De Oosterweelverbinding
bij Deurne
Op 20 november 2020 verleende de Vlaamse
Regering de omgevingsvergunning voor de
Oosterweelwerken op de rechteroever. Dit betekent
dat er in Deurne vanaf de zomer van 2021
voorbereidende werken zullen starten om tegen 2030
de Ring te verdiepen, overkappen en aan te sluiten op
nieuwe tunnels naar de haven en Linkeroever.
Wat verandert er bij Deurne?
• De Ring tussen het Albertkanaal en het knooppunt
van de Ring met de E313/E34 wordt vernieuwd.
Het bestaande Viaduct van Merksem wordt
afgebroken en vervangen door een verdiepte Ring.
• Door de Ring te verdiepen worden overkappingen
mogelijk. In eerste fase wordt het gebied rondom
het Sportpaleis overkapt. Ook aan Hof ter Loo
komt een kleinere overkapping om Borgerhout met
Deurne te verbinden
• De delen van de Ring die nog niet overkapt worden
worden aan weerszijden ingebed in een groen
bermenlandschap.
• Het Ringfietspad in Deurne krijgt via het
bermenlandschap en de overkappingen een
verlenging tot in Ekeren, zodat fietsers meer dan 5
km lang ongehinderd kunnen fietsen
• Om de verkeerschaos aan Schijnpoort te
ontwarren, komt ten zuiden van Schijnpoort een
nieuw aansluitingspunt met de snelweg. Het
zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen en
rechtstreeks aansluiten op de Bisschoppenhoflaan,
de Schijnpoortweg en de Noordersingel.
• Een fietsbrug, die ook aansluit op de nieuwe
passerelle naar Spoor Oost, zorgt voor een veilige
oversteek in alle richtingen.

Planning
Zomer 2021
Voorbereidende werken langs
de Ring om de ondergrond vrij
te maken. Nutsleidingen en
kokers worden verlegd.
Begin 2022
Start hoofdwerken, met aanleg
van een tijdelijke snelweg om
het verkeer over te laten rijden.
2024
De tijdelijke snelweg gaat
in gebruik. De afbraak van
het bestaande viaduct en de
bouw van de nieuwe Ring kan
beginnen.
2029
De nieuwe Ring is klaar, de
tijdelijke snelweg kan weer
afgebroken worden. De
afwerking begint.
2030
De werken zijn klaar.

Blijf op de hoogte
Op regelmatige tijdstippen brengen we
meer info over het verloop van de werken.
Volg de Oosterweelverbinding op Facebook
en schrijf je in op de elektronische
nieuwsbrief op oosterweelverbinding.be.
Dan blijf je steeds op de hoogte.

De nieuwe Ring aan het
Sportpaleis
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Vragen en antwoorden
webinar 26 januari 2021

Worden de eigenaars van de huizen aan
de oneven zijde van de Ten Eekhovelei
onteigend?
Voor de werken is er geen reden om de
huizen te onteigenen. Het aanbod van de stad
Antwerpen is vrijblijvend. Iedereen kan voor
zichzelf beslissen of ze op een aanbod wensen
in te gaan of niet. De stad doet dit aanbod om
nieuwe toegangen mogelijk te maken naar het
toekomstige ringpark het Schijn. De locatie van
deze nieuwe toegangen zal afhangen van de
panden die op vrijwillige basis verkregen worden.
Hoe gaat Lantis ervoor zorgen dat het geluid
van de tijdelijke snelweg wordt geweerd?
De tijdelijke snelweg krijgt geluidswering van 4
meter hoog en de toegestane snelheid wordt
verlaagd tot 70 km/uur, wat ook een positief
effect heeft op het geluidsniveau.
Zijn er schermen mogelijk zoals in
Zwijndrecht, met geluid dat naar boven toe
wordt weerkaatst?
In de eindtoestand zijn dergelijke schermen
voorzien, samen met andere geluidsmaatregelen
zoals het bermenlandschap, een
geluidsarmwegdek en absorberende panelen
aan de zijkant van de verdiepte Ring. Op de
tijdelijke snelweg is dit echter niet mogelijk.
Deze schermen zijn groter en zwaarder, ze
vereisen dus een stevigere draagconstructie
en er komen ook bijkomende werken bij kijken,
zoals het voorzien van zwaardere funderingen,
die nadien ook weer opgebroken moeten
worden. Dit zou een impact hebben op zowel de
uitvoeringstermijn als de kosten van het project.
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Hoeveel jaren zal de tijdelijke snelweg er
liggen?
De werken voor de tijdelijke snelweg starten in
2022, tegen 2024 gaat deze in gebruik. Eens
de nieuwe Ring in 2029 open kan gaan, kan
de afbraak van de tijdelijke snelweg beginnen.
Hoeveel rijstroken zijn voorzien voor de
tijdelijke ring?
De tijdelijke snelweg zal 3 rijstroken naar het
zuiden en 4 naar het noorden.
Waarom komt er geen overkapping ter
hoogte van residentie Rivierenhof aan de
brug Turnhoutsebaan?
In deze fase komt er enkel een kleine
overkapping bij Hof ter Lo, net ten noorden
van de Turnhoutsebaanbrug. In 2015 stelde
de Vlaamse Overheid een onafhankelijke
intendant aan die de opdracht kreeg om een
stappenplan voor de maximale overkapping
van de Ring te onderzoeken en op te maken.

