
V L A A M S  P A R L E M E N T

HANDELINGEN

COMMISSIEVERGADERING

20 april 2004

Zitting 2003-2004

C182 – OPE20

COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

Vraag om uitleg van de heer Bart De Smet tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Open-
bare Werken en Energie, over de bereikbaarheid van Antwerpen vanuit de Rupelstreek en Klein-Brabant via
spoorlijn 52 (Antwerpen – Boom – Puurs)

Vraag om uitleg van de heer Didier Ramoudt tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de afdwingbaarheid van het protocol tussen de NMBS en De Lijn over de
aansluiting van buslijnen op de trein in het station van Oostende

Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de vervuiling van een arm van het Zeekanaal Brussel-Schelde te Bor-
nem
Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over het storten van vervuild slib in de oude kanaalarm te Bornem

Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie, over de haven van Zeebrugge

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Open-
bare Werken en Energie, over de bruggen over het Albertkanaal





Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit Dinsdag 20 april 2004

en Energie

-1- Vlaams Parlement  –  C182 – OPE20  – dinsdag 20 april 2004

WAARNEMEND VOORZITTER : De heer Jul
Van Aperen

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 15.37
uur.

Vraag om uitleg van de heer Bart De Smet tot de
heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de bereik-
baarheid van Antwerpen vanuit de Rupelstreek en
Klein-Brabant via spoorlijn 52 (Antwerpen –
Boom – Puurs)

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer De Smet tot de heer Bossuyt, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de bereikbaarheid van Antwerpen
vanuit de Rupelstreek en Klein-Brabant via spoor-
lijn 52 – Antwerpen – Boom – Puurs.

De heer De Smet heeft het woord.

De heer Bart De Smet : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, op 13 februari heeft de
Vlaamse regering ingestemd met een medefinan-
ciering van 3,8 miljoen euro, zijnde de helft van de
kostprijs van de minder-hindermaatregelen die zijn
genomen naar aanleiding van de werken aan de
ring rond Antwerpen. Zowel op het vlak van goe-
derenvervoer als personenvervoer zijn een aantal
voorstellen geformuleerd om de capaciteit te ver-
hogen, zoals de ontdubbeling van spoorverbindin-
gen – de NMBS zou extra wagons ter beschikking
stellen –, een uitbreiding van het aanbod naar de
haven met piekuurtreinen, enzovoort.

Ook voor de Rupelstreek en Klein-Brabant zou de
NMBS een fundamentele bijdrage kunnen leveren
aan de bereikbaarheid van de metropool tijdens de
werken aan de ring. Het probleem is echter dat
spoorlijn 52 de jongste weken aan populariteit
heeft ingeboet als gevolg van een nieuwe uurrege-
ling waardoor aansluitingen met andere treinen

naar en van Mechelen, Gent, Brussel en Leuven
problematisch zijn geworden. Tijdens het weekend
rijden er bovendien geen treinen. Op die manier
kan lijn 52 geen rol spelen om de hinder tussen
Klein-Brabant en de Rupelstreek enerzijds en Ant-
werpen anderzijds te beperken.

Mijnheer de minister, werd en wordt de Vlaamse
regering betrokken bij de concrete uitwerking van
de minder-hindermaatregelen ? Hebt u uit de over-
legvergaderingen kunnen opmaken dat in het
kader van de minder-hindermaatregelen extra trei-
nen zouden worden ingelegd op lijn 52 ? Zullen er
ook tijdens de weekends treinen worden ingelegd ?
Tot slot vraag ik me af waarom dat uurschema is
aangepast, net op het moment dat men meer zou
moeten kunnen rekenen op het openbaar vervoer.

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Uw vraag is eigenlijk
vooral gericht aan de NMBS. Er is uiteraard over-
leg tussen de NMBS en de Vlaamse overheid over
het voorgestelde en inmiddels goedgekeurde bijko-
mende aanbod aan spoorverkeer.

Wat dit deel van de minder-hindermaatregelen be-
treft, is vooral de NMBS trekkende partij gezien
haar specifieke ervaring en kennis. De voorstellen
die de NMBS heeft ingediend, leveren volgens het
studiebureau dat de minder-hindermaatregelen on-
derzoekt, voldoende rendement op. Ze werden
voorgelegd en aanvaard op een ad-hocstuurgroep.

De NMBS oordeelt dat haar huidige aanbod voor
de Rupelstreek voldoende zal zijn tijdens de wer-
ken op de ring. Een ruimer aanbod aan treinver-
keer kan nuttig zijn in het kader van de algemene
doelstelling om het openbaar vervoer te verster-
ken. Het is aan de NMBS om daarover een beslis-
sing te nemen en de financiële lasten daarvan te
dragen. Eventueel kunnen andere geïnteresseerde



partijen bijdragen tot de financiering van een bij-
komend spooraanbod.

Aangezien de versterking van spoorlijn 52 zeker
nuttig is, maar strikt genomen niet noodzakelijk in
het kader van de onderhoudswerken aan de ring,
kan het Vlaams Gewest deze versterking niet fi-
nancieren. Ik zal wel aan de Vlaamse regering
voorstellen om het openbaarvervoeraanbod van
De Lijn te versterken. Het gaat dan vooral om een
aantal tangentiële verbindingen waarvan de rand-
gemeenten rond Antwerpen zullen profiteren.

Het Vlaams Gewest heeft het aanbod van De Lijn
in de Rupelstreek al aanzienlijk versterkt in het
kader van de invoering van de basismobiliteit in
die regio.

De voorzitter : De heer De Smet heeft het woord.

De heer Bart De Smet : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Er zijn inderdaad al een
aantal inspanningen gebeurd, en die appreciëren
we. We hopen dat de NMBS ooit inziet dat ze nog
beter kan scoren met betere voorzieningen inzake
openbaar vervoer.

