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1 INLEIDING 

 

Deze nota is opgemaakt i.h.k.v. de vervolgstudie voor het ombouwen van de A12 tot een Vlaamse 

Hoofdweg t.h.v. Aartselaar-Wilrijk.  

Tussen 29/06/2021 en 27/08/2021 heeft er een publieke raadpleging plaatsgevonden n.a.v. het 

scopingsadvies van team Mer. 

In deze nota worden alle inspraakreacties gegroepeerd in vier categorieën: 

• Buiten de scope van het onderzoek 

• Voorkeur voor een bepaald alternatief 

• Inhoudelijke aandachtspunten voor het MER-onderzoek 

• Voorstel voor bijkomend te onderzoeken alternatieven of varianten 

Per individuele inspraakreactie (waar nodig opgesplitst) wordt aangegeven hoe ermee wordt 

omgegaan in het milieuonderzoek. Alle inspraakreacties worden integraal weergegeven. Ze zijn vaak 

verspreid over de tabellen omdat ze ingedeeld zijn volgens de hierboven opgesomde categorieën. Uit 

de codes van de insprekers kan afgeleid worden welke tekstfragmenten bij elkaar horen. 

Inspraakreactie 11a is een uitgebreide nota van 17 bladzijden. Deze nota wordt in zijn geheel 

opgenomen in bijlage, waarbij enkel de tekstfragmenten waarop een concrete respons gegeven is 

door het studieteam in de tabellen zijn opgenomen.   

De eerste twee categorieën hebben geen invloed op het voorziene milieuonderzoek. De twee laatste 

categorieën in principe mogelijk wel, maar uit de tabel zal blijken dat alle inhoudelijke 

aandachtspunten in feite reeds voorzien waren, en dat op één na alle voorstellen voor bijkomende 

alternatieven en varianten niet redelijk geacht werden ofwel reeds op basis van het ontwerpend 

onderzoek in het voortraject, ofwel na een bijkomende toetsing.  
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2 CONCLUSIE 

 

Volgende suggesties werden weerhouden als bijkomende uitvoeringsvariant in het MER: 

• Variant op alternatieven 3 en 4 met een rechtstreekse op- en afrit tussen A12 en N177 net 

ten zuiden van Cleydaellaan richting Brussel i.p.v. ten zuiden van de Helststraat zoals 

momenteel in alternatief 3 en 4 is ingetekend. Hiermee wordt beoogd om minder 

barrièrewerking te hebben door minder bovengronds verkeer op de N177 t.h.v. de dorpskern 

van Aartselaar te bekomen. Dit betekent anderzijds wel dat er twee sleuven zijn in het 

tunneldak van de A12 ten zuiden van de Cleydaelaan,  waardoor er een fysieke barrière 

ontstaat in de woonkern. De voor- en nadelen van deze variant t.o.v. het basisontwerp 

worden tegen elkaar afgewogen. 

• Variant met ontwerpsnelheid 90 km/u op de A12, dit vanuit het statuut van de A12 als 

Vlaamse hoofdweg. Dit impliceert wel dat zal afgeweken moeten worden van de 

ontwerpnormen inzake weeflengtes.  

• Variant op alternatief 2 met ontwerpsnelheid 70 km/u en verlengde tunnel zodanig dat de 

dwarsverbinding t.h.v. Leugstraat kan behouden blijven. Ook in deze variant zal afgeweken 

moeten worden van de ontwerpnormen inzake weeflengtes. Voorts was reeds voorzien om 

een variant op alternatief 2 mee te nemen waarbij wel voldaan wordt aan de 

ontwerpnormen, maar de tunnel verlengd wordt en de Leugstraat opengehouden wordt 

door tussen Bist en Cleydaellaan slechts een half uitwisselingscomplex te voorzien. 

• Variant op het kruispunt aan de Atomiumlaan (ovonde of dubbel T-kruispunt) met HOV-baan 

die er centraal door loopt (halte middenin de ovonde of ten zuiden van het kruispunt).   

Onderstaande variant werd ook vaak ingesproken, maar gingen we sowieso onderzoeken in het 

vervolgtraject: 

• Variant op alternatief 3 en 4 met behoud van de positie van de sleuf zoals ingetekend, maar 
met openhouden van de dwarsverbinding t.h.v. Leugstraat. De Helststraat blijft wel 
onderbroken door de positie van de sleuf. 
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3 OVERZICHT INSPRAAKREACTIES 

3.1 BUITEN DE SCOPE VAN HET ONDERZOEK 

Naam 

inspreker 

Inspraakreactie Antwoord 

0 Het viaduct van Wilrijk laten jullie ongemoeid, dat lijkt mij 

ook het gemakkelijkst. Schaam u. 

Het projectgebied 

situeert zich op de 

A12/N177 vanaf Bist x 

Langlaarsteenweg en 

tot voorbij 

Terbekehofdreef x 

Atomiumlaan. De 

aansluitingen richting 

viaduct van Wilrijk / ring 

van Antwerpen en sleuf 

van Boom vallen 

hierbuiten. Het ontwerp 

van alle alternatieven is 

wel dusdanig dat in het 

noorden en zuiden 

aangesloten wordt op 

de bestaande wegenis, 

maar een eventuele 

herinrichting van de 

delen ten noorden (b.v. 

vervanging viaduct van 

Wilrijk door tunnel) en 

zuiden (b.v. overkapping 

van de sleuf van Boom) 

niet wordt 

gehypothekeerd. 

Binnen het project-

gebied wordt de 

volledige tunnel-

oplossing voor de A12 

wel onderzocht. Deze 

tunneloplossing mag 

latere plannen voor het 

viaduct van Wilrijk ook 

niet hypothekeren. 

1 Mochten er nog centjes over zijn, maak dan van de sleuf tot 

in Boom en van het viaduct in Wilrijk ook maar ineens een 

tunnel. Dan zijn we ineens van die miskleunen uit de jaren 

'70 en '80 vanaf. 

6 … 

1. Jullie plannen dekken enkel het traject van ‘IKEA tot 

DECATHLON’ (om het in de volksmond uit te drukken). 

Interessant, maar de inwoners van Wilrijk komen niet aan 

hun trekken. Wanneer wordt het gedrocht (ie. de geitenbrug 

die Wilrijk middendoor snijdt) afgebroken en vervangen door 

een tunnel? Dit is wel een belangrijk punt want in feite is 

jullie project vooral gericht op Aartselaar (ie vanaf 

Terbekehofdreef/Atlas Copco), Schelle, Boom …. en komt de 

volksrijke gemeente Wilrijk quasi niet aan bod (enkel het 

semi-industriele deel rond de Terbekehofdreef). 

3. Graag heel het A12 traject, ie vanaf de Jan De Voslei tot in 

de ‘put’ van Boom onder de grond en overkapseld.  

9 mijn man en ik zijn ontgoocheld dat er niet gesproken wordt 

over milieuhinder ter hoogte van Steiner School vlakbij 

Permeke kruispunt...Wij wonen daar net achter in 

appartement op 3de verd en hebben enorm lawaai hinder 

alsook last van vervuilde lucht(afzetting roet bij ramen 

poetsen) Camions donderen daar over 'autostrade' zeg 

maar; een flitser zou niet misstaan want niemand houdt zich 

aan gereduceerde snelheid, ondanks school in de buurt! Met 

open raam slapen is er niet meer bij(30 jaar geleden toen we 

het appartement kochten, was dat wel anders...triest is dat; 

Moeten we daarom dan gaan verhuizen? Is dat de enige 

oplossing? Mag hopen van niet; graag uw reactie; wat kan 

hier gebeuren? Flitspalen? Geluidsmuur? 

10 De enige echte doeltreffende oplossing is het boren van een 
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tunnel van Wilrijk tot Boom. Dan kan het viaduct in Wilrijk 

ook verdwijnen. 

29 Is er een project voorzien van en naar Wilrijk Bist 

vertrekkende van Wilrijk Valaar ? Wij moeten als voetganger 

en fietser steeds de drukke Boomse Steenweg oversteken. 

Hoe gaat de ontsluiting met R11 en Boomse Steenweg 

voorzien worden ? Is het niet beter om het hele project door 

te trekken tot voorbij Wilrijk Centrum ? 

33 Ook viaduct Wilrijk afbreken en vanaf daar volledige 

ondertunneling tot en met Aartselaar Geluidsoverlast A12 

viaduct in Wilrijk tot ver te horen. Geeft ook nieuwe 

mogelijkheden om omgeving verder te ontwikkelen. 

Openbaar vervoer, fietssnelweg, park and ride garage. 

Mooie aansluiting op overkapte ring. Daarna geluidsoverlast 

van E19 nog aanpakken en we hebben een rustiger Wilrijk 

      

34 Daarnaast lijkt het mij ook zinvol om de tunnel door te 

trekken richting Antwerpen ter vervanging van de viaduct 

die veel geluidshinder en stof veroorzaakt. 

36 Er moet al ernstig nagedacht worden om in de toekomst de 

viaduct van Wilrijk te laten verdwijnen en dus de 

‘Boomsesteenweg’ te laten aansluiten op het huidige 

project.  

10a Als gekozen wordt voor een lange tunnel zoals in variant 4, 

kan die dan later verlengd worden tot een tunnel die 

doorloopt van aan de Rupeltunnel tot aan een overkapte 

ring? Of blijft er vanuit tunnelveiligheid of verkeerstechniek 

nood aan bovengrondse delen of delen in open sleuf? In dat 

geval zijn de zones thv Decathlon tot aan Leugstraat en thv 

IKEA de aangewezen zones voor delen van de A12 in open 

lucht. 

Als er gekozen wordt voor een bijkomend fietspad in de 

middenzone, dan moet dit doorgetrokken kunnen worden 

over het hele totaalplan. 

0a Een globaal overzicht over de toekomstige plannen van A12 

en N177 viaduct van Wilrijk 

 

6 4. Ten laatste: alloceer de kosten van dit project aan degene 

die er gebruik van maken (dat doet men in de industrie ook). 

D.w.z. laat de gebruikers automobilisten van de A12 betalen 

voor dit project! M.a.w. int een tol op de A12. Mensen 

Op A12 zit reeds een 

kilometerheffing voor 

vrachtverkeer. Een 

ruimere uitrol van 

tolheffing op Vlaamse 
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betalen zonder problemen voor een nieuw project dat hen 

tijd uitspaart en efficientie garandeert. Dit wil ook zeggen 

dat de N177 dus danig moet ‘beveiligd’ worden zodat het 

geen sluipweg wordt (drastische snelheidsbeperking van 

50km/u met effectieve inning van boetes voor de 

overtreders). Misschien wel snelheidsdrempels op de N177. 

wegen valt buiten de 

scope van het project. 

Maatregelen naar 

snelheid worden 

maximaal mee 

onderzocht in project, 

maar handhaving valt 

onder de bevoegdheid 

van de politie. Een MER 

doet geen uitspraken 

over de financiering van 

een project. 

15 Omdat ik nu maar eerst inpik en de vroegere informatie niet 

heb gevolgd, heb ik de volgende vragen. Waarom wordt er 

steeds gesproken over een sleuf. Kan een brug ook geen 

uitkomst bieden zoals de A13 in de UK. De hogere niveau’s 

zijn daar voor het doorgaand verkeer en het lokale verkeer 

kan er onder door. Op regelmatige plaatsen zijn er af- en 

opritten voorzien. Ook zouden bijkomende parkeerplaatsen 

kunnen gecreëerd worden wat ten goede komt voor de 

handelaars ter plekke. Ik vraag me ook af of het leggen van 

bruggen niet minder hinder meebrengt voor de omwonende 

en vlugger gerealiseerd is dan sleufvorming. De impakt op 

het milieu qua uitstoot blijft m.i. hetzelfde bij sleuven als bij 

bruggen. Het is dan niet de sleuf van Boom die als 

uitgangspunt genomen wordt maar wel de brug van Wilrijk. 

In het voortraject werd 

de optie van een 

viaduct i.p.v. sleuven/ 

tunnels overwegen, 

maar niet wenselijk 

geacht omwille van de 

te negatieve 

milieuimpact (geluids- 

en visuele hinder, 

barrièrewerking,…). 

Een groot aantal 

insprekers wenst ten 

andere het viaduct van 

Wilrijk te vervangen 

door een tunnel en 

zeker geen bijkomend 

viaduct. 

1a - Overkapping moet de regio plaatselijk meer ademruimte 

geven, maar moet ook beter beheerd dan bijvoorbeeld 

hetzelfde deel boven de Kraaibextunnel. Hier is van de 

overkapping plaatselijk geen nut uit getrokken. Het overkapt 

gedeelte moet gemeentelijke bevoegdheid worden. 

Onderhoud en 

handhaving vallen 

buiten de scope van een 

MER. Na de keuze van 

een alternatief zal het 

onderhoud verder 

uitgeklaard worden, ook 

met andere betrokken 

stakeholders. 

1a - Idee: De doorvoer van de A12 van Brussel tot in Antwerpen 

en omgekeerd, zou moeten kunnen afsluitbaar gemaakt en 

aangeduid op verkeersborden, met als doel dat een hoop 

verkeer dat enkel een kortere weg wil in plaats van de E19, 

de A12 niet extra gaat belasten. Zo wordt de A12 een 

Los van de 

verkeerskundige 

haalbaarheid en 

wenselijkheid overstijgt 

dit voorstel het 
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toegangsweg en geen doorvoerweg. Bij problemen op de 

E19, kan dan tijdelijk de toegangsweg omgevormd tot 

doorgangsweg. Deze affichage zal men sowieso (tijdelijk) 

nodig hebben voor de werken. De huur hiervan kan omgezet 

worden in aankoop van definitief systeem (win-win). 

schaalniveau van het 

project. 

4a MOOI dat er iets ondernomen wordt aan deze drukke maar 

gevaarlijke weg. mijn vraag: kan er in de planning bekeken 

worden of motorrijders over de busbaan kunne? wettelijk 

dacht ik dat dit mogelijk was, enkel worden de 

verkeersborden nog niet aangepast. als motorrijder in een 

lange ondergrondse tunnel rijden, persoonlijk denk ik liever 

bovengronds, zij het dan met een grotere 

snelheidsbeperking. 

Dit zou een aanpassing 

inhouden van -de 

wegcode. Motorrijders 

kunnen desgewenst 

trouwens altijd de N177 

(rijvak voor 

autoverkeer) gebruiken.  

10a De voorkeur van burgerplatform Zorro gaat uit naar een 

trambaan in de middenzone. Om die positie te kunnen 

doortrekken over het hele totaalplan, moet er ook plaats 

voorzien worden voor die trambaan op delen waar de A12 in 

openlucht komt: hellingen, sleuven of gelijkgrondse delen. 

Deze keuze willen we niet pas in een latere fase realiseren 

maar gelijktijdig met de uitvoering van dit project. 

Trams hebben een grotere capaciteit en beiden meer 

comfort dan bussen. Daardoor trekken ze meer gebruikers 

aan en zijn ze beter geschikt als belangrijke as om de modal 

shift in deze regio te ondersteunen. Aansluiting op het 

tramnet in Antwerpen verhoogt de mogelijkheden voor deze 

lijn. Trams zijn meteen elektrisch. Ze hebben een smaller 

profiel en kunnen door de vaste positie op de sporen beter 

ingepast worden tussen een helling of boven een sleuf van 

de A12. In Wilrijk kan deze tramlijn gecombineerd worden 

met de tramlijn naar het UZA. 

Vermits binnen het projectgebied geen andere lijnen van het 

openbaar vervoer de N177 volgen (enkel oversteken), kan de 

trambaan een groene bedding krijgen en hoeft er geen 

wegdek voor bussen aangelegd te worden. Hierdoor kan de 

doelstelling voor ontharding en vergroening beter scoren. 

Vermits voor het uitzonderlijk transport dan toch twee 

stroken op de N177 moeten komen, zou dat moeten 

volstaan om ook hulpdiensten doorgang te verlenen. 

Het project voorziet in 

de aanleg van vrije 

busbanen, niet van een 

trambaan. Wel wordt 

ervoor gezorgd dat een 

eventuele latere 

omvorming tot 

trambaan niet wordt 

gehypothekeerd. 

10a Zorro vraagt om het mobipunt van de Kontichsesteenweg te 

verplaatsen naar de Guido Gezellestraat, zodat de OV-lijn via 

Laar (= Aartselaar centrum) kan rijden en via de Guido 

Gezellestraat en de Helststraat naar de Cleydaellaan. In de 

Het verleggen van 

buslijnen is de 

bevoegdheid van De Lijn 

en het herinrichting van 
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Helststraat kan ruimte gewonnen worden met een dubbel-

richting fietspad aan kant van de huizen en het deels 

wegnemen van wegversmallingen. Door de oversteek van 

Guido Gezellestraat naar Helststraat enkel open te stellen 

voor OV, fietsers en voetgangers kunnen deze straten beter 

bijdragen aan de modal shift. Een mobipunt met de tramlijn 

op de A12 heeft hier veel meer plaats dan thv 

Kontichsesteenweg. De oversteek thv Kontichsesteenweg 

wordt dan tevens ontlast door de verplaatsing van de OV-

lijn. 

Het nut van autoparkeerplaatsen op deze geplande 

mobipunten moet in vraag gesteld worden. De nadruk moet 

liggen op de overstap tussen twee OV-lijnen en tussen fiets 

en OV. Goede fietsparkeermogelijkheden zijn aan elke halte 

noodzakelijk en aan de mobipunten uit te breiden met bv 

fietsherstelmogelijkheid. Een belangrijke multimodale hub 

hoort thuis aan het treinstation van Boom, buiten het 

projectgebied. 

lokale wegen is de 

bevoegdheid van de 

gemeente Aartselaar. 

De mobipunten worden 

gelocaliseerd en 

ingericht volgens 

hetgeen voorzien is in 

het Routeplan 2030. 

10a Er moet een coördinatie komen tussen de heraanleg van de 

fietspaden op de N177 en een mogelijke toekomstige 

heraanleg van de fietspaden op de dwarsende wegen. Op elk 

van deze bestaande wegen is de fietsinfrastructuur voor 

verbetering vatbaar. Vooral de wijziging van een 

dubbelrichting fietspad naar twee enkelrichting-fietspaden 

(of andersom) op deze wegen zal de inrichting van de 

fietspaden op het kruispunt beïnvloeden. 

De (her)inrichting van 

fietsinfrastructuur op de 

lokale wegen is de 

bevoegdheid van het 

lokale bestuur, in dit 

geval meer concreet de 

gemeente Aartselaar. 

10a Onderzoek naar gewenste toekomstige volumes in het kader 

van de modal shift moeten bepalen of deze breedtes voor 

voet- en fietspaden nog moeten verhogen. Bijvoorbeeld in 

de bewoonde zone van Aartselaar kan er nood zijn aan extra 

breedte. Hier gebruiken mogelijk meer jongeren en zelfs 

kinderen het fietspad over korte afstand. 

Er wordt ikv het MER 

geen onderzoek 

uitgevoerd naar modal 

shift. Het ontwerp gaat 

uit van een standaard 

breedte van 1,5m voor 

voetpaden en 3m voor 

fietspaden. Dit volstaat 

om een hoog aandeel 

fietsers en voetgangers 

te kunnen verwerken. 

10a In variant 4 wordt een fietstunnel voorzien thv de Struisbeek 

tbv een toekomstige oost-west fietsroute. De positie van 

deze tunnel moet goed gecoördineerd worden met plannen 

voor deze fietsroute. Daarvoor liggen nog verschillende 

opties op tafel. Vanuit het veer van Hemiksem zal het eerste 

De fietstunnel thv de 

Struisbeek wordt zo 

optimaal mogelijk 

ingeplant, rekening 

houdend met de 

beschikbare ruimte. 
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stuk bestaande wegen door Hemiksem moeten gebruiken. 

Tussen Groenenhoek en N177 is dan een nieuwe verbinding 

nuttig, net onder de industriezone Groenenhoek door. Die 

sluit daar aan op de geplande fietstunnel onder de N177. 

Een route verder naar het oosten over de reservatiezone 

wordt in vraag gesteld, omdat die relatief weinig 

bestemmingen heeft en een groenzone verstoort. Een 

aansluiting naar Edegem kan gemaakt worden via Drie 

Eikenstraat en gaat daarom ofwel net onder Atlas Copco 

door of neemt eventueel de Atomiumlaan waardoor ook 

Neerland bediend wordt. Een aftakking naar de 

Groeningenlei kan aansluiting maken naar Kontich. Ook met 

deze opties blijft de route Cleydaellaan-Kontichsesteenweg 

een belangrijke te verbeteren fietsroute.  

Hoe de oost-west- 

fietsroute(s) op deze 

tunnel aansluiten,  valt 

buiten de scope van 

deze studie en de 

bevoegdheid van AWV. 

 

3.2 VOORKEUR VOOR EEN BEPAALD ALTERNATIEF 

Naam 

inspreker 

Inspraakreactie Antwoord 

1 In het geval van de A12 lijkt één tunnel van De Bist tot de 

Atomiumlaan me de meest leefbare oplossing. De A12 

bevindt zich op dat stuk in zeer dicht bewoond gebied en 

deelt dorpen letterlijk in twee, met veel lawaai er bovenop. 

Een lange tunnel met een doordachte invulling en ruimte 

voor de fiets en openbaar vervoer kan deze kloof hopelijk 

wat dichten.  

Wij nemen akte van de 

voorkeur die 

uitgesproken wordt 

voor een bepaald weg- 

of openbaar vervoer-

concept. In het MER 

worden alle redelijke 

alternatieven en 

varianten afgewogen en 

mede op basis van de 

conclusies van het MER 

en andere aspecten 

(kostprijs,…) zal de 

Vlaamse Regering een 

beslissing nemen over 

een voorkeurs-

alternatief.  

  

4 Ik ben in feite persoonlijk voor het vierde voorstel met een 

volledige ondertunneling. Dat klinkt voor iedereen gewoon 

als het beste, we steken alles onder de grond. Echter stel ik 

mij vragen bij de noodzakelijkheid om hier zoveel geld aan te 

geven aangezien het projectgebied geen schoonheidsprijs 

wint voor de gebouwen langs de A12/N177. De bedrijven 

langs de A12 trekken ook veel zwaar verkeer aan zoals 

vrachtwagens. Deze zullen dus ook veel gebruik maken van 

die N177 om naar de A12 te geraken. Het is geen 

woongebied en de vraag is dus of zo een mooie aanleg als in 

het vierde scenario noodzakelijk is over het gehele traject in 

deze omgeving. Daarom is alternatief 2 volgens mij in deze 

omgeving een betere optie ivm kostprijs 

6 2. Tram onder of boven de grond? Oplossing: bus boven de 

grond en op de huidige N177 aub! Mijn (lieve) echtgenote 

(een dame op middelbare leeftijd) merkte op dat een tram in 
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het midden (onder of boven de grond) helemaal niet hoeft. 

