1 E19
Brechtsebaan
Zandstraat
Albertdreef
Moerstraat
Botermelklaan ‐ Kerkstraat
Gillès de Pélichylei
Missionarislei
Turnhoutsebaan
Kasteeldreef
Keerbaan

P_ETM
in
uit
5600
880
39860
1540
5720
0
4180
3540
2620
3900
36560
1280
2400
4100
3920
18420
900
9260
4200
0
2420
20
4540
6540
0
4960
0
840
2640
400
9260
0
1040
0
28500
6400
0
160
2960
3820
6840
1780
9480
3300
3360
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P_7‐19
in
78,10%
4374
687
31131
1203
4467
0
3265
2765
2046
3046
28553
1000
1874
3202
3062
14386
703
7232
3280
0
1890
16
3546
5108
0
3874
0
656
2062
312
7232
0
812
0
22259
4998
0
125
2312
2983
5342
1390
7404
2577
2624

LINK_REF300
straatnaam

P_ETM
in

E34
Zevenbergenlaan
Schoolstraat
Gasthuisstraat
N116 Kromstraat
Broechemsesteenweg
Grotehoeveweg
Lispersteenweg
N10 Provinciesteenweg
trein
Lauwerijkstraat
Boshoek
Lintsesteenweg
trein
Lintsesteenweg ‐ Ooststatiestraat
Klauwlei
Duffelsesteenweg
N1 Kon. Astridlaan
Mechelsesteenweg
Keizershoek
afrit A1
A1
N171
Keizershoek
Pierstraat
Reetsesteenweg
Boomsesteenweg
afrit A12
A12
oprit A12
Boomsesteenweg
Steenwinkelstraat
Hultslei
Steenwinkelstraat
Steenwinkelstraat
trein
N148

53260
100
420
2160
6000
3180
0
2120
14160
0
0
100
1720
0
200
4480
6380
4580
2640
3700
9860
51420
12200
3420
960
3260
5660
5140
38020

Totaal

513320

uit

in

P_7‐19
78,10%

41596
78
328
1687
4686
2484
0
1656
11059
0
0
78
1343
0
156
3499
4983
3577
2062
2890
7701
40159
9528
2671
750
2546
4420
4014
29694
0
0
6748
0
5811
5264
0
5639

8640
0
7440
6740
0
7220
0

400903
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I.3 LICHTE VRACHTWAGENS : 25.000 TUSSEN 7 EN 19 U
LINK_REF300
straatnaam
Rupelmondstraat
Lange Heihoekstraat
E17
Keizerstraat
Zandstraat
trein
Gentseweg
Middenheide
Elzestraat
Zillebeek
E34
Hazopweg
Oostlangeweg ‐ Sint‐Antoniusweg
Scheldelaan
Kruisweg
A12
Abtsdreef
Dorpsstraat
Kleine Molenweg
Kan. Van Tichelenstraat
Grote Molenstraat
Frans Hotagstraat
Waterstraat
N11
Mastenbos
N112 Kalmthoutsesteenweg
trein
Georges Spelierlaan
Lage Kaart
Ploegsebaan
N1 Bredabaan
Fortsebaan
Miksebaan
trein
A1 E19
Brechtsebaan
Zandstraat
Albertdreef
Moerstraat
Botermelklaan ‐ Kerkstraat
Gillès de Pélichylei
Missionarislei
Turnhoutsebaan
Kasteeldreef
Keerbaan

LV_ETM
in
290
20
220
0
10
0
30
40
20
90
4130
110
350
710
480
2150
0
670
140
0
0
0
230
260
0
160
0
20
20
0
200
0
0
0
2860
250
0
10
310
20
140
30
510
130
250
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LINK_REF300
LV_7‐19
78,10% straatnaam
226
E34
16
Zevenbergenlaan
172
Schoolstraat
0
Gasthuisstraat
8
N116 Kromstraat
0
Broechemsesteenweg
23
Grotehoeveweg
31
Lispersteenweg
16
N10 Provinciesteenweg
70
trein
3226
Lauwerijkstraat
86
Boshoek
273
Lintsesteenweg
555
trein
375
Lintsesteenweg ‐ Ooststatiestraat
1679
Klauwlei
0
Duffelsesteenweg
523
N1 Kon. Astridlaan
109
0
Mechelsesteenweg
0
Keizershoek
0
afrit A1
180
A1
203
N171
0
Keizershoek
125
Pierstraat
0
Reetsesteenweg
16
Boomsesteenweg
16
afrit A12
0
A12
156
oprit A12
0
Boomsesteenweg
0
Steenwinkelstraat
0
Hultslei
2234
Steenwinkelstraat
195
Steenwinkelstraat
0
8
trein
242
N148
16
109
Totaal
23
398
102
195

in

P_ETM
in

uit

5910
0
0
50
70
60
0
110
400
0
0
0
0
0
0
50
180
100
40
40
1300
3740
550
450
0
110
50
330
2660

380
0
630
180
0
280
32530

in

P_7‐19
78,10%

4616
0
0
39
55
47
0
86
312
0
0
0
0
0
0
39
141
78
31
31
1015
2921
430
351
0
86
39
258
2077
0
0
297
0
492
141
0
219
25406
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I.4 / ZWARE VRACHTWAGENS: 75.000 TUSSEN 7 EN 19 U

scenario Oosterweel Noord
ETMAAL
E19
*
E34/N48
*
A12
*
E19 vanuit Nederland
*
E34
*
E19 Brussel
*
A12
*
TOTAAL
Inkomende Vrachtwagens
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12850
3869
12860
1800
7660
2693
11540
1600
18390
1630
9680
1060
6360
820
92812

factor voor
etmaal naar
7‐19 u
81,24
10439
3143
10447
1462
6223
2188
9375
1300
14940
1324
7864
861
5167
666
75400
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Lagere capaciteit door weefzone dan in tunnel !

