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Waarom dit referendum?

In het verleden werd het dossier van de Antwerpse mobiliteit boven de hoofden van de Antwerpenaren en van 
de verkozen vertegenwoordigers in parlement, provincieraad,  gemeenteraad en districtsraden beslist door 
een select clubje ambtenaren onder leiding van de voormalige provinciegouverneur Paulus. Zij verenigden 
zich in de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). De BAM besliste dat er een bijkomende Schelde-
kruising met de fameuze Lange Wapperviaduct moest komen. De Antwerpenaren mochten knikken en slik-
ken. De bevolking kreeg op geen enkel moment inspraak. Nochtans is het in Antwerpen de gewoonte dat de 
bevolking inspraak krijgt bij de heraanleg van straten en pleinen. De burger heeft inspraak over de heraanleg 
van zijn straat, maar niet over grote werken zoals de sluiting van de ring.

Waarom is het belangrijk dat u op zondag 18 oktober
uW stem uitbrengt?

De vzw Ademloos heeft meer dan 66.000 handtekeningen verzameld van Antwerpenaren. Daar-
door is het college van burgemeester en schepenen nu verplicht om een referendum te organiseren. 
Het referendum zal plaatsvinden op zondag 18 oktober. Los van uw mening omtrent dit dossier is 
het belangrijk dat u uw stem laat horen. Een referendum heeft maar zin als de bevolking in grote 
getale deelneemt. Dan is een referendum een krachtig signaal waar geen politicus nog omheen 
kan. Laat die kans dan ook niet aan u voorbijgaan.

Wat is de vraag van het referendum?

Officieel klinkt de vraag als volgt: “Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de 
stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé Zwijn-
drecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of neen?”. Burgemeester Janssens zei dat hij dat aan 
zijn moeder niet uitgelegd kreeg. Wij doen een poging. De vraag die voorligt is: “bent u voor- of 
tegenstander van de Lange Wapperviaduct?”. Voor alle duidelijkheid: de Lange Wapper is geen 
brug over de Schelde, maar een soort Vilvoordeviaduct boven de stad. Wie tegenstemt kiest voor 
een alternatief.

gaat het referendum de Werkzaamheden niet vertragen?

Neen. Op dit moment is er immers een gerechtelijke uitspraak tegen de Lange Wapperviaduct. De 
rechtbank oordeelde dat de vergunningsprocedure voor de viaduct wellicht moet worden overge-
daan. Daardoor verschijnt het BAM-tracé op dit moment gelijk aan de meet met andere alterna-
tieven, zoals bijv. de tunneltracé van Arup/Sum. De bevolking mag beslissen of het kiest voor de 
Lange Wapperviaduct of voor een alternatief. 

lANGE wAppER:
AAN U HET wOORD!

Voor de eerste maal mag de Antwerpenaar zich in een referendum uitspreken over een belangrijke beleidsbe-
slissing, nl. over de vraag of de Antwerpse verkeersknoop best ontward wordt via de Lange Wapperviaduct. 
Het Vlaams Belang heeft dit dossier steeds op de voet gevolgd en was lange tijd de enige tegenstander van 
de Lange Wapper. Voor het Vlaams Belang is de aansluiting van de Liefkenshoektunnel met de E17 prioritair. 
Tevens is er volgens het Vlaams Belang nood aan een volwaardige Noord/Zuid-Singelverbinding voor het 
lokaal verkeer. De vzw Ademloos zorgde er voor dat de bevolking zich op 18 oktober in een referendum mag 
uitspreken over de Lange Wapperviaduct. Antwerps Nieuws sprak met Vlaams parlementslid Jan Penris en 
dr. Guido Verbeke (Ademloos - mede-indiener van de vraag tot volksraadpleging) en zet de argumenten pro 
en contra nog even op een rij.
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VlAAMS BElANG ZEGT NEEN AAN lANGE wAppER
waarom is het Vlaams Belang tegen de 
lange wapperviaduct (het BAM-tracé)?

 Het is te duur
 Het hypothekeert de stadsontwikkeling
 Het tast nodeloos groengebied aan
 Het tast de volksgezondheid aan door fijn stof en lawaaihinder
 Het ontlast niet echt de Antwerpse verkeersknoop
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TE DUUR

Aanvankelijk werden de kosten voor het BAM-tracé 
op 500 miljoen euro geraamd. Nieuwe berekeningen 
in de loop van het planningsproces leren echter dat 
het kostenplaatje ondertussen opgelopen is tot 1,85 
miljard euro! Sommigen spreken zelfs al van 2,3 mil-
jard euro. Het is duidelijk dat de Vlaamse regering 
zich door de BAM heeft laten rollen. Het BAM-tracé 
zal nooit kunnen bekostigd worden zonder dat de 
Antwerpse belastingbetaler hiervoor zwaar in zijn 
geldbuidel zal moeten tasten. De dure Lange Wap-
perviaduct zal ondermeer door dure tolheffingen be-
kostigd worden.

HypOTHEEK Op
STADSONTwiKKEliNG

De Lange Wapperviaduct zal niet al-
leen ter hoogte van Deurne, Merksem 
en Luchtbal voor bijkomende lawaai- 
en stofhinder zorgen, maar zal ook 
nog eens over het Eilandje scheren 
waar uitgerekend vandaag aan stads-
uitbreiding wordt gedaan. De huidige 
viaduct ter hoogte van het Sportpa-
leis zal nog eens verbreed worden 
waardoor de fysieke scheiding tussen 
enerzijds Antwerpen en anderzijds 
Deurne-Noord en Merksem nogmaals 
wordt aangedikt.

AANTASTiNG
GROENGEBiED

De werkzaamheden voor de Lange Wapperviaduct 
eisen de nodeloze opoffering van een aantal groen- 
en natuurgebieden. Zo wordt de groene omgeving 
rond het Noordkasteel zwaar aangetast omdat BAM 
er een nieuw verkeersknooppunt wil aanleggen. Er 
gaat bovendien heel wat natuurgebied op Linkeroe-
ver, waaronder het Sint-Annabos, teloor.

NiEUwE
GElUiDSOVERlAST

Met de Lange Wapperviaduct wordt 
het verkeer bovengronds naar het cen-
trum van de stad geleid. Terwijl men 
zou denken dat net het tegenoverge-
stelde moet gebeuren. De Antwerpe-
naren zullen met een onophoudelijke 
enorme geluidsoverlast te kampen 
hebben. Dag en nacht zullen immers 
duizenden vrachtwagens gebruik ma-
ken van de viaduct boven het centrum 
van de stad.



VlAAMS BElANG ZEGT NEEN AAN lANGE wAppER
MEER FijN STOF

De normen voor fijn 
stof worden in ons 
land nu al overschre-
den. De komst van 
de Lange Wappervi-
aduct zal het fijn stof 
nog doen toenemen. 
De volksgezondheid 
heeft absoluut geen 
baat bij de bouw van 
een brug boven de 
stad. Verschillende 
artsen en professoren 
hebben de voorbije 
maanden aangetoond 
dat op het vlak van de 
volksgezondheid - en 
meer bepaald dan wat 
betreft fijn stof - de Lan-
ge Wapperviaduct af te 
raden is.

ONTwART
VERKEERSKNOOp 
NiET

Doordat de Lange Wapperviaduct 
nog altijd te dicht tegen de stedelijke 
agglomeratie ligt, zal hij geen echte 
oplossing bieden voor de huidige 
verkeersdruk. Men kan pas van een 
ontlasting van het Antwerpse wegen-
net spreken wanneer men het door-
gaand verkeer ver genoeg van het 
stadscentrum houdt en volledig van 
het lokaal verkeer scheidt. De aan-
sluiting van de Liefkenshoektunnel 
op de E17 zou in dat opzicht al een 
veel betere investering zijn. Maar 
ook het Arup/Sum-alternatief (een 
tunnel dwars onder de oude haven 
met aantakking op het bestaande 
Noordelijke wegennet ter hoogte 
van het Ekerse, is in dat opzicht beter.
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Het Vlaams Belang pleit al jaren 
voor het beter benutten en tolvrij 
maken van de Liefkenshoektun-
nel, een betere aansluiting van 
de Liefkenshoektunnel op de 
E17 via de bestaande wegen 
en een volwaardige Noord/
Zuid-Singel 
voor het 
lokale ver-
keer in de 
zate (de 
vallei) van 
de Ring.

