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Tijdens het openbaar onderzoek 
kan u online alle plannen 
ontdekken. Kijk op de achterkant 
van deze folder voor meer 
informatie.

Bekijk de plannen voor  
Oosterweel Rechteroever

De Grote Verbinding brengt de 
Oosterweelverbinding samen met de Ringparken 
en de Scheldebrug in één geheel, dat de komende 
jaren verder wordt uitgetekend en gebouwd. We 
verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide 
kanten van de Ring, met meer groen, minder lawaai 
en schonere lucht. 

Om deze ongeziene stadsvernieuwing in de 
volgende decennia waar te maken zijn talenten, 
handen, experten en veel enthousiasme nodig. 
Iedereen wordt dan ook warm opgeroepen om mee 
de schouders onder De Grote Verbinding te zetten.

Daarnaast moet lokaal talent zoveel mogelijk 
mee kunnen bouwen. De Grote Verbinding zal 
samen met partners als de VDAB, Constructiv 
Talentenwerf en tal van scholen, talent zoeken, 
opleiden en begeleiden naar deze historische 
bouwwerf. Ontdek alle kansen voor jobs op 
www.degroteverbinding.be/kansenvoorjobs. 

Samen maken we 
De Grote Verbinding.



De plannen voor de Oosterweelverbinding 
hebben woelige en moeilijke periodes 
gekend. Intendant Alexander D’Hooghe 
slaagde erin om alle partijen te verbinden 
en de handen in elkaar te laten slaan: van 
de Vlaamse regering over de administraties 
en de burgerbewegingen tot de bewoners 
van de wijken naast de Ring. 

Of het nu een huis, een bedrijf of 
een nieuwe brug is, elk bouwproject 
start met de juiste fundering. De 
Oosterweelverbinding is dé fundering van 
De Grote Verbinding. 

Met het indienen van de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor de 
Oosterweelverbinding staat Antwerpen 
aan de vooravond van een grootse en 
historische transformatie. 

We nodigen u dan ook graag uit om 
tijdens het openbaar onderzoek online 
alle plannen te ontdekken en in te kijken. 
Het openbaar onderzoek is een vast 
onderdeel van de vergunningsaanvraag. 
Dit kan vanaf 5 juni tot en met 4 juli 
2020. Kijk achteraan op deze folder voor 
alle praktische informatie.

Stevige fundering

Overkapping van de Ring
Ringparken
Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding 
liggen de overige plannen niet stil. In het 
najaar van 2020 starten de ontwerpteams 
om samen met u de Ringparken op en langs 
de Oosterweelverbinding uit te werken naar 
concrete plannen. 

Zo ontstaan er op de fundering nieuwe 
plekken waar het goed is om te ontspannen, te 
genieten en te leven. Plekken die de bestaande 
en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring 
verbinden.

Duurzaam en gezond
Waar er vandaag nog geen overkapping kan 
komen, verminderen slimme ingrepen het 
geluid van de Ring en verbeteren ze waar 
mogelijk de luchtkwaliteit. In de toekomst 
vormen deze ingrepen de basis voor de verdere 
overkapping van de Ring. 

Op korte termijn zorgen ze al voor meer groen 
in de omliggende wijken, nieuwe ecologische 
verbindingen tussen het groen en een betere 
waterbuffering. Het bestaande groen wordt 
toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Vlot combineren 
Bent u al één van de velen die dankzij de meer dan 500 
km veilige en comfortabele fietspaden kiest voor de fiets 
om uw dagelijkse verplaatsingen te doen? Weet dat er 
in de toekomst heel wat fietsostrades, fietsroutes en 
fietsknooppunten bijkomen.  

Misschien springt u liever op een deelfiets aan de rand 
van de stad of trekt u te voet naar uw bestemming? In 
en rond Antwerpen kan u op heel wat plaatsen makkelijk 
overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere.

Eigenlijk hoeft u niet noodzakelijk te kiezen. Kijk 
op slimnaarantwerpen.be hoe u door verschillende 
vervoersmiddelen slim te combineren, vlot en 
comfortabel op uw bestemming geraakt. Ook tijdens de 
werken aan de Oosterweelverbinding.
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Huidige  situatie Situatie na de werken

Oosterweelverbinding Rechteroever
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4R1-Noord
Een verdiepte Ring vervangt het bestaande viaduct 
van Merksem. Deze Ring gaat in tunnels onder het 
Albertkanaal, de Groenendaallaan en Schijnpoort en 
sluit aan op de nieuwe Kanaaltunnels. Tegelijkertijd 
worden de eerste delen van de nieuwe Ring overkapt, 
wat zorgt voor meer groen. De voorlopig onbedekte 
delen van de Ring worden ingekapseld in een groen 
bermenlandschap met nieuwe fi etspaden.

De Scheldetunnel
De Scheldetunnel gaat op de linkeroever onder de grond 
tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos en komt op de 
rechteroever boven aan het Noordkasteel. De tunnel is 1,8 
kilometer lang, heeft drie rijstroken in elke richting. In een 
afzonderlijke koker komt een fi etspad van 6 meter breed.

Het Oosterweelknooppunt
Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel 
komt het Oosterweelknooppunt, met op- en afritten naar 
de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt 
verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel 
met de Kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse 
Ring. Nieuwe fi etsverbindingen maken de aansluiting naar 
de haven en de stad.

Kanaaltunnels
De Kanaaltunnels verbinden het Oosterweelknooppunt 
met de Ring. De vier tunnelkokers starten ter hoogte 
van het Amerikadok en lopen onder het Albertkanaal. 
Onder de Noorderlaan splitsen ze in een noordelijke 
en zuidelijke aansluiting op de Ring.
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1. Doorsnede van de Scheldetunnel

2. Nieuwe fi etsverbindingen aan het Oosterweelknooppunt

4. Het fi etspad IJzerlaan richting fi etsbrug Albertkanaal 
na de afbraak van het viaduct van Merksem

oosterweelverbinding.be
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Wat is een openbaar onderzoek?
Tijdens het openbaar onderzoek kan u alle 
plannen inkijken en hierop reageren door een 
opmerking of een bezwaar in te dienen over 
(onderdelen van) het project. Kijk op www.
degroteverbinding.be/oosterweel voor meer 
informatie hierover. 

In de uiteindelijke vergunning kan u terugvinden 
wat er met de bezwaren is gebeurd. Bezwaren die 
weerhouden worden, kunnen als een voorwaarde 
aan de vergunning worden toegevoegd.

Praktisch

Openbaar onderzoek

Bij een afspraak gelden volgende strikte 
gezondheidsmaatregelen:
• een afspraak duurt maximaal 30 minuten;
• u komt in de mate van het mogelijke alleen 

naar de afspraak;
• neem uw afspraakbevestiging mee als 

bewijs;
• tijdens de afspraak worden de nodige 

voorzorgsmaatregelen toegepast om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan.

Wij danken u alvast voor uw begrip en 
medewerking.

Waar kan ik de plannen digitaal raadplegen?
• via het omgevingsloket,  

omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/ en 
zoek op nummer 2020034861

• via de website www.oosterweelplannen.be
• via de website van De Grote Verbinding, www.

degroteverbinding.be/oosterweel
• op afspraak via de computer bij de stad 

Antwerpen, Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 
Antwerpen, op maandag van 14u tot 18u30, op 
dinsdag en donderdag van 14u tot 17u30.  
Surf naar www.degroteverbinding.be/oosterweel voor 
het maken van een afspraak of bel naar 03 22 11 333.

Het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag loopt van 5 juni 
tot en met 4 juli 2020. Gezien de huidige coronamaatregelen, en de 
beperkingen die daaruit voortvloeien, verloopt het openbaar onderzoek 
anders dan normaal.

Informatievergadering op 10 juni 2020
De stad Antwerpen en de gemeente Beveren 
organiseren op 10 juni, om 20 uur, een digitale 
informatievergadering over de plannen voor de 
Oosterweelverbinding op rechteroever en het verloop de 
omgevingsvergunningsaanvraag. Surf naar  
www.degroteverbinding.be/oosterweel om deel te 
nemen. U moet zich op voorhand inschrijven. 
Na de informatievergadering kan u online de gegeven 
presentaties herbekijken en hierover tot 20 uur op 12 juni 
een vraag stellen via het online formulier.


