M obiliteit

Afgezien van het
ontwarren van
de verkeersknoop
krijgt de stad er met
het uitgestrekte
Brialmontpark/
Ringpark een mooi
cadeau bovenop. Dat,
gekoppeld aan nieuwe
stadsontwikkeling rond
de knooppunten van
openbaar vervoer, is een
erg verleidelijk aanbod.
[ B EE L D : S t r am i e n  ]

Inleiding
Het Masterplan Antwerpen 2020 schiet niet op. Bij veel mensen leeft de indruk dat er na bijna vijftien jaar
studie nog altijd geen schop in de grond zit. Dat is niet helemaal waar, aangezien een aantal tramprojecten
intussen is afgewerkt of flink is opgeschoten. En het zijn niet alleen de langlopende procedures die ervoor
zorgen dat er geen schot in de zaak komt. Er lijkt ook helemaal geen eensgezindheid te bestaan over
een mogelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem in en om Antwerpen. Formeel blijven de politieke
verklaringen dezelfde, maar ze worden zonder veel overtuiging of enthousiasme afgelegd. Officieel blijft
het wachten op de resultaten van het voor midden 2013 voorziene milieueffectenrapport (MER), maar nu al
wordt openlijk betwijfeld of dat rapport ook daadwerkelijk dé oplossing zal aanreiken.

I

ntussen duurt de maatschappelijke discussie voort. In de hele
polemiek over bruggen of tunnels, tracés en hun varianten, verkeersstromen en capaciteiten, kostprijs en prioriteiten, kwam de
overkapping van de Antwerpse Ring hoe langer hoe meer als een
nieuw thema op de voorgrond. Het in de medische wereld groeiende
inzicht dat vervuilde lucht en geluidshinder in de nabijheid van drukke
wegen funest zijn voor de volksgezondheid, doet dat maatschappelijk
debat alleen maar aanzwellen.
In feite gaat het om nog veel meer. De centrale vraag is namelijk
hoe de stad Antwerpen zich de komende decennia ruimtelijk zal
ontwikkelen, rekening houdend met de verwachte bevolkingsgroei
met 100.000 inwoners tegen 2030. Overkapping en stadsontwikke-

ling zijn in dat perspectief onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
ontwikkeling van Nieuw Zurenborg (nabij Berchem Station, tussen
de Singel en de wijk Zurenborg) en van verschillende andere projecten is vandaag al gestremd, precies omdat er vragen rijzen over de
door het verkeer op de Ring veroorzaakte overlast.
Die vragen over mobiliteit, stadsontwikkeling en volksgezondheid zijn ook een belangrijk punt in het nieuwe bestuursakkoord
van de stad. Pas als Antwerpen tot een eensgezind standpunt komt,
bestaat er een kans dat de Vlaamse regering de nodige middelen
vrijmaakt om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Het stadsbestuur kan zich niet verschuilen achter de besluitvorming op Vlaams
niveau.
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