Indien er 
dan nog 
nood zou 
zijn aan een bijkomende Schel-
dekruising - wat het Vlaams 
Belang betwijfelt - dan kiest de 
partij voor een tunnelvariant. 
Het Arup/Sum-alternatief (een 
tunnel van 4,3 km dwars onder 
de oude haven met aantakking 
op het bestaande Noordelijke 
wegennet ter hoogte van Eke-
ren) vindt het Vlaams Belang 

alvast een beter alternatief dan 
de Lange Wapperviaduct bo-
ven de stad.

Een tunnel valt normaal goedko-
per uit en het tast de leefbaar-
heid van onze stad niet aan. De 

aanleg van een tunnel verloopt 
ondergronds en zorgt niet voor 
verkeershinder en overlast tijdens 
de bouwwerken.

Een tunnelvariant is beter voor 
de volksgezondheid en is milieu-
vriendelijker. Met een tunnel hoeft 
het doorgaand verkeer niet in de 
buurt van de stadskern te komen.

Wat is de mening van 
het havenbedrijf?

Het Antwerps Havenbedrijf 
heeft al laten weten in dit de-
bat geen standpunt te zullen 
innemen.

Een ha-
ven tunne l 
is voor het 
Havenbe-
drijf een 
even goed 
alternatief 
als de Lan-
ge Wap-
per. Het 

Havenbedrijf blijft in eerste 
instantie - net als het Vlaams 
Belang - voorstander van een 
betere aansluiting van de Lief-
kenshoektunnel met de E17, 
maar vraagt daarbij ook dat 
de capaciteit van de Tijsmans-
tunnel (tunnel in het verlengde 
van de Liefkenshoektunnel) 
wordt uitgebreid.

wat zijn de alternatieven?

Simulatie van de Arup/Sum tunnel.
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AN: Waarom stond Vlaams Be-
lang van in het begin sceptisch 
ten aanzien van de Lange Wap-
per?

JP: Om vele redenen. Ten eerste 
was dit project een bedenksel van 
een beperkt groepje ambtenaren 
onder leiding van toenmalig VLD-
gouverneur Paulus. De politieke 
vertegenwoordigers in het Vlaams 
parlement, de provincieraad, de 
gemeenteraad en de districtsraden 
kregen het (en dan nog zeer laat) 
voorgeschoteld als een project dat 
te nemen of te laten was. Ook de 
meeste kranten lieten aanvankelijk 
uitschijnen dat er geen alternatie-
ven waren. Maar die waren er 
natuurlijk wel.

AN: Volgens jou zijn er dus an-
dere en betere manieren om de 
Antwerpse verkeersknoop te ont-
warren?

JP: Inderdaad. Een betere benut-
ting van de Liefkenshoektunnel 
zou al heel wat oplossen.  Als je 
die tolvrij maakt en een goede 
aansluiting geeft op de E17, hou 
je al heel wat verkeer weg van de 
huidige Ring. Als je daarnaast het 
lokale Noord-Zuid verkeer kunt 
opvangen op een volwaardige 
Singel, haal je ook dat verkeer 
van de Ring.

lAnge wApper te duur

AN: Maar er zijn nog andere 
bezwaren tegen de Lange Wap-
per?

JP: Lange Wapper zou een heel 
duur verhaal worden. In het be-
gin werden de kosten geraamd 
op 500 miljoen. Maar wij voel-
den met onze ellebogen aan dat 
dit een grove onderschatting was. 
De BAM, die aanvankelijk werd 

bestuurd door ambtenaren met 
een uitgesproken politieke kleur, 
bleef heel onduidelijk over de 
financiële kant van het verhaal. 
Uiteindelijk trok het Vlaams par-
lement de zaak naar zich toe. De 
misstanden rond de aanleg van 
het Deurganckdok lagen immers 
nog bij iedereen vers in het ge-
heugen.

Er werd besloten dat BAM elk 
semester een voortgangsrap-
port over het dossier zou moeten 
overmaken aan het Vlaams Parle-
ment. Dat rapport werd dan ge-
controleerd door het Rekenhof, en 
vervolgens werd erover gedebat-
teerd in de commissie Openbare 
Werken van het Vlaams parle-
ment. Ik was daar woordvoerder 
voor onze partij, maar ook telkens 
medeverslaggever voor het ganse 
parlement. Uit die opvolgingsde-
batten bleek al gauw dat we ook 
daar gelijk hadden: Lange Wap-
per zou geen 500 miljoen, maar 
1,85 miljard en mogelijks zelfs 
2,4 miljard of meer kunnen kos-
ten!

AN: Het heeft ook nadelen voor 
de laafbaarheid?

De viaduct - waarvan de draag-
peilers hoger zouden worden dan 
de kathedraal! - rakelings over 
Luchtbal en het Eilandje scheren. 
De Antwerpse noordkant zou 
daarmee een Vilvoorde in het 
kwadraat worden. De dure inves-
teringen in het Eilandje worden-
daardoor nutteloos. Maar ook 

Antwerps Nieuws had een gesprek met Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Jan Penris. Dat er op 
18 oktober een referendum komt over één van de belangrijkste verkeersprojecten rond Antwerpen hebben we mee aan 
Vlaams Belang politicus Jan Penris te danken.  Jan volgde het dossier van de Lange Wapper van in het prilste begin.  Hij 
kaartte het dossier aan in de Antwerpse gemeenteraad en het Vlaams parlement en was daar mee verslaggever van de 
besprekingen van de opvolgingsrapporten van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) en het Rekenhof.  Voor 
het Vlaams Belang was het van begin af aan duidelijk dat er betere alternatieven waren voor de dure en storende viaduct 
naast en boven Deurne, Merksem, den Dam, Luchtbal en het Eilandje.  Aanvankelijk stond de partij daarmee helemaal 
alleen.  Pas later volgden de burgerinitiatieven van Straten-Generaal en Ademloos.  Vervolgens maakten ook Groen! en 
SP.a een bocht van 180 graden.  Na vele jaren zal nu ook de stem van de Antwerpenaar zelf gehoord kunnen worden.

“ER ZijN BETERE AlTERNATiEVEN
VOOR DE lANGE wAppER”

Jan Penris: “Het Vlaams Belang is steeds een voorstander geweest van 
de tunnelvariant. Burgemeester Janssens maakte een bocht van 180˚ 
toen hij voelde dat vele Antwerpenaren de viaduct niet zagen zitten.”
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de districten Deurne en Merksem 
zouden in de klappen delen.  Om 
de Lange Wapper toegankelijk te 
maken zou pal naast de wijk Kro-
nenburg een reusachtige verkeers-
wissel komen en ten gevolge van 
de vele plannen van de BAM zou 
de brug aan de IJzerlaan worden 
afgebroken, waardoor het verkeer 
van en naar Merksem nog meer 
via de Groenendaallaan, de Lam-
brechtshoekenlaan en de Ringlaan 
zou worden afgewikkeld.

bAm sjoemelt
en bedriegt

AN: Waarom zagen de andere 
partijen deze nadelen niet?

JP: Zoals gezegd was de BAM 
een door en door gepolitiseerde 
instelling. De mandaten waren 
netjes onder de traditionele par-
tijen verdeeld. Zelfs de N-VA had 
er een mannetje. En Groen! had 
het hele project mee goedge-
keurd toen ze nog in de Vlaamse 
regering zat. De Antwerpenaar 
zal zich ongetwijfeld nog de 
beelden herinneren van de dan-
sende Mie Vogels, toen die een 
eerste maquette van de Lange 
Wapper te zien kreeg. Pas toen 
de eerste verhalen van mogelijk 
gesjoemel opdoken, begonnen 
sommige partijen iets voorzich-

tiger te worden. De VLD’er Noël 
Slangen had miljoenen verdiend 
aan de communicatiecontracten 
van de BAM. (nvdr.: lees ook arti-
kel ‘De centen van BAM’ op pag. 
9’) Maar die communicatie was 
alles behalve vlot verlopen. Heel 
wat lokale politici wisten niet eens 
wat er in grote lijnen boven hun 
hoofd hing. Er waren er zelfs die 
dachten dat Lange Wapper een 
brug over de Schelde was.

Het was uiteindelijk een wazige 
achterkamervergadering, onder 
leiding van alweer de toenmalige 
gouverneur, die omwille van “de 
beeldkwaliteit” de definitieve gun-
ning toewees. Gelukkig werd het 
Vlaams parlement door dit alles 
wakker geschud.