Laat het middenstuk gewoon groen en gebruik het als 

wandeldreef, stukje recreatiegebied en een fietspad. De 

N177 zou best een 2-baans weg blijven … maar met de 

rechte rijstrook exclusief voor een bus (met hoge 

frequentie). Waarom? Wel als dame reist ze niet graag 

‘ondergrond’ en zeker niet op een winterse avond. Je moet 

dan door tunnelletjes, trappenzaaltjes, enz om tot de uitgang 

te komen. Waarom niet gewoon een heel frequente bus op 

de zijbaan. ie op de N177. Hoe zullen de bussen er van 

binnen 10 jaar uitzien? Waarschijnlijk zonder chauffeur 

(zoals nu reeds op de campus van Louvain La Neuve) en op 

waterstof (hopelijk). Dan kan je die bussen (of ook wel pods 

genoemd) met zeer hoge frequentie (bv om de 10min) op de 

N177 op een ‘dedicated’ baanva k laten rijden. De 

busgebruikers zitten dan over het ganse traject boven de 

grond en ‘genieten’ van de omgeving en het daglicht (en 

moeten niet over ‘passerellen’ of door tunnelletjes.  

3. Graag bovenop de A12 een groene omgeving met ruimte 

voor kuierende families zonder visuele- of audio 

‘verontreiniging’. Laat ons genieten van onze woonomgeving 

(minder stress door het uitblijven van stank en decibels, 

meer mogelijkheden om te sporten, te wandelen en te 

fietsen op de dreef, enz.)  

7 Mijn voorkeur gaat naar optie 3&4 de tunnel. 

8 Mijn keuze gaat heel graag naar alternatief 2. 

11 Ik ben voorstander van het ondergronds maken met behulp 

van een tunnel. Als je ziet in Antwerpen aan de Meir hoeveel 

het scheelt dat het verkeer daar onder de grond gaat qua 

drukte en veiligheid. Om dan nog niet te spreken over het 

mooie groen dat erboven gepland is met gezellige banken en 

bushaltes. Dit zou hier ook heel tof zijn. Men wil 

vergroening. Dan denk ik dat dit de ideale plaats is op dit 

grijs stuk banen te vergroenen. De hinder zal groot zijn maar 

het zal het waard zijn. De a12 is al jaren een doorn in het oog 

van de vele gemeentes waar hij doorgaat. Er zijn telkens 

kleine oplossingen gezocht die nooit de problemen opgelost 

hebben. Hopelijk wordt er nu een optie gekozen en gaat de 

uitvoering ervan snel in voegen. Openbaar vervoer boven de 

tunnel zou ideaal zijn. Meer mensen zouden hiervan gebruik 

maken op die manier omdat dit traject dan geen 

vertragingen kan oplopen. De busstroken nu zijn niet echt 

ideale oplossingen. 
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14 De moedigste optie is deze van een volledige tunnel iets wat 

men al van in den beginne had moeten doen. Creer extra 

groene zone en openbaar vervoer bovengronds.Dits is de 

enige manier om Belgie terug een groen karakter te geven. 

16 Helemaal ondertunneling 

18 Tunnel lijkt mij het best 

20 Fijn om te lezen dat er 4 tunnelvarianten worden bekeken. 

Volgens mij is optie 4 (langste overdekte tunnel) de beste 

oplossing die zowel het verkeer als de de leefkwaliteit van de 

de omliggende gemeentes het meest verbetert omwille van : 

- Minder omhoog & omlaag rijden -- vooral voor 

vrachtwagens soms een probleem om snelheid aan te 

houden op steilere tunnels (zie bv uitgangen kennedytunnel) 

wat soms tot gevaarlijke siuaties kan leiden. - deze ingreep 

maakt van de A12 nog meer een "autostrade" , pal door 

enkele gemeenten --> gaat waarschijnlijk nog meer 

lawaaihinder opleveren. Om levenskwaliteit te verbeteren, 

best ondertunnelen en (zoals voorstel 4 beschrijft) lokaal 

verkeer op het dak van de tunnel plaatsen. Gezien de 

breedte die A12/N177 momenteel innemen, komt er ook 

veel ruimte vrij om iets "anders" mee te doen. (groenzone?) 

21 Voorkeur voor de optie met 1 lange tunnel over het volledige 

traject (bij voorkeur direct ondergronds van in de bestaande 

sleuf) 

22 1 Lange tunnel en bovenop een groenstrook met fietspaden 

en bus strook met daarbij alleen plaatselijk verkeer 

23 voorkeur voor alternatief 4 om volledige A12 in Antwerpen 

tot Aartselaar volledig te ondertunnelen dit voor de 

verkeersveiligheid en gezondheid (zowel lawaai als 

ongezonde lucht). Enkel een tunnel zal de veiligheid voor de 

zwakke weggebruiker verhogen. Lichten zorgen ook niet 

voor een vlotte doorstroming van uitgaand verkeer uit 

Antwerpen 

25 Bedankt voor deze kans op inspraak. In het algemeen gaan 

wij akkoord met de gemaakte doelstellingen en keuzes. Een 

maximale ondertunneling is voordelig voor de dorpskern van 

Aartselaar en de oversteekbaarheid, hoewel ik niet denk dat 

de A12 van Boom tot Wilrijk volledig in tunnel moet gaan. 

… 

Het streefbeeld van de passage van de Grote Struisbeek in 

alternatief 4, met ecoduct en trage weg, kan ons bijzonder 
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bekoren. Een tramlijn langs de A12 kan een enorm 

potentieel hebben, onafhankelijk van spoorlijn 52. 

26 Met veel interesse heb ik naar jullie webinar gekeken. Mijn 

voorkeuren gaan uit naar alternatieven 2 en 3. Hoe meer 

groen hoe liever. De rotondes lijken me ook interessanter ipv 

kruispunten. 

27 Ben groot geworden in Aartselaar. Mijn ouders wonen er 

nog steeds (zijstraat van G. Gezellestraat) dus moet er nog 

regelmatig zijn. Alternatief 2 lijkt dan voor mijn persoonlijke 

situatie de beste optie omdat de kruispunten een pak 

veiliger worden door de ondertunneling van de A12 maar de 

N177 toch maximaal bereikbaar blijft en toegang van de 

zijstraten mogelijk blijft. Ben sowieso voorstander van 

rotondes omdat die mijn inzien vlotter verlopen en veiliger 

zijn dan kruispunten zoals in alternatief 1. Ook de oversteek 

voor voetgangers en fietsers ongeveer thv de Hoevelei is in 

Alternatief 1 en 2 beter ingetekend dan bij Alternatief 3 en 4. 

Bij Alternatief 3 en 4 lijkt er me meer verkeersdrukte te 

ontstaan in de Aartselaarse (woon)stra ten met een 

vermindering van verblijfskwaliteit daar. Omdat de N177 en 

A12 minder kan gebruikt worden voor ontsluiting in beide 

richtingen. Al zal de verblijfskwaliteit langs de N177 zelf 

wellicht het sterkste verbeteren in deze alternatieven. Zo'n 

centrale baan voor OV en fietsers is dan weer een groot 

voordeel van 3 en 4 en verhoogt zeker de veiligheid van de 

fietsers omdat je de conflicten met de parkings van alle 

handelszaken daar uitsluit. Mijn rangschikking van de 4 

alternatieven is dan ook van best naar minder goed: 2, 1, 3, 

4. 

28 Mijn voorstel is de A12 van Aartselaar tot Wilrijk te 

ondertunnelen. 

30 Beste, Ik heb de vier verschillende opties gezien en 

alternatief 4 lijkt me de beste oplossing. Een grote lange 

tunnel met fiets en openbaar vervoer centraal bovenop het 

lange tunneldak. 

31 Sitautie 4 lijkt me het beste. Volledoge tunnel met her en der 

in- en uitritten. Boven straten voor bussen en fietspaden 

voorzien. Eventueel ook voetpaden en bankjes ter afwerking 

     

32 Alternatief 4 zou de beste oplossing zijn waarbij de inwoners 

van Wilrijk en Aartselaar maximaal worden ontzien van het 

alsmaar toenemende verkeer en een vlotte doorstroming 
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van het verkeer mogelijk wordt en de A12 eindelijk een 

volwaardige autosnelweg kan worden. Alternatief 2 is de 

tweede beste oplossing voor de omwonenden maar op lange 

termijn niet doeltreffend voor het alsmaar toenemende 

verkeer. 

34 De volledige ondertunneling verdient mijn voorkeur. 

35 Tunnel zoals in Madrid en er boven groen met een fietspad. 

36 Mijn voorkeur gaat uit naar alternatief 4. De hier 

voorgestelde kruispunten (Bist en Cleydaellaan) zijn volgens 

mij veiliger dan de ronde punten in alternatief 2.  

… 

Volgens mij is het getekende kruispunt Terbekehofdreef in 

alternatieven 1 + 3 (zie ook figuur 4) de betere oplossing.   

3a De lange tunnel geniet mijn voorkeur. 

5a De volledige ondertunneling uit alternatief 3 en 4 is meer 

toekomstgericht omdat er bovengronds in het midden 

mogelijkheid is voor de sneltram. 

6a Mijn voorkeur gaat uit naar een volledige ondertunneling en 

de bovenliggende kruispunten ingericht met verkeerslichten 

en volledig conflictvrij. En niet de huidige halfslachtige 

conflictvrije inrichting waarbij voetgangers/fietsers toch nog 

samen met autoverkeer groen hebben. 

7a Mijn voorkeur gaat uit naar alternatief 4, een lange tunnel 

over het gehele projectgebied. 

8a De alternatieven 3 en 4, met in totaal bijna 10m breedte 

(2,5+2,5+4,5) ingenomen door fietspaden zijn daarom ook 

ronduit belachelijk. 

Op dit moment is geen van de 4 alternatieven voor mij 

aantrekkelijk. 

9a Mijn voorkeur gaat naar Alternatief 3 om een duidelijke 

functionele scheiding tussen A12 en N177 te bekomen met 

groen zone over zo groot mogelijke afstand.  
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3.3 AANDACHTSPUNTEN VOOR HET MER-ONDERZOEK 

Naam 

inspreker 

Inspraakreactie Antwoord 

1 Heb zeker ook oog voor de groene gebieden die zich rondom 

nog bevinden. Het is bijna niet te geloven maar onlangs 

kwam ik langs het fietspad richting Boom tussen de Helstraat 

en de Vluchtenburgstraat een aantal distelvinken tegen. 

Maak alles aub zo conflictvrij mogelijk. Onze kinderen gaan 

vanuit Schelle met de fiets naar de middelbare school in 

Kontich. Wij laten hen omrijden via Niel en het kruispunt 

met de Pierstraat omdat dat minder gevaarlijk is dan het 

kruispunt van de Bist. Je wordt er als fietser echt voor de 

leeuwen gegooid. 

De impact van het project 

op groengebieden 

(discipline biodiversiteit) 

en op verkeersveiligheid 

(discipline mobiliteit) 

wordt onderzocht in het 

MER. 

2 Mijn eerste reactie wanneer ik de voorstellen is: hoe gaan ze 

het vlotter laten verlopen wanneer er minder rijstoken ter 

beschikking gaan zijn. Het ziet er allemaal mooier uit, maar 

veel verschil zie ik niet echt. Een tunnel geeft misschien een 

vlottere doorgang van het verkeer, maar hoeveel jaar 

ellende gaat dat niet eerst geven? 

De impact van het project 

op doorstroming, zowel in 

de exploitatie- als de 

aanlegfase, wordt 

onderzocht in het MER. 

3 Gezien het recent bericht in de krant in dat er in de 

toekomst gestreeft zal worden naar 0 verkeersslachtoffers 

en het belang van een goede leefomgeving voor iedereen, Ik 

maak mij ernstig zorgen over het feit dat alle (vracht)verkeer 

( tussen Atomiumlaan en Mc Donalds + uit Kontichse 

steenweg + uit Cleydaellaan (Schelle - Hemiksem - Wilrijk) 

dat de A12 richting Brussel op wil door een "woon" zone 

N177 moet rijden tussen "Mc Donalds en de oprit voorbij 

"KIA" . Dit veroorzaakt een te vermijden situatie ( lokale 

verkeersdrukte in een woon zone, gevaarlijke oversteek 

voetgangers - fietsers, geluidsoverlast, uitlaatgassen,...). Dit 

vraagt een creatieve oplossing: vb. extra oversteek en oprit 

"voor" het kruispunt thv Mc Donalds, andere oprit en/of 

routes voor vrachtwagens,...? Ook wat betreft de Helststraat 

moet er rekening gehouden worden met het feit dat deze 

straat zelfs niet geschikt is als "lokale ontsluitingsweg" laat 

staan als "verbindingsweg" naar de oprit A12: smalle baan, 

fietspad, GEEN voetpad ( wat een prioriteit zou moeten zijn 

voor de lokale leefbaarheid en de gevaarlijke situatie door 

toenemend fietsverkeer). Ik vertrouw op jullie 

professionaliteit , kennis en ervaring om dit probleem op 

een structurele en met een lange termijnvisie tot een goed 

einde te brengen. 

De impact van het project 

op doorstroming, 

verkeersveiligheid en -

leefbaarheid wordt 

onderzocht in het MER. 
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10 Ik volg al verschillende jaren de diverse stappen die 

genomen zijn rond de problemen van de A12 en omstreken. 

ik heb twee jaar geleden bij de gemeente Aartselaar en de 

vereniging HIW (Handel en Industrie Wilrijk) voorstellen 

ingediend samen met Iemants Staalconstructies uit 

Arendonk om de kruispunten te ondertunnelen en toch het 

verkeer via tijdelijke bruggen op de A12 niet volledig af te 

sluiten (dit type tijdelijke brug wordt ook gebruikt bij de 

werken van Oosterweel). Ik heb ook voor een fietsbrug over 

de A12/N177 in Aartselaar een voorstel ingediend, inclusief 

inplanting. Alle ontwerpen zijn nog voorhanden, doch de 

bestanden zijn te groot om te uploaden. Een volledige 

ondertunneling is, gezien de huidige verkeersdrukte, niet 

meer mogelijk. De A12 volledig afsluiten kan niet meer.  

De impact van het project 

tijdens de aanlegfase 

wordt onderzocht in het 

MER. Daarbij zijn tijdelijke 

(fiets)bruggen een 

mogelijke minder-hinder-

maatregel.  

11 Het zou heel fijn zijn dat de a12 eerst en vooral 

verkeersveilig gaat worden. Alle families die hier nodeloos 

iemand verloren hebben, zullen dit heel graag horen. Ik 

steek de a12 alle dagen over met de auto/fiets. Met de auto 

ga ik langs de straat van de Smarttoren omdat ik het 

kruispunt van de Mc Donalds wil vermijden. Met de fiets is 

het echt levensgevaarlijk om over te steken. Zelfs met de 

nieuw afgestelde lichten hebben auto’s soms groen terwijl ik 

het fietspad oversteek. Na al die jaren en vele ongevallen 

niet logisch. Al denk ik wel dat hier telkens de nodige studies 

aan vooraf gaan. 

De impact van het project 

op verkeersveiligheid 

wordt onderzocht in het 

MER. 

13 Graag had ik Boomse Steenweg met de vier gevaarlijke 

kruispunten ondertunneling gezien. Geen enkele andere 

aanpassing zal die kruispunten veiliger maken. 

Alle alternatieven gaan 

per definitie uit van een 

ondertunneling van alle 5 

de kruispunten binnen het 

projectgebied. 

24 Erg belangrijk is dat de kruispunten veilig en vlot kunnen 

worden overgestoken door de lokale bewoners. Dat zijn vaak 

schoolgaande kinderen en ouderen met de fiets. Omdat de 

kruispunten zo slecht overzienbaar zijn de automobilisten 

vaak overweldigd of zelfs angstig, waardoor ze geen oog 

meer hebben voor overstekende voetgangers en fietsers. De 

lichten moeten ook lang genoeg groen zijn om mensen in 

een keer te laten oversteken, zonder dat ze moeten wachten 

op onveilige vluchtheuvels. Ik heb ooit gezien hoe aan Atlas 

Copco een oudere dame met een fiets vanaf een 

vluchtheuvel werd gemaaid door een te snel rijdende 

vrachtwagen. 

De impact van het project 

op verkeersveiligheid en 

oversteekbaarheid wordt 

onderzocht in het MER. 

25 Bedankt voor deze kans op inspraak. In het algemeen gaan De impact van het project 



14265-DOC-A-V-014-C – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: ANTWOORDENNOTA INSPRAAKREACTIES PUBLIEKE RAADPLEDING 29/06/2021 T.E.M. 

27/08/2021 N.A.V. SCOPINGSADVIES   

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 17 

wij akkoord met de gemaakte doelstellingen en keuzes. Een 

maximale ondertunneling is voordelig voor de dorpskern van 

Aartselaar en de oversteekbaarheid, hoewel ik niet denk dat 

de A12 van Boom tot Wilrijk volledig in tunnel moet gaan. Bij 

de uitvoering met rotondes lijkt me de fietspadkruising 

moeilijker. Het centrale fietspad kan nuttig en aangenaam 

zijn als de omgeving de allure heeft van een groene dreef, 

hoewel er geen bestemmingen liggen. Fietsers vermijden zo 

de kruisingen met de opritten. Het streefbeeld van de 

passage van de Grote Struisbeek in alternatief 4, met 

ecoduct en trage weg, kan ons bijzonder bekoren. Een 

tramlijn langs de A12 kan een enorm potentieel hebben, 

onafhankelijk van spoorlijn 52. Langs de A12 liggen 

bestemmingen die massaal veel volk aantrekken. Je gaat 

natuurlijk geen Ikea-meubelen halen per tram, maar veel 

mensen gaan naar de Ikea om te gaan kijken, te gaan eten 

enz. Er is de A12-shopping-site met Decathlon, SKM, San 

Marco, bowling, ga zo maar door: de N177 is een knotsgekke 

winkelstraat: maak er een aangename groene 

winkelboulevard met een tram van. Zoveel mogelijk 

autoverplaatsingen vervangen door een ritje per tram, dat is 

een waardige doelstelling! 

op modal split, 

bereikbaarheid, 

verkeersleefbaarheid en 

oversteekbaarheid wordt 

onderzocht in discipline 

mobiliteit. 

In discipline mens-ruimte 

komen de effecten op het 

functioneren van de 

baanwinkels aan bod. 

26 Ik ben dan ook benieuwd in hoe jullie daar fietsers en 

voetgangers zullen laten oversteken. Bij alternatief 3 hoop ik 

dat er toch nog extra keerlussen voorzien worden want dit is 

voor mij wel een knelpunt gezien de lange afstand die dan 

afgelegd moet worden om van de Helststraat in het centrum 

van Aartselaar te geraken. 

De impact van het project 

op verkeersveiligheid en 

bereikbaarheid 

(omrijfactoren) wordt 

onderzocht in het MER. 

30 Misschien kan dan in de toekomst gedacht worden om 

opnieuw een tram aan te leggen. Me dunkt dat in het verre 

verleden ook een tramspoor was via de oude A12. 

De potentie om (op 

termijn) terug een tram te 

voorzien op de A12/N177 

in de verschillende 

alternatieven wordt 

onderzocht in het MER, 

maar in principe mag geen 

van de alternatieven deze 

optie hypothekeren. 

30 Het meeste verkeer in het middenstrook zijn ook 

doorrijders. Toch zijn sommige bestuurders te ongeduldig en 

nemen ze de middenstrook om daarna de volgende weer af 

te slaan. Onnodig vind ik terwijl al een goed zij rijvak is, waar 

plaatselijk goed gereden kan worden. Ik ben ervan overtuigd 

dat met een lange tunnel minder ongelukken zullen zijn door 

De impact van het project 

op doorstroming en 

verkeersveiligheid wordt 

onderzocht in de discipline 

mobiliteit in het MER. De 

belevingswaarde van 

(meer) groen komt aan 
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het zig/zag gedrag van de bestuurders. Zo kan er misschien 

meer oversteekplaatsen worden voorzien voor de 

voetgangers. Nu is dit echt miserabel. Stel je voor als oudere 

dame dat je met het openbaar vervoer naar bepaalde 

winkels wilt op de A12. Levensgevaarlijk en de oudere 

mensen moeten dikwijls een hele omweg doen om ter 

plaatse te geraken. Meer groen en veiliger verkeer zou leuk 

zijn voor voetgangers en fietsers. 

bod in discipline mens-

ruimte van het MER.  

36 Met enkele bedenkingen:  

De hier voorgestelde kruispunten (Bist en Cleydaellaan) zijn 

volgens mij veiliger dan de ronde punten in alternatief 2.  

Is het weefmoment afrit A12/N177 tussen Guido 

Gezellestraat en Hoevelei (richting Antwerpen) niet te krap?   

In bijlage zit figuur 1.   

 

Hier is te zien dat, wanneer je uit de G Gezellestraat naar 

rechts gaat, je na 40 meter moet invoegen op het (snellere) 

verkeer dat van de A12 komt.  Je krijgt dan +/- 60 meter om 

in te voegen.  Na 50 meter moet het verkeer, dat de 

Hoevelei in wil, al rechts uitvoegen, waarna het slechts 50 

meter uitvoegstrook heeft  

Bus- en fietsstrook in het midden, beter maximaal 

opschuiven naar westkant.  Zo krijg je meer groen op de 

oostkant.  Voorbeeld in figuur 2.   

 

Meer bewoning aan de oostkant  

Beter dan de versnippering van het groen met de bus- en 

fietsstrook pal in het midden  

In figuur 3 een voorstel om de busbaan meer westelijk te 

De impact van het project 

(elk alternatief) op 

doorstroming (auto en 

OV) en verkeersveiligheid 

wordt onderzocht in 

discipline mobiliteit van 

het MER, het aspect 

beleving komt aan bod in 

discipline mens-ruimte 

van het MER. De effect-

beoordeling kan eventueel 

aanleiding geven tot 

infrastructurele 

aanpassingen in het 

uiteindelijk 

voorkeursontwerp. 
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leggen + een andere kruising met het fietspad aan de 

Atomiumlaan.  Zo hebben de fietsers meer zicht op de 

aankomende bussen.   