Minister Gilbert Bossuyt : Er is al een zekere voor-
uitgang geboekt tijdens de gesprekken met de
NMBS. De NMBS mag zich echter niet alleen ver-
schuilen achter haar financiële situatie. De Vlaam-
se overheid levert al een aantal belangrijke inspan-
ningen. De NMBS moet dan ook zelf een deel van
de financiering dragen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Didier Ramoudt tot
de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mo-
biliteit, Openbare Werken en Energie, over de af-
dwingbaarheid van het protocol tussen de NMBS
en De Lijn over de aansluiting van buslijnen op de
trein in het station van Oostende

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Ramoudt tot de heer Bossuyt, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de afdwingbaarheid van het protocol
tussen de NMBS en De Lijn over de aansluiting
van buslijnen op de trein in het station van Oosten-
de

De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, tussen de NMBS en De Lijn
West-Vlaanderen is een protocol afgesloten over
de aansluiting van regionale buslijnen op de aan-
komst van de treinen. In het protocol werd vastge-
legd dat de optimale aansluitingstijd van een trein
op een bus, of omgekeerd, in het station van Oos-
tende 5 minuten bedraagt.

Bij het in werking treden van de nieuwe dienstre-
geling van de NMBS op 14 december 2003, werd
het aankomstuur van de IC-treinen op de lijn
Eupen-Brussel-Oostende aangepast van 16 minu-
ten na het uur, naar 18 minuten na het uur. De aan-
komst van de trein heeft dus een vertraging van 2
minuten. Op deze lijn is er om het uur een trein.
Het zijn de werken tussen Gent en Brugge die voor
de aanpassing van het aankomstuur zorgen.

Mijnheer de minister, ik maak elke dag mee dat de
trein met vertraging aankomt, maar dit is zo gepro-
grammeerd. Aangezien er geen gemakkelijke
spooraansluiting is naar Torhout, nemen de mensen
meestal de trein tot Oostende, en verder de bus tot
Torhout. Normaal vertrekt de bus om 21 minuten
na het uur. In normale omstandigheden zijn er 5
minuten tussen de aankomst van de trein en het
vertrek van de bus. Door de wijziging van de
NMBS-regeling, omwille van de werken, is dit aan-
gepast tot 3 minuten. We moeten ook rekening
houden met de afstand van het perron naar de bus-
sen. Op 3 minuten kan je een eindje stappen of
lopen, maar het is niet evident om zo snel van de
trein naar de bus te geraken.

De aansluitingstijd van 3 minuten valt buiten het
kader van het protocol. Het gezond verstand zou
moeten aangeven dat De Lijn dan ten minste het
vertrek van de bussen op die lijn met 2 minuten
uitstelt. De Lijn zegt dat dit niet mogelijk is.

We weten uit ervaring dat het voor de NMBS niet
altijd evident is om die 3 minuten te respecteren.
Het is mogelijk dat de tijd om over te stappen nog
beperkter of onbestaande is, waardoor de aanslui-
ting niet mogelijk is.

Als dit een tijdelijke regeling zou zijn, is het nog te
aanvaarden, maar blijkbaar zullen de werken tot
2007 duren. Dit betekent een bestendiging van de
vertraagde aankomsttijd van de trein in Oostende,
waardoor de aansluiting nooit mogelijk is. In het
protocolakkoord staat dat 5 minuten wordt ge-
wacht op een aansluiting. Zelfs binnen het proto-

Vlaams Parlement  –  C182 – OPE20  – dinsdag 20 april 2004

Bossuyt

-2-



colakkoord wordt hier geen rekening mee gehou-
den.

Mijnheer de minister, als voogdijminister van De
Lijn hebt u een verantwoordelijkheid. Kan De Lijn
zomaar de bepalingen van een protocol naast zich
neerleggen ? Zo ja, wie neemt dan de beslissing om
dit te doen ? Mijnheer de minister, wat is uw stand-
punt aangaande de door De Lijn aangehaalde mo-
tivatie om de dienstregeling van de bedoelde bus-
lijn niet aan te passen ? We promoten terecht om
meer gebruik te maken van het openbaar vervoer
voor het woon-werkverkeer, maar dit moet dan
ook vlot verlopen.

Bestaat, gelet op de lange periode waarin de aan-
sluiting op de trein van buslijn 62a Oostende-Tor-
hout verstoord zal zijn, de mogelijkheid om een op-
lossing te bieden voor de talrijke pendelaars ?
Mijnheer de minister, op welke manier kunt u hier-
bij een rol spelen ?

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Er is inderdaad een pro-
tocol tussen De Lijn en de NMBS in verband met
het ophouden van busritten voor een afgesproken
maximumtijd, om een aansluiting met de trein te
verzekeren. Dit is een grote vooruitgang.

Mijnheer Ramoudt, het protocol betekent niet dat
de aansluiting van alle vertrekkende bussen met
aankomende treinen wordt verzekerd. Een bus
heeft een aankomstpunt en een vertrekpunt, maar
ook een route die belangrijk is.

Een eenzijdige aanpassing van de aankomsturen
door de NMBS, maakt dat het protocol niet langer
van toepassing is voor lijn 62a Oostende-Torhout.
Een marge van 3 minuten laat geen aansluiting van
de trein op de bus toe, zonder de aansluiting in Tor-
hout – waarvoor 4 minuten tijd is – in het gedrang
te brengen.

Het is nu de keuze wat het belangrijkste is. Voor
het overgrote deel van de bestemmingen van lijn
62a vanuit Oostende bestaat een alternatief met
een stads- of voorstadslijn. In Torhout is dat niet
het geval. Als in het ene geval een alternatief mo-
gelijk is – weliswaar met een iets langere reistijd –
en in het andere geval geen alternatief mogelijk is,
moet een keuze worden gemaakt. In dit geval is de
keuze gemaakt om voorrang te geven aan Torhout.

De Lijn heeft, in verband met het niet langer ver-
zekeren van de aansluiting in Oostende, tot op
heden slechts één reactie van een klant ontvangen.
Deze reactie kwam van een inwoner van Oostende,
die een stadslijn – weliswaar met een iets langere
reistijd – met een frequentie van een rit per 10 mi-
nuten als alternatief heeft.

De Lijn is bereid om aan de hand van concrete in-
formatie na te gaan of sommige ritten van lijn 62a
later kunnen vertrekken, zonder de aansluiting in
Torhout in het gedrang te brengen.