AN: En toen was ook de burger 
wakker?

JP: Ja, eerst de werkgroep Straten-
Generaal, die ijverig op zoek ging 
naar een tunnelalternatief  voor 
de viaduct. Later de vzw Adem-
loos, dat vooral bezorgd was om 
de volksgezondheid. Vergeet niet 
dat zo’n viaduct een bron en een 
verspreider is van tonnen fijn stof 
en heel wat lawaaihinder. Volgens 
sommige artsen is de overlast van 
die aard dat het voor bepaalde 

mensen zelfs levensbedreigend of 
levensverkortend zou kunnen zijn.

Deze burgerinitiatieven mondden 
uiteindelijk uit in een vraag tot 
volksraadpleging. Een initiatief 
dat het Vlaams Belang ook al bij 
herhaling in de gemeenteraad 
had bepleit.  Toen de mensen van 
“Ademloos” hun handtekeningen 
begonnen te verzamelen kregen 
ze meteen onze steun. Op 18 okto-
ber kan ook de Antwerpenaar zelf 
zijn gedacht zeggen. Die heeft al 
te lang moeten slikken en zwijgen, 
denk maar aan wat er gebeurde 
bij de eerste fase van de nog altijd 
niet afgewerkte Leien!

Het woord is AAn
de AntwerpenAAr

AN: Hoe moet het nu verder?

JP: Toen de oppositie tegen de Lan-
ge Wapper op kruissnelheid kwam, 
zag burgemeester Janssens de bui 
hangen. Hij wisselde van kamp 
en liet de stad Antwerpen meteen 
een studie bestellen die moest on-
derzoeken of er geen alternatieven 
waren voor de viaduct. De studie 
werd uitgevoerd door het samen-
werkingsverband Arup/Sum De 
studie gaf ons gelijk in die zin dat 
ook zij voor een betere benutting 
en aansluiting van de Liefkenshoek-
tunnel pleit en tegelijk bevestigt dat 
een tunnel wel degelijk een alterna-
tief is voor de dure viaduct.

Zo’n tunnel is onder het regime 
van de nieuwste tunnelrichtlijnen 
trouwens een heel veilige con-
structie. Weliswaar zou de tunnel 
de hele bouwaanvraagprocedure 
nog moeten doorlopen, maar dat 
is ook het geval voor de Lange 
Wapper.  De auditeur bij de Raad 
van State heeft immers vastgesteld 
dat er in de bouwvergunning voor 
de viaduct ernstige gebreken zit-
ten, waardoor de hele procedure 
sowieso zou moeten worden over-
gedaan.

“ER ZijN BETERE AlTERNATiEVEN
VOOR DE lANGE wAppER”
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AN: Hoe geraakte u als Antwerpse 
dokter betrokken bij Ademloos?

GV: Toen BAM het Lange Wapper-
project voorstelde als iets wat een 
infarct moest voorkomen, zelfs als 
het creëren van een nieuwe groene 
long, terwijl tegelijkertijd 75 ha bos 
ging gekapt worden, trapten ze wat 
teveel op mijn doktersstaart. Ik ging 
me hierop verdiepen en viel van de 
ene verbazing in de andere. Niet al-
leen heeft de Lange Wapperviaduct 
wel schadelijke gevolgen op onze 

stad en onze gezondheid, maar 
het project lapt zowat alle Europese 
milieuafspraken aan haar laars. 
Het viel me ook meteen op hoe alle 
beslissingen werden genomen in 
achterkamertjes zonder overleg met 
gekozen politici, zonder inspraak 
van de bevolking. Niet het alge-
meen belang was voor de dames 
en heren van BAM op het spel maar 
hun eigenbelang.  Ademloos ver-
tolkte deze visie, zodat we konden 
samenwerken.

AN: Wat is uw voornaamste kritiek 
op het BAM-tracé?