Blijf op de hoogte

De Ring bij de
Turnhoutsebaanbrug
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Op 26 januari vond een eerste webinar plaats over de werken bij Deurne. Een opname van
deze webinar vindt u op www.oosterweelverbinding.be en onze andere kanalen. De
antwoorden op de vragen die toen zijn gesteld, leest u hieronder.

De intendant stelde hiervoor verschillende
ontwerpteams aan die concrete
projectvoorstellen moesten uitwerken voor
overkappings- en leefbaarheidsprojecten op
en langs de Ring. Dit leidde tot 33 voorstellen.
Van die 33 voorstellen, werden er 18 projecten
prioritair geselecteerd om uit te voeren. Eén
van de redenen om in deze fase geen grotere
overkapping te voorzien aan residentie
Rivierenhof is om de toekomstige plannen
voor aanpassingen aan de E313/E34 en het
knooppunt met de Ring niet te hypothekeren.
Worden alle bomen gerooid?
Binnen de werfzone zullen de bomen gerooid
moeten worden om de werken uit te kunnen
voeren. Waar het toch mogelijk is, blijven ze
behouden. Aan het einde van de werken wordt
de omgeving weer ingericht en aangeplant.
Komt er een openbaar onderzoek voor
de vergunning van de tijdelijke snelweg?
Wanneer zal dit openbaar onderzoek
doorgaan?
We plannen in de zomer de omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen voor de
tijdelijke snelweg. In dat proces zal dus in het
najaar een openbaar onderzoek plaatsvinden
over deze aanvraag die noodzakelijk is om de
definitieve en verdiepte R1 aan te leggen.
Waar komen er betoncentrales in de
werfzones voor de tijdelijke ring?
De opmaak van de werfinrichtingsplannen
is nog volop bezig en zal beschikbaar zijn
tijdens het openbaar onderzoek voor de
vergunningsaanvraag van de tijdelijke snelweg.
Dit is gepand tegen de zomer van dit jaar. In de
volgende webinar (in mei 2021) zal er hierover
meer informatie beschikbaar zijn.
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Aan welke milieunormen (lucht en geluid)
moeten die voldoen?
Aan de aannemers wordt opgelegd om de
CO2-prestatieladder van niveau 3 te halen.
Verder moeten zij ook voldoen aan geldende
milieuregelgeving (VLAREM). Daarnaast
gaan we ook met hen in overleg om te
bekijken welke bijkomende maatregelen er
genomen kunnen worden om zo duurzaam
mogelijk te werk te gaan rekening houdend
met het beschikbare budget en de timing
van de werken.Tot slot kunnen er mogelijk
bijkomende voorwaarden volgen uit de
vergunningsaanvraag voor de tijdelijke
snelweg.
Hebben de aannemers toestemming om ‘s
nachts en in weekends te werken?
Het werkregime van de aannemers is nog
niet bepaald, maar bepaalde werken zullen
’s nachts en in weekends plaatsvinden. De
voorwaarden hiervan moeten nog vastgelegd
worden en zullen we ook bekend maken.
Geluidswering, wat is het huidige Db
gehalte en uit welk materiaal is de
geluidswering samengesteld. Hoeveel Db
wordt opgenomen en niet weerkaatst door
de geluidswering.
De impact op het geluid maakt deel uit van
de monitoring die nog voor de werken wordt