 

Mijn alternatief wordt dan wel een moeilijkheid voor 

uitzonderlijk transport richting Antwerpen … , maar ik 

vermoed dat jullie tekenaars hier wel weg mee weten 

Volgens mij is het getekende kruispunt Terbekehofdreef in 

alternatieven 1 + 3 (zie ook figuur 4) de betere oplossing.  

  

Betere ontsluiting (links én rechts) van Terbekehofdreef én 

Atomiumlaan (links én rechts) wat een verbetering is met 

huidige situatie.  

Gelet op verschillende stukken de N177 slechts 1 rijstrook 

telt (en geen busstrook)   

Komt er, met het afsluiten van de kruispunten 

Vluchtenburgstraat en Helststraat niet te veel druk op de 

kruispunten Langlaarsesteenweg en Kontichsesteenweg 

(voor het verkeer dan vanuit het centrum richting Brussel 

wil)?  

36 Wat met verkeersdoorstroming bij ongeval?  Dit wordt onderzocht in 

discipline mobiliteit 

(aspect “robuustheid 

verkeerssysteem”) van het 

MER. 
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1a Enkele voorstellen en ideeën: - Geluid en Geluidsoverlast, 

alsook sluikverkeer vermijden zijn de belangrijkste element 

na veiligheid. Beiden worden sterk gereduceerd door 

tunneling. De impact van deze elementen dienen op de 4 

alternatieven bestudeerd. 

De impact van het project 

inzake geluid en 

doorstroming (bepalend 

voor het voorkomen van 

sluipverkeer) wordt 

onderzocht in het MER. 

1a - Snelheidsverschil tussen midden en zijroute werkt in 

praktijk niet. Velen nemen dan ook deze route om sneller te 

vorderen. Sommigen steken zelfs via de busbaan iedereen 

voorbij en gaan vooraan volgas terug naar links aan de 

lichten. 

- Af- en opritten na elkaar dienen vermeden te worden, 

gezien dit een ontsnapping- en voorbijsteekroute is bij file. 

Dit ergert anderen die de regels volgen enorm (zie identieke 

mogelijkheid in Willebroek). 

De te verwachten 

verkeersstromen worden 

in het MER onderzocht 

m.b.v. microsimulaties. 

Door het verdwijnen van 

de lichtengeregelde 

kruispunten op de A12 zelf 

wordt deze zeker sneller 

dan de N177. 

1a - Verhoogde oversteekplaatsen te voorzien. Eén enkel rijvak 

bovengronds verlaagd de gemiddelde N177-snelheid. 

Alle alternatieven gaan uit 

van 1 rijstrook voor 

autoverkeer op de N177 

(afslagstroken buiten 

beschouwing gelaten). 

1a - Toekomstige tramverbinding tussen Antwerpen en Brussel 

(met plaatselijke interconnectieparkeerzones aan 

opstaphaltes) is zeer belangrijk en dient voorrang te krijgen. 

- Sneltrams met (eventueel) enkele hoofdhaltes ter hoogte 

van elke gemeente, kunnen op de middenberm in de tunnel 

worden ingevoerd. Bovengronds enkel bommeltrams (vgl. 

bommeltreinen).  

- In deze tijden van elektrificatie van vervoer, zouden trams 

ineens moeten geïntegreerd worden ! 

De potentie om (op 

termijn) terug een tram te 

voorzien op de A12/N177 

in de verschillende 

alternatieven wordt 

onderzocht in het MER, 

maar geen van de 

alternatieven mag deze 

optie hypothekeren. 

1a - Bij overkapping, zou een fietsautostrade een serieuze 

meerwaarde zijn, ingekapseld tegen verkeerslawaai.. 

In alternatief 4 is (de 

facto) centraal een 

fietssnelweg voorzien op 

de overkapping. Het 

centrale vrijliggende 

fietspad zal daar voldoen 

aan de criteria die gesteld 

worden aan een 

fietsostrade. 

1a - Grote autolokpunten zoals mediamarkt/Ikea en Decathlon 

e.a. dienen zo georganiseerd (gefaciliteerd), dat bij 

obstructie (file) deze geen sluikverkeer veroorzaken kunnen. 

De impact van het project 

op de ontsluiting van de 

baanwinkels wordt 
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- Misschien is het soms (vanwege Ikea/Atlas-

Copco/Decathlon) een alternatief, om de 

keerpunten/oversteek (kruispunten) niet aan de huidige 

oversteekplaatsen zelf te voorzien, maar wel aan de 

uitgangen zelf, soms halverwege het huidig traject tussen 

twee kruispunten. 

 

onderzocht in het MER. 

1a - Verkeerslichten dienen zoveel mogelijk vermeden. Ze zijn 

uit de tijd en zeer energie- en tijdverslindend. 

De verkeersafwikkeling 

met verkeerslichten vs 

rotondes wordt 

onderzocht in het MER. 

1a - Vanwege de grote plotse uitstroom bij shifteinden bij Atlas-

Copco, zijn lichten op de A12 uit den boze. Bij opstoppingen 

gaan werknemers snel een alternatieve sluikroute nemen 

door Aartselaar en Wilrijk. Een snelle A12-oprit en doorgang 

naar Antwerpen en Brussel dienen aldaar gegarandeerd. 

In alle alternatieven zijn er 

geen verkeerslichten op 

de A12 en wordt het 

verkeer van de 

industriezone zowel 

richting Antwerpen als 

Brussel zo snel mogelijk 

van N177 op A12 

gebracht. 

1a - Voorstel HIVA pag.47 (Struisbeek): Waarom moeten 

bedrijven voor doorgaand verkeer zichtbaar blijven?  

Aspect zichtbaarheid van 

bedrijvigheid wordt 

behandeld in discipline 

mens-ruimte (gebruiks-

functie bedrijvigheid) van 

het MER. 

1a - 4.7.3 pag 78: het gebied heeft een beperkte biologische 

waarde. Dit kan echter net door dit project veranderen, 

afhankelijk van wat men met een overkapping als doel wil 

bereiken. Een middenzone als groene buffer tussen twee 

zones zou toch het minste moeten zijn.  

- Zoals de A12 nu is, is er ’s nachts een enorme 

lichtverstoring komende van de A12 naar Aartselaar toe. 

Met goede ogen kan je soms buiten midden de nacht de 

krant lezen. Dieren hebben eveneens donkerte nodig om 

zich veilig te voelen en te kunnen rusten.  

De impact van het project 

op natuur (potentie tot 

verhogen ecologische 

waarde) wordt onderzocht 

in discipline biodiversiteit 

van het MER. 

1a - Tijdens de werken dient vervoer komende van noord of 

zuiden van het project, zoveel mogelijk gedwongen te 

worden de E19 ten nemen, om sluikverkeer te 

minimaliseren. Anders zullen vanaf de Groenenborgerlaan, 

de Doornstraat/Kleine Doornstraat/Dijkstraat/Baron Van 

Ertbornstraat/Kapellestraat/Langlaarsteenweg in twee 

De impact van het project 

tijdens de aanlegfase 

wordt onderzocht in het 

MER en de nodige minder-

hinder-maatregelen zullen 

opgelegd worden. 
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richtingen, omgevormd worden tot sluikautostrade, met 

bovendien en sowieso lange files. Hopelijk zijn jullie hier wat 

mee. 

1a In scope (p.63) wordt bij geluidsmeting geen rekening 

gehouden met de grondtemperatuur welke nochtans een 

belangrijk impact hierop heeft. 

De geluidsmetingen 

worden uitgevoerd 

conform de Vlarem-

richtlijnen. 

2a Er wordt veel gesproken over Aartselaar maar bitter weinig 

over Niel, Schelle en Hemiksem die eigenlijk allemaal maar 

één ontsluitingsweg hebben naar de A12 en bij uitbreiding 

naar gelijk waar omdat wij ingesloten zitten tussen de A12 

en het water (Rupel / Schelde). Tijdens de werken, die 

meerdere jaren gaan duren, zitten wij letterlijk opgesloten 

en krijgen een boel extra verkeer te verwerken. Wij hebben 

hiervan een voorsmaakje gekregen bij de aanlag van 

bijkomende opstelstroken op de A12. De omleiding voor het 

verkeer richting Antwerpen liep door onze dorpskernen 

waardoor je gemakkelijk 20 minuten onderweg was naar een 

buurgemeente om even een boodschap te doen of naar 

familie te gaan. Als we zelf richting Antwerpen willen tijdens 

de werk en zullen we tot aan het Schoonselhof moeten 

kunnen rijden om daar de Krijgsbaan te nemen. Qua 

ontsluiting betekent dat concreet dat er tijdens de werken 

GEEN wegwerkzaamheden of infrastructuurwerken in het 

algemeen uitgevoerd mogen worden in Niel, Schelle, 

Hemiksem en een stuk van Hoboken. Aangezien er 

verschillende verantwoordelijken zijn voor wegen in ons lang 

(gemeente / provincie / gewest) vraagt dit een goede 

coördinatie. Tijdens een webinar eind juni wed dit bevestigd 

maar meteen al de kop ingedrukt door een tussenkomst van 

de firma Gedimat, gevestigd op de Cleydaellaan. De 

coördinatie voor de in verhouding kleine werken op de 

Kontichsesteenweg was al een drama waarbij afspraken niet 

werden nagekomen. Als het al niet lukt voor werken van een 

paar km dan vrees ik dat het ijdele hoop is voor werken van 

een veel grotere omvang. Er wordt al jaren gezegd dat er 

gaat gecoördineerd worden maar in de praktijk is daar nooit 

iets van te merken. Op het webinar werd ook bevestigd dat 

de doortrekking van de N171 (afwerking banaan) eerst 

volledig afgewerkt zal worden vooraleer er begonnen wordt 

met de herinrichting van de A12 zodat het verkeer van en 

naar Boom en Niel toch al weggehouden kan worden van de 

A12 en de Rupelregio daar toch al ontsloten wordt vooraleer 

we allemaal weer terug opgesloten worden. Dit project zit 

De impact van het project 

tijdens de aanlegfase, 

onder meer op de 

leefbaarheid in Niel, 

Schelle en Hemiksem, 

wordt onderzocht in het 

MER (voor zover mogelijk, 

aangezien er uiteraard 

nog geen concreet 

faseringsplan beschikbaar 

zal zijn). Het vermijden 

van gelijktijdige werven in 

de omgeving kan vanuit 

het MER enkel aanbevolen 

worden, maar niet 

afgedwongen. De N171 zal 

eerst afgewerkt (moeten) 

worden vooraleer met de 

herinrichting van de A12 

wordt gestart. 
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echter ook nog in de studiefase. Eerst zien en dan geloven.  

2a Wat het oversteken van de A12 betreft, hebben we ook al 

een voorsmaakje gekregen. Toen mijn echtgenoot op 

intensieve zorgen lag in het UZA is er al eens "geprutst" aan 

de lichtenregeling aan de Cleydaellaan / Kontichsesteenweg. 

I.p.v. 20 minuten onderweg te zijn naar het ziekenhuis, had 

ik plots 20 minuten nodig alleen maar om de A12 te kruisen 

en was ik 40 minuten onderweg om bij hem te geraken. 

Nogmaals opgesloten tussen de A12 en het water en tussen 

allemaal agressieve bestuurders die gek werden van die 

wantoestand. Ik weet niet welke bolleboos dat bedacht had 

maar het zorgde alleen maar voor een nog groter 

verkeersinfarct en gevaarlijker toestanden. Door 

ondertunneling zou er in theorie meer groentijd komen om 

over te steken (dixit webinar) en dus een vlottere 

doorstroming maar er worden ook oversteekplaatsen 

opgeheven waardoor er meer volk op dezelfde plaats zal 

moeten oversteken en dus ook aanschuiven. Dan zal die 

extra groentijd waarschijnlijk onbestaande zijn of heel 

miniem.  

De impact van het project 

op doorstroming en 

oversteekbaarheid wordt 

onderzocht in het MER 

onder meer m.b.v. 

microsimulaties. 

2a Ik heb jarenlang in Antwerpen gewerkt en dus de lijdensweg 

van de Leien meegemaakt. Daarbij heb ik twee dingen 

opgemerkt. Het grootste deel van de ondernemingen langs 

de Leien is tijdens de werken failliet gegaan of is vertrokken. 

Toen de werken eindelijk klaar waren, heeft dit naar 

doorstroming toe niets opgeleverd. U zal dus begrijpen dat ik 

vrij sceptisch ben en vrees voor een jarenlang 

verkeersinfarct en een economisch débâcle met bijkomende 

werkloosheid. 

De Leien in Antwerpen zijn 

niet vergelijkbaar met de 

A12, aangezien in dat 

project het doorgaand 

verkeer op de Leien 

(behalve thv de opera) 

nog steeds bovengronds 

aan de kruispunten 

passeert.  

De impact van het project 

op doorstroming, zowel in 

de exploitatie- als de 

aanlegfase, wordt 

onderzocht in het MER. 

3a Beste, bedankt voor de uitgebreide webinar. De 

bedenkingen die ik persoonlijk had bij enkele vd 

alternatieven; - bewoners vd Cranelei kunnen bij het 

uitrijden vd straat momenteel enkel op de zijstrook vd A12 

richting Antwerpen. Zelf werk ik in Brussel, 's Ochtends de U-

turn maken aan het kruispunt vlakbij duurt minstens 5 

minuten. In geval van eliminatie van dit kruispunt: wordt er 

rekening gehouden dat bewoners die de andere richting 

uitmoeten wel ergens dichtbij kunnen omkeren?  

De impact van het project 

op bereikbaarheid 

(omrijfactoren) wordt 

onderzocht in het MER. In 

alle alternatieven worden 

keerlussen voorzien voor 

straten die via rechts 

in/rechts uit op de N177 

aantakken. 
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3a - De kleine tunnel begint pas voorbij de Cranelei; zorgt de 

open sleuf niet voor meer geluidsoverlast gezien er geen 

verkeerslichten meer zijn om de verkeersstroom soms even 

te doen stoppen?  

De impact van de 

verschillende 

alternatieven op geluid 

wordt onderzocht in het 

MER m.b.v. geluids-

modellering. 

5a De volledige ondertunneling uit alternatief 3 en 4 is meer 

toekomstgericht omdat er bovengronds in het midden 

mogelijkheid is voor de sneltram. Maar helaas blijkt het 

slechts voor een beperkte afstand. Na het kruispunt van 

Cleydaellaan moeten de bussen/hulpdiensten zich weer naar 

de buitenkant verplaatsen. Dit maakt het wat rommelig en 

onoverzichtelijk.  

- Op N177 slechts 1 rijstrook voor verkeer voorzien en meer 

ruimte voor fietsen (zowel in het midden als aan de 

buitenzijde) lijkt me utopisch. De bedrijven trekken eerder 

een publiek per auto aan. Ook lokaal verkeer gebeurt meer 

per auto. 2 rijstroken zijn echt wel noodzakelijk. Het minste 

ongeval met blikschade zou anders ook alle verkeer 

blokkeren.  

- Ronde punten zonder lichten gaan het heel moeilijk maken 

voor fietsers en voetgangers om over te kunnen. Gewone 

kruispunten met slimme lichten hebben minder plaats nodig 

en bieden meer veiligheid voor de fietser als ze goed 

afgesteld zijn.  

- keerlussen dragen enorm bij aan minder files voor de 

verkeerslichten en zijn m.i. heel belangrijk voor de vlotheid 

van het verkeer.  

De impact van het project 

op de doorstroming van 

zowel autoverkeer (in 

relatie tot capaciteit) als 

openbaar vervoer en 

actieve weggebruikers 

wordt onderzocht in het 

MER. 

Kruispunten met 

verkeerslichten en 

rotondes worden daarbij 

tegen elkaar afgewogen. 

Overal waar nodig en 

mogelijk worden 

keerlussen voorzien in alle 

alternatieven. 

6a Doordat het doorgaand verkeer ondergronds verloopt zullen 

de roodlicht-tijden ook veel korter kunnen zijn, maar toch 

volledig conflictvrij. Bij ronde punten lijkt me een 

conflictvrije inrichting niet mogelijk. Bij de 'banaan' in Boom 

heeft men de fietspaden ondergronds gemaakt, maar dat is 

hier niet mogelijk aangezien het autoverkeer al ondergronds 

verloopt. 

Kruispunten met 

verkeerslichten en 

rotondes worden tegen 

elkaar afgewogen in het 

MER. 

 

7a In dat geval moet het vrachtverkeer wel verplicht omgeleid 

worden over de E-19. De problemen aan de Kennedytunnel 

met het vrachtverkeer wijzen er voldoende op dat een 

tunnel in combinatie met vrachtverkeer een risicovolle 

situatie blijft opleveren, zowel op het vlak van de veiligheid 

naar andere weggebruikers als naar de infrastructuur en op 

De impact van het project 

op verkeersveiligheid 

wordt onderzocht in het 

MER. Doorgaand 

vrachtverkeer zal echter 

sowieso de tunnel(s) 
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het vlak van de vlotte doorstroming van het verkeer. gebruiken. 

8a (Ter info: Voorstel onderaan.) In het overzicht lees ik dat de 

doelstellingen van de herinrichting zijn: "voor alle 

weggebruikers de veiligheid en de doorstroming te 

verbeteren". En toch zie ik in alle 4 voorstellen maar 2 

rijvakken in de centrale as A12, en maar 1 (één!) autorijvak 

(en 1 busvak) op de buitenbanen N177. Gezien de jaren dat 

ik de A12/N177 gebruik, en de dagelijkse files en weekend-

files gezien heb, is het voor mij écht onbegrijpelijk dat de 

capaciteit nu juist verminderd zou worden. Terwijl een 

herinrichting, lang overtijd, net dé moment is om de 

capaciteit terug op peil te brengen. Doordat er op de 

centrale as A12 geen verkeerslichten meer zijn, kan ik nog 

enigzins begrijpen dat theoretisch een 2x2 opstelling 

voldoende kan zijn. Ik heb mijn twijfels. Praktijk verschilt 

vaak enorm van theorie. Maar dan hebben we het nog niet 

over de dagelijkse muur van vrachtwagens, die vaak al 1 

rijvak volledig innemen. Beter zou dus zijn om nog een 3de 

rijvak te voorzien. Op de N177 kiezen voor maar 1 

(auto)rijvak is de realiteit ontkennen. Als ik denk aan de files 

op de N177 ter hoogte van de Terbekenhofdreef en de 

Cleydaellaan richting zuid. Op de N177 ter hoogte van de 

Langlaarsteenweg, de Kontichsesteenweg en de 

Atomiumlaan richting noord. Het verkeer en de files op de 

Langlaarsteenweg, Kontichsesteenweg en Cleydaellaan om 

op de A12 of N177 te geraken of over te steken. Deze zijn op 

zich al problematisch, laat staan als er ergens een aanrijding 

zou gebeuren, of werken nodig zijn. Onlangs stond ik nog 30 

minuten in de file, omdat er vlak voor het kruispunt aan de 

Atomiumlaan maar 1 vak beschikbaar was. En dat was 

buiten de spits. Er wordt dus blijkbaar geen enkele marge 

gelaten voor bij problemen. Verder zal de N177 ook altijd als 

alternatief gebruikt worden bij problemen op de A12. Alleen 

al hiervoor zouden er 2 rijvakken op de N177 moeten 

voorzien zijn.  

Opmerkingen 

Alle alternatieven: - 1 rijvak op de N177 is te weinig - 2 

rijvakken op de A12 is amper voldoende - Wishfull thinking 

op het vlak van fietsers  

Alternatief 1: - Positief: de terugkeerlussen, die ook nog eens 

als uitwisseling dienen tussen de A12 en N177. - Negatief: 

Afrit A12 noordelijke richting ter hoogte van de Leugstraat. 

Deze komt net te laat om nog de Leugstraat te kunnen 

indraaien.  

De impact van het project 

(alle alternatieven) op 

doorstroming en 

bereikbaarheid wordt 

onderzocht in het MER, 

onder meer m.b.v. 

microsimulaties, en hieruit 

zal moeten blijken of de 

voorziene wegcapaciteit 

afdoende is.  

Maar de capaciteit op de 

A12/N177 wordt bepaald 

door de 

afwikkelingscapaciteit van 

de kruispunten, en niet 

zozeer door die van de 

wegvakken zelf. Door het 

ondergronds brengen van 

het doorgaand verkeer op 

de A12 worden de 

kruispunten sowieso sterk 

ontlast en wordt het risico 

op ongevallen op de A12 

sterk verminderd.  
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Alternatief 3 en 4: Te weinig mogelijkheden om met de 

wagen de A12 over te steken. De overblijvende kruispunten 

zijn reeds overbelast.  

8a Vergeet ook niet dat zowat alle bedrijven aan de N177 (of 

achterin) bevoorraad moeten worden. Met vrachtwagens, 

met een grote draaicirkel. Die hebben beide rijvak en de 

busbaan nodig om een terrein op en af te rijden. 

Verkeer van en naar de 

bedrijven zal (in de 

alternatieven met OV aan 

de buitenzijde) de 

busbaan kruisen en deze 

kunnen benutten om hun 

bocht te nemen. 

8a Waarom er trouwens fietspaden van 3m breed nodig zijn is 

mij ook een raadsel. Als ik 5 fietsers zie voor elke 100 

wagens, dan zal het al veel zijn. En dan nog rijdt er minstens 

1 van die 5 door het rode licht langs een (zwart) kruispunt. 

De alternatieven 3 en 4, met in totaal bijna 10m breedte 

(2,5+2,5+4,5) ingenomen door fietspaden zijn daarom ook 

ronduit belachelijk. En enkel aanvaardbaar mits een extra 

rijvak op de N177. 

Alternatief 1 & 2: De verhouding van 4 amper gebruikte 

baanvakken (2x busbaan, 2x pechstrook), ten opzichte van 6 

continu gebruikte baanvakken (2x2 A12, 2x1 N177), lijkt mij 

een verspilling van capaciteit 

Alternatief 3 & 4: De nodige capaciteit wordt niet eens 

afgedekt, maar wel enorm veel ruimte onbenut gelaten. De 

"barrièrewerking" is verschoven naar het wegverkeer, 

waardoor die de reeds drukste, meest overbevraagde 

kruispunten moeten gaan opzoeken.   

3m is de vereiste breedte 

van een 

tweerichtingsfietspad 

(fietsvademecum), dat 

vanwege de breedte van 

de A12 voorzien wordt 

aan beide zijden. Het 

verhogen van het aandeel 

fiets en OV in de modal 

split is één van de 

doelstellingen van het 

project, en hiervoor zijn 

minstens vrije busbanen 

en comfortabele 

fietspaden noodzakelijk. 

8a Verder maak ik dagelijks gebruik van de Leugstraat. Dat deze 

oversteek zou verdwijnen, betekent voor mij dagelijks 

omrijden. Vaak door Aartselaar centrum, dwars door 

woonwijken, zone 30. Of via de reeds overbevraagde 

Kontichsesteenweg en kruispunten. Of tot aan de 

Langlaarsteenweg, en grote stukken op het enkele rijvak 

N177. 

De impact van het 

verdwijnen van de 

oversteek van de 

Leugstraat in bepaalde 

alternatieven wordt 

onderzocht in het MER. 

8a Wat ik zou voorstellen: A12: Volledige ondertunneling zoals 

Alternatief 3 of 4, met meer terugkeerlussen.  

Om het openbaar vervoer toch vlot (centraal) de 

kruispunten over te helpen: verkeerslichten met detectie 

wanneer er een bus/tram aankomt. 

Het ontwerp van 

alternatieven 3 en 4 

volziet reeds overal 

keerlussen waar nodig en 

mogelijk. Lichten-

beïnvloeding door 

openbaar vervoer is een 

evidentie. 
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8a Alternatief 2: - Rotondes met fietspaden en geen 

verkeerslichten is gewoonweg vragen om frustratie. - 

Negatief: Het enige N177 rijvak verplichten de rotonde te 

volgen, ipv gewoon rechtdoor te laten gaan zoals de 

busbaan.  

Kruispunten met 

verkeerslichten en 

rotondes worden tegen 

elkaar afgewogen in het 

MER. 

9a Verkeersdrukte aan kruispunten wordt allicht nog 

bestudeerd, maar mijn indruk is dat kruispunt 

Terbekehofdreef-Atomiumlaan in ieder geval met lichten zal 

moeten geregeld blijven (wegens de hoge verkeersdrukte), 

terwijl de andere kruispunten waarschijnlijk als rotondes 

zonder lichtenregeling kunnen. 

Kruispunten met 

verkeerslichten en 

rotondes worden tegen 

elkaar afgewogen in het 

MER. 

10a De wissel tussen midden- en zijzone zal binnen dit project 

dan gebeuren thv de Langlaarsteenweg en thv de 

Atomiumlaan. In variant 4 is dit foutief ingetekend thv de 

Atomiumlaan, want daar zou de tram zich reeds voor het 

verkeerslicht tussen de auto’s moeten mengen. Variant 3 

geeft thv de Kontichsesteenweg de juiste configuratie naast 

het autoverkeer, waardoor de tram in een eigen lichtenfase 

over het kruispunt naar de zijrijbaan kan rijden terwijl het 

autoverkeer in alle richtingen voor het verkeerslicht stopt. 

De ingetekende combinatie met uitzonderlijk transport op 

de baan voor OV in de middenzone lijkt ons niet 

realiseerbaar. In geval van een trambaan moet onderzocht 

worden of de bovenleiding hoog genoeg kan hangen en of 

de palen voldoende breedte tussenin overlaten. In de 

tekeningen voor varianten 3 en 4 zijn de overgangen tussen 

midden- en zij-zone niet geschikt voor uitzonderlijk 

transport. Tevens moet onderzocht worden of het tunneldak 

het gewicht van het uitzonderlijk transport kan dragen en of 

de constructie van die tunnel niet onnodig zwaar moet 

gemaakt worden over de volle lengte om dat uitzonderlijk 

transport te kunnen dragen. 

Dit wordt meegenomen in 

het verder ontwerpend 

onderzoek. 

10a Voor de fietsersbond en burgerplatform Zorro is een 

bijkomend doorgaand fietspad in het midden geen prioriteit. 

Een brug over de voornaamste kruispunten is vanwege de 

lange aanloophellingen ongewenst. Een fietspad van 4m00 

breed zou ook een brugdek van 6m00 breed vereisen met de 

nodige schutafstand tov de railing. Een tunnel zou vereisen 

dat de A12-tunnel nog dieper wordt aangelegd. Volgens 

concept Boomsedreef zouden vier van de vijf kruispunten 

een fietsbrug moeten krijgen en dat zou veel hellingen 

opleveren. 

De impact van het project 

in alle alternatieven op 

fietsers en voetgangers 

(veiligheid, comfort, 

oversteekbaarheid, 

omrij/loopfactoren, 

interactie tussen lokaal en 

doorgaand fietsverkeer) 

wordt onderzocht in het 

MER. Waar nodig en fysiek 
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Ook bij een extra fietspad in het midden blijven fietspaden 

aan de zijkant nodig. Ook dan blijven dubbelrichting en een 

breedte van 3m00 nodig aan beide zijden, voor het comfort 

en de veiligheid van de fietsers. Voor het bereiken van de 

modal shift moeten fietsers met bestemming langsheen de 

N177 aangemoedigd worden om de fiets te nemen. Die 

bestemmingen worden enkel goed bediend met fietspaden 

aan de zijkant. Een gemengd fiets- en voetpad is niet 

aanvaardbaar. 

Datzelfde geldt voor de nood aan voetpaden. Daarvoor is 

1m50 een minimumbreedte.  

Terecht staat het verkeer voor voetgangers en fietsers dat 

de N177 oversteekt, in het dossier hoog in de 

prioriteitenlijst. Behalve veilig moeten deze verbindingen 

ook zo kort mogelijk gebeuren. Vooral in varianten 3 en 4 

worden verschillende van deze oversteken een heel eind van 

het kruispunt ingepland en soms ook verspringend 

aangelegd. Deze oplossingen voldoen niet aan de eis voor 

een zo kort mogelijke verbinding. Vermits we de 

oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers thv de 

Guido Gezellestraat belangrijk vinden, zijn de op- en afritten 

naar de A12 op die plaats in varianten 3 en 4 niet gewenst. 

In alle varianten is de opstelruimte voor overstekende 

fietsers onvoldoende. De berm tussen het fietspad en de 

rijbaan moet daarvoor verbreed worden thv de kruispunten. 

Een breedte van 4m zou bv ruimte geven aan twee fietsers 

achter elkaar en ook voor bakfietsen voldoende lengte 

voorzien. Daarnaast moet het overstekende fietspad ook 

voldoende breed zijn voor dubbel-richting fietsverkeer (ook 

als dat aan beide zijden ligt) en moet de breedte zo voorzien 

zijn dat meerdere fietsers zich naast elkaar kunnen opstellen 

om gelijktijdig te kunnen oversteken. Een totaalbreedte van 

6m moet hier overwogen worden op drukke oversteken. Het 

recent aangelegde 3e rijvak op de A12 in Aartselaar is een 

techniek die hier voor de fietsers moet worden toegepast. 

Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat wachtende 

fietsers het doorgaande fietsverkeer op de N177 niet 

hinderen. 

De conflicten tussen de fietspaden en het in- en uitrijdend 

verkeer van winkels en bedrijven moeten veiliger gemaakt 

worden door het aantal in- en uitritten maximaal samen te 

voegen ‘en’ door de zichtbaarheid te verbeteren. Niet ‘of’ 

zoals in punt 3.1.3.4 staat. De tweede strook op de N177 kan 

mogelijk kan dit leiden tot 

aanbevelingen tot 

aanpassingen aan het 

uiteindelijk 

voorkeursontwerp. 

In geen enkel alternatief 

worden fietsbruggen of -

tunnels voorzien 

over/onder de 

kruispunten; de 

fietspassages worden 

geïntegreerd in de 

gelijkgrondse kruispunten. 

In alle alternatieven, ook 

in die met een centraal 

fietspad, worden 

fietspaden voorzien aan 

de zijkanten voor het 

lokaal fietsverkeer. 

Alle voetpaden worden 

ontworpen met een 

standaard breedte van 

1,5m. 

 



14265-DOC-A-V-014-C – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: ANTWOORDENNOTA INSPRAAKREACTIES PUBLIEKE RAADPLEDING 29/06/2021 T.E.M. 

27/08/2021 N.A.V. SCOPINGSADVIES   

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 29 

daar aan één zijde aan verhelpen. Aan de andere zijde komt 

er bij voorkeur plaats op privéterrein voor wachtende auto’s 

met voldoende zicht op de fietsers (cfr IKEA). Als dat niet kan 

moet er gezocht worden naar breedte op openbaar terrein 

als wachtzone met zicht. 

10a Documentatie ivm met ecoducten waar ook wild moet 

kunnen oversteken meldt dat er een duidelijke scheiding 

moet zijn tussen het menselijke en het dierlijke verkeer om 

de dieren niet af te schrikken. Een positie verder uit elkaar is 

daarvoor beter. Die scheiding zou ook kunnen voorkomen 

dat bij overstroming van de Struisbeek het fietspad 

onbruikbaar wordt. 

De compatibiliteit van een 

fietstunnel met een 

(nabije) ecotunnel wordt 

onderzocht in discipline 

biodiversiteit van het 

MER. 

10a Een rondpunt als kruispuntoplossing lijkt ons niet 

verenigbaar met een veilige oplossing voor fietsers en 

voetgangers. Enkel een lichtengeregelde ovonde aan de 

Atomiumlaan kan voor hen veilig uitgewerkt worden. 

Kruispunten met 

verkeerslichten en 

rotondes worden tegen 

elkaar afgewogen in het 

MER. 

10a De leefbaarheid en de beeldvorming worden sterk verbeterd 

met een dubbele bomenrij over de volledige lengte van de 

A12. Daarom moet onderzocht worden welke grondopbouw 

en tunnelconstructie nodig is om voldoende grote bomen op 

het tunneldak te laten groeien. Onderzoek moet uitwijzen of 

een positie boven de tunnelwanden een te zware 

tunneldakconstructie kan vermijden of dat een plaatselijke 

ophoging voldoende grondhoogte aan de bomen kan geven 

zonder het hele tunneldak te belasten.   

De voorkeurslocatie voor een bomenrij is aan de binnenzijde 

van de N177. Deze zal onderbroken moeten worden bij de 

uitwisselingen tussen A12 en N177 en aan de kruispunten. 

Bij bovengrondse delen van de A12 wordt de A12 daardoor 

visueel gescheiden van het plaatselijke verkeer op en rond 

de N177. Bij ondergrondse delen van de A12 krijgen we 

daardoor een scheiding tussen het autoverkeer op de N177 

en een brede middenzone die als park- en wandelzone kan 

ingericht worden.  

Een bomenrij op de berm tussen het fietspad en de rijbaan 

van de N177 is niet gewenst omdat die de zichtbaarheid 

tussen afslaand autoverkeer en fietsers hindert.  

Een lage haag of andere lage beplanting op die berm kan het 

veiligheidsgevoel voor de fietsers verhogen maar moet laag 

genoeg blijven om het zicht op de fietsers niet hinderen.  

De impact van het project 

inzake belevingswaarde 

wordt onderzocht in de 

discipline mens-ruimte 

van het MER. Daarin 

worden desgevallend 

aanbevelingen gedaan 

mbt inrichting van het 

openbaar domein in het 

uiteindelijk 

voorkeursontwerp. 



14265-DOC-A-V-014-C – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: ANTWOORDENNOTA INSPRAAKREACTIES PUBLIEKE RAADPLEDING 29/06/2021 T.E.M. 

27/08/2021 N.A.V. SCOPINGSADVIES   

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 30 

Extra bomengroepen op het tunneldak in centrum Aartselaar 

kunnen bijdragen tot de gewenste parkzone. 

10a We denken dat het uitzonderlijk vervoer thuishoort op de 

N177 (zie ook bij ‘Trambaan’). Daarvoor is het wel 

noodzakelijk dat de N177 twee stroken omvat. De tweede 

strook hoeft echter niet als rijstrook ingevuld te worden. Die 

2e strook kan afwisselend gebruikt worden als in- en 

uitvoerstrook in winkelzones, als afslagstrook aan 

kruispunten of als uitwisselingsstrook naar de A12. 

In alternatieven 1 en 2 

maakt het uitzonderlijk 

vervoer gebruik van de 

N177 + bus- of pechstrook 

samen. In alternatieven 3 

en 4 wordt het 

uitzonderlijk vervoer 

voorzien op de centrale 

OV-bedding. 

11a In de reeds voorgestelde alternatieven 1 tot 4 werden 

mogelijkheden voor een centrale busbaan toegevoegd, maar 

werd dit enkel gedaan bovenop het tunneldak van 

ondertunnelde stukken A12. Er werd gesteld dat het niet 

mogelijk was deze door te trekken tussen de A12, “gezien de 

beperkte tunneldaklengtes aan de kruispunten 

Cleydaellaan/Kontichsteenweg en Terbekehofdreef/ 

Atomiumlaan”, waardoor DP 3.1 niet doorgetrokken zou 

kunnen worden. 

Echter, dit heeft serieuze implicaties naar het functioneren 

van het openbaar vervoer (OV) toe, zowel nu als in de 

toekomst. Een centrale busbaan levert immers een hoge 

commerciële snelheid op voor het OV, doordat deze tussen 

de kruispunten aan hoge snelheid kan rijden zonder menging 

van ander verkeer. Als deze op de N177 op een busbaan zou 

rijden, wordt deze enerzijds belemmerd door de lage 

snelheidslimiet van hoogstwaarschijnlijk 50 km/u over het 

hele traject, maar meer nog door het vele in- en uitvoegende 

verkeer van de vele opritten van baanwinkels over de hele 

lengte van het traject. Daarnaast wordt de busstrook ter 

hoogte van de kruispunten ook gebruikt als afslagstrook, wat 

verdere vertraging oplevert. 

Maar verder levert een centrale busbaan ook naar de 

toekomst toe een véél betere businesscase op voor een 

mogelijke vertramming. Immers, moderne tramtrajecten 

worden altijd op vrije beddingen aangelegd juist omdat 

menging met ander verkeer de commerciële snelheid fnuikt. 

Een vertramming van de busbanen aan de zijkanten van de 

N177 zal niet kunnen zonder dat deze trambaan veelvuldig 

gekruist wordt door afslaand verkeer naar de vele 

baanwinkels, en zal ook ter hoogte van de kruispunten in 

gedeeld verkeer met de afslagstroken moeten plaatsvinden. 

Daardoor zal de commerciële snelheid lager liggen dan de 

meeste tramtrajecten in de regio Antwerpen die wel op een 

In het MER worden zowel 

alternatieven onderzocht 

met een centrale busbaan 

als met busbanen aan de 

buitenzijden. De voor- en 

nadelen van beide opties, 

evenals hun potentie om 

later tot een trambaan 

omgevormd te worden, 

worden onderzocht in het 

MER.   



14265-DOC-A-V-014-C – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: ANTWOORDENNOTA INSPRAAKREACTIES PUBLIEKE RAADPLEDING 29/06/2021 T.E.M. 

27/08/2021 N.A.V. SCOPINGSADVIES   

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 31 

vrije trambaan op de middenberm kunnen rekenen, 

waardoor een vertramming de facto uitgesloten wordt. Dat is 

een niet te onderschatten implicatie naar de toekomst toe, 

gezien aanpassingen van tunnels om dat toch mogelijk te 

maken buiten proportioneel duur zijn en hoogstwaarschijnlijk 

nooit zullen gebeuren. Een van de uitgangspunten uit de 

‘aanmelding en verzoek tot scopingsadvies’ is echter dat “de 

toekomstige aanleg van een tramverbinding niet 

gehypothekeerd mag worden”, terwijl busstroken aan de 

zijkant van de N177 zoals in de reeds voorgestelde 

alternatieven daar in feite strijdig mee zijn. 

Het maken van een centrale busbaan over het hele 

projectgebied, met voorzieningen om deze later door te 

trekken naar het noorden en het zuiden, maakt dat 

bijvoorbeeld na de afbraak van het viaduct van Wilrijk een 

vertramming een zeer levensvatbare optie wordt, waarbij 

een centrale trambaan vanaf Olympiade over de hele A12 tot 

minstens Aartselaar kan lopen. Zonder centrale busbaan in 

het huidige projectgebied wordt een tram tot Aartselaar of 

verder de facto uitgesloten. Het is belangrijk dat die 

implicaties mee onderzocht worden in het MER. 

 

 

3.4 VOORSTEL VAN BIJKOMENDE ALTERNATIEVEN OF VARIANTEN 

Naam 

inspreker 

Inspraakreactie Verder meenemen? & 

Antwoord 

3 Ik maak mij ernstig zorgen over het feit dat alle 

(vracht)verkeer ( tussen Atomiumlaan en Mc Donalds + 

uit Kontichse steenweg + uit Cleydaellaan (Schelle - 

Hemiksem - Wilrijk) dat de A12 richting Brussel op wil 

door een "woon" zone N177 moet rijden tussen "Mc 

Donalds en de oprit voorbij "KIA" . Dit veroorzaakt een te 

vermijden situatie ( lokale verkeersdrukte in een woon 

zone, gevaarlijke oversteek voetgangers - fietsers, 

geluidsoverlast, uitlaatgassen,...). Dit vraagt een 

creatieve oplossing: vb. extra oversteek en oprit "voor" 

het kruispunt thv Mc Donalds, andere oprit en/of routes 

voor vrachtwagens,...? 

Ja: Het ontbreken van een 

directe op- en afrit richting 

Brussel vanaf de 

Cleydaellaan is inderdaad 

potentieel een knelpunt. 

Daarom zal een variant 

worden toegevoegd met 

directe op- en afrit, waarbij 

de voordelen (minder 

verkeer op de N177 in de 

bebouwde kom, geen 

verkeer dat moet omrijden 

via de Atomiumlaan om op 

de A12 te geraken) zullen 

worden afgewogen tegen de 

12 In de voorgestelde plannen worden de aansluitingen van 

de Atomiumlaan en Terbekehofdreef op de N177/A12 

als prioritair kruispunt aangeduid. Vervolgens zal het 
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mogelijk worden om vanuit de Atomiumlaan 

rechtstreeks de A12 op te draaien in zowel noordelijke 

als zuidelijke richting, wat nu niet het geval is. 

Tegelijkertijd zal dit niet meer rechtsreeks mogelijk zijn 

vanuit de Kontichsesteenweg in zuidelijke richting 

(alternatief 1 & 2) of in noordelijke richting (alternatief 

4). Voor alternatief 3 blijft dit mogelijk, maar slechts na 

kruising van enkele fietspaden. Bijgevolg zal er in alle 

alternatieven extra (vracht)verkeer van Atlas Copco, de 

industriezone Kontichsesteenweg (met oa B-post) en 

vanuit richting Kontich langs de Atomiumlaan rijden om 

op de A12 in te voegen. Dit terwijl de Kontichsesteenweg 

als "Lokale weg type I" in de bestaande categorisering 

staat, terwijl de Atomiumlaan een lokale ontsluiting van 

de Neerlandwijk is. Deze plannen zetten de situatie op 

zijn kop en druisen in tegen de eigen doelstellingen. De 

ontsluiting van verkeer komende uit Kontich/E19, de 

Kontichsesteenweg, de Dijkstraat en de 

bedrijventereinen hier rond dient zoals de doelstellingen 

voorschrijven maximaal via de kamstructuur te 

gebeuren, dus via de Kontichsesteenweg zelf. 

nadelen (extra barrière van 

de open sleuven van de op- 

en afrit thv bewoning).  

 

8a Trouwens, geen enkel voorstel heeft een snelle oprit 

naar de A12 richting zuid, vanop het kruispunt 

Kontichsesteenweg-Cleydaellaan. Ik zou nochtans 

denken dat dat een veelgevraagde route is. De eerste 

oprit richting zuid zie ik pas ter hoogte van de 

Leugstraat.  

12a 

 

De vraag is al gesteld geweest via andere kanalen: De 

aansluiting N177/A12 richting zuiden (Boom/Brussel) 

voor de verkeersas Kontichsesteeneg/Cleydaellaan is 

momenteel voorzien gelijkvloers ter hoogte van 

residentie Zonnewende, en mogelijk zelfs nog iets 

verder. Dit betekent dat alle verkeer een heel groot 

gedeelte parallel op N177 zal moeten rijden op de plaats 

waar N177 autoluw (woonzone) zou moeten zijn en ook 

3 verkeerslichten zal tegenkomen. De meeste chauffeurs 

gaan dit willen vermijden met als gevolg dat in het 

westen (Buerstede) de Helststraat als sluipweg zal 

gebruikt worden, en in het oosten (dorpskern Aartselaar) 

het verkeer niet naar Kontichsesteenweg zal rijden, maar 

via Guido Gezellestraat (en aanliggende straten). Ook zal 

het kruispunt Guido Gezellestraat/Helststraat door deze 

oneigenlijke stromen, wederom een probleemkruispunt 

worden. Waarom wordt een aansluiting (onder het 
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maaiveld) niet voorzien ter hoogte van Colmar? Er is 

voldoende aanloop/uitloopstrook mogelijk. En dit 

concept zou ook volledig in lijn zijn met de startprincipes 

om de aansluitingen A12/N177 zo dicht mogelijk bij de 

kruispunten te leggen. 

1a - Verschil tussen plaatselijk en doorgaand verkeer word 

gemaakt door een hoge vertragingsgraad te geven aan 

het N177-deel, waardoor doorgaand verkeer gedwongen 

word op de A12 zelf door te steken. Dit kan men 

bereiken door achter elke A12-uitgang het doorrijden na 

het kruispunt/rond punt te beletten (m.a.w verplicht 

plaatselijk verkeer), doch wel het bovengronds openbaar 

vervoer kort door te laten. 

Neen: Het gebruik van de 

A12 ten voordele van de 

N177 wordt reeds 

voldoende gestimuleerd 

door het ontbreken van 

kruispunten en hogere 

snelheid. Enkel toelaten van 

“plaatselijk verkeer” op de 

N177 is niet realistisch (niet 

te handhaven). 

1a Buszone moet doorlopend zijn en fysiek gescheiden van 

het N177-rijvak (voorrang bus), waardoor het beter is 

deze naar de binnenkant (links) van de N177-rijstrook te 

verplaatsen. 

Neen: Deze optie werd 

onderzocht in het 

voortraject (zie nota 

ontwerpend onderzoek 

14265-DOC-005) en niet 

redelijk geacht, omdat de 

busstrook dan telkens 

gekruist moet worden door 

de op- en afritten tussen de 

A12 en de N177. 