Het grieft mij als de situatie alleen wordt bekeken
vanuit het standpunt van Oostende en de aanslui-
ting met de trein. We moeten ook de situatie bekij-
ken van de mensen die in Torhout een aansluiting
moeten hebben, en die geen alternatief hebben. In
Oostende hebben de mensen wel een alternatief.
Het is een logische keuze die moet worden ge-
maakt. Het is geen wet van Meden en Perzen, dus
als er andere elementen zijn, wil ik de regeling na-
tuurlijk aanpassen.

De voorzitter : De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Mijnheer de minister, u
geeft natuurlijk een antwoord op wat De Lijn u
voorlegt als praktisch probleem. U weet dat ik een
verleden heb in de sector, dus ik ben een goede
aanhoorder.

Hoe kunnen we reageren op een situatie waarbij
één van de twee partners, door infrastructuurwer-
ken, de aansluiting tussen trein en bus niet kan ver-
zekeren ?

Minister Gilbert Bossuyt : Mijnheer Ramoudt, dat
is niet het probleem. Ik krijg informatie van De
Lijn. De keuze van De Lijn wordt ingegeven door
het feit dat er in Oostende een alternatief is om de
verbinding te verzekeren. Als de aansluiting in
Oostende wordt verzekerd, moeten we de aanslui-
ting in Torhout opgeven. In Torhout is er geen al-
ternatief.

Dit is een logische keuze, tenzij de feiten anders
zijn. Ik ben bereid om dat te bekijken. We kunnen
niet de voorkeur geven aan een aanpassing met
een alternatief, als er een aanpassing is waarvoor
geen alternatief bestaat.

De heer Didier Ramoudt : We geraken, zonder het
te willen, bijna in een discussie over het geslacht
der engelen. De discussie gaat over het respect
voor het protocol. Door omstandigheden worden
de 5 minuten beperkt tot 3 minuten. Dan is het in-

-3-

Ramoudt

Vlaams Parlement  –  C182 – OPE20  – dinsdag 20 april 2004



derdaad niet mogelijk om de overstap te garande-
ren.

In het federale parlement werd gisteren een gelijk-
aardige vraag gesteld aan minister Anciaux. Minis-
ter Anciaux zegt dat het aan De Lijn is om de bus-
sen te laten wachten. Er is dus dringend een ge-
sprek nodig tussen beide kabinetten, want er wordt
afgeweken van de inhoud van het protocol.

Een van beide is in de fout. We kunnen zeggen dat
de NMBS door overmacht, namelijk de werken op
de lijn, het aankomstuur van de treinen moet aan-
passen. De Lijn zou dan de wachttijd van 5 minu-
ten moeten respecteren. Dat is vandaag niet het
geval.

Minister Gilbert Bossuyt : Ik wil niet zeggen wie
fout is en wie niet. We boeken vooruitgang in de
verstandhouding tussen De Lijn en de NMBS.
Daar hebben we allemaal belang bij, maar we moe-
ten ook rekening houden met objectieve situaties.
Als de toestand is veranderd, kunnen we een aan-
passing doorvoeren, maar als die aanpassing tot ge-
volg heeft dat een probleem ontstaat aan het ande-
re eind van de buslijn, rijst de vraag wat we moeten
kiezen. We moeten dit op een objectieve manier
bekijken. Als het antwoord van De Lijn met de
waarheid overeenstemt – wat ik denk en verwacht
–, werd een logische keuze gemaakt.

Mijnheer Ramoudt, het zou anders zijn als gedacht
wordt dat een bepaalde partner zich moet aanpas-
sen. Zo redeneren we niet. Als in Torhout de aan-
passing wordt doorgevoerd, zijn er problemen met
een aantal verbindingen waarvoor geen alternatief
bestaat.

De heer Didier Ramoudt : Mijnheer de minister, ik
kan uw logica bijtreden, maar als protocolakkoor-
den worden ondertekend, moet er rekening mee
worden gehouden dat bepaalde tijdschema’s niet
toelaten om de 5-minutenregeling toe te passen.

Minister Gilbert Bossuyt : Mijnheer Ramoudt, u
hebt gelijk, maar ik heb ook gezegd dat het proto-
col niet alle aansluitingen garandeert. Als een aan-
passing moet gebeuren, moeten we daar ook be-
grip voor hebben. We kunnen niet met oogkleppen
op lopen, en zeggen dat de regeling in het protocol
staat, en moet worden aangepast. Er is geen alter-
natief voor Torhout. We moeten daar begrip voor
hebben.

Als de situatie anders is, laat het dan gerust weten,
en dan bekijken we de zaak.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Luk Van Nieuwen-
huysen tot de heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minis-
ter van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
over de vervuiling van een arm van het Zeekanaal
Brussel-Schelde te Bornem

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps tot de
heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over het storten
van vervuild slib in de oude kanaalarm te Bornem

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
vragen om uitleg van de heer Van Nieuwenhuysen
tot de heer Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de vervui-
ling van een arm van het Zeekanaal Brussel-Schel-
de te Bornem, en van de heer Malcorps tot minis-
ter Bossuyt, over het storten van vervuild slib in de
oude kanaalarm te Bornem.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, mijnheer de minister, ik dacht vorige
maand dit ik in deze legislatuur mijn laatste vraag
over het Zuidelijk Eiland had gesteld, maar de om-
standigheden hebben er anders over beslist.

Om het geplande industriegebied te kunnen ont-
sluiten, waren er tot voor kort werken aan de gang
om de oude kanaalarm te dempen. Mijnheer de mi-
nister, ik heb u daarover op 30 oktober 2003, onder
meer over de herkomst van het slib, een schriftelij-
ke vraag gesteld. In uw antwoord zegt u dat de spe-
cie afkomstig is van andere werken in of aan het
Zeekanaal, en dat de nodige vergunningen voor
het aanwenden van die specie waren afgeleverd.

Ondertussen is er ongeveer 60.000 kubieke meter
gestort. Via de media hebben we vernomen dat de
Milieu-inspectie heeft ontdekt dat het om zwaar
vervuild slib gaat, waarin onder meer pesticiden,
zware metalen en koolwaterstoffen werden aange-
troffen, naast allerlei afval.

Mijnheer de minister, waarop was uw antwoord
destijds gebaseerd ? De NV Zeekanaal beschikt
weliswaar over het certificaat voor het hergebruik
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van baggerslib als bouwmateriaal, maar als het
over vervuild materiaal gaat, is er wel degelijk een
vergunning nodig.

Vandaag lees ik in De Morgen dat de NV Zeeka-
naal al in juni 2003 wist dat de gebruikte specie
vervuild was. Mijnheer de minister, het stuit me
tegen de borst dat zowel de OVAM als de gemeen-
tebesturen van Puurs en Bornem niet op de hoogte
werden gebracht van de aanwending van het slib.
Toen dit later wel gebeurde, is niet ingegaan op
hun aanmaning om de verontreinigde baggerspecie
uit het kanaal weg te halen. Er zou zelfs nog meer
slib zijn gestort.

Uit de pers hebben we ook vernomen dat de ver-
vuilde specie afkomstig is van een oude stortplaats
van de stad Brussel. Het materiaal werd ook ge-
bruikt om een bedrijventerrein aan te leggen op de
betreffende site. Ook hier rijst de vraag hoe het
verder moet. Moet de stortplaats worden gesa-
neerd ? Moet het bedrijventerrein dat met de afval
werd aangelegd, ook worden gesaneerd ?

Hoe moet het nu verder met het dempen van de
oude kanaalarm en de toekomst van het Zuidelijk
Eiland ? Door de NV Zeekanaal is beloofd dat de
gestorte specie zal worden opgegraven. Het is me
niet duidelijk of wordt bedoeld dat alles zal wor-
den weggegraven, of uitsluitend het vervuilde deel.
Ik vraag me af of dit duidelijk lokaliseerbaar is.

Wordt het project afgewerkt ? Welke gevolgen
heeft deze gang van zaken voor de ontsluiting en
de industriële ontwikkeling van het westelijk deel
van het Zuidelijk Eiland ?

Mijnheer de minister, er blijft betwisting over de
vraag of het deel van de oude kanaalarm waar de
werken werden stilgelegd, al dan niet in habitat-
richtlijngebied ligt. Sommigen zeggen dat dit niet
het geval is, maar als ik het goed heb begrepen, zei
minister Tavernier vorige maand dat dit wel het
geval is.

Mijnheer de minister, in een recent antwoord op
een schriftelijke vraag van 12 maart bevestigt u dat
de stedenbouwkundige vergunning van 2 augustus
1984, voor de reliëfwijziging van de industriezone,
ondertussen is vervallen, en er geen werken meer
kunnen worden uitgevoerd in de vakken A, B, C en
D.

In het federale parlement heeft de heer Mortel-
mans van de federale minister van Financiën ver-

nomen dat het territoriaal bevoegd aankoopcomité
de beide onteigenende overheden heeft verzocht
om een vergelijk te treffen. Aan de opdrachtgevers
werd gevraagd om een oriënterend bodemonder-
zoek uit te voeren. Er wordt, aldus de minister van
Financiën, gewacht op de resultaten van dit onder-
zoek en het advies van de OVAM ter zake.

Mijnheer de minister, ik wil van u vernemen of er
wordt gewerkt aan het vergelijk waar minister
Reynders naar verwijst. Als ik het allemaal goed
begrijp, werden werken uitgevoerd in een gebied
dat eigenlijk nog niet onteigend is.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, na de Bouwinspec-
tie enkele weken geleden, heeft nu ook de Vlaamse
Milieu-inspectie een proces-verbaal opgemaakt
over de demping van de oude kanaalarm tussen
het oostelijk en westelijk deel van het Zuidelijk Ei-
land tussen Bornem en Puurs. De Milieu-inspectie
treedt op tegen het storten van verontreinigde bag-
gerspecie. De NV Zeekanaal stelt dat het de nodi-
ge certificaten kreeg van de OVAM, voor bagger-
specie die afkomstig is van baggerwerken in het
Zeekanaal, ter hoogte van de kaaimuur van het
vroegere bedrijf Grace Silica. Met die baggerwer-
ken zou men op een oude stortplaats van de stad
Brussel gestoten zijn. In plaats van dit afval af te
voeren, werd het gebruikt om de oude kanaalarm
te Bornem mee op te vullen.

Ondertussen geeft ook de Europese Commissie ge-
volg aan een klacht over het Zuidelijk Eiland,
zowel over het opvullen van de oude kanaalarm
met vervuilde specie, als over de onteigeningsbe-
slissing van u, mijnheer de minister, inzake het aan-
leggen van een ontsluitingsweg doorheen het Eu-
ropese habitatrichtlijngebied. De Europese Com-
missie heeft enkele weken geleden een vraag om
informatie gesteld aan het Vlaams Gewest, wat de
eerste stap is in een eventuele procedure van inge-
brekestelling. Ze zal zich binnen enkele weken een
eerste keer over het dossier buigen. Het gaat om
een drieledige klacht : het indienen van een bouw-
dossier voor industrialisatie zonder passende be-
oordeling, uw onteigeningsbeslissingen doorheen
Europees habitatrichtlijngebied, en de opvulling
van een oude kanaalarm met vervuilde specie.

De NV Zeekanaal kondigde aan dat men de ver-
vuilde specie zal verwijderen en de oude kanaal-
arm weer in zijn oude staat zal herstellen. Het blijft
echter onaanvaardbaar is dat de NV Zeekanaal,
een VOI onder uw voogdij, dan toch blijkbaar een
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loopje heeft genomen met de Vlaamse en Europe-
se milieuwetgeving.

Mijnheer de minister, over hoeveel vervuilde bag-
gerspecie gaat het nu eigenlijk ? Het is immers be-
slissend te weten hoe groot het probleem is. Gaat
het daadwerkelijk om maar 5 percent van de totale
hoeveelheid ? Hoe komt het dat men dat zo exact
weet ? Wat is de samenstelling van de vervuilde
fractie ? Er werd in de pers gewag gemaakt van
puin, metaalslakken, zware metalen, gechloreerde
koolwaterstof en pesticiden.

Ik verwijs naar het artikel in De Morgen van van-
daag. In dit artikel stelt deze krant te beschikken
over briefwisseling tussen de NV Zeekanaal en
aannemers, waaruit blijkt dat men in juni van vorig
jaar op de hoogte was van de vervuiling van specie.
Dat zou een ernstige zaak zijn. De hamvraag luidt
dus : was men bij de NV Zeekanaal op de hoogte
van de vervuiling van een deel van de
baggerspecie ? Heeft men dan bewust de bestaan-
de milieuwetgeving overtreden ?

Hoever staat men met het verwijderen van het ver-
vuilde materiaal ? Waar wordt dat materiaal dan
heen gebracht ? Wat zijn de gevolgen voor de dem-
ping van het kanaal en voor de geplande aanleg
van de ontsluitingsinfrastructuur ? Welke garanties
biedt u dat er niet opnieuw overtredingen of proce-
durefouten worden gemaakt in dit dossier, dat on-
dertussen al lang aansleept ?

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Mijnheer de voorzitter,
ik heb hier een hele reeks gevolgtrekkingen ge-
hoord, de ene al erger dan de andere. Laten we de
werkelijkheid onder ogen nemen alvorens gevolg-
trekkingen te maken. Dat zal ons sterk ten goede
komen. Als de commissie dit toelaat, wil ik vragen
dat we de heer Clinckers administrateur-generaal
van NV Zeekanaal zelf aan het woord zouden
laten om een technische uitleg te geven over wat er
nu precies aan de hand is. Zo kunt u dit uit eerste
hand vernemen, en hem desgevallend ook de nodi-
ge vragen stellen, zodat dit incident volledig wordt
opgehelderd. Ik vind het immers erg dat dergelijke
zaken dergelijke proporties aannemen.

De voorzitter : De heer Clinckers heeft het woord.

De heer Leo Clinckers : Mijnheer de voorzitter, ik
wil eerst een aantal elementen op een rij zetten.
Een daarvan is de stedenbouwkundige toestand

van het gebied. Er is een gewestplan en een bijzon-
der plan van aanleg, die allebei de bestemming van
industriegebied geven aan de oude kanaalarm.
Naast deze kanaalarm is een industriegebied gele-
gen, waarop door de Vlaamse regering in 2002 een
habitat is gemaakt.

Een ander element is de uitvoeringswijze van de
werken. Bij het uitvoeren van oeververdedigingen
en de bouw van nieuwe kaaimuren moeten er uit-
gravingen gebeuren. Voor het uitgraven van grond
bestaat de regelgeving dat daarbij de kwaliteit van
de bodem moet worden onderzocht. Ook in dit
geval zijn die regels gevolgd. Er is een bodemdes-
kundige aangesteld, in dit geval het bureau EcoTal.
Deze mensen moesten dan, conform hun erken-
ning, de nodige handelingen doen inzake monster-
names en analyses van de gronden. Vervolgens
hebben ze een dossier gemaakt, met daarin een
voorstel wat er met deze grond mag gebeuren. Ook
in dit geval werd dit voorstel verzonden naar de
OVAM. De OVAM beslist dan wat er met die
grond kan gebeuren. Hier gaat het in hoofdzaak
over de gronden die zijn vrijgekomen bij het vrij-
maken van de kaaimuur van het voormalige terrein
van Grace, gelegen te Puurs. Deze gronden zijn uit-
gegraven en deels gestort in de oude kanaalarm. Ik
benadruk dit woordje ‘deels’.

Er werd daarnet gezinspeeld op een briefwisseling
die bij De Morgen zou zijn terechtgekomen.

Minister Gilbert Bossuyt : We gaan die brief ook
opvragen bij De Morgen.

De heer Leo Clinckers : Daar ook de politie deze
zaak onderzoekt, berusten al deze brieven ook bij
de politie.

We weten al jaren dat op deze plaats een oud huis-
vuilstort van de stad Brussel ligt, zoals trouwens op
vele plaatsen langsheen het zeekanaal en andere
waterlopen in de omgeving. Daarmee moet reke-
ning worden gehouden. Dit is ook in de verschil-
lende onderzoeken van de voorgeschiedenis van
het voormalige Grace-terrein naar voren gekomen.

Hoewel de ingenieurs beschikten over een attest
waarin stond wat met de grond kon gebeuren, heb-
ben ze zich voorzichtiger opgesteld dan ze eigenlijk
moesten. Ze hebben beslist het gedeelte van de
grond voor de kaaimuur dat bovenaan zat en waar-
in zich misschien nog een deel van het huisvuilstort
bevond, ter plaatse, op het terrein te laten en het
niet af te voeren.
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Ik citeer even wat hierover in de brief aan de aan-
nemer van 23 juni 2003 stond, maar jammer genoeg
niet in de krant stond : ‘De specie afkomstig van de
uitgravingen van het oude stort voor de kaai van
het ex-Grace-terrein dient uitgespreid te worden in
een dunne laag over het resterende terrein, tenein-
de een zo ruim mogelijke aanvulling met zand te
kunnen uitvoeren. Hiervoor dient u ons zo spoedig
mogelijk een verantwoorde kostenopstelling te be-
zorgen.’

Hieruit blijkt duidelijk de zorgzaamheid van de in-
genieurs van de afdeling Zeeschelde die met de lei-
ding van deze werken belast zijn. Ze hebben geoor-
deeld dat deze specie op het terrein moest blijven.

De overblijvende specie is vervolgens uitgegraven
en in de oude kanaalarm gestort. Het zou gaan
over 60.000 kubieke meter. Volgens de stalen van
de politiediensten zou een deel ervan een pro-
bleem opleveren. Het volume van dat deel wordt
geschat op 2.000 tot 3.000 kubieke meter. Dat zijn
analyses van de politiediensten, niet de onze. Het
gaat om een erkend bureau. We hebben er alle ver-
trouwen in dat ze dit correct bekijken.

Er werden zeven monsters geanalyseerd door En-
virotex NV. Via de NV Zeekanaal, Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen werden de resultaten
van het onderzoek bezorgd aan de NV EcoTal. De
resultaten werden door EcoTal getoetst aan de
Vlarea-normen voor bouwstoffen en bodem. De
resultaten voldoen aan de Vlarea-normen, behalve
voor de specie ter hoogte van monstername punt 1.
Dit mengmonster werd samengesteld uit twee
grondboringen tot 1 meter, uitgevoerd op 7 en 9
meter afstand van de kaaimuur. Hier werd een
overschrijding van de norm voor chloorhoudende
bestrijdingsmiddelen vastgesteld.

Om een totaalbeeld te verkrijgen van de kwaliteit
van de specie met betrekking tot de Vlarea-nor-
men voor bouwstoffen dienen nog extra analyses te
gebeuren. Die bijkomende analyses zijn lopende.

Dit alles betekent dat de overschrijding en het pro-
bleem erg beperkt zijn. Het gaat over 2.000 tot
3.000 kubieke meter die een probleem opleveren,
op een totaal van 60.000 kubieke meter. De raad
van bestuur van de NV Zeekanaal heeft recent be-
slist om deze specie af te voeren en deze problema-
tiek te stoppen, hoewel de oorspronkelijke houding
was dat, daar slechts één van de zeven uitgevoerde
analyses een probleem opleverde, het geboden was
de specie voort te analyseren en terzake een nieu-

we dossier in te dienen. De raad van bestuur heeft
echter geoordeeld dit niet te doen en de specie af
te voeren. Daarvoor werden enige tijd geleden de
financiële middelen bekomen. Er is opdracht gege-
ven om dit af te voeren. Met die werken is begon-
nen op 19 of 20 april laatstleden.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijnheer de
voorzitter, ik wil de heer Clinckers danken voor
zijn technische uitleg. Het is immers de bedoeling
van deze vraag om uitleg om duidelijkheid te krij-
gen over zaken die in de pers verschenen zijn. Het
lijkt me normaal, mijnheer de minister, dat die toch
wel enige onrust hebben veroorzaakt. Ik ben blij
met de uitleg die u me hebt verstrekt, mijnheer Cl-
inckers. Ik heb onvoldoende kennis om daar verde-
re vragen over te stellen. Ik neem daar akte van.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de voorzitter,
vooreerst wil ik duidelijk zeggen dat het de heer
Baert van de Milieu-inspectie was die deze zaak
naar buiten heeft gebracht en er de nodige rucht-
baarheid aan heeft gegeven. Het is normaal dat we
er hier in het parlement dan verder vragen over
stellen. (Opmerkingen van minister Gilbert Bos-
suyt)

De cijfers zijn erg relevant terzake. Het zou gaan
over 3 tot 5 percent van de totale hoeveelheid bag-
gerspecie die in zekere mate vervuild zou zijn met
chloorhoudende stoffen.

Minister Gilbert Bossuyt : Dat is iets anders dan de
opsomming die u geeft.

De heer Johan Malcorps : Ik heb alle dingen opge-
somd die in de pers vernoemd zijn, en gevraagd
wat daar nu van waar is.

De voorzitter : De heer Clinckers heeft het woord.

De heer Leo Clinckers : Wat we weten, is dat 2.000
tot 3.000 kubieke meter een probleem kunnen stel-
len. We hebben ook de zeven monsters die door de
politiediensten zijn genomen, in opdracht van het
parket, en waarvan één monster een probleem op-
levert. Daarom werd op sommige ogenblikken
gewag gemaakt van 100 of 10 kubieke meter. De
raad van bestuur van de NV heeft echter geoor-
deeld dat, gelet op de onrust die is ontstaan hier-
over, het wijzer was om die 2.000 tot 3.000 kubieke
meter af te voeren, ook gelet op de kostprijs. Het
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gaat hier immers over een bescheiden kostprijs ten
opzichte van het geheel van de werken. Om de be-
volking gerust te stellen, laten we dit dus afvoeren,
zodat men niet meer moet gaan discussiëren over
de laatste kubieke meter.

De heer Jul Van Aperen, voorzitter : Het gaat dus
eigenlijk over één zevende van mogelijk 5 percent.
Dat komt neer op ongeveer 0,7 percent. Men heeft
geen risico genomen. (Opmerkingen van de heer
Johan Malcorps)

Minister Gilbert Bossuyt : Dat is nochtans de wer-
kelijkheid, mijnheer Malcorps. Het spijt me.

De heer Johan Malcorps : Neen, het gaat over een
potentiële vervuiling van 5 percent van het slib.
Het is alleszins duidelijk dat er een tegenspraak is
tussen wat de heer Clinckers verklaarde en wat de
heer Baert verklaarde. Die verhalen lopen niet ge-
lijk. De Milieu-inspectie heeft bepaalde vaststellin-
gen gedaan en die expliciet gemaakt. Hier hoor ik
een ander verhaal. Dit moet alleszins worden ge-
volgd. Noch wij, noch de heer Van Nieuwenhuysen
hebben dit naar buiten gebracht. Ik stel vast dat de
Milieu-inspectie bepaalde dingen heeft gedaan en
daaraan ook ruim ruchtbaarheid heeft gegeven.
(Opmerkingen van minister Gilbert Bossuyt)

Iedereen weet trouwens ook dat de heer Baert niet
van mijn partij is.

Maar hoe minimaal het probleem ook is, duidelijk
is alleszins dat het aanbrengen en hergebruiken
van vervuilde specie als grondstof en bouwstof niet
is toegelaten. De heer Clinckers zegt dat men de
nodige aanbevelingen heeft gegeven in die brief-
wisseling, die blijkbaar daadwerkelijk bestaat, om
zorgzaam om te springen hiermee. Dit betekent
toch dat men wel degelijk wist dat er een probleem
was, hoewel men misschien niet wist hoe groot dat
probleem was. Er is dus betwisting mogelijk. Maar
voor mij is de kern van de zaak : hoe groot is het
probleem, en over welke stoffen en welk percenta-
ge gaat het ? Er was een probleem. Men wist
ervan, en men heeft een aantal dingen gedaan die
niet konden volgens de letter van de wet.

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Mijnheer de voorzitter,
ik wil de bekommernis van de vraagstellers delen
wanneer ze stellen dat men met vervuild slib moet
omgaan zoals het hoort en dus alle wettelijke voor-
schriften moet volgen. Ik heb de heer Clinckers

aan het woord willen laten, opdat hij heel correct
en heel technisch zou kunnen uitleggen hoe de
vork in de steel zit. Men moet inderdaad zorgvul-
dig zijn. Maar er mag geen misbruik worden ge-
maakt. Mijnheer Malcorps, u blijft beweren dat de
wettelijke normen niet zijn nageleefd. We eisen van
onze administratie dat die zouden worden nage-
leefd.

De heer Johan Malcorps : Dat beweert de Milieu-
inspectie.

Minister Gilbert Bossuyt : Geef me het papier dat
bewijst dat de Milieu-inspectie dat zegt. Er is een
controle gebeurd, wat normaal is. Er moeten vast-
stellingen gebeuren. De zaken worden onderzocht.
Men komt tot de conclusie dat er vragen rijzen met
betrekking tot een onderdeel van een onderdeel.
We stellen vast dat de betrokken en verantwoorde-
lijke ingenieurs al een jaar geleden, louter omdat
ze hun voorzorgen wilden nemen, oordeelden dat
de bovenlaag ter plaatse moest blijven en moest
worden uitgespreid. Ik vind dan dat ze in de toe-
komst zo moeten voortdoen, met de nodige voor-
zichtigheid. Onze administratie verdient die lof
ook, wanneer ze iets goed doet.

Als ze het niet goed doen, dan moet ik optreden.
Maar ik wil anderzijds ook de mensen wat bescher-
men. Als wat men beweert niet klopt, dan moet
men zo eerlijk zijn dat toe te geven. Blijkbaar heb-
ben sommigen het daar moeilijk mee. Dat betreur
ik enigszins. Als ik de gegevens bekijk die me be-
reiken, dan vind ik dat de mensen op het terrein
geprobeerd hebben hun werk te doen, en daar al-
leszins ook deels in geslaagd zijn. Ik vind het maar
normaal dat er vaststellingen en onderzoeken ge-
beuren, wanneer er vragen zijn. We hebben nu be-
sloten om geen enkel risico te nemen. Ook dat
moet worden gezegd. We hebben dus het geheel
opnieuw afgevoerd. Dat is belangrijk. Er gebeurt
meer dan het nodige. We willen elke twijfel uitslui-
ten, maar dan moet men de feiten ook durven aan-
vaarden.

De voorzitter : Mijnheer de minister, nu de techni-
sche kant van de zaak is besproken, moet u nog op
een aantal specifieke vragen antwoorden. Wat is er
met die specie gebeurd ?

De heer Leo Clinckers : Die wordt vandaag afge-
voerd. De aannemer is het vlakbij gelegen bedrijf
DEC. Dat kan dus gebeuren op een eenvoudige
wijze.

Minister Gilbert Bossuyt : Er was nog een vraag
over het federale niveau.
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De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Mijn collega
heeft een schriftelijke vraag gesteld aan minister
Reynders, in verband met het Comité van Aan-
koop. Dat stelt dat er op dit ogenblik eigenlijk geen
onteigening is doorgevoerd. Waarom is de onteige-
ning destijds door toenmalig minister Dua niet uit-
gevoerd ? Het antwoord is dat op dit ogenblik niets
wordt uitgevoerd omdat de beide overheden een
overlappende onteigening hebben uitgevoerd.
Blijkbaar wil men die zaak eerst uitklaren vooral-
eer maatregelen te nemen ?

Mijnheer de minister, hebt u overlegd met de mi-
nister van Leefmilieu over die zaak ? Hoe moet het
nu verder ?

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Indertijd was met voor-
malig minister Dua een compromis afgesloten dat
ze de nodige onteigeningen zou doen voor de na-
tuurgebieden, en dat wij dat zouden doen voor de
ontsluiting van het industriegebied. Daarover
waren afspraken gemaakt. We staan erop dat ze
worden uitgevoerd. Ik begrijp dat de minister-pre-
sident het nodige doet om dat alsnog op die manier
te regelen en de mist die daarover hangt, op te hef-
fen. Een afspraak is een afspraak.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de minister, in
De Morgen van vandaag staat dat u de regerings-
commissaris, die zitting heeft in de NV Zeekanaal,
de opdracht geeft om een onderzoek in te stellen
naar eventuele wanpraktijken. Uw medewerker
heeft daarop gealludeerd. U benadert de zaak nu
anders. U gaat ervan uit dat iedereen te goeder
trouw heeft gehandeld en dat er geen verder on-
derzoek komt.

Minister Gilbert Bossuyt : Mijnheer Malcorps, we
doen het nodige om informatie in te zamelen. Als
we weten waarover het gaat, trekken we daar onze
conclusies uit. Ik heb mijn vertegenwoordiger ge-
vraagd om zijn werk grondig te doen. De wet moet
worden nageleefd. Met deze materie moeten we
niet licht omspringen. We zullen aan De Morgen
vragen om, als ze over andere gegevens beschik-
ken, die aan ons over te maken. We moeten de be-
volking op een normale manier voorlichten. Mor-
gen is er een vergadering waarop onze regerings-
commissaris samen met de betrokkenen de zaak
nogmaals heel aandachtig zal overlopen. Daarna
hoop ik dat we het incident kunnen sluiten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot de
heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de haven
van Zeebrugge

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Loones tot de heer Bossuyt, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de haven van Zeebrugge.

De heer Loones heeft het woord.

De heer Jan Loones : Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, mijn vraag is ingegeven door uw
persmededeling over de investeringen die u hebt
losgemaakt in de voorhaven van Zeebrugge. De
havens in het algemeen en Zeebrugge in het bij-
zonder zijn te bijzonder om er voor het einde van
deze legislatuur niet nog eens aandacht aan te be-
steden.

Ik heb daar in het kader van het programma ‘On-
dernemer en politiek’ de voorbije zomer een stage
gelopen. Ik kreeg informatie over de problemen
die altijd dezelfde blijven, waaronder de verdieping
van de maritieme toegang, de ontsluiting, de inves-
tering in het vormingsstation, de estuaire vaart en
de binnenscheepvaart.

Mijnheer de minister, u hebt veel middelen vrijge-
maakt voor de voorhaven. Dat is goed. Nochtans
bewandelt u heel omzichtig het pad van de afstem-
ming van ecologie op economie. Binnen de muren
van die haven groeit een uniek natuurpatrimoni-
um, het sterneneiland. Dat wordt vervloekt door de
enen, en gekoesterd door de anderen. Iedereen is
het erover eens dat we naar verzoening moeten
streven. In de haven wordt gezegd dat almaar gro-
tere schepen het varen bemoeilijkt. Die kritiek
horen we niet in de bredere kring rond de haven.

Een andere kwestie is de achterhaven. Het grote
dossier is dat van de compensaties inzake de na-
tuurwaarde opgelegd door Europa. Mijnheer de
minister, wat is uw visie over de ontwikkelingen in
de voor- en achterhaven ?

De ontsluiting blijft een probleem. Ik heb de inter-
pellatie van voormalig parlementslid, de heer Jean-
Marie Bogaert van 13 oktober 1998 herlezen. Hij
had het over de nieuwe Lieve, het Noorderkanaal.
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Het ging toen over het bestellen van de studie. De
voorzitter van de haven, de heer Coens, sprak toen
al over het dokschip, de verbinding via de Wester-
schelde. De ontsluiting over de weg en over het
spoor blijven pertinente vragen. De heer Decaluwe
en ikzelf hebben daarover geïnterpelleerd aan de
hand van een nota van de GOM. Voormalig minis-
ter Stevaert heeft ons toen een stand van zaken ge-
geven, met een aantal ontwikkelingen in het voor-
uitzicht.

Mijnheer de minister, hoe ziet u het verder ontwik-
kelen van de haven van Zeebrugge ?

De heer Jul Van Aperen, voorzitter : Mijnheer de
minister, ik wil hierbij aansluiten omdat ik beroeps-
matig veel te maken heb met Zeebrugge. De ont-
sluiting via de weg is heel belangrijk. Ook de ont-
sluiting via het spoor en de binnenvaart zijn be-
langrijk voor de toekomst. In het verleden zijn
grote investeringen gebeurd in de haven van Zee-
brugge. Ook de Flanders Container Terminal is be-
langrijk voor Vlaanderen. Een investering is op dit
moment echter niet rendabel. Wat is het standpunt
van de Vlaamse regering over die voorhaven ? De
haven geeft een rechtstreekse toegang tot de
Noordzee. In de filosofie van de verdieping van de
Schelde en de groei van andere havens en nog gro-
tere schepen, zou Zeebrugge een supplementaire
troef voor Vlaanderen kunnen zijn.

Minister Gilbert Bossuyt : Ik verheug me over de
belangstelling die er bestaat voor deze zaak. Het
geeft me de gelegenheid om de knelpunten eens op
een rij te zetten. In de korte periode dat ik het ge-
noegen had de eerste West-Vlaamse minister van
Openbare Werken te zijn, heeft de havenproblema-
tiek me bijzonder geboeid.

Het gaat hierbij niet alleen om de West-Vlaamse,
maar om alle Vlaamse havens. Als we ons land
overvliegen, dan is het duidelijk dat we kunnen
spreken over één havengebied. We moeten ons
niets wijsmaken. Er is geen opgelegde complemen-
tariteit van havens. We moeten dus alle havens in
hun eigen hoedanigheid beschouwen. Voor een
deel is dit een commerciële sector.

In havens is niets wat het lijkt. Een groot probleem
voor onze havens is de toegankelijkheid. Het is een
financieel probleem, maar we moeten ook met de
natuur afrekenen. Dat is zeker zo voor Zeebrugge.
We hebben aan alle aspecten van die haven ge-
werkt tijdens deze legislatuur, en op sommige ge-
bieden hebben we zelfs een doorbraak bewerkstel-

ligd. We hebben de achterhaven verder vrijge-
maakt. Die was geblokkeerd omdat we geen bouw-
vergunningen konden afleveren.

Het groot probleem is het ecologisch probleem. Ik
heb de havenbestuurders ervan kunnen overtuigen
om dat ook in te zien. Als we dat niet doen, zullen
we tot onze scha en schande ondervinden wat er
met Vlissingen is gebeurd. We hebben er alle baat
bij om een vertrouwen op te bouwen tussen de ha-
vengemeenschap, de overheid en de mensen die
bezig zijn met het leefmilieu in en rond de haven.
We hebben al die actoren nodig om een goede ha-
venpolitiek te kunnen voeren.

Ik ben het volledig eens met de bescherming van
de vogelsoorten die het onderwerp uitmaken van
de habitatrichtlijn aan de kust. Als de havenge-
meenschap het ernstig meent, kunnen we goede
gesprekken hebben met de natuurverenigingen om
na te gaan hoe we de natuurwaarden kunnen ver-
sterken. We doen veel zaken die niet letterlijk in de
Europese richtlijn zijn bepaald. We moeten wel
maatregelen nemen die de doelstellingen nako-
men. Dat is de uitdaging voor de toekomst. Het zal
maken dat we vooruitgang boeken op het ecologi-
sche en op het economische vlak.

We hebben op 6 februari beslist om een belangrij-
ke compensatieregeling af te sluiten. Daarmee
waren de voorwaarden voor het afleveren van
bouwvergunningen voor de suprastructuur en de
installaties in de achterhaven vervuld. Het betreft
bouwaanvragen die in deze fase betrekking hebben
op het reeds door het Vlaams Gewest en het Ha-
venbedrijf opgehoogde en bouwrijp gemaakