
Ecologisch alternatief voor  
infrastructuurwerken Linkeroever–Zwijndrecht  maart 2016

De plannen voor een Oosterweelverbinding doken reeds op 
eind jaren ’80. Rond de jaren ’90 maakte Natuurpunt WAL (NP 
WAL) een totaalvisie op over verkeer in de regio Antwerpen-
Waasland en Vlaanderen. Een “Sluiting van de Kleine Ring” was 
toen voor ons geen optie. We zijn nog steeds  tegenstander 
van een nieuwe Scheldetunnel ter hoogte van Blokkersdijk en 
Sint Annabos. Alleen is de realiteit momenteel gewijzigd. In het  
verleden  dachten  we deze plannen te kunnen keren maar ze 
zijn momenteel dermate ver gevorderd, dat ze behoren tot het 
“beslist beleid”. 

Zijn onze 25 jaar lange inspanningen dan voor niets geweest? 
Neen! Blokkersdijk wordt volledig ontzien, natuur en leefbaarheid 
worden meer naar waarde geschat en geïntegreerd, milderende 
maatregelen en natuurcompensaties werden toegevoegd.

Maar, dit is niet voldoende: Sint Annabos moet nog steeds voor 
het grootste deel verdwijnen, vele harde infrastructuren zullen 
het landschap en de natuur doorsnijden, door een bijkomende 
parallelweg worden migratiebarrières nog ingrijpender, lawaai 
en luchtvervuiling worden door de hoog gelegen wegen en 
verkeersknopen niet verminderd. Leefgemeenschappen blijven 
nog steeds van mekaar gescheiden. 

Bij de geplande werken worden de wegen en het knooppunt 
linkeroever zuid afgebroken en volgens het BAM-concept 
heropgebouwd. Dat is een unieke kans om te kiezen voor een 
fundamenteel beter ecologisch concept. 

Om deze bedreigingen te voorkomen, biedt NP WAL de overheid 
een realistisch ecologisch alternatief. 

Om de grootste kans op succes te hebben, kiest NP WAL  
er voor in overleg te gaan met het beleid, de administraties, 
onderzoekers en de aanvrager BAM (Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel). Dat is geen gemakkelijke keuze die ons 
vaak voor moeilijke beslissingen en compromissen zal stellen, 
met wisselende kans op succes. Want een “beslist beleid” keren,  
is niet vanzelfsprekend… 

NP WAL heeft al veel voorbereidend studiewerk omgezet in sterk 
onderbouwde concrete plannen, die willen tonen in bijgaande 
bundel. Deze plannen zijn alle van NP WAL-ontwerp.

De voorbije maanden zijn we hierover in overleg gegaan met 
diverse overheden. NP WAL heeft in alle openbare onderzoeken 
zijn opmerkingen te kennen gegeven. Ook bij de kennisgeving 
van het project-MER, dienden we  onderzoeksvragen  in 
(juli en september 2015). Omdat het Oosterweeldossier voor 

Linkeroever uit 2 delen bestond, heeft NP WAL respectievelijk 
27 en 35 bladzijden gefundeerde vragen en opmerkingen 
ingediend. Daarin waren ook opgenomen  de aanpassingen van 
de wegeninfrastructuur, knooppunt Linkeroever zuid - die in 
deze bundel staan- en een reeks voorstellen om Sint Annabos 
te sparen. Na het afsluiten van de wettelijke periode mag men 
immers geen nieuwe onderzoeksvragen meer indienen. We 
hebben er nu enkel een fraaiere visualisatie van uitgewerkt om ze 
te presenteren.

Toelichting bij de plannen en de werken van BAM

Bij de werken voor de Oosterweelverbinding zal BAM ook de 
R1 en knooppunt Linkeroever zuid (tussen ’t Zand en Regatta) 
grondig aanpassen. De beide rijrichtingen van en naar de 
Kennedytunnel worden tegen elkaar geschoven, op- en afrit 
L.O. verdwijnt en de linkse invoegingen aan het knooppunt 
komen rechts te liggen. Dit zijn zeer belangrijke aanpassingen 
die 18 hectare vrijstellen voor bosaanplanting. Negatief is dat het 
knooppunt zuid nog steeds drie bouwlagen hoog (+/- 12 m) blijft 
en zo voor veel hinder blijft zorgen. Vele migratiebarrières (voor 
mens en dier) blijven behouden of worden door een bijkomende 
parallelweg langs E17 en E34 nog versterkt.