8a Beter zou dus zijn om nog een 3de rijvak te voorzien. Op 

de N177 kiezen voor maar 1 (auto)rijvak is de realiteit 

ontkennen  

N177: Indeling zoals Alternatief 1: voetpad, fietspad, 

kruispunten met lichten zoveel mogelijk behouden Maar 

de busbanen (openbaar vervoer) centraal op het 

tunneldak plaatsen en aan de buitenzijde 2x2 

volwaardige rijvakken. 

Neen: De benodigde 

rijstroken voor autoverkeer, 

vrije OV-banen en 

fietspaden moeten ingepast 

worden binnen de 

beschikbare bestaande 

wegzate. Dit impliceert dat 

er slechts ruimte is voor 2 

rijstroken op de A12 en 1 op 

de N177. Een 3de (A12) 

en/of 2de (N177) rijstrook 

zijn ruimtelijk niet inpasbaar 

(zie nota ontwerpend 

onderzoek). 

9a Als het verkeerstechnisch kan, mag de snelheid in A12 90 

km/h zijn (vlotte doorstroming zodat A12 een echt 

alternatief voor E19 wordt), terwijl N177 bedoeld is voor 

lokaal verkeer en winkelen. Op N177 zou de snelheid 

Ja: Er zal een variant 

worden onderzocht waarbij 

de A12 ontwerpsnelheid 90 

km/u krijgt. Om dit 
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daarom beter beperkt blijven tot 50 km/h om het lokaal 

verkeer rustig en veilig te laten verlopen. Wie gehaast is 

en langere afstand wil rijden zal dan eerder A12 

gebruiken. 

ruimtelijke in te passen zal 

wel afgeweken moeten 

worden van de 

ontwerpnormen inzake 

weeflengtes. 

10a Voor de woonzone in Aartselaar willen we dat het 

concept Boomsedreef wordt onderzocht. Daarbij wordt 

de oversteek van Guido Gezellestraat naar Helststraat 

afgesloten voor autoverkeer en blijft die enkel open voor 

een OV, fietsers en voetgangers. Om het autoverkeer 

tussen beide delen van Aartselaar goed te laten verlopen 

blijft het kruispunt Leugstraat-Vluchtenburg open voor 

alle verkeer. Aan de kruispunten Leugstraat-

Vluchtenburg en Kontichsesteenweg-Cleydaellaan 

worden keerlussen voorzien aan beide zijden om dat 

deel van het autoverkeer van die kruispunten en de 

conflicten met actieve weggebruikers weg te halen. Het 

doel is om de zone tussen deze twee kruispunten zo veel 

mogelijk te kunnen inrichten om de twee delen van 

Aartselaar met elkaar te verbinden. Sleufhellingen 

tussen A12 en N177 horen dan ook niet thuis in deze 

zone. De barrièrevorming, de plaatsinname, de 

lawaaihinder en de luchtvervuiling van deze hellingen 

zijn in tegenspraak met de doelstellingen in deze zone. 

Geen van de vier alternatieven voldoet aan deze 

doelstellingen omdat thv van de bewoning tussen 

Leugstraat en Guido Gezellestraat er telkens een helling 

ligt, ofwel voor de A12 tunnel, ofwel voor een afrit 

ervan. Beide zorgen ze voor luchtvervuiling en 

lawaaihinder en nemen ze de plaats in van een gewenste 

parkzone op de middenberm. Ze verkleinen ook telkens 

de oversteekbaarheid thv de Leugstraat en soms aan de 

Guido Gezellestraat. Daarom gaat onze voorkeur uit naar 

een langere tunnel van aan de Leugstraat tot aan de 

Terbekehofdreef en een korte tunnel onder de 

Langlaarsteenweg. Mogelijk verkleint dat het aantal 

mogelijke uitwisselingspunten tussen A12 en N177. We 

kennen daar graag de gevolgen van. 

Ja:  Er zullen twee varianten 

op alternatief 2 worden 

onderzocht waarbij het 

tunneldak verlengd wordt 

tot aan de Leugstraat, ofwel 

door tussen Cleydaellaan en 

Bist slechts een half 

uitwisselingscomplex te 

voorzien, ofwel door het 

verkorten van de 

weeflengtes (in afwijking op 

de ontwerpnormen). Dan 

kan mogelijk een volwaardig 

kruispunt thv 

Vluchtenburg/Leugstraat 

meegenomen worden. 

Voorts werden andere 

elementen uit het concept 

“Boomsedreef” die positief 

en technisch en ruimtelijk 

haalbaar geacht werden, 

verwerkt in één of 

meerdere van de 

voorgestelde alternatieven. 

10a De ovonde of dubbel T-kruispunt aan de Atomiumlaan 

zou in een latere fase geschikt moeten worden voor een 

trambaan die er centraal doorloopt en een tramhalte die 

ofwel middenin de ovonde ofwel ten zuiden ervan moet 

komen en bereikbaar moet zijn voor de reizigers. 

Ja: Er wordt onderzocht of 

dit kan om de door-

stromingsdoelstellingen op 

A12/N177 te halen. 

10a Voor de delen die niet in een tunnel liggen willen we een 

verschilstudie tussen toch een tunneldeel, een insleuving 

Neen: Open sleuven worden 

enkel voorzien in zones met 
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of een bovengronds deel. Een tunnel is breder dan een 

sleuf, waardoor een op- of afrit ook verder van het 

midden ligt. Een sleuf is smaller doordat er geen 

vluchtkoker nodig is, waardoor meer breedte overblijft 

op de zijkanten. Bij een sleuf zijn er enkele mogelijke 

combinaties voor een trambaan in het midden. Een 

gelijkgrondse trambaan kan symmetrisch op een 

middenwand van de sleuf liggen of in overkraging op een 

zijwand. De trambaan kan ook afwisselend op een 

overkapte helft van de sleuf liggen. Bij een bovengronds 

deel is er in het midden iets meer plaats nodig om de 

trambaan in te planten, maar daar kan mogelijk de 

pechstrook vervallen zoals in de huidige situatie. Bij een 

op- of afrit uit tunnel of sleuf moet ook onderzocht 

worden of plaatselijk de pechstrook kan vervallen. Deze 

vraagstelling moet aantonen in welke configuratie er het 

meeste plaats overblijft voor de aanleg van N177 en 

naastliggend fiets- en voetpad en voor groene bermen 

met bomen. 

hellingen en op- en afritten, 

waar intunneling niet 

mogelijk is. Elders heeft een 

sleuf geen milieukundige 

voordelen. Op basis van de 

4 alternatieven kunnen de 

milieu-effecten van 

maaiveld-, sleuf- en tunnel-

segmenten in alle 

omstandigheden 

beoordeeld worden. 

In de zones buiten tunnel is 

het niet mogelijk om het OV 

centraal te brengen zonder 

onteigeningen over lange 

afstanden (lengte 

voorsorteerstroken), terwijl 

het vermijden van omvang-

rijke onteigeningen één van 

de uitgangspunten van het 

project is.    

10a Graag merken we hierbij op dat de doorsnede van de 

sleuf in figuur 4-2 (en 8-1) veel te breed is uitgewerkt. 

Op de zijkanten hoeft er geen ruimte te zijn tussen 

vangrail en sleufwand (zoals in de snede voor de tunnel 

). Er is ook geen middenberm nodig, één midden-

vangrail met een kleine bufferzone tot de rijweg aan 

beide zijden is voldoende. De middenberm in de huidige 

sleuf in Boom is veel compacter en kan perfect 

toegepast worden, zeker met een richtsnelheid van 70 

km/u. 

Neen: fig. 4.2 en 8.1 geven 

enkel indicatief de 

bouwstenen weer. De 

correcte weergave van de 

elementen is terug te 

vinden in randvoorwaarden-

nota infra 14265-DOC-100, 

waar de halve Jersey tegen 

de wand is ingetekend. 

10a Voor een tunnel willen we dat de noodzaak aan een 

vlucht- en leidingkoker in vraag gesteld wordt. De 

vergelijking moet gemaakt worden met vluchttrappen op 

regelmatige afstanden op de zijkanten. In geval er toch 

een vlucht- en leidingkoker moet voorzien worden, moet 

gezocht worden naar de minimale breedte. Ook moet 

bekeken worden of vluchttrappen uit die vluchtkoker 

geen alternatief vormen voor enkel een uitweg aan de 

uiteinden. Als de tunnel eindigt met een helling kan die 

vluchtweg in de weg zitten voor een trambaan. Op een 

tunneldeel kan de trambaan de zijkant van de brede 

middenberm gebruiken waardoor vluchttrappen daar 

Neen: Hiermee wordt niet 

voldaan aan de huidige 

veiligheidsnormen voor 

sleuven en tunnels. 
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kunnen bovenkomen. 

10a Voor de uitwisseling tussen A12 en N177 stellen we vast 

dat het ontwerp meestal vertrekt van een snelwegmodel 

zonder N177. Daarbij krijgt de A12 op- en afritten naar 

de dwarsende wegen. Daarbij komt er telkens een afrit 

van A12 naar N177 net voor een tunnelingang en een 

oprit net na een tunneluitgang. Door de aanwezigheid 

van een doorlopende N177 kan die configuratie ook 

omgedraaid worden. Onze overtuiging is dat voor de 

langere ondertunneling in Aartselaar een oprit net voor 

de tunnelingang en een afrit net na de tunneluitgang 

zorgt voor minder bovengronds verkeer op de N177 

doorheen centrum Aartselaar. Het verkeer op de N177 

voor en na dit centrum zal dan allicht toenemen maar 

dat is minder hinderlijk voor de bewoners. We willen 

daarom dat voor elke uitwisseling tussen A12 en N177 

het effect van de omgekeerde configuratie wordt 

onderzocht. 

Het weefvak dat nu op enkele plaatsen op de A12 wordt 

voorzien kan dan mogelijk verplaatst worden naar de 

N177. Daar gebeurt het weven bovengronds en aan 50 

km/u, wat de veiligheid verhoogt. Het 2e vak dat daar 

nodig is voor het uitzonderlijk vervoer kan daar als 

weefvak gebruikt worden. 

Neen: Dit concept werd 

reeds onderzocht in het 

voortraject, is onlogisch 

vanuit de wegen-

categorisering en biedt op 

verkeerskundig en 

milieukundig vlak meer 

nadelen dan voordelen. Dit 

concept zorgt er immers 

voor dat de 

weefbewegingen op de 

N177 plaatsvinden i.p.v. op 

de A12 en in conflict komen 

met de vele 

erfontsluitingen. 

10a We kiezen voor een snelheidsregime van 70 km/u over 

de hele lengte van de A12 en 50 km/u over de hele 

lengte van de N177. Enerzijds is dat veel eenvoudiger te 

volgen en te aanvaarden door de automobilist dan een 

steeds wisselende snelheid. Anderzijds zal zowel de 

milieuhinder als het aantal ongevallen hierdoor dalen. 

Vooral de uitwisseling tussen A12 en N177 kan hierdoor 

veiliger verlopen. Aan die lagere snelheden kunnen 

invoegstroken en hellingen korter worden, waardoor er 

weer ruimte vrijkomt bovengronds die mogelijk toch een 

extra uitwisseling mogelijk maakt. Met lagere snelheden 

kunnen alle rijvakken iets smaller zijn wat samengeteld 

wat extra breedte oplevert voor de andere 

doelstellingen. 

Neen: De A12 en de N177 

zijn in het merendeel van de 

alternatieven reeds 

ontworpen aan resp. 70 en 

50 km/u, en het MER 

onderzoekt de 

milieueffecten hiervan. Het 

is niet mogelijk om het 

ruimtebeslag nog te 

verkleinen zonder in 

belangrijke mate af te 

wijken van de ontwerp-

normen.  

11a 
Kruispuntoplossingen en keerlussen zijn overgenomen uit 

alternatief 1, met verkeerslichten (VRI’s) en een 

maximaal aantal keerlussen. Als extra kruispunten is ook 

het kruispunt Helststraat/G.Gezellestraat uit alternatief 1 

Ja: Er was reeds voorzien 

om een variant op 

alternatief 3 mee te 

onderzoeken met een 
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overgenomen. In inrichtingsvariant 1 is het eveneens 

mogelijk om een volwaardig extra kruispunt toe te 

voegen voor gemotoriseerd verkeer aan de 

Vluchtenburg/Leugstraat, al is dit niet uitgewerkt omdat 

dit wellicht een negatieve impact zou geven op de 

zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer. Indien 

gewenst, kan dit in het onderzoek wel toegevoegd 

worden in alternatief 5 om de impact hiervan mee te 

kunnen berekenen. Dit zou echter evengoed in 

alternatief 3 toegevoegd kunnen worden om het effect 

hiervan te berekenen, waardoor dit niet in alternatief 5 

toegevoegd moet worden. Het lijkt echter wel waardevol 

om dit in minstens één van de alternatieven te 

onderzoeken, bij voorkeur als toevoeging in alternatief 3. 

volwaardig kruispunt thv 

Vluchtenburg/Leugstraat. 

11a 
Verder blijkt de stelling dat het dwarsprofiel uit 

alternatief 3 niet doorgetrokken kan worden tussen de 

A12 door de “beperkte tunneldaklengtes” onjuist. Na 

diepgaandere analyse blijkt dat dit gesteld wordt omdat 

er de eis is om conflictvrije kruispunten te organiseren, 

waarvoor een extra rechts-afslagstrook nodig is. Bij een 

centrale busbaan schuift de sleufbreedte ongeveer 1 

rijstrook meer naar de zijkant op, wat doorgaans geen 

probleem is omdat dit gecompenseerd wordt door het 

wegvallen van de busstrook op de N177. Echter, aan 

sommige kruispunten functioneerde deze busstrook ook 

als rechts-afslagstrook, waardoor hier nu 1 rijstrook aan 

ruimte ontbreekt. De oplossing die hiervoor impliciet 

naar voren geschoven werd, bestond er dan uit het 

tunneldak te verlengen waardoor er ruimte is voor 

rijstroken bovenop het tunneldak ter hoogte van het 

kruispunt. Alleen zou het door de beperkte weeflengtes 

tussen de kruispunten Cleydaellaan/Kontichsteenweg en 

Terbekehofdreef/ Atomiumlaan niet mogelijk zijn het 

tunneldak te verlengen, waardoor vervolgens tot de 

conclusie gekomen wordt dat het niet mogelijk is dit 

dwarsprofiel door te trekken. 

Hier is echter aan een andere oplossing voorbijgegaan 

om óók de nodige ruimte voor een rechts-afslagstrook te 

bekomen: beperkte onteigeningen ter hoogte van enkele 

kruispunten. Dit wordt zelfs expliciet genoemd in de 

uitgangspunten van het ‘aanmelding en verzoek tot 

scopingsadvies’: “Het behoud van de bestaande 

bebouwing rond de A12 wordt als randvoorwaarde 

gesteld, mogelijks met uitzondering van beperkte 

onteigeningen, bijvoorbeeld t.h.v. kruispunten.” Bij 

nadere analyse komt deze situatie slechts op 3 plaatsen 

Neen: AWV ziet “beperkte 

onteigeningen” als innames 

van enkele m² t.h.v. 

kruispunten zodat normale 

draaicirkels gehaald kunnen 

worden. Onteigeningen i.f.v. 

extra afslagstroken over 

grotere lengte (weliswaar 

slechts enkele meters 

breed) en van meerdere 

honderden m², worden NIET 

beschouwd als “beperkte 

onteigeningen”. De impact 

van deze variant op de 

aanpalende bedrijven werd 

nagegaan, waarbij volgende 

bedrijven ernstig 

belemmerd worden in hun 

functioneren en mogelijks 

volledig onteigend zouden 

moeten worden (details zie 

bijlage): 

Ixina: beide toegangen + 6 

van de 15 parkeerplaatsen 

van bedrijf getroffen, 

ernstige belemmering 

ontsluiting bedrijf als 

opstelstrook vol staat 

McDonalds: inrit zijde A12 + 

circulatie drive-thru 

getroffen, terras groten-
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voor, doordat op andere locaties wél voldoende ruimte 

op het tunneldak beschikbaar is. Het gaat daarbij om 

onteigeningen van slechts 3 meter breedte van de 

parkings of zelfs grasstroken van in totaal 5 bedrijven, 

gelegen aan 1 van de armen van 3 kruispunten. Dit 

wordt verderop nog verduidelijkt, maar het mag 

duidelijk zijn dat dit inderdaad geldt als een “beperkte 

onteigening ter hoogte van kruispunten”, waarbij het 

eveneens nergens voorvalt dat daarvoor bebouwing zou 

moeten verdwijnen. Het is in deze fase van het 

onderzoek niet acceptabel dat hiervoor de mogelijkheid 

tot creatie van een centrale busbaan reeds uitgesloten 

wordt, gezien dit mogelijk is binnen de gestelde 

randvoorwaarden. 

deels af te breken, ernstige 

belemming van de 

ontsluiting  

Garage De Linde: 1 van 2 

toegangen + ca. 28 pp 

getroffen, ernstige 

belemmering ontsluiting 

Op grond hiervan worden 

deze onteigeningen niet als 

“beperkt” beschouwd en 

wordt deze variant niet 

verder meegenomen.  

11a 
Inrichtingsvariant 1 

In deze inrichtingsvariant worden de op- en afritten ten 

zuiden van het kruispunt Helststraat/G.Gezellestraat 

voorzien in een sleuf, waarna deze een tunnel in gaan 

parallel met de tunnel van de A12, tot beide bovenkomen 

net ten zuiden van het kruispunt 

Vluchtenburg/Leugstraat. 

Het dwarsprofiel in dit alternatief volgt DP3.3, met een 

centrale busbaan te midden van de A12. Omdat de 

dwarsdoorsnedes ter hoogte van de sleuven van de 

tunnel echter meer ruimte vereisen voor keerwanden en 

afslagstroken, wordt in dit voorstel enkel ingegaan op de 

meest kritische dwarsdoorsnedes. 

Het basisdwarsprofiel ter hoogte van een tunnelmond 

verschilt van de bestaande alternatieven doordat de 

busbaan van de zijkanten van de N177 verschuift naar de 

middenberm van de A12. Het hele dwarsprofiel schuift 

als het ware met 1 rijstrook op. Er hoeft niet op ruimte 

bespaard te worden t.o.v. de voorgestelde typeprofielen 

uit de randvoorwaardennota infrastructuur of het 

ontwerpend onderzoek. Er is ruimte voor 2 rijstroken op 

de N177, en direct daarnaast begint de sleuf. In het 

midden blijft de busbaan op maaiveldniveau, omgeven 

door 2 sleuven van de A12. 

Onderstaande tabel geeft de helft van het dwarsprofiel 

weer, wat aan de andere zijde in spiegelbeeld herhaald 

wordt: … 

Totaal: 64,4m (voldoet aan maximale breedte van 64,7m) 

Van het zuiden vertrokken begint het ontwerp met een 

Neen: Het voorstel voldoet 

op meerdere aspect niet 

aan de randvoorwaarden 

(details zie bijlage): 

Alle elementen uit de 

inspraak opgeteld, komt het 

dwarsprofiel op 65,2m, niet 

64,4m, en dus breder dan 

de beschikbare ruimte van 

64,7m. 

Thv Vluchtenburgstraat 

komen N177 en A12 samen 

na het kruispunt (komende 

van Antwerpen). De 

eigenlijke  samenvoeging 

gebeurt in de helling 

hetgeen niet veilig is. In de 

nota wordt verwezen naar 

een voorbeeld in 

Rotterdam, echter dit 

betreft een afsplitsing en 

geen samenvoeging.  

Eventueel zou deze verder 

richting zuiden kunnen 

worden getrokken zodat 

deze problemen zich niet 

voordoen. Dit is echter in 

voorontwerp bekeken en 

beoordeeld als niet haalbaar 

omdat dan de afstand tot de 
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geleidelijke uitwaartse beweging van de A12. Daarna 

wordt overgegaan tot een twee aparte tunnelmonden, 

met in het midden een reservatiestrook voor een latere 

doortrekking van de bus- (of tram-)baan tot de sleuf van 

Boom. Op de N177 liggen een rijstrook en een busstrook, 

welke overgaan tot een weefstrook ter hoogte van de 

sleuf. Ter hoogte van het begin van de korte tunnel aan 

het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg slaagt de bus af naar 

een centrale busbaan, waarbij deze de afslagstrook naar 

de keerlus deelt. 

Na het uitvoegen van de op- en afritten vanaf de N177 

en het invoegen op de A12, komen ontwerpelementen 

in beeld ten behoeve van de bouwsteen ‘tunnellengte 

Aartselaar’. De weefzones voor de op- en afritten ten 

zuiden van Aartselaar beginnen daarbij reeds op een 

héél lang uitgerekte helling, zodat deze voor het verkeer 

aanzienlijk flauw aanvoelt ten opzichte van de standaard 

tunnelhellingen. Over lange afstand daalt de A12 samen 

met de weefstroken tot deze ter hoogte van het 

kruispunt Vluchtenburgstraat/Leugstraat de tunnel kan 

induiken. Voor de rijrichting naar Boom worden daarbij 

dezelfde weefafstanden als alternatief 1 voorzien, 

waardoor hier 90 km/u in principe mogelijk is. In de 

andere rijrichting worden dezelfde weefafstanden als 

alternatief 2 voorzien, wat 70 km/u impliceert. 

Vervolgens splitsen de op- en afritten ruim vóór de 

tunnelmonden, op een afstand van 230 meter voor de 

tunnelingang voor de rijrichting naar Antwerpen en 120 

meter na de tunneluitgang voor de rijrichting naar 

Boom1. Daarna duiken zowel de op- en afrit als de A12 

samen in de tunnel, maar wel met een afstreping 

ertussen. Deze oplossing werd ook toegepast in de 

recent geopende Ketheltunnel in Rotterdam, waar de 

afrit zich ook vóór de tunnelingang reeds splitst om aan 

de benodigde turbulentieafstanden te komen en in de 

tunnel geen weefbewegingen te veroorzaken. 

 

onderdoorgang aan Bist te 

kort wordt om de correcte 

diepte te halen. 

Weefstrook rijrichting 

Antwerpen tussen 

Langlaarsteenweg en 

Leugstraat is slechts 325m 

lang en dient 400m lang te 

zijn bij snelheidsregime 70 

km/h. 

Afstand puntstuk tot 

tunnelmond t.h.v. 

Leugstraat is 236m lang en 

dient 260m lang te zijn bij 

snelheidsregime 70 km/h. 

Ter hoogte van het 

kruispunt met de Guido 

Gezellestraat wordt de 

samenvoeging van het 

verkeer komende van de 

A12 en het verkeer op de 

N177 onmiddellijk gevolgd 

door een voorsorteerstrook 

rechtdoor, rechtsaf en 

linksaf. Deze complexe 

weefbeweging vindt plaats 

over een afstand van circa 

100m. Dit is onvoldoende 

om deze verschillende in- en 

uitvoegbewegingen veilig 

plaats te laten vinden. 

Lengte weefstrook tussen 

Atomiumlaan en Cleydael-

laan is slecht circa 335m en 

dient minstens 400m te zijn 

bij 70 km/h. 

Het ontwerp voorziet in 

wegenis aan 90 km/h in de 

rijrichting van Boom en aan 

70 km/h in de rijrichting van 

Antwerpen. Dit zorgt voor 

een asymmetrisch wegbeeld 

en andere ontwerpricht-
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lijnen voor tunnels en 

hellingen alsook een 

mogelijks verwarring bij de 

weggebruikers. Aldus is het 

aangeraden in beide 

richtingen een uniform 

snelheidsregime in te 

stellen. 

11a 
Inrichtingsvariant 2 

Vanuit het zuiden vertrokken vindt het eerste verschil 
plaats ten noorden van het kruispunt Bist/Langlaar-
steenweg. De A12 komt tussen dit kruispunt en de 
tunnel van Aartselaar slechts gedeeltelijk omhoog, tot 
ongeveer 40% onder maaiveldhoogte. Daardoor hoeven 
hellingen minder lang te zijn, waarbij ook de op- en 
afritten parallel een omgekeerde helling volgen als de 
A12. Hierbij wordt voldoende ruimte gewonnen om 
zowel hellingen als weefzones aan 70 km/u te voorzien 
én op tijd de tunnel in te duiken aan het kruispunt 
Vluchtenburgstraat/Leugstraat. 

Voordeel van deze variant ten opzichte van 

inrichtingsvariant 1 is dat de tunnel ter hoogte van 

Aartselaar wel over de hele lengte pechstroken aan de 

rechterzijde kan krijgen, en er daar geen sleuven meer 

nodig zijn voor de op- en afritten. Daardoor wordt de 

oversteekbaarheid bovengronds mogelijks ook groter. 

Concreet wordt vanaf het kruispunt Bist/Langlaar-

steenweg eerst een korte weefzone voorzien op de 

N177, waarna de op- en afritten afsplitsen. Deze gaan op 

een helling naar beneden, waarlangs de A12 parallel een 

helling naar boven heeft. Door de extra ruimtes voor 

redresseerstroken, keerwanden, e.d. kan hier lokaal 

geen pechstrook voorzien worden. 

Wanneer beide hellingen op elkaars niveau aankomen 

op ongeveer 40% onder het maaiveld (zoals uitgewerkt 

in dit alternatief, de optimale hoogte kan later bepaald 

worden), begint een weefzone zoals in alternatief 2 met 

voldoende lengte voor 70 km/u. Vervolgens splitsen de 

op- en afritten weer en gaat de A12 in een helling naar 

beneden en de op- en afritten naar boven. Ter hoogte 

van het kruispunt begint de tunnel voor de A12, terwijl 

op maaiveldniveau de afritten samenvoegen met de 

N177. 

Neen: Uitwisseling op halve 

hoogte is in voorontwerp 

reeds bekeken, maar de 

winst in lengte van het 

tunneldak is zeer beperkt 

(slechts een 100 tal meter), 

terwijl het kruispunt 

Vluchtenburg sowieso niet 

mee op het tunneldak 

geraakt en het project veel 

complexer wordt gemaakt 

(en dus duurder en minder 

veilig). 

Net als bij variant 1 voldoen 

de weeflengtes van 

meerdere weefstroken niet 

aan de ontwerpnormen.   
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11a Als daarentegen voor alternatief 1 gekozen wordt lijkt 

een fiets- en voetgangerstunnel sowieso noodzakelijk ter 

hoogte van het kruispunt Vluchtenburgstraat/ 

Leugstraat. Dit heeft ook een groot effect op de 

aanwezige bushaltes, of bushaltes die voorzien kunnen 

worden op de middenberm met een centrale busbaan. 

Zonder minstens een voetgangersdoorsteek kunnen 

reizigers uit de Leugstraat de halte richting Boom 

immers niet bereiken. 

Daarom werd alvast een potentiële fiets- en 

voetgangerstunnel uitgewerkt, met als doel de 

oversteekbaarheid te garanderen, alsook een variant 

met centrale busbaan toch van een halte te kunnen 

voorzien, zoals mogelijk gemaakt door dwarsprofiel 

DP3.3. 

Neen: De mogelijkheid om 

thv de Vluchtenburgstraat 

een fiets- en voetgangers-

tunnel te voorzien werd 

reeds eerder bekeken en 

niet haalbaar geacht zonder 

aanzienlijke onteigeningen 

(zie bijlage §4.2.4).  

Merk op dat er voldoende 

andere alternatieven of 

varianten worden 

meegenomen waarbij de 

fietsers t.h.v. Leugstraat of 

via een beperkte omweg 

gelijkgronds kunnen 

oversteken. 

11a Een ombouw naar tramlijn mag niet gehypothekeerd 

worden volgens de uitgangspunten, waardoor het 

belangrijk is daarvoor voorzieningen te treffen aan de 

uiteindes van de centrale busbaan uit dit voorstel. 

Eveneens dient er niet licht over gegaan te worden dat 

de ombouwmogelijkheden van de huidige alternatieven 

1 tot en met 4 zeer beperkt zijn, doordat deze de tram 

naar een bedding zouden verwijzen welke daar in feite 

niet geschikt voor is. 

Daarnaast dient ook de mogelijkheid opengehouden te 

worden om later een tramkeerlus te voorzien ter hoogte 

van Aartselaar. Het is immers vrij waarschijnlijk dat de 

mogelijkheid een tram aan te leggen vanuit Antwerpen 

na bijvoorbeeld een ondertunneling van het viaduct van 

Wilrijk, niet per se resulteert in een tramlijn helemaal tot 

in Boom, maar deze ook beperkt kan worden tot 

Aartselaar. 

 

Neen: Het voorzien van 

ruimte voor tramkeerlussen 

gaat veel verder dan het 

uitgangspunt om “een 

latere vertramming niet te 

hypothekeren”. 
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4 BIJLAGEN 

4.1 TECHNISCH NAZICHT INSPRAAKREACTIE 11A 

De volledige inspraakreactie inclusief technische plannen is terug te vinden in bijlage 4.2. 

4.1.1 ONTEIGENINGEN  

Visie AWV: Onteigeningen t.h.v. kruispunten was mogelijk voor beperkte oppervlakte zodat 

draaicirkels konden werden gehaald op een normale wijze zonder in te boeten op opstelruimte 

fietsers/voetgangers, maar niet voor het bijmaken van afslagstroken (enkele honderden m²). 

 

Navolgend een overzicht van alle percelen die deels door onteigening getroffen worden. Alle grote 

onteigeningen in onderstaand overzicht komen voort uit de aanleg van extra afslagstroken 

behorende tot alternatief 5: inrichtingsvariant 1. Bij inrichtingsvariant 2 is er geen noodzaak tot 

bijkomende afslagstroken en bijgevolg dienen bij deze variant ook geen bijkomende onteigeningen te 

gebeuren. 

 

• Peugeot: Boomsesteenweg 894/898 

o Circa 7m² grondinname 

o Geen directe gevolgen voor de ontsluiting 
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• Pizza Hut: Terbekehofdreef 1 

o Circa 38m² grondinname 

o Geen directe gevolgen voor de ontsluitingen 

 

 

• ANAC Carwash: Boomsesteenweg 949 

o Circa 5,5m² grondinname 

o Geen directe gevolgen voor ontsluiting 
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• Atlas Copco: Boomsesteenweg 957 

o Circa 238m² grondinname: enkel noodzakelijk bij alternatief 5: inrichtingsvariant 1 

o Grondinname in ruime groenstrook in voortuin 

o Geen directe gevolgen voor ontsluiting 

 

• Ixina: Antwerpsesteenweg 29/1 

o 55m² onteigening (op een totaal van 155m² nodige inname van de opstelstrook): 

enkel noodzakelijk bij alternatief 5: inrichtingsvariant 1 

o Beide toegangen tot het bedrijf worden getroffen 

o 6 parkeerplaatsen worden getroffen van de 15. Bijgevolg probleem van voldoende 

parkeerplaatsen om het bedrijf te kunnen laten functioneren 

o Ernstige belemmering ontsluiting als de opstelstrook vol staat 

o Mogelijks noodzaak tot volledige onteigening indien functioneren van het bedrijf niet 

meer mogelijk is door deze gevolgen 
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• MC Donalds: Antwerpsesteenweg 29 

o 100m² onteigening (op een totaal van 155m² nodige inname van de opstelstrook): 

enkel noodzakelijk bij alternatief 5: inrichtingsvariant 1 

o Inrit zijde A12 wordt getroffen 

o Circulatie drivethru wordt getroffen waardoor het terras grotendeels dient 

afgebroken te worden.  

o Ernstige belemmering ontsluiting 

o Mogelijks noodzaak tot volledige onteigening indien functioneren van het bedrijf niet 

meer mogelijk is door deze gevolgen 
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• Wok Panda: Antwerpsesteenweg 27 

o Circa 16m² grondinname 

o Geen directe gevolgen voor ontsluitingen 

 

 

• Switch: Antwerpsesteenweg 70 

o Circa 19m² grondinname 

o Geen directe gevolgen voor exploitatie of ontsluiting 
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• Autosale: Antwerpsesteenweg 22 

o Circa 54m² 

o Vrij grote grondinname t.h.v. hoek perceel 

o Ook in huidige toestand probleem t.h.v. deze hoek 

o Geen directe gevolgen voor ontsluiting of exploitatie 

 

 

 

• SKM: Boomsesteenweg 35 

o Circa 19m² grondinname 

o Geen grote gevolgen voor ontsluiting of exploitatie 
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• Autosale: 

o Circa 54m² grondinname 

o 2 parkeerplaatsen getroffen 

o Geen grote gevolgen voor ontsluiting of exploitatie 

 

 

• Garage de Linde: Boomsesteenweg 54/1 

o Circa 234m² grondinname: enkel noodzakelijk bij alternatief 5: inrichtingsvariant 1 

o 28-tal parkings getroffen 

o 1 van de 2 toegangen getroffen 

o Aantoonbare gevolgen voor ontsluiting en exploitatie 

o Mogelijks noodzaak tot volledige onteigening indien functioneren van het bedrijf niet 

meer mogelijk is door deze gevolgen 
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• Alter ego: Boomsesteenweg 56 

o Circa 14m² grondinname 

o Geen directe gevolgen voor ontsluiting of exploitatie 

 

 

4.1.2 AANDACHTSPUNTEN ALTERNATIEF 5, INRICHTINGSVARIANT 1 

- Ten gevolge van het centraal voorzien van OV kunnen enkel perrons thv de grote 

kruispunten worden voorzien wanneer de A12 bovengronds is. Dit betekent circa 1000m 

tussen de perrons.  

- Indien we de optelsom maken van alle elementen vanuit de inspraakreactie, komen we eop 

een breedte van 65,2m in plaats van 64,4m zoals aangehaald in de inspraakreactie zelf. 

Gezien de maximale breedte van het profiel 64,7m bedraagt wil dit dus zeggen dat 

voorgesteld profiel (tabel 1 inspraakreactie) moelijker inpasbaar is, dan wordt voorgesteld in 

de inspraakreactie. 

 

- Thv vluchtenburgstraat komen N177 en A12 samen na het kruispunt (komende van 

Antwerpen). De eigenlijke  samenvoeging gebeurt in de helling hetgeen niet veilig is. (in de 

nota wordt verwezen naar een voorbeeld in Rotterdam, echter dit betreft een afsplitsing en 

geen samenvoeging)  Eventueel zou deze verder richting zuiden kunnen worden getrokken 

zodat deze problemen zich niet voordoen. Dit is echter in voorontwerp bekeken en 

beoordeeld als niet haalbaar omdat dan de afstand tot de onderdoorgang aan Bist te kort 

wordt om de correcte diepte te halen. 
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- Weefstrook rijrichting Antwerpen tussen Langlaarsteenweg en Leugstraat is slechts 325m 

lang en dient 400m lang te zijn indien het snelheidsregime 70 km/h bedraagt. 

- Algemene opmerking. Het ontwerp voorziet in wegenis aan 90 km/h in de rijrichting van 

Boom en aan 70 km/h in de rijrichting van Antwerpen. Dit zorgt voor een asymmetrisch 

wegbeeld en andere ontwerprichtlijnen voor tunnels en hellingen alsook een mogelijks 

verwarring bij de weggebruikers. Aldus is het aangeraden in beide richtingen een uniform 

snelheidsregime in te stellen.  

 

- Afstand puntstuk tot tunnelmond t.h.v. Leugstraat is 236m lang en dient 260m lang te zijn 

indien het snelheidsregime 70 kmh bedraagt. 
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- Zowel de weefstrook als het punstuk t.h.v. Leugstraat zijn te kort geconfigureerd. Bovendien 

is de rijrichting richting Antwerpen op deze locatie ontworpen aan 90kmh. Indien het 

ontwerp gestroomlijnd wordt naar 90 kmh, zal de inpasbaarheid op dit punt nog kritischer 

worden. 

 

- Richting Bist lijkt de weefbeweging in helling in sleuf te gebeuren. De plaatselijke weefstrook 

is 528m lang onder een helling van 1,42%. 

 
 

 

- Thv kruispunt Atomiumlaan wordt OV door de middenzone verder getrokken. Dit is bekeken 

in voorontwerp aangezien dit voor OV eenduidiger zou zijn, maar valt niet op te lossen met 

het kruispunt aangezien dit extra verkeerslichten vraagt thv kruisingen tussen OV en rijbaan, 

maar daarbij is geen plaats voor voldoende opstelstrooklengte en dus zal het kruispunt 

vastlopen. Voor de toegankelijkheid van de perrons wordt ook een bijkomende beveiligde 

oversteek voorzien, wat de kruispuntafwikkeling tot een nog groter kluwen herleidt. Werd 

eerder niet weerhouden in het voorontwerp, maar kan verkeerskundig onderzocht worden 

bij alternatief 4 waar wel voldoende ruimte is voor het kruispunt.  
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- Directe opeenvolging samenvoeger met 3 voorsorteerstroken + 2 oversteekplaatsen. Ter 

hoogte van het kruispunt met de Guido Gezellestraat wordt de samenvoeging van het 

verkeer komende van de A12 en het verkeer op de N177 onmiddellijk gevolgd door een 

voorsorteerstrook rechtdoor, rechtsaf en linksaf. Deze complexe weefbeweging vindt plaats 

over een afstand van circa 100m. Dit is onvoldoende om deze verschillende in- en 

uitvoegbewegingen veilig plaats te laten vinden. 

 

 
 

 

- Lengte weefstrook tussen Atomiumlaan en Cleydaellaan is slecht circa 335m en dient 

minstens 400m te zijn indien 70 km/h wordt toegepast. 
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− Een oversteek voor gemotoriseerd verkeer aan Vluchtenburg/Leugstraat wordt in alternatief 

3 als verkeerskundige variant bekeken.  

 

4.1.3 AANDACHTSPUNTEN ALTERNATIEF 5, INRICHTINGSVARIANT 2 

- Uitwisseling op halve hoogte is ook in voorontwerp bekeken, maar de winst in lengte van het 

tunneldak is dermate beperkt (slechts een 100 tal meter) waarbij het KP aan 

Vluchtenburgstraat sowieso niet mee op het tunneldak geraakt, maar het project wel veel 

complexer wordt gemaakt (en dus minder veilig en duurder)  

 

 
- Lengte weefstrook tussen Langlaarsteenweg en Leugstraat is slechts 325m en dient minimaal 

400m te zijn bij een snelheidsregime van 70 kmh. 

 

- Idem als bij variant 1: de weeflengtes van verscheidene weefstroken voldoen niet. Ter info: 

minimale lengte is 400m bij 70 kmh en 500m bij 90 kmh. 
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- Idem als bij variant1: Thv kruispunt Atomiumlaan wordt OV door de middenzone verder 

getrokken. Dit is bekeken in voorontwerp aangezien dit voor OV eenduidiger zou zijn, maar 

valt niet op te lossen met het kruispunt aangezien dit extra verkeerslichten vraagt thv 

kruisingen tussen OV en rijbaan, maar waar geen plaats is voor voldoende opstelstrooklengte 

en dus het kruispunt zal vastlopen. Voor de toegankelijkheid van de perrons wordt ook een 

bijkomende beveiligde oversteek voorzien, wat de kruispuntafwikkeling tot een nog groter 

kluwen herleidt. Werd niet weerhouden in het voorontwerp, maar kan verkeerskundig 

onderzocht worden bij alternatief 4 waar wel voldoende ruimte is voor het kruispunt. 

 
 

4.1.4 FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL VLUCHTENBURG-LEUGSTRAAT 

Hieronder is een technich nazicht van Arcadis terug te vinden die de studie heeft uitgevoerd rond de 

haalbaarheid van ongelijkgrondse fietsverbinding aan de kruispunten. 
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Bemerkingen Team A12: 

De oostelijke fietsthelling ligt ingepast tussen het kruispunt met de Vluchtenburgstraat en de 

toegang tot de Mazda garage. De voorziene helling is 5,43% wat een overschrijding inhoudt van het 

maximaal toegelaten hellingspercentage van 4%. De helling dient verlengd te worden tot 88m om 

aan dit maximaal toegelaten hellingspercentage te komen.  
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De inplanting van een conforme fietshelling wordt op onderstaande figuur weergegeven middels een 

gele overdruk. Uit deze inplanting blijkt dat een conforme fietshelling enkel aangelegd kan worden 

door de toegang van de Mazda garage af te sluiten. Dit bedrijf is enkel langs de straatzijde A12 

ontsloten zonder mogelijkheid op alternatieve wijze ontsloten te worden. 

 

 

4.1.5 NIET HYPOTHEKEREN VERTRAMMING 

Het voorzien van ruimte voor tramkeerlussen gaat veel verder dan het uitgangspunt om latere 

vertramming niet te hypothekeren (nutteloze ruimte-inname indien de tram uiteindelijk niet wordt 

gerealiseerd). 
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4.2 INSPRAAKREACTIE 11A INCL. TECHNISCHE PLANNEN 

 



Voorwoord
Met veel interesse nam ik kennis van de 4 alternatieven die voor de A12 in de omgeving Aartselaar en

Wilrijk-Zuid opgesteld werden, ter voorbereiding van een studie voor de opmaak van een project MER.

Ik was ook verheugd over de openheid waarmee de inspraak georganiseerd werd, met de expliciete

vermelding dat het in deze fase als burger mogelijk is om zelf extra alternatieven aan te brengen die

mee onderzocht zouden kunnen worden.

Bij het inzien van de 4 voorgestelde alternatieven bestaande uit verschillende bouwstenen zoals de

indeling van het dwarsprofiel en het lengteprofiel van de tunnels, en het analyseren van de

achterliggende redenering voor de gemaakte keuzes in de verschillende begeleidende nota’s, kwam ik

echter zelf uit op een extra mogelijkheid bestaande uit 2 aangepaste bouwstenen. Ik heb deze beide

nieuwe elementen gecombineerd in een nieuw alternatief dat in het MER onderzocht kan worden,

waarbij ik deze grafisch uitgetekend heb en in deze inspraakreactie verduidelijk.

Mijn voorstel is dan ook vrij gedetailleerd uitgewerkt, om er zeker van te zijn dat deze aan alle 

randvoorwaarden uit de begeleidende nota’s voldoet. Ik nodig u ook uit om mij te contacteren bij 

verdere vragen, ik ben steeds bereid mijn voorstel verder toe te lichten.

Ik wens u alvast veel inspiratie toe bij het lezen en analyseren van deze inspraakreactie.

 

 

mailto:felix.boxus@gmail.com


Inleiding 
Na het bekijken van de 4 alternatieven en de begeleidende nota’s van onder meer het ontwerpend 

onderzoek, de doelstellingen en de verschillende randvoorwaarden, vielen mij 2 zaken op: 

1) Er was geen alternatief met een centrale busbaan doorheen het héle projectgebied die óók 

doorliep op plaatsen waar de A12 niet ondertunneld wordt, waarbij geargumenteerd wordt 

dat dit omwille van de beschikbare tunnellengtes en breedte van het dwarsprofiel niet 

mogelijk is; 

2) Er was geen alternatief dat erin slaagde om de tunnel ter hoogte van Aartselaar tot het 

kruispunt Vluchtenberg/Leugstraat te verlengen, zonder deze meteen door te trekken tot het 

kruispunt Bist/Langlaarsteenweg. Dit terwijl in het ontwerpend onderzoek aangegeven wordt 

dat dit eigenlijk optimaal zou zijn. Een langere tunnel is dan weer een extra kost, zonder dat 

deze echt noodzakelijk is voor de leefbaarheid. 

Na heel wat puzzelen met de dwarsprofielen én het lengteprofiel van de tunnels werd rekening 

houdende met de randvoorwaarden infrastructuur toch een oplossing voor beide problemen 

bekomen. Daarbij zijn er 2 hoofdbouwstenen die verschillen ten opzichte van de 4 reeds uitgewerkte 

alternatieven: 

1) Een centrale busbaan over het volledige projectgebied tussen het kruispunt 

Atomiumlaan/Terbekehofdreef en Bist/Langlaarsteenweg, die ook doorloopt op de 

trajectdelen waar de A12 niet ondertunneld is. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien om 

deze centrale busbaan in een latere fase naar het noorden en het zuiden door te trekken, 

wanneer bv. het viaduct van Wilrijk vervangen zou worden door een tunnel; 

2) Een lengteprofiel met een ondertunneling ter hoogte van Aartselaar tussen de kruispunten 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Vluchtenburgstraat/Leugstraat, waarbij de tunnel pas 

bovenkomt ná het laatstgenoemde kruispunt in plaats van enkele honderden meters ervoor. 

Om dit mogelijk te maken worden de op- en afritten op een andere manier aangesloten, maar 

alle bewegingen blijven mogelijk. Tevens worden gelijkaardig aan enkele reeds uitgewerkte 

alternatieven korte ondertunnelingen van de kruispunten Atomiumlaan/Terbekehofdreef en 

Bist/Langlaarsteenweg voorzien. 

Omdat deze bouwstenen aanzienlijk verschillen van de 4 reeds voorgestelde alternatieven werden 

deze gecombineerd in een nieuw alternatief. Belangrijk hierbij is dat deze beide bouwstenen 

meegenomen worden in de studie, maar dat net als in de bestaande alternatieven de verschillende 

bouwstenen in het vervolgtraject onderling gecombineerd kunnen worden met bouwstenen uit 

andere alternatieven. 

Bij het uitwerken van dit nieuw alternatief opgebouwd uit deze 2 nieuwe bouwstenen werden echter 

voor 2 zaken 2 inrichtingsvarianten bekomen, waarvan op het eerste zicht niet duidelijk is welke variant 

het meest wenselijk is. Daarom werd er voor dit nieuw alternatief niet 1, maar 2 nieuwe 

inrichtingsvarianten uitgewerkt, met onderling enkele kleinere verschillen. Het merendeel verschilt 

echter niet, waardoor na analyse van beide inrichtingsvarianten gekozen kan worden om met 1 

inrichtingsvariant verder te werken als het nieuwe alternatief. Dit kan al dan niet opgebouwd zijn uit 

een combinatie van beide inrichtingsvarianten. 

Het nieuwe alternatief wordt vanaf nu “alternatief 5” genoemd, waarbij er een “inrichtingsvariant 1” 

en “inrichtingsvariant 2” is. 

  



Alternatief 5 

Verhouding t.o.v. alternatieven 1 t.e.m. 4 
Alternatief 5 is uitgetekend op basis van het plan van alternatief 1, waarbij verschillende aanpassingen 

gemaakt zijn. Het eindresultaat van het voorstel zit echter tussen alternatief 2 en 3 in qua 

tunneldaklengtes ter hoogte van Aartselaar. Er zijn volwaardige complexen aanwezig die gedeeltelijk 

onder het maaiveld plaatsvinden, afhankelijk van de inrichtingsvariant. 

Alternatief 5 heeft een centrale busbaan zoals in alternatieven 3 en 4, maar dan over het volledige 

projectgebied (ook waar de A12 niet ondertunneld is) en zonder een centraal fietspad, wat 

overeenkomt met DP3.3. 

Kruispuntoplossingen en keerlussen zijn overgenomen uit alternatief 1, met verkeerslichten (VRI’s) en 

een maximaal aantal keerlussen. Als extra kruispunten is ook het kruispunt Helststraat/G.Gezellestraat 

uit alternatief 1 overgenomen. In inrichtingsvariant 1 is het eveneens mogelijk om een volwaardig extra 

kruispunt toe te voegen voor gemotoriseerd verkeer aan de Vluchtenburg/Leugstraat, al is dit niet 

uitgewerkt omdat dit wellicht een negatieve impact zou geven op de zwakke weggebruikers en het 

openbaar vervoer. Indien gewenst, kan dit in het onderzoek wel toegevoegd worden in alternatief 5 

om de impact hiervan mee te kunnen berekenen. Dit zou echter evengoed in alternatief 3 toegevoegd 

kunnen worden om het effect hiervan te berekenen, waardoor dit niet in alternatief 5 toegevoegd 

moet worden. Het lijkt echter wel waardevol om dit in minstens één van de alternatieven te 

onderzoeken, bij voorkeur als toevoeging in alternatief 3. 

Verantwoording nieuw alternatief 

Bouwsteen centrale busbaan 
In de reeds voorgestelde alternatieven 1 tot 4 werden mogelijkheden voor een centrale busbaan 

toegevoegd, maar werd dit enkel gedaan bovenop het tunneldak van ondertunnelde stukken A12. Er 

werd gesteld dat het niet mogelijk was deze door te trekken tussen de A12, “gezien de beperkte 

tunneldaklengtes aan de kruispunten Cleydaellaan/Kontichsteenweg en Terbekehofdreef/ 

Atomiumlaan”, waardoor DP 3.1 niet doorgetrokken zou kunnen worden. 

Echter, dit heeft serieuze implicaties naar het functioneren van het openbaar vervoer (OV) toe, zowel 

nu als in de toekomst. Een centrale busbaan levert immers een hoge commerciële snelheid op voor 

het OV, doordat deze tussen de kruispunten aan hoge snelheid kan rijden zonder menging van ander 

verkeer. Als deze op de N177 op een busbaan zou rijden, wordt deze enerzijds belemmerd door de 

lage snelheidslimiet van hoogstwaarschijnlijk 50 km/u over het hele traject, maar meer nog door het 

vele in- en uitvoegende verkeer van de vele opritten van baanwinkels over de hele lengte van het 

traject. Daarnaast wordt de busstrook ter hoogte van de kruispunten ook gebruikt als afslagstrook, wat 

verdere vertraging oplevert. 

Maar verder levert een centrale busbaan ook naar de toekomst toe een véél betere businesscase op 

voor een mogelijke vertramming. Immers, moderne tramtrajecten worden altijd op vrije beddingen 

aangelegd juist omdat menging met ander verkeer de commerciële snelheid fnuikt. Een vertramming 

van de busbanen aan de zijkanten van de N177 zal niet kunnen zonder dat deze trambaan veelvuldig 

gekruist wordt door afslaand verkeer naar de vele baanwinkels, en zal ook ter hoogte van de 

kruispunten in gedeeld verkeer met de afslagstroken moeten plaatsvinden. Daardoor zal de 

commerciële snelheid lager liggen dan de meeste tramtrajecten in de regio Antwerpen die wel op een 

vrije trambaan op de middenberm kunnen rekenen, waardoor een vertramming de facto uitgesloten 

wordt. Dat is een niet te onderschatten implicatie naar de toekomst toe, gezien aanpassingen van 

tunnels om dat toch mogelijk te maken buiten proportioneel duur zijn en hoogstwaarschijnlijk nooit 



zullen gebeuren. Een van de uitgangspunten uit de ‘aanmelding en verzoek tot scopingsadvies’ is 

echter dat “de toekomstige aanleg van een tramverbinding niet gehypothekeerd mag worden”, terwijl 

busstroken aan de zijkant van de N177 zoals in de reeds voorgestelde alternatieven daar in feite strijdig 

mee zijn. 

Het maken van een centrale busbaan over het hele projectgebied, met voorzieningen om deze later 

door te trekken naar het noorden en het zuiden, maakt dat bijvoorbeeld na de afbraak van het viaduct 

van Wilrijk een vertramming een zeer levensvatbare optie wordt, waarbij een centrale trambaan vanaf 

Olympiade over de hele A12 tot minstens Aartselaar kan lopen. Zonder centrale busbaan in het huidige 

projectgebied wordt een tram tot Aartselaar of verder de facto uitgesloten. Het is belangrijk dat die 

implicaties mee onderzocht worden in het MER. 

Verder blijkt de stelling dat het dwarsprofiel uit alternatief 3 niet doorgetrokken kan worden tussen 

de A12 door de “beperkte tunneldaklengtes” onjuist. Na diepgaandere analyse blijkt dat dit gesteld 

wordt omdat er de eis is om conflictvrije kruispunten te organiseren, waarvoor een extra rechts-

afslagstrook nodig is. Bij een centrale busbaan schuift de sleufbreedte ongeveer 1 rijstrook meer naar 

de zijkant op, wat doorgaans geen probleem is omdat dit gecompenseerd wordt door het wegvallen 

van de busstrook op de N177. Echter, aan sommige kruispunten functioneerde deze busstrook ook als 

rechts-afslagstrook, waardoor hier nu 1 rijstrook aan ruimte ontbreekt. De oplossing die hiervoor 

impliciet naar voren geschoven werd, bestond er dan uit het tunneldak te verlengen waardoor er 

ruimte is voor rijstroken bovenop het tunneldak ter hoogte van het kruispunt. Alleen zou het door de 

beperkte weeflengtes tussen de kruispunten Cleydaellaan/Kontichsteenweg en Terbekehofdreef/ 

Atomiumlaan niet mogelijk zijn het tunneldak te verlengen, waardoor vervolgens tot de conclusie 

gekomen wordt dat het niet mogelijk is dit dwarsprofiel door te trekken. 

Hier is echter aan een andere oplossing voorbijgegaan om óók de nodige ruimte voor een rechts-

afslagstrook te bekomen: beperkte onteigeningen ter hoogte van enkele kruispunten. Dit wordt zelfs 

expliciet genoemd in de uitgangspunten van het ‘aanmelding en verzoek tot scopingsadvies’: “Het 

behoud van de bestaande bebouwing rond de A12 wordt als randvoorwaarde gesteld, mogelijks met 

uitzondering van beperkte onteigeningen, bijvoorbeeld t.h.v. kruispunten.” Bij nadere analyse komt 

deze situatie slechts op 3 plaatsen voor, doordat op andere locaties wél voldoende ruimte op het 

tunneldak beschikbaar is. Het gaat daarbij om onteigeningen van slechts 3 meter breedte van de 

parkings of zelfs grasstroken van in totaal 5 bedrijven, gelegen aan 1 van de armen van 3 kruispunten. 

Dit wordt verderop nog verduidelijkt, maar het mag duidelijk zijn dat dit inderdaad geldt als een 

“beperkte onteigening ter hoogte van kruispunten”, waarbij het eveneens nergens voorvalt dat 

daarvoor bebouwing zou moeten verdwijnen. Het is in deze fase van het onderzoek niet acceptabel 

dat hiervoor de mogelijkheid tot creatie van een centrale busbaan reeds uitgesloten wordt, gezien dit 

mogelijk is binnen de gestelde randvoorwaarden. 

Bouwsteen tunnellengte Aartselaar 
In de reeds voorgestelde alternatieven 1 t.e.m. 4 worden telkens verschillende lengtes van de tunnel 

voorgesteld. Dit gaat van een minimale ondertunneling ter hoogte van Aartselaar, tot een maximale 

ondertunneling over het hele projectgebied. Alternatief 2 probeert daarbij een ondertunneling te 

bekomen ter hoogte van Aartselaar die zoals gesteld “idealiter” tot het kruispunt 

Vluchtenburgstraat/Leugstraat rijkt, maar slaagt daar niet volledig in omdat het gelimiteerd wordt 

door de weeflengtes op de A12. Alternatief 3 omzeilt dit probleem door de tunnel door te trekken tot 

het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg. Echter, gezien tunnels dure infrastructuur zijn, lijkt het zeer goed 

mogelijk dat men uiteindelijk voor een meer economisch alternatief zal kiezen waarbij geen tunnel ligt 

op het trajectdeel tussen kruispunten Vluchtenburgstraat/Leugstraat en Bist/Langlaarsteenweg. Dit 



omdat ten zuiden van het kruispunt Vluchtenburgstraat/Leugstraat geen bewoning meer aanwezig is, 

en dit geen leefbaarheidsvoordeel inhoudt ter hoogte van deze vele baanwinkels. 

Daarom lijkt het zinvol een tussenliggende variant te onderzoeken, met tunnellengtes die wél tot het 

kruispunt rijken. Dit is mogelijk op 2 verschillende manieren, welke verderop worden beschreven met 

inachtneming van de benodigde turbulentieafstanden t.o.v. tunneluitgangen en dergelijke. 

Inrichtingsvariant 1 
Dit alternatief is uitgewerkt op het plan “Alternatief 5 – inrichtingsvariant 1”, wat als bijlage 

toegevoegd is. 

De insteek van dit alternatief is zoals eerder gezegd een centrale busbaan over de hele lengte van het 

projectgebied, met de mogelijkheid deze in de toekomst door te trekken naar het noorden en het 

zuiden. Daarnaast wordt de tunnel ter hoogte van Aartselaar doorgetrokken tot net voorbij het 

kruispunt Vluchtenburg/Leugstraat, waardoor hier een verbinding voor (minstens) de zachte 

weggebruikers kan ontstaan. 

Alle gewenste op- en afritten zijn in dit alternatief aanwezig, en de snelheid op de A12 zal gedeeltelijk 

beperkt moeten worden tot 70 km/u, waardoor deze op de N177 naar 50 km/u gebracht dient te 

worden. Er is echter wel een verschil in rijrichtingen, waarbij de rijrichting Antwerpen-Boom ten zuiden 

van Aartselaar net zoals in alternatief 1 voldoende weefruimte heeft om in principe 90 km/u toe te 

laten, terwijl de rijrichting Boom-Antwerpen daar reeds op 70 km/u gebracht dient te worden. 

In deze inrichtingsvariant worden de op- en afritten ten zuiden van het kruispunt 

Helststraat/G.Gezellestraat voorzien in een sleuf, waarna deze een tunnel in gaan parallel met de 

tunnel van de A12, tot beide bovenkomen net ten zuiden van het kruispunt Vluchtenburg/Leugstraat. 

Het dwarsprofiel in dit alternatief volgt DP3.3, met een centrale busbaan te midden van de A12. Omdat 

de dwarsdoorsnedes ter hoogte van de sleuven van de tunnel echter meer ruimte vereisen voor 

keerwanden en afslagstroken, wordt in dit voorstel enkel ingegaan op de meest kritische 

dwarsdoorsnedes. 

Het basisdwarsprofiel ter hoogte van een tunnelmond verschilt van de bestaande alternatieven 

doordat de busbaan van de zijkanten van de N177 verschuift naar de middenberm van de A12. Het 

hele dwarsprofiel schuift als het ware met 1 rijstrook op. Er hoeft niet op ruimte bespaard te worden 

t.o.v. de voorgestelde typeprofielen uit de randvoorwaardennota infrastructuur of het ontwerpend 

onderzoek. Er is ruimte voor 2 rijstroken op de N177, en direct daarnaast begint de sleuf. In het midden 

blijft de busbaan op maaiveldniveau, omgeven door 2 sleuven van de A12. 

Onderstaande tabel geeft de helft van het dwarsprofiel weer, wat aan de andere zijde in spiegelbeeld 

herhaald wordt: 

Tabel 1: Standaard dwarsprofiel alternatief 5 

Onderdeel Breedte 
(meter) 

Opmerking 

voetpad 1,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

fietspad 3 Waarde overgenomen uit nota’s 

schrikstrook 1 Waarde overgenomen uit nota’s 

boordsteen 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 



randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,05 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,05 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0 In het ontwerpend onderzoek telt men 
deze jersey niet mee, omdat deze op de 
keerwand geplaatst wordt (zie figuur 8-
3 uit de nota ontwerpend onderzoek, of 
ook bv. figuur 9-26) 

muur 0,75 De keerwand is in werkelijkheid 1,5 
meter breed volgens het ontwerpend 
onderzoek, maar wordt daar reeds voor 
de helft overbouwd met het 
dwarsprofiel van de N177 op 
maaiveldniveau (zie figuur 8-3 uit de 
nota ontwerpend onderzoek, of ook bv. 
figuur 9-26) 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

pechstrook 3 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,6 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

muur 0,75 Zie boven 

betonnen jersey 0 Zie boven 

verharde berm 2 Ruimer dan strikt noodzakelijk, maar 
maakt dat op gelijkgrondse trajectdelen 
DP3.3 mogelijk wordt, met voldoende 
ruimte om een halte te voorzien indien 
nodig  

busbaan 3,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

Totaal 64,4 Voldoet aan maximale breedte van 
64,7 meter 

 

Van het zuiden vertrokken begint het ontwerp met een geleidelijke uitwaartse beweging van de A12. 

Daarna wordt overgegaan tot een twee aparte tunnelmonden, met in het midden een reservatiestrook 

voor een latere doortrekking van de bus- (of tram-)baan tot de sleuf van Boom. Op de N177 liggen een 

rijstrook en een busstrook, welke overgaan tot een weefstrook ter hoogte van de sleuf. Ter hoogte van 

het begin van de korte tunnel aan het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg slaagt de bus af naar een 

centrale busbaan, waarbij deze de afslagstrook naar de keerlus deelt. Op het tunneldak is vervolgens 

ruimte voor een ruim uitgebouwde bushalte van A-netkwaliteit, samen met een mobipunt. Het 

tunneldak aan de zuidzijde van het kruispunt wordt gebruikt om de benodigde afslagstroken aan te 

leggen. Ten noorden van het kruispunt is het niet mogelijk het tunneldak voldoende te verlengen, 

waardoor daar enkele tientallen meters lang een onteigening van 3 meter breedte van de parkings van 



1 à 2 bedrijven nodig is om ook daar een rechts-afslagstrook te kunnen voorzien. Het kruispunt zelf 

wordt met VRI’s geregeld, waarbij de busbaan uiteraard via verkeerslichtenbeïnvloeding voorrang 

gegeven kan worden. Ook de keerlus krijgt een verkeerslicht voor het oversteken van de busbaan. Ten 

noorden van dit kruispunt geldt verderop het standaard dwarsprofiel naast de tunnelsleuven, waarbij 

de N177 2 rijstroken telt en de busbaan in het midden van de A12 op maaiveldniveau loopt. 

Na het uitvoegen van de op- en afritten vanaf de N177 en het invoegen op de A12, komen 

ontwerpelementen in beeld ten behoeve van de bouwsteen ‘tunnellengte Aartselaar’. De weefzones 

voor de op- en afritten ten zuiden van Aartselaar beginnen daarbij reeds op een héél lang uitgerekte 

helling, zodat deze voor het verkeer aanzienlijk flauw aanvoelt ten opzichte van de standaard 

tunnelhellingen. Over lange afstand daalt de A12 samen met de weefstroken tot deze ter hoogte van 

het kruispunt Vluchtenburgstraat/Leugstraat de tunnel kan induiken. Voor de rijrichting naar Boom 

worden daarbij dezelfde weefafstanden als alternatief 1 voorzien, waardoor hier 90 km/u in principe 

mogelijk is. In de andere rijrichting worden dezelfde weefafstanden als alternatief 2 voorzien, wat 70 

km/u impliceert. 

Vervolgens splitsen de op- en afritten ruim vóór de tunnelmonden, op een afstand van 230 meter voor 

de tunnelingang voor de rijrichting naar Antwerpen en 120 meter na de tunneluitgang voor de 

rijrichting naar Boom1. Daarna duiken zowel de op- en afrit als de A12 samen in de tunnel, maar wel 

met een afstreping ertussen. Deze oplossing werd ook toegepast in de recent geopende Ketheltunnel 

in Rotterdam, waar de afrit zich ook vóór de tunnelingang reeds splitst om aan de benodigde 

turbulentieafstanden te komen en in de tunnel geen weefbewegingen te veroorzaken. 

 

Figuur 1: Ketheltunnel Rotterdam (bron: Wikimedia Commons) 

Bovenop het tunneldak is hierdoor ruimte om een ruim uitgebouwde bushalte te voorzien, samen met 

een stedelijk plein en voldoende oversteekmogelijkheden voor voetgangers. Doordat hier slechts 1 

rijstrook per rijrichting bovengronds ligt, hoeft dat zelfs niet met verkeerslichten geregeld te worden. 

In principe is het ook mogelijk hier een kruispunt in te plannen zodat ook autoverkeer kan doorsteken, 

al zal dit ten koste van de beleving voor zachte weggebruikers gaan. Mocht men daar de effecten van 

willen kennen, kan dit wellicht beter in alternatief 3 ingetekend worden dan in dit alternatief. 

 
1 Dit volgt uit een lineaire interpolatie van de tabel in de randvoorwaardennota infrastructuur onder kop 5.1.3.7. 
Richting Antwerpen wordt de waarde tussen haakjes van een uitvoeger voor de tunnel aan 70 km/u genomen. 
De waarde tussen haakjes staat in het Handboek Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat beschreven als de waarde 
voor landtunnels met hellingen. Richting Boom wordt de waarde voor een invoeger na de tunnel aan 90 km/u 
genomen. 



In de onderliggende tunnel splitst de op- en afrit van de hoofdtunnelbuis door over te gaan in een sleuf 

zoals in alternatieven 3 en 4. Belangrijke opmerking is dat in het dwarsprofiel het onmogelijk is om een 

pechstrook te voorzien in de tunnel van de A12 ter hoogte van deze sleuf. Het is echter wél mogelijk 

om aan de linkerzijde een volwaardige pechstrook toe te voegen, indien gewenst. Dit past in het 

profiel, doordat de tunnels nu verder naar de zijkanten toe liggen dan de oorspronkelijke alternatieven, 

waarbij nog steeds voldoende ruimte is voor de centrale vluchtgang en steunmuren. De afstand is ook 

minder dan 500 meter, wat maakt dat dit in principe zelfs geen pechhavens vereist. Vanaf de hellingen 

op maaiveldniveau liggen is er in de tunnel wel ruimte voor pechstroken aan de rechterzijdes. 

Bovenop het tunneldak loopt de busbaan vervolgens via een kleine verschuiving naar de noordzijde, 

zodat er meer nuttige ruimte vrijkomt voor andere activiteiten aan de zuidzijde. Aan de VRI-

kruispunten Helststraat/G.Gezellestraat en Cleydaellaan/Kontichsesteenweg is ruimte voor ruime 

bushaltes en stedelijke pleinen, alsook mobipunten. Omdat er op het tunneldak een centrale busbaan 

ligt en de N177 hierdoor nu slechts 1 rijstrook telt op vele plaatsen, wordt de oversteekbaarheid 

verhoogd doordat VRI’s niet nodig zijn voor sommige voetgangersoversteken. 

Een bijkomend klein ontwerpelement is de toevoeging van een parkeerstrook tussen de 

G.Gezellestraat en de Hoevelei in noordelijke richting, omdat hier ruimte voor is en de huizen hier geen 

eigen voortuinen met parkeergelegenheid hebben. Dit werd in inspraakreacties reeds gevraagd. 

Ten noorden van het kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg is een tweede onteigening nodig ten 

behoeve van een afslagstrook in zuidelijke rijrichting op de N177. Daarvoor is 3 meter breedte nodig 

over enkele tientallen meters, wat neerkomt op stukken parking van slechts 2 bedrijven. Verderop 

wordt het standaard dwarsprofiel van alternatief 5 toegepast tot het kruispunt met de Atomiumlaan. 

Hier is in noordelijke rijrichting eveneens een onteigening nodig van een ongebruikte grasstrook van 

een enkel bedrijf, wederom 3 meter breed en enkele tientallen meters lang. 

Het kruispunt zelf wordt opgezet zoals in alternatief 1, waarbij wel de voetgangers- en 

fietsoversteekplaats van de Atomiumlaan in het verlengde van het dubbelrichtingsfietspad van de 

Atomiumlaan komt te liggen. In het midden is ruimte voor een ruime bushalte, en mogelijks ook voor 

de creatie van een mobipunt. De centrale busbaan voegt analoog met de oplossing in het uiterste 

zuiden van het projectgebied in via de keerlus, waarbij rekening gehouden wordt met voldoende 

wachtruimte voor minstens 1 dubbelgelede bus (om ‘trambussen’ niet uit te sluiten). 

Ter hoogte van de noordelijke tunnelhelling is niet voldoende ruimte om 2 rijstroken ten behoeve van 

het verkeer op de N177 en een busstrook te voorzien én daarbij ook in het midden een reservatiestrook 

voor latere doortrekking te voorzien. Daarom gebeurt er in de tunnel een geleidelijke inwaartse 

beweging, zodat de A12 terug compacter ligt. Om echter in de toekomst een doortrekking van de 

centrale busbaan mogelijk te maken, is het uitermate belangrijk dat de tunnel zelf wél op voldoende 

breedte ontworpen wordt. Door de constructie nu reeds iets breder te ontwerpen, alsof deze géén 

geleidelijke inwaartse beweging maakt, kan later door énkel de helling te verbreden en in het midden 

een talud op maaiveldniveau aan te leggen de busbaan alsnog doorgetrokken worden. Deze kosten 

zijn relatief gezien véle malen beperkter dan de tunnel zelf later te moeten verbreden. Het voorzien 

van een tunnel die dit mogelijk maakt is echter een héél belangrijke voorwaarde om later een 

doortrekking als bus- of trambaan niet te hypothekeren, bijvoorbeeld wanneer het viaduct van Wilrijk 

vervangen zou worden door een tunnel. 

Op onderstaande afbeelding zijn in blauw de contouren aangeduid van de constructie van de tunnel, 

terwijl  in rood aangeduid is hoe de rijbaan zou verlopen. De extra ruimte kan afgeschermd worden 

met valse wanden, of ingezet worden als pechhaven. 



 

Figuur 2: Contouren tunnel kruispunt Atomiumlaan/Terbekehofdreef 

Inrichtingsvariant 2 
Dit alternatief is uitgewerkt op het plan “Alternatief 5 – inrichtingsvariant 2”, wat als bijlage 

toegevoegd is. 

De insteek van dit alternatief is hetzelfde als in inrichtingsvariant 1. Er zijn echter 2 verschillen: de op- 

en afritten tussen het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg en Helststraat/G.Gezellestraat worden anders 

ingericht met behulp van een gedeeltelijke insleuving van de A12 tussen de kruispunten 

Bist/Langlaarsteenweg en Vluchtenburgstraat/Leugstraat. De afritten komen hierbij niet meer in de 

tunnel te liggen. Daarnaast is ook een andere mogelijkheid voor de noordelijke helling van het 

kruispunt met de Atomiumlaan/Terbekehofdreef uitgewerkt. Alle andere ontwerpelementen blijven 

gelijk. Ook in deze variant blijven alle gewenste op- en afritten aanwezig, al zal de snelheid op de A12 

wel beperkt moeten worden tot 70 km/u voor beide rijrichtingen ten zuiden van Aartselaar. 

Vanuit het zuiden vertrokken vindt het eerste verschil plaats ten noorden van het kruispunt 

Bist/Langlaarsteenweg. De A12 komt tussen dit kruispunt en de tunnel van Aartselaar slechts 

gedeeltelijk omhoog, tot ongeveer 40% onder maaiveldhoogte. Daardoor hoeven hellingen minder 

lang te zijn, waarbij ook de op- en afritten parallel een omgekeerde helling volgen als de A12. Hierbij 

wordt voldoende ruimte gewonnen om zowel hellingen als weefzones aan 70 km/u te voorzien én op 

tijd de tunnel in te duiken aan het kruispunt Vluchtenburgstraat/Leugstraat. Dit concept is 

weergegeven in onderstaande afbeelding: 

 
Figuur 3: Concept sleuf A12 inrichtingsvariant 2 

Voordeel van deze variant ten opzichte van inrichtingsvariant 1 is dat de tunnel ter hoogte van 

Aartselaar wel over de hele lengte pechstroken aan de rechterzijde kan krijgen, en er daar geen sleuven 

meer nodig zijn voor de op- en afritten. Daardoor wordt de oversteekbaarheid bovengronds mogelijks 

ook groter. Nadeel is wel dat er op de tunnelhellingen van de A12 gedeeltelijk geen pechstrook 

voorzien kan worden, al gaat dit over korte afstanden die normaliter geen probleem mogen geven. 

Ook is het bovengrondse kruispunt met de Vluchtenburgstraat/Leugstraat iets complexer dan in de 

andere variant. 



Concreet wordt vanaf het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg eerst een korte weefzone voorzien op de 

N177, waarna de op- en afritten afsplitsen. Deze gaan op een helling naar beneden, waarlangs de A12 

parallel een helling naar boven heeft. Door de extra ruimtes voor redresseerstroken, keerwanden, e.d. 

kan hier lokaal geen pechstrook voorzien worden. 

Wanneer beide hellingen op elkaars niveau aankomen op ongeveer 40% onder het maaiveld (zoals 

uitgewerkt in dit alternatief, de optimale hoogte kan later bepaald worden), begint een weefzone zoals 

in alternatief 2 met voldoende lengte voor 70 km/u. Vervolgens splitsen de op- en afritten weer en 

gaat de A12 in een helling naar beneden en de op- en afritten naar boven. Ter hoogte van het kruispunt 

begint de tunnel voor de A12, terwijl op maaiveldniveau de afritten samenvoegen met de N177. In 

noordelijke richting wordt de afslagbeweging naar de Leugstraat onmogelijk gemaakt, in zuidelijke 

richting blijft dit wel mogelijk door middel van een VRI, die daar sowieso noodzakelijk zou zijn voor de 

doorsteek van fietsers en voetgangers. In noordelijke richting komt een VRI iets voorbij het kruispunt 

ten behoeve van een fiets- en voetgangersoversteekplaats. Verderop het tunneldak is door de 

afwezigheid van sleuven voor de op- en afritten meer ruimte voor oversteekplaatsen en verblijfsruimte 

op het tunneldak. 

Hierna is deze inrichtingsvariant volledig gelijk aan variant 1, tot aan de noordelijke helling aan het 

kruispunt Atomiumlaan/Terbekehofdreef. Hier is een alternatief uitgewerkt waar de reservatiestrook 

voor een doortrekking van de busbaan in het midden van de A12 wél voorzien wordt, wat achteraf 

kosten kan besparen. In ruil daarvoor is er echter geen pechstrook aanwezig op de helling van de A12, 

al kan deze in een latere fase bij doortrekking van de centrale busbaan alsnog toegevoegd worden. 

Verder kan de geleidelijke inwaartse beweging hierdoor pas noordelijke plaatsvinden, al is hier 

normaal wel nog voldoende ruimte om dit geleidelijk aan te doen en nog voor het viaduct van Wilrijk 

centraal te liggen. De asverschuiving van de A12 begint in de huidige situatie immers ook slechts vanaf 

dit punt. 

Combinaties van bouwstenen 

Tussen beide uitvoeringsvarianten onderling 
Belangrijk is dat er uiteindelijk minstens 1 uitvoeringsvariant serieus onderzocht wordt, waarbij zowel 

een centrale busbaan over de hele lengte als de voorgestelde tunnellengte gehandhaafd blijft. Dit kan 

bekomen worden door op voorhand gedetailleerd na te gaan welke van beide varianten of onderdelen 

ervan het meest wenselijk zijn. Het is ook mogelijk een combinatie te maken tussen de varianten, 

waarbij bijvoorbeeld de noordelijke tunnelhelling van variant 2 gecombineerd wordt met de rest van 

variant 1 of omgekeerd. 

Voor de situatie van de op- en afritten ten zuiden van Aartselaar is het ook mogelijk variant 1 en 2 te 

combineren. In variant 1 gaat de helling mét weefstrook en op- en afrit vanuit de tunnel van Aartselaar 

over lange afstand geleidelijk omhoog, om daar op maaiveldniveau de op- en afritten richting 

Bist/Langlaarsteenweg te voorzien. Het is echter ook mogelijk om de tunnelsituatie van variant 1 te 

combineren met een half verdiepte sleuf zoals in variant 2, waarbij de op- en afritten richting 

Bist/Langlaarsteenweg niet meer op maaiveldniveau komen. Dit geeft als belangrijkste voordeel dat 

daardoor er minder snel opeenvolgende op- en neergaande bewegingen zijn voor de hoofdrijbaan van 

de A12. 

Tussen verschillende alternatieven 
Nadat dit vijfde alternatief met de twee extra bouwstenen onderzocht is in het MER, kan net als in de 

andere reeds bestaande alternatieven besloten worden om bouwstenen te weerhouden of te laten 

afvallen, en deze te combineren met andere alternatieven. 



Belangrijk om daarbij op te merken is dat de bouwsteen van de centrale busbaan vrijwel geen enkel 

compromis sluit t.o.v. de randvoorwaarden, waarbij dit standaarddwarsprofiel overal toe te passen is, 

mits de beperkte onteigeningen ten behoeve van enkele afslagstroken aan sommige kruispunten. 

Toepassing van de elementen van deze bouwstenen zijn daardoor mogelijk op alle 4 de bestaande 

alternatieven, waarbij het voordeel dan is dat ook een latere verdertrekking van deze busbaan mogelijk 

blijft. Deze bouwsteen lijkt héél kansrijk te zijn. 

Van de bouwsteen van de tunnellengte ter hoogte van Aartselaar zijn mogelijk meer compromissen 

aanwezig, waarbij vooral de afwezigheid van pechstroken over beperkte lengtes in het oog springt, al 

zijn die volgens de randvoorwaarden niet strikt noodzakelijk. Dat neemt niet weg dat als er in dit 

uitgewerkte alternatief 5 ergens door licht ruimtegebrek bepaalde keuzes gemaakt worden, deze bijna 

in alle gevallen voortkomen uit de bouwsteen van de tunnellengte. Het is zelfs zo dat het eveneens vrij 

moeilijk, zo niet onmogelijk is om bijvoorbeeld wél pechstroken te voorzien bij afwezigheid van een 

centrale busbaan, waardoor dit geen verschil maakt. Er komt dan immers een busstrook bij aan de 

buitenzijde, die maar voor zeer beperkte ruimtewinst zorgt. Deze bouwsteen wordt met minder 

zekerheid als kansrijk aangemerkt, omdat het hiervoor niet mogelijk was met 100% zekerheid te 

zeggen dat alles correct past en voldoet aan alle voorwaarden. Desalniettemin lijkt het belangrijk 

genoeg om hier met een open geest naar te kijken, om toch te proberen een alternatief toe te voegen 

dat mogelijks effectief de tunnellengtes kan optimaliseren. 

Extra aandachtspunten 

Inplanting bushaltes en oversteekplaatsen 
Er wordt nog even gewezen op de inplanting van bushaltes langsheen het traject. Gezien in dit voorstel 

met een centrale busbaan gewerkt wordt, kan er niet zomaar overal een bushalte voorzien worden, 

en worden deze bij voorkeur ter hoogte van de kruispunten gesitueerd. In feite is dit sowieso het geval 

in elk alternatief, waarbij een bushalte zonder oversteekmogelijkheid vrij weinig nut heeft, omdat de 

andere helft van de reis niet gemaakt kan worden zonder een aanzienlijk langere afstand te wandelen 

naar de bushalte. Dit wordt ook erkend in een van de nota’s, waar gesproken wordt over het afschaffen 

van de bushalte Schelselei door het ontbreken van een oversteekmogelijkheid. 

In het uitgewerkte alternatief 5 is het mogelijk om alle gewenste bushaltes te voorzien op het 

trajectdeel met de centrale busbaan, met name aan elk groot kruispunt alsook de 

Vluchtenburgstraat/Leugstraat. Mocht er uiteindelijk gekozen worden voor alternatieven 3 of 4, maar 

daarbij de centrale busbaan mét uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe voorzien worden, 

kunnen eveneens dezelfde haltes voorzien worden.  

Als er echter voor alternatief 2 gekozen wordt in combinatie met de bouwsteen centrale busbaan, zijn 

er 2 mogelijkheden: ofwel wordt de halte aan het kruispunt Helststraat/G.Gezellestraat samengevoegd 

met de halte aan het kruispunt Vluchtenburgstraat/Leugstraat, op het ruime tunneldak tussen de twee 

kruispunten in, ofwel worden beide bushaltes nog steeds voorzien en komt de bushalte 

Vluchtenburgstraat/Leugstraat aan het einde van het tunneldak te liggen, op 150 meter van het 

eigenlijke kruispunt. Ook in het geval er niet voor een centrale busbaan gekozen wordt en alternatief 

2 zoals reeds voorgesteld uitgevoerd wordt, lijkt dit nog steeds de beste locatie vanwege de 

oversteekmogelijkheden. 

Als daarentegen voor alternatief 1 gekozen wordt lijkt een fiets- en voetgangerstunnel sowieso 

noodzakelijk ter hoogte van het kruispunt Vluchtenburgstraat/Leugstraat. Er wordt in de 

randvoorwaardennota verkeerskunde immers gezegd dat het een ‘harde randvoorwaarde’ is dat de 

oversteekbaarheid niet mag verminderen ten opzichte van de bestaande situatie. Gezien in alternatief 

1 dit kruispunt afgesloten wordt en er geen doorsteek voor fietsers en voetgangers voorzien wordt, is 



dit per definitie een verslechtering t.o.v. de bestaande situatie. Dit heeft ook een groot effect op de 

aanwezige bushaltes, of bushaltes die voorzien kunnen worden op de middenberm met een centrale 

busbaan. Zonder minstens een voetgangersdoorsteek kunnen reizigers uit de Leugstraat de halte 

richting Boom immers niet bereiken. 

Daarom werd alvast een potentiële fiets- en voetgangerstunnel uitgewerkt, met als doel de 

oversteekbaarheid te garanderen, alsook een variant met centrale busbaan toch van een halte te 

kunnen voorzien, zoals mogelijk gemaakt door dwarsprofiel DP3.3. Deze variant van alternatief 1 werd 

uitgewerkt op het plan in bijlage “Alternatief 1 – variant met fiets- en voetgangerstunnel” 

Hierbij wordt op een braakliggend perceel in de Leugstraat een lusvormige helling aangelegd. Er wordt 

eveneens door een beperkte onteigening van een stuk bedrijventerrein een doorsteek mogelijk 

gemaakt naar de Beukenhoflaan, waar heel wat woningen zijn. Vervolgens gaat de fiets- en 

voetgangerstunnel eerst onder de Leugstraat, waar aan beide zijden nog extra trappen aanwezig zijn 

voor voetgangers. Daarna gaat deze onder de verschillende rijbanen van de Boomsesteenweg. Als er 

een centrale busbaan aanwezig is, kan hier met een combinatie van trap, lift en/of helling tot op 

perronhoogte gekomen worden. De tunnel neemt vervolgens onder de westelijke rijbaan van de N177 

reeds een bocht die voorzien is van ruime bochtverbreding, waarna over een deel van de parking van 

2 bedrijven een helling richting de Vluchtenburgstraat voorzien kan worden, alsook een trap. Daarbij 

conflicteert deze helling niet met in- of uitritten van deze bedrijven, wat de impact kan verkleinen. Op 

deze manier wordt de oversteekbaarheid niet ingeperkt, en blijven de bushaltes in beide richtingen 

bereikbaar, ongeacht of dit over een centrale busbaan gaat of over busstroken op de N177. 

Bij een latere doortrekking van de centrale busbaan kan op gelijkaardige wijze eventueel ook een halte 

voorzien worden ter hoogte van de IKEA of de Decathlon. 

Ombouw naar tramlijn 
Een ombouw naar tramlijn mag niet gehypothekeerd worden volgens de uitgangspunten, waardoor 

het belangrijk is daarvoor voorzieningen te treffen aan de uiteindes van de centrale busbaan uit dit 

voorstel. Eveneens dient er niet licht over gegaan te worden dat de ombouwmogelijkheden van de 

huidige alternatieven 1 tot en met 4 zeer beperkt zijn, doordat deze de tram naar een bedding zouden 

verwijzen welke daar in feite niet geschikt voor is. 

Daarnaast dient ook de mogelijkheid opengehouden te worden om later een tramkeerlus te voorzien 

ter hoogte van Aartselaar. Het is immers vrij waarschijnlijk dat de mogelijkheid een tram aan te leggen 

vanuit Antwerpen na bijvoorbeeld een ondertunneling van het viaduct van Wilrijk, niet per se 

resulteert in een tramlijn helemaal tot in Boom, maar deze ook beperkt kan worden tot Aartselaar. 

Een snelle schets laat zien dat dit mogelijk is in alternatief 5, maar ook in de andere alternatieven moet 

dit nagegaan worden. 



 
Figuur 4: Inplanting tramkeerlus Aartselaar in alternatief 5 variant 1 

Tot slot werden in het voorstel perronlengtes van 40 meter uitgetekend, maar moet het mogelijk zijn 

om deze later te verlengen tot minstens 65 meter, zodoende een gekoppelde tram er kan halteren. 

Afwijkende dwarsprofielen 
Ter volledigheid worden hieronder enkele dwarsprofielen uitgewerkt die kritische plaatsen langs de 

uitvoeringsvarianten van alternatief 5 weergeven, maar welke niet het standaard dwarsprofiel volgen. 

Uitvoeringsvariant 1 

Ter hoogte van zuidelijkste tunnelhelling, met reservatiestrook voor openbaar vervoer 

Onderdeel Breedte 
(meter) 

Opmerking 

voetpad 1,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

fietspad 3 Waarde overgenomen uit nota’s 

schrikstrook 1 Waarde overgenomen uit nota’s 

boordsteen 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,25 Smallere waarde dan uit ontwerpend onderzoek. 
Echter, er dient slechts een redresseerstrook van 0,3 
meter aanwezig te zijn langs de N177 en de 
kantstrook mag daarbij meegeteld worden. 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

busstrook 3,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

middenmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,05 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,25 Zie boven 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

pechstrook 3 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 



rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,6 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

verharde berm 2 Wordt de facto vervangen door een grasberm.  
Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

busbaan 3,5 Wordt de facto vervangen door een grasberm. 
Waarde overgenomen uit nota’s 

totaal 64,6 Voldoet aan maximale breedte van 64,7 meter 

 

Ter hoogte van de tunnelmond/sleuf van de afrit ten zuiden van Aartselaar 

Onderdeel Breedte 
(meter) 

Opmerking 

voetpad 1,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

fietspad 3 Waarde overgenomen uit nota’s 

schrikstrook 0,8 Smallere waarde dan uit ontwerpend 
onderzoek. Een schrikstrook van 1 meter 
dient aangehouden te worden, echter mag 
de boordsteenbreedte hierin meegerekend 
worden. 

boordsteen 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,2 Smallere waarde dan uit ontwerpend 
onderzoek. Echter, er dient slechts een 
redresseerstrook van 0,3 meter aanwezig te 
zijn langs de N177 en de kantstrook mag 
daarbij meegeteld worden. 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,05 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,2 Zie boven 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,6 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

muur 1,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 



kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Geen pechstrook aanwezig. Waarde 
overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,6 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

verharde berm 1,7 Smaller dan ‘standaard dwarsprofiel’, 
waardoor een halte tussen de A12 niet 
mogelijk is. Doordat dit enkel voorkomt in 
combinatie met een variant waarbij geen 
haltes nodig zijn tussen de A12, is dit 
normaal geen probleem. 

busbaan 3,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

totaal 64,7 Voldoet net aan maximale breedte van 64,7 
meter 

 

Uitvoeringsvariant 2 

Ter hoogte van noordelijkste tunnelhelling, met reservatiestrook voor openbaar vervoer 

Onderdeel Breedte 
(meter) 

Opmerking 

voetpad 1,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

fietspad 3 Waarde overgenomen uit nota’s 

schrikstrook 1 Waarde overgenomen uit nota’s 

boordsteen 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,2 Smallere waarde dan uit ontwerpend onderzoek. 
Echter, er dient slechts een redresseerstrook van 0,3 
meter aanwezig te zijn langs de N177 en de 
kantstrook mag daarbij meegeteld worden. 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

busstrook 3,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

middenmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 6,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,2 Smallere waarde dan uit ontwerpend onderzoek. 
Echter, er dient slechts een redresseerstrook van 0,3 
meter aanwezig te zijn langs de N177 en de 
kantstrook mag daarbij meegeteld worden. 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 



redresseerstrook 0,1 Geen pechstrook aanwezig. Waarde overgenomen 
uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,6 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

verharde berm 2 Wordt de facto vervangen door een grasberm.  
Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

busbaan 3,5 Wordt de facto vervangen door een grasberm.  
Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

totaal 64,7 Voldoet net aan maximale breedte van 64,7 meter 

 

Ter hoogte van de sleuven van de op- en afritten ten zuiden van Aartselaar 

Onderdeel Breedte 
(meter) 

Opmerking 

voetpad 1,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

fietspad 3 Waarde overgenomen uit nota’s 

schrikstrook 1 Waarde overgenomen uit nota’s 

boordsteen 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,4 Smallere waarde dan uit ontwerpend onderzoek. 
Echter, er dient slechts een redresseerstrook van 
0,3 meter aanwezig te zijn langs de N177 en de 
kantstrook mag daarbij meegeteld worden. 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,1 Iets breder dan standaardwaardes uit 
ontwerpend onderzoek, omdat dit slechts 1 
rijstrook betreft. 

randmarkering 0,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,4 Zie boven 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,6 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 



kantstrook beton 0,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,1 Geen pechstrook aanwezig. Waarde 
overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

rijstrook 3,2 Waarde overgenomen uit nota’s 

randmarkering 0,3 Waarde overgenomen uit nota’s 

redresseerstrook 0,6 Waarde overgenomen uit nota’s 

betonnen jersey 0,35 Waarde overgenomen uit nota’s 

muur 0,75 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

betonnen jersey 0 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

verharde berm 2 Zie ‘standaard dwarsprofiel’ 

busbaan 3,5 Waarde overgenomen uit nota’s 

totaal 64,4 Voldoet aan maximale breedte van 64,7 meter 

 

Slot
Ik dank u voor de tijd die erin gestoken wordt om dit voorstel serieus te onderzoeken. Mij contacteren

kan altijd met de contactgegevens zoals opgeschreven op pagina 1 onder het voorwoord.