opgestart. De milieueffectenrapportage legt
klassieke geluidsschermen op van 4 m.
Deze schermen zullen voorzien worden. De
materialen zijn vandaag nog niet gekend.
Zullen de voorbereidende werken (2021 2022) geluidsoverlast en woningschade
veroorzaken voor de bewoners van de Ten
Eekhovelei?
In die fase worden aan Schijnpoort enkele
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Lijkt of de tijdelijke ring voor een stuk boven
de rivier ‘t Schijn komt te liggen. Klopt dat?
De tijdelijke snelweg loopt evenwijdig met het
open gedeelte van het Schijn, en komt er niet
over behalve net ten noorden van de brug
aan het Ringfietspad, waar de rivier een bocht
richting de Ring maakt. Ook aan het ingekokerde
deel van de rivier, tussen het Sportpaleis en de
bestaande Ring, komt de snelweg er wel over.
Hoeveel rijstroken worden er toegevoegd op
de Ring?
Het aantal rijstroken verschilt van locatie tot
locatie. De verschillen tussen de bestaande
en toekomstige situatie vindt u terug op
onze website: https://lat.projectatlas.
app/oosterweelverbinding/visualisatie/
straks?map=51.230004,4.385000,11.54,0,0
Daar kan u op elke plaats kijken wat de
veranderingen zijn.
Belangrijk om mee te geven is deze ProjectAtlas
nog niet bijgewerkt is ter hoogte van de op- en
afritten van Deurne. De verbindingsweg bevindt
zich hier nog aan de oostzijde. Deze weg wordt
nog verlegd naar de westzijde, zodat het tussen
de waterzuivering en de Ring komt. Zodra de
plannen voldoende aangepast zijn, wordt dit ook
in de ProjectAtlas bijgewerkt.
Gaan jullie dan alle huizen in de omgeving
bekijken en opmeten?
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Er wordt nog in detail uitgewerkt voor welke
constructies en woningen een gedetailleerde
opmeting wenselijk is. Ook voor de monitoring
zal nog uitgetekend worden tot hoe ver deze
zal gaan.
Op welke manier worden appartementen
aan het Cogelsplein “beschut” tijdens
de werken? Wordt er iets gedaan om de
geluidsoverlast voor de mensen op de
hogere verdiepen te beperken?
De maatregelen hier zijn dezelfde als op
de andere delen van de tijdelijke snelweg,
namelijk een snelheidsbeperking van 70 km/
uur en geluidsschermen van 4 meter.
Kunnen jullie brieven in andere talen
voorzien?
Wij respecteren de taalwetgeving en
zullen dus onze brieven in het Nederlands
aanbieden. We begrijpen uiteraard dat
er anderstalige behoeften zijn maar
kijken daarvoor uit naar een mogelijke
samenwerking met de buurtwerking om ervoor
te zorgen dat onze boodschappen zo breed
als mogelijk verspreid geraken.

Blijf op de hoogte

De Ring bij de
Turnhoutsebaanbrug
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nutsleidingen verlegd en kleinere werken
uitgevoerd ter voorbereiding van de bouw van
de tijdelijke snelweg die vanaf 2021 start. De
impact van deze werken zal er vooral bestaan
uit verkeershinder. De hinder voor de omgeving
is eerder beperkt. Tegen de volgende webinar
(voorzien in mei) zullen we hierover meer
informatie kunnen geven.

Vragen en antwoorden
webinar 26 januari 2021

Als er geen plaatsbeschrijving is, hoe kan
men dan betwistingen over historische en
nieuwe schade vermijden?
Elke schademelding wordt beoordeeld en
onderzocht. Afhankelijk van de aard van de
schade, kan ook een gespecialiseerde expert
worden aangesteld door Lantis en Vanbreda Risk
& Benefits. Als eigenaar van een goed, kan u
ervoor kiezen om beroep te doen op de bijstand
van een eigen expert (te bespreken met uw
eigen makelaar/verzekeraar), welke u dan extra
kan begeleiden in het beoordelen van historische
en nieuwe schade, en in het beoordelen of
eventuele nieuwe schade een gevolg is van de
werken of niet.
Wie is die onafhankelijke partij die alles gaat
monitoren?
Dit is vandaag nog niet bekend. Het
monitoringcontract wordt openbaar aanbesteed,
zodat verschillende partijen zich kunnen
aanmelden.
Is een onafhankelijk meldpunt en
bemiddeling voorzien ingeval van klachten en
schade?
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Wordt het grondwaterpeil ook gemonitord?
Ja, het grondwater maakt ook deel uit van de
monitoring.
Zijn de meetresultaten van de monitoring
continu toegankelijk voor omwonenden?
Neen, de resultaten zullen beheerd worden
door een onafhankelijk partij die de cijfers ook
kan interpreteren. Er zal wel mogelijkheid zijn
tot inspraak op bijvoorbeeld de locaties van de
meetpunten voor de luchtkwaliteit.
Welke maatregelen zullen genomen
worden tegen sluipverkeer?
De grootste maatregel die we nemen,
is de bouw van de tijdelijke snelweg. Zo
blijft snelwegverkeer altijd mogelijk en
wordt het onderliggende wegennet niet
bijkomend belast. Daarnaast zetten we
in op alternatieven voor de auto voor
verplaatsingen de buurt, zodat iedereen die
de mogelijkheid heeft om de wagen achter te
laten een valabel alternatief krijgt. Fietsers,
voetgangers en het openbaar vervoer krijgen
de prioriteit tijdens de werken. Bestaande
fietspaden worden verbeterd en er worden
nieuwe bijgebouwd, kruispuntinrichtingen en
verkeerslichtenregelingen worden herbekeken
en aangepast. We bouwen een reeks
Park and Rides rondom Antwerpen zodat
weggebruikers meer opties om het laatste
deel van hun traject vlot over te kunnen
stappen op een duurzaam vervoermiddel
zoals de fiets, de tram, de bus … We zetten
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Als er schade zou zijn aan je huis door de
trillingen van de werken moet je dan op
voorhand een officiële plaatsbeschrijving
laten opmaken of zijn foto’s voor en na
voldoende?
Elke schademelding wordt onderzocht naar de
aard van de schade en de mogelijke oorzaak,
ongeacht of er vooraf een plaatsbeschrijving
werd opgemaakt, of vooraf foto’s werden
gemaakt. Foto’s van voor de start van de werken
kunnen bijdragen, indien deze ook met hun
datum van nemen van de foto’s kunnen worden
bewaard.

Lantis en Van Breda Risk & Benefits zullen
het schadebeheer opvolgen en erop toezien
dat het proces transparant verloopt. Mogelijke
schade zal kunnen gemeld worden via onze
website. Elk dossier zal individueel bekeken
en behandeld worden.

vooral in op permanente verbeteringen, dus op
maatrgelen die ook na de werken hun nut blijven
behouden.
Kunnen we de plannen van de tijdelijke
ringweg gedetailleerder inkijken?
Die plannen zijn voorlopig nog in opmaak. De
plannen zullen beschikbaar zijn tegen deze
zomer, eens de vergunning voor die ringweg
wordt aangevraagd. Voor die aanvraag volgt nog
een nieuwe webinar.
Zijn jullie fysiek aanwezig in de wijk waar
mensen met vragen terecht kunnen?
Voorlopig hebben we geen fysieke momenten in
de wijken gepland. We zijn wel altijd bereikbaar
per mail (info@lantis.be) en kunnen dan verder
bespreken of er persoonlijk contact nodig is.
Eens de coronamaatregelen het toelaten, zullen
er ook fysieke infomomenten mogelijk zijn.
Er is toch al een vergunning voor de tijdelijke
snelweg. Waarom dan nog eens een
vergunning aanvragen?
In onze vergunning afgeleverd op 20 november
is er inderdaad een tijdelijke snelweg voorzien.
In overleg met de aannemer verfijnen we die
plannen om de uitvoering zo optimaal mogelijk te
laten verlopen en dit veronderstelt aanpassingen
aan de oorspronkelijke omgevingsvergunning.
Daarom moet er een nieuwe vergunning
aangevraagd worden.
Is er ook de mogelijkheid om een persoonlijk
gesprek aan te vragen, om de vragen
mondeling toe te lichten ipv per mail?
Iedereen kan ons altijd bereiken via e-mail op
info@lantis.be, dan kunnen we bekijken op
welke manier we u verder kunnen helpen. Eens
de coronamaatregelen het toelaten, zullen er
ook fysieke infomomenten mogelijk zijn.
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In 2030 zijn de werken afgerond, inclusief
het Ringpark? Of start de aanleg van de
parken in 2030?
De werken voor de Oosterweelverbinding
en de overkappingen duren tot 2030. De
ontwerpteams voor de ringparken zijn
gestart en afhankelijk van de ontwerpen en
keuzes die daar gemaakt worden kan een
uitvoeringsplanning opgemaakt worden. Waar
mogelijk is een parallelle uitvoering mogelijk
zoals we vandaag ook bij de werken op
Linkeroever doen.
Wanneer wordt de vergunning voor het
verplaatsen van de Verbindingsweg
aangevraagd?
Wij plannen in februari een
terugkoppelingsmoment over de aangepaste
knoop Schijnpoort met een verschoven
verbindingsweg. Daar lichten we het verdere
proces toe. Het is onze bedoeling nog dit
jaar deze vergunningsaanvraag in te dienen.
Uiteraard stemmen we de verschillende
vergunningsaanvragen op elkaar af en
hypothekeren we de verplaatsing van deze
verbindingsweg niet.

Blijf op de hoogte

Het bermenlandschap
langs de Ring
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ook in de ProjectAltlas bijgewerkt.

Hebben jullie ook een maquette van de
nieuwe ring en de voorlopige ring die kan
rondgaan in de wijk?
Er is geen maquette op dit moment, omdat nog
niet alles van het project is vastgelegd. Zeker
wat de bovengrond betreft zal de situatie nog
wijzigen. Voor de bovengrond loopt nog het
traject met de ontwerpers van de Ringparken.
Zij maken de finale plannen op in samenspraak
met o.m. de buurt. Meer info daarover vindt u op
www.degroteverbinding.be
Vandaag kan u kan wel een goed beeld krijgen
van de Oosterweelverbinding op de ProjectAtlas
op onze website: https://lat.projectatlas.
app/oosterweelverbinding/visualisatie/
straks?map=51.230004,4.385000,11.54,0,0
Hierop kan u de bestaande toestand vergelijken
met de situatie na de werken.

Waarom wordt de A102 niet gebouwd i.p.v.
de tijdelijk nieuwe snelweg? Dan kan de
omleiding langs de A102.
De A102 is helaas geen alternatief voor
de tijdelijke snelweg langs de bestaande
Ring. De A102 moet nog verschillende
procedurele stappen doorlopen voordat het
project vergund kan worden, waardoor het
nog lang wachten is tot deze verbinding in
gebruik zo gaan. De capaciteit van de A102
zal ook onvoldoende zijn om te kunnen
compenseren voor het tijdelijke wegvallen
de Antwerpse Ring. De tijdelijke snelweg zal
over 3 rijstroken naar het zuiden en 4 naar
het noorden beschikken, diezelfde capaciteit
bij de A102 voorzien, zou een overdaad zijn.
Ook de gevolgen voor het onderliggende
wegennet zijn te groot. Doordat de op- en
afritten bij Deurne en Merksem dan niet in
gebruik zouden blijven, zou een deel van het
verkeer zich naar het onderliggende wegennet
en de andere op- en afritten van de Antwerpse
Ring. Deze wegen zijn nu al overbelast en
kunnen die extra toevloed niet verwerken. Tot
slot zou deze keuze voor ook extra verkeer
op de toeleidende snelwegen van de A102
zorgen, wat infrastructurele aanpassingen zou
vereisen. Zo zou bijvoorbeeld het knooppunt
van de Ring met de E313/E34 aangepast
moeten worden om dit verkeer te kunnen
verwerken.

Belangrijk om mee te geven, is dat ProjectAtlas
nog niet bijgewerkt is ter hoogte van de op- en
afritten van Deurne. De verbindingsweg bevindt
zich hier nog op aan de oostzijde. Deze weg
wordt nog verlegd naar de westzijde, zodat het
tussen de waterzuivering en de Ring komt. Zodra
de plannen voldoende ver zullen staan, wordt dit

Hoe diep komt de nieuwe ring?
Bij Deurne verschilt de diepte van de Ring
naargelang de locatie. Aan Schijnpoort
bijvoorbeeld zal de Ring minder diep
liggen omdat de sleuf over de aanwezige
metrokokers heen komt. De directe omgeving
wordt echter mee opgehoogd, zodat de Ring

Hebben wij recht op premies als we ingaan
op het aanbod van de stad?
Hiervoor moeten wij u doorverwijzen naar AG
Vespa die instaat voor het aanbod van de stad
Antwerpen. Indien u in aanmerking komt, zou
u een brief moeten ontvangen hebben met
contactgegevens. Als u interesse zou hebben,
dan kan u dit verder met hen bespreken.
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Hoe moet je richting Nederland van Deurne
als de oprit bij Merksem wordt afgesloten?
Tijdens de fases waarbij deze oprit afgesloten is,
zal men gebruik moeten maken van de opritten
van de Noorderlaan, bij het knoopunt Ekeren.

nog steeds ondergronds komt. Gemiddeld ligt de
Ring ongeveer 5,5m lager dan de begane grond.
Deze wordt aan het Sportpaleis en bij Hof ter
Lo overkapt en op andere plaatsen ingebed met
groene bermen met daarop geluidsschermen.
Gezien de ingrijpende werken, hebben jullie
een schatting in hoever het verkeer zowel
richting noord als zuid gehinderd wordt
tijdens de aanleg van de tijdelijke snelweg?
De werken aan de tijdelijke snelweg bevinden
zich naast de bestaande Ring. Hierdoor is de
impact op de snelweg eerder beperkt en bevindt
de hinder zich op het onderliggende wegennet.
De hinder op de snelweg zal er zijn eens de
aansluitingen van de bestaande snelweg naar de
tijdelijke uitgevoerd worden.
Hoe dicht komt de tijdelijke snelweg tegen de
bestaande huizen?
De afstand tot de huizen verschilt van locatie tot
locatie. Op de plaatsen waar de afstand het
kleinst is, schommelt dit tussen de 70 en 110
meter van de achtertuinen van deze huizen. De
exacte afstanden zullen te raadplegen zijn eens
de finale plannen klaar zijn. Dit zal deze zomer
het geval zijn, eens de vergunning voor de
tijdelijke snelweg ingediend wordt.
Wanneer starten de werken aan de tijdelijke
snelweg aan de Knoop Antwerpen-Oost en de
Turnhoutsebaan?
Naast een aantal kleinere voorbereidende
werken zullen we deze zomer starten met de
werken voor een fietstunnel onder de
Turnhoutsebaan. Deze Minder Hindermaatregel
is uitgewerkt als een definitief ingerichte tunnel
die deel uitmaakt van het Ringfietspad. De bouw
van de tijdelijke snelweg start in het begin van
2022.
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In een vroegere info werd gezegd dat de
nieuwe ring veel dieper kwam te liggen.
Het is niet meteen duidelijk naar welke
informatie u verwijst. Bij Deurne verschilt de
diepte van de Ring naargelang de locatie. Aan
Schijnpoort bijvoorbeeld zal de Ring minder
diep liggen omdat de sleuf over de aanwezige
metrokokers heen komt. De directe omgeving
wordt echter mee opgehoogd, zodat de Ring
nog steeds ondergronds komt.
Mogelijk is er verwarring met de diepte van
de zijwanden van de verdiepte Ring, deze
gaan een heel stuk dieper de grond in, tot in
de Boomse klei. Dat is de waterdichte laag in
deze regio. Dat is nodig opdat er geen water
onder de Ring bijkomt en voor wateroverlast
kan zorgen. De Ring die tussen deze wanden
komt, ligt niet op deze diepte, maar komt een
stuk hoger.
Hoe zal minder hinder en communicatie op
het terrein georganiseerd worden?
Algemene informatie communiceren we vooral
via onze online kanalen. Buurtspecifieke
informatie wordt ook aangevuld met digitale
en fysieke infomomenten en events,
bewonersbrieven en evenementen bij
belangrijke mijlpalen in het project. Samen
met de aannemers onderhandelen we verder
over de manieren waarop we de werfbeleving
voor de omgeving zullen organiseren.

Heb je nog andere vragen?
Stuur ons dan een bericht op
info@lantis.be of via het contactformulier op
www.oosterweelverbinding.be.
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