Vervolg van deze toelichting vind je op de laatste 
pagina van deze bundel

Uitneembare bijlage Dossier Oosterweelverbinding 
Maak de nietjes in het midden los en haal er 3 gevouwen A3 bladen uit.  

Lees het volledig dossier op www.natuurpuntwal.be 
PERSCONFERENTIE 14 APRIL (voormiddag)

INSCHRIJVEN OP INFO@NATUURPUNTWAL.BE of 03 722 15 37  
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Toelichting bij “verlaagd knooppunt” van NP WAL

NP WAL vroeg bij de milieueffectrapportage een verlaagd 
knooppunt Linkeroever zuid te onderzoeken en voegde  daar 
een ontwerp aan toe. Dit voorstel vind je  in dit dossier. 
Door een andere wegenconfiguratie kregen we de meerderheid 
van de wegen onder de kruisende spoorlijn. Slechts één 
weg ligt er boven op +/- 3 m hoogte. We behouden op alle 
wegen de lage ligging vanaf de Kennedytunnel tot in de 
knoop LO-zuid, zodat –zonder klimmen of dalen- deze 
laagte kan doorgetrokken worden naar Zwijndrecht 
en naar de knoop voor de Oosterweeltunnel en naar 
de E34. De Verbindingsweg E17-E34 – samen met de 
parallelweg – kan overkapt worden waardoor Vlietbos en 
Het Rot/Middenvijver één groot natuurgebied worden. 
De autowegen gaan verlaagd onder de Blancefloerlaan 
waardoor deze gelijkgronds kan komen.

Toelichting “volledig verlaagd knooppunt” NP WAL

NP WAL vroeg ook in de project-MER de milieueffecten 
te onderzoeken van een “volledig verlaagd knooppunt 
Linkeroever zuid”, waarbij álle wegen onder de spoorlijn 
gaan. Door de erg drukke rijrichting Gent -> E34 én de 
nieuwe Oosterweeltunnel, af te splitsen naar een aparte 
koker (stippellijn op het plan), kan deze 1 niveau lager 
onder de knoop en onder de spoorweg door gaan. Dit is ons 
voorkeursontwerp dat we zullen bepleiten.

Hierbij wordt de milieuhinder tot een minimum beperkt -wat 
enorm belangrijk is voor de nabijgelegen Regattawijk- en 
een totaalconcept voor natuurverbindingen -voor mens en 
dier- wordt gerealiseerd. Dit plan is hierin toegevoegd.

Toelichting bij “Natuurverbindingen” van NP WAL

Goed werkende natuurverbindingen krijg je niet zomaar. In 
onze geürbaniseerde omgeving moet je daar een totaalvisie 
voor uitwerken. Anders riskeer je dat een barrière de passage 
van dieren en mensen verhindert en dat de verbindingen 
doorbroken worden. 

In onze natuurverbindingskaart hebben we een globale 
visie opgebouwd en geënt op de kaart van het “Volledig 
verlaagd knooppunt” met inbegrip van de voorgestelde 
overkappingen. Hierin werden de noord- en de zuid-
Scheldeoever over land met elkaar verbonden met twee 
grote hoofdverbinding (rode pijlen A – A en B – B). Hierin 
mogen geen onneembare barrières aanwezig zijn.

Binnen de contouren van de rode pijlen worden er zoveel 
mogelijk plaatselijke verbindingen geïntegreerd om het geheel 
doorwaadbaar te maken. Deze volgen vaak de noord – zuid 

oriëntatie van de rode pijlen, maar moeten ook meermaals 
versterkt worden met dwarse oost – west verbindingen. 
Hierbij zien we het grote belang van de overkappingen 
en natuurverbindingen die we op onze knooppuntkaart 
voorzien. We maken ook de connectie naar de natuur in het 
Waasland en de Linkeroeverhaven.

Toelichting bij kaarten met infrastructuurbarrières

Om te ontdekken waar de migratieknelpunten zitten, hebben 
we drie kaarten opgemaakt; elk met een verschillende 
uitgangssituatie: de huidige toestand, na uitvoering van het 
“volledig verlaagd knooppunt” van NP WAL, of na uitvoering 
van het geplande BAM-ontwerp. Criteria om de meting te 
doen, werden opgemaakt, waarbij de drukte, breedte, aantal 
rijstroken, gereden snelheid,… de barrièrevorming van de wegen 
verzwaren. Deze ‘zwaarte’ werd in een kleurencode op de kaarten 
gezet om  detectie van de knelpunten en vergelijking tussen 
de verschillende situaties mogelijk te maken. In de toekomstige 
situaties kunnen hindernissen zelfs omgevormd worden 
tot nieuwe natuurverbindingen. Deze worden in het groen 
weergegeven.

Bij de “huidige situatie” zijn de snelwegen oranje (= zeer hoge 
graad van barrièrevorming), behalve de ‘canyon’ aan de 
Kennedytunnel die donker paars is (extreem hoge graad) 

Bij het “BAM – ontwerp” 
(niet op kaart weergegeven) 
worden er reeds een aantal 
barrières opgeheven aan de 
afrit Zwijndrecht, op- en afrit 
Linkeroever (de zogenaamde 
“Banaan” = 18 ha), de Ch. De 
Costerlaan en ter hoogte van 
de ecoducten. We vermoeden 
echter dat de ecoducten 
slechts een beperkte zone 
kunnen verbinden en geen 
algehele oplossing bieden. 
De tunnelgeul van de 
Oosterweelverbinding vormt  
een nieuwe extreme hindernis. 
De toegevoegde parallelweg langsheen E17 en E34 te Zwijndrecht 
en L.O. verzwaart de bestaande barrière tot extreem hoog (donker 
paars).

Bij het “NP WAL ontwerp” worden dezelfde groene 
verbindingen gerealiseerd als bij BAM. Evenwel door 
bijkomende verbindingen in knoop zuid en overkappingen 
over autostradeknelpunten, worden de meeste donker 
paarse delen uit de ‘huidige toestand’ en ‘BAM-ontwerp’, 
gericht weggewerkt tot ‘groene verbindingen’. De 
meerwaarde van het NP WAL ontwerp is verbluffend!
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BARRIèREs HUIDIGE TOEsTAND BARRIèREs VERLAAGD NP-WAL-ONTWERP MET OVERKAPPINGEN

Wegen voor locale verkeersafwikkeling zijn een 
matige hindernis. Bij een bovenlocale functie en voor 
de spoorlijn wordt deze als hoog gecatalogeerd. 
snelwegen vormen een zeer hoge barrière; met op 
enkel zwarte punten zelfs extreem hoog.

Bij het BAM-ontwerp (niet afgebeeld) zullen 
volgende wegen en barrières opgeheven worden 
en komen er op die plaats nieuwe connecties: Ch. 
De Costerlaan, op- en afrit L.O. en Zwijndrecht en 
delen van de R1 (Banaan). De ecoducten geven 
een plaatselijke verbinding, maar geen algehele 

Het NP-WAL-ontwerp heeft dezelfde opgeheven 
barrières als bij BAM, maar zet sterk in op de 
verbetering van de zwaarste barrières. Door 
haar bijna algehele verlaging en enkele gerichte 
overkappingen scoort ze hierop door ze overwegend 
om te zetten naar nieuwe natuurverbindingen. 
Hiermee maakt ze de algehele structuur van de 
totaalvisie op natuurverbindingen realiseerbaar (zie 
andere kaart).

opheffing van de barrières. De Kennedy-canyon 
blijft extreem onpasseerbaar. Vlietbos, Blokkersdijk 
en Het Rot/Middenvijver blijven van elkaar 
gescheiden door harde infrastructuren. 
De geul voor de Oosterweeltunnel vormt een 
nieuwe extreem zware barrière

Over bijna het volledige tracé van de E17 en de 
E34 tussen P. Coplaan en Canadastraat verzwaart 
de barrièregraad naar extreem hoog door de 
toevoeging van een nieuwe dubbelrichtings-
parallelweg.

 opgeheven barrières of nieuwe natuurverbindingen

 matige barrière

 hoge barrière

 zeer hoge barrière

 extreem hoge barrière

BARRIèREs HUIDIGE TOEsTAND BARRIèREs VERLAAGD NP-WAL-ONTWERP MET OVERKAPPINGEN

Wegen voor locale verkeersafwikkeling zijn een 
matige hindernis. Bij een bovenlocale functie en voor 
de spoorlijn wordt deze als hoog gecatalogeerd. 
snelwegen vormen een zeer hoge barrière; met op 
enkel zwarte punten zelfs extreem hoog.

Bij het BAM-ontwerp (niet afgebeeld) zullen 
volgende wegen en barrières opgeheven worden 
en komen er op die plaats nieuwe connecties: Ch. 
De Costerlaan, op- en afrit L.O. en Zwijndrecht en 
delen van de R1 (Banaan). De ecoducten geven 
een plaatselijke verbinding, maar geen algehele 

Het NP-WAL-ontwerp heeft dezelfde opgeheven 
barrières als bij BAM, maar zet sterk in op de 
verbetering van de zwaarste barrières. Door 
haar bijna algehele verlaging en enkele gerichte 
overkappingen scoort ze hierop door ze overwegend 
om te zetten naar nieuwe natuurverbindingen. 
Hiermee maakt ze de algehele structuur van de 
totaalvisie op natuurverbindingen realiseerbaar (zie 
andere kaart).

opheffing van de barrières. De Kennedy-canyon 
blijft extreem onpasseerbaar. Vlietbos, Blokkersdijk 
en Het Rot/Middenvijver blijven van elkaar 
gescheiden door harde infrastructuren. 
De geul voor de Oosterweeltunnel vormt een 
nieuwe extreem zware barrière

Over bijna het volledige tracé van de E17 en de 
E34 tussen P. Coplaan en Canadastraat verzwaart 
de barrièregraad naar extreem hoog door de 
toevoeging van een nieuwe dubbelrichtings-
parallelweg.

 opgeheven barrières of nieuwe natuurverbindingen

 matige barrière

 hoge barrière

 zeer hoge barrière

 extreem hoge barrière
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Grondoverschot creatief wegwerken

Volgens BAM zal er op het eind van de werken geen 
grondoverschot zijn. De door NP-WAL voorgestelde verlagingen 
en overkappingen zullen wél overschotten opleveren. Die kan 
men kwijt op bermen en op infrastructuren, bij de bufferdijk ten 
zuiden van de E34 in Zwijndrecht, op de overkapping van de 
Kennedygeul, op de nieuwe groene ruimte “Banaan van L.O.”  
(18 ha) en op ’t Zand.

Grondoverschotten van Oosterweel kunnen gebruikt worden in 
andere werken:

1. Dijkverhogingen in het Scheldebekken;
2. In de Linkeroeverhaven is er vraag naar zand voor 

wegenwerken. De “cel-grondbalans” binnen de Vlaamse 
Gemeenschap moet vraag en aanbod afstemmen en kan 
oplossingen aanbieden.

3. De herinrichting van Sint-Anna-Plage vraagt 10.000 m³ 
‘maagdelijk’ zand. 

4. Zandboeren willen geschikte specie kopen; rechtstreeks 
op de werf of via een zanddeponie in de Schaar van Ouden 
Doel of elders.

De grote werken bieden een historische kans op ecologische 
verbeteringen. Op L.O. worden grote delen van de infrastructuur 
opgebroken en totaal vernieuwd. Daarin zitten volgens NPWAL 
niet te missen opportuniteiten om knooppunten en wegen 
verlaagd en overkapt aan te leggen; maatregelen die het 
leefmilieu fors verbeteren.

Daarvoor; maar alleen daarvoor, wil NP WAL zijn medewerking en 
constructieve inzet aanbieden, via gestructureerd overleg. Daarin 
zit ook de eis vervat voor een maximaal behoud van St-Annabos 
en de realisatie van een groot en ononderbroken “natuurpark 
Borgerweert”. Daar gaan we voor!

Het oude St-Annabos is een schatkamer voor biodiversiteit

Waar gaat Natuurpunt WAL voor?  
Onze hoofdthema’s toegelicht.

Verbetering van natuur- en leefkwaliteit

NP WAL kiest voor overleg met het beleid. Hierbij stellen 
we echter ambitieuze, maar haalbare doelen i.f.v. natuur en 
gezondheid.

Door het volledig verlaagd aanleggen van het knooppunt 
linkeroever zuid wordt er veel lucht- en geluidshinder bij de bron 
weggenomen. De Regattawijk ligt in de windrichting van deze 
knoop, Burcht is niet ver af en wandelen zonder verkeerslawaai 
moet mogelijk worden.

De verlaagde ligging van álle wegen en knooppunten is 
een rode draad in het nieuwe wegennet. De lage ligging 
van de Kennedytunnel moet doorgetrokken worden naar 
knoop LO zuid, Verbindingsweg E17 – E34, de verlaagde 
knoop LO noord en de Oosterweeltunnel. Dit vormt tevens 
de aanzet naar verlagingen van  E17 en E34 in Zwijndrecht. 
Ook de nieuwe parallelweg moet verlaagd en deels overkapt 
worden. 

Een groot ononderbroken “Natuurpark Borgerweert” op 
grondgebied L.O. en Zwijndrecht moet gerealiseerd worden. 
Cruciale overkappingen, zoals de Verbindingsweg tussen 
Vlietbos en Het Rot/Middenvijver, zijn noodzakelijk.

Laat ons het Sint-Annabos !

De afgezonken Oosterweeltunnel wordt op de stabiele bodem 
van Schelde gelegd. Daarom moet er een diepe, brede sleuf 
gebaggerd worden. Daarbij komt +/- 2.000.000 m³ baggerspecie 
vrij die tijdelijk op land wordt ontwaterd en gestockeerd. Daarna 
wordt een deel op en naast de tunnelkoker gelegd.

Daarvoor wil men Sint-Annabos bijna volledig kappen. 
Onaanvaardbaar dat voor deze tijdelijke werken het 65 
jaar oude Sint Annabos met een zeer grote ecologische 
en maatschappelijke waarde gekapt moet worden. Het 
substantieel behoud van Sint Annabos is voor NP WAL 
prioritair. Hoe meer het bestaande bos gespaard wordt,  
des te groter de kans op snelle herkolonisatie van 
bosecosysteem en bosvogels na de werken.

Kan het Sint Annabos ‘zo maar’ gekapt worden?

Afhankelijk van het soort bos is er een compensatieverhouding. 
Bij populierenbos is dit 1/1. Bij ‘grote werken’ mag men na 
afloop heraanplanten op de werfzone. Hierdoor wordt zuinig 
ruimtegebruik niet gestimuleerd. Na de werken wordt het 65 jaar 
oude bos ‘vervangen’ door jonge aanplant. Een ecologische stap 
achteruit maar wel wettelijk in orde…

Groot deel Sint Annabos kan gered worden door:

1. goede timing en meervoudig of gecombineerd gebruik van 
de werfzones;

2. het aan te leggen Farnèseschor en Ooibos van bij de start der 
werken intensief en meervoudig te gebruiken als werfzone. 
De ligging aan de Schelde is hierbij een grote troef.

3. Alternatieve locaties voor baggerspecie

Tijdens de werken moet een belangrijk deel van St-Annabos 
gespaard blijven. Enerzijds als gebied voor recreatie, anderzijds 
voor natuur. Na de werken wordt het noordelijk deel van de 
rode “werfzone” wilde en natte natuur, in aansluiting met het 
natuurreservaat Blokkersdijk en de getijdennatuur langs de 
Schelde.

Alternatieven voor kapping Sint Annabos

In de haven liggen vele onbenutte bedrijfsgronden die tijdelijk 
kunnen gebruikt worden als stortlocatie voor de baggerspecie. 
Voorbeelden:

1. Canadastraat Zwijndrecht. Transport met opspuitbuizen is 
hier mogelijk.

2. Kleiput van Argex (grens Zwijndrecht-Kruibeke). Transport 
per schip en opspuitbuizen of transportbanden is hier 
mogelijk.

3. Op ’t Zand (grens Zwijndrecht/L.O.) komt een centrale 
werfzone. Hier is ruimte voor tijdelijke –natte of droge- 
grondverwerking en -stockage.

4. Zuidelijk deel van de Ch. De Costerlaan en de twee delen van 
de oude Dwarslaan. 

6 7

Groenlink.indd   9-10 23/03/16   15:29



NATUURVERBINDINGEN: 

GEëNT OP VOLLEDIG VERLAAGD 
KNOOPPUNT EN WEGEN; MET 
OVERKAPPINGEN

A – A is een hoofdverbinding, met daarin f – f 
tussen sint Annabos en Het Rot en e – c een natte 
verbinding naar Middenvijver. 
x – j – k linkt Het Rot/Middenvijver met Regatta, de 
“Banaan” en Galgenweel.

B – B is de westelijke hoofdverbinding, met ‘n’ als 
verbinding tussen Blokkersdijk en Vlietbos. ‘o’ is de 
natte structuur, met vertakkingen naar Vlietbos, Het 
Zand, Neuzenberg, Burchtse Weel en de schelde.

Belangrijke dwarse verbindingen zijn ‘v’ tussen 
Blokkersdijk en sint Annabos. p – x is de top-
verbinding die Vlietbos en Het Rot herenigt! ‘q’ is de 
kruisgewijze link doorheen de wegen- infrastructuur, 
voortgezet met rbis en k. l – l is de overkapping 
Burchtse weel - Galgenweel.

‘a’ en ‘b’ overkoepelen de scheldebiotopen 
en brengen ze in contact met het land. 1 tot 5 
linken de regio met het Waasland en ‘z’ met de 
Waaslandhaven.

 hoofd natuurverbindingen

 zacht recreatieve  

 verbindingen

 woonverbindingen

 secundaire  

 natuurverbindingen
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