GV: Het gaat hier niet enkel over 
het sluiten van de Ring; het gaat 
hier om de aanleg van een nieuwe 
vrachtwagensnelweg boven onze 
stad. Een ring houdt immers het 
vrachtverkeer zoveel mogelijk bui-
ten de stad. In Antwerpen stuurt 
men met de Lange Wapperviaduct 
de vrachtwagens integendeel boven 
woonwijken en dwars door de stad. 
Toppunt is het verkeersknooppunt 

met maar liefst 19 rijstroken(!) ter 
hoogte van het Sportpaleis. De 
Lange Wapper wordt daarmee let-
terlijk een fysieke scheidingsmuur 
tussen Antwerpen enerzijds, Deur-
ne en Merksem anderzijds.

Maar vooral de toename van fijn stof 
en lawaai baart me zorgen. Deurne 
en Zwijndrecht zijn nu al door Euro-
pa aangeduid als gevaarlijke zones 
waar de alarmgrens inzake fijn stof 
meer dan 35 maal per jaar over-

schreden wordt. Europa vraagt voor 
deze ‘hot spots’ een sanering vanaf 
2010. België doet net het tegen-
overgestelde indien de bouw van de 
Lange Wapperviaduct, waarop dag 
en nacht duizenden vrachtwagens 
zullen voorbijrazen, toegelaten 
wordt. En waarvoor? Het is nu al 
duidelijk dat de Lange Wapper de 
files niet zal oplossen.

economiscHe belAngen
primeren boven

volksgezondHeid

AN: Volgens u wordt het ge-
zondheidsrisico door BAM be-
wust geminimaliseerd?

GV: De gezondheidsrisico’s van 
ingrijpende infrastructuurprojec-
ten worden meestal schromelijk 
onderschat. Het is met de Lange 
Wapper niet anders. Volgens ons 
onverantwoord. De gezondheids-
schade door milieuvervuiling is 
enorm. Om enkele voorbeelden te 
geven:  mensen die op regelma-
tige basis geconfronteerd worden 
met te hoge waarden fijn stof heb-
ben 115% meer kans op aandoe-
ningen van de luchtwegen, 33% 
meer kans op vroegtijdige over-

lijdens, 24% meer kans op hartvaat-
ziektes bij 50-plussers. De luchtver-
vuiling veroorzaakt in Vlaanderen 
jaarlijks 13.000 vroegtijdige over-
lijdens (het is een gemiddelde be-
rekend op basis van de cijfers van 
de Wereldgezondheidsorganisatie). 
De overheid in ons land ligt daar 
niet echt wakker van. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat België slechts 
op de 57ste plaats van de rang-
schikking van de ‘World Economic 
Forum’ inzake inspanningen voor 

De vzw Ademloos is een Antwerps burgerinitiatief, onafhankelijk van de partijpolitiek, dat tot stand kwam nadat de 
negatieve effecten van de Lange Wapper op volksgezondheid en milieu aan het licht kwamen. Ademloos verzamelde vol-
doende handtekeningen om tot een referendum te komen. Antwerps Nieuws had een gesprek met dokter Guido Verbeke, 
een gynaecoloog woonachtig op Linkeroever en bestuurslid van Ademloos.

“WIJ ZEGGEN NEEN AAN VRACHTWAGEN-
SNELWEG BOVEN ANTWERPEN”

VZw ADEMlOOS AAN HET wOORD…
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milieuzorg staat. Om u een idee te 
geven, ons land scoort nog net be-
ter dan Mauritius en Peru. Economi-
sche belangen primeren nog teveel 
boven volksgezondheid.

AN: Ademloos kiest resoluut voor 
de tunnelvariant. Is een tunnel dan 
minder vervuilend?

GV: De tunnel scoort inderdaad op-
merkelijk beter op het vlak van mi-
lieu en gezondheid. Een tunnel ver-
oorzaakt geen bijkomend lawaai en 

fijn stof. Het fijn stof is uiteraard ook 
aanwezig, maar het wordt in de tun-
nel geloosd via ventilatiekokers. Dit 
gebeurt buiten de bewoonde kernen 
en is dus beter voor de bevolking. 
Maar er is meer: tunnels zijn tegen-
woordig veilig tengevolge van nieu-
we ontwikkelingen in tunnelbouw en 
strenge Europese veiligheidsnormen. 
Ook tijdens de werken – die jaren 
gaan aanslepen – bezorgt de tun-
nelvariant veel minder overlast voor 
de Antwerpenaren: geen wegom-
leggingen en bijkomend fileleed tij-

dens de werken, geen grote werven 
en slechts een beperkt werfverkeer. 
De tunnel creëert bovendien geen 
bijkomende barrières tussen delen 
van onze stad. Volgens de eerste 
berekeningen zou de tunnelvari-
ant bovendien goedkoper uitkomen 
dan het BAM-tracé. De tunnelvari-
ant van Arup/Sum houdt bijgevolg 
veel beter rekening met het alge-
meen Antwerps belang.

“WIJ ZEGGEN NEEN AAN VRACHTWAGEN-
SNELWEG BOVEN ANTWERPEN”

VlAAMS BElANG 
VERZET ZiCH TEGEN 

TOlHEFFiNG

Het Vlaams Belang is voorstander van bijkomende 
infrastructuurwerken ter ontsluiting van Antwerpen. 
Maar de voorgestelde projecten moeten betaalbaar 
en efficiënt zijn. Daarom is voor het Vlaams Belang 
een betere aansluiting via de bestaande wegen van 
de Liefkenshoektunnel met de E17 prioritair. Tevens 
dient de Liefkenshoektunnel tolvrij te worden ge-
maakt.

Het Vlaams Belang kan 
zich ook vinden in het tun-
neltracé zoals voorgesteld 
door het studiebureau 
ARUP/SUM. Tegelijkertijd 
moet het Antwerpse Noord/Zuid-verkeer gebruik 
kunnen maken van een volwassen Singelverbinding, 
die kan aangelegd worden binnen de zate (de vallei) 
van de huidige Ring. Alleen dan zou De Singel een 
groenere bestemming kunnen krijgen.

invoering wegenvignet

Het Vlaams Belang verzet zich uitdrukkelijk tegen tol-
heffing.  De Antwerpse tunnels mogen niet bijkomend 
belast worden. Tolheffingen straffen de Antwerpse 
weggebruikers en zadelen de havenklanten met ex-
tra kosten op.

In plaats van tolheffingen wil het Vlaams Belang het 
doorgaand verkeer van buitenlandse weggebruikers 
belasten via de invoering van een wegenvignet. De 
opbrengsten daarvan moeten integraal aan infra-
structuurwerken op onze wegen besteed worden, in 
het bijzonder de Antwerpse.

VZw ADEMlOOS AAN HET wOORD…
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DE CENTEN VAN DE BAM:
142 MiljOEN EURO

VAN 2003 TOT 2009!

Sinds de oprichting van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen 
Mobiel - de bedenkers van Lange Wapper) op 8 augustus 2003, werd 
er al heel wat geld uitgegeven aan studies en promotie. Vanaf juni 
2005 volgde het Vlaams parlement de werkzaamheden van de BAM 
per semester op. Al gauw werd duidelijk dat dit miljoenenverslin-
dende bedrijf alles behalve efficiënt werkte.

Zo ontving het studiebureau van Open-vld’er Noël Slangen 5,1 mil-
joen euro om de Lange Wapper bij de Antwerpenaar verkocht te 
krijgen. Dat dit een totale mislukking was, werd duidelijk toen de 
Antwerpenaar massaal om een referendum tegen de viaduct ging 
vragen. Slangen nam ontslag, maar behield de buit. Tevergeefs vroe-
gen de Vlaams parlementsleden Filip Dewinter en Jan Penris een par-
lementaire onderzoekscommissie in september 2008.

Jaarlijks besteedt de BAM 3 miljoen euro aan propaganda. Om cam-
pagne te voeren n.a.v. het referendum kan BAM beschikken over 
1 miljoen euro belastingsgeld. De vzw Ademloos moet het stellen 
met giften van sympathiserende Antwerpenaren. De voornaamste 
beneficiaris van het publiciteitsbudget van BAM is ATV.  De regionale 
TV-zender ontpopte zich de laatste jaren dan ook als een echte lob-
byzender voor de Lange Wapper. 

Ook de studiekosten van de BAM liepen intussen al aardig op. Zon-
der dat er al een klinknagel in de brug werd geslagen, maakte BAM 
op enkele jaren tijd diverse studiebureaus zo maar even 100 miljoen 
euro rijker. De BAM stelt zelf ook een twintigtal mensen tewerk. Die 
kosten de belastingbetaler 4 miljoen euro per jaar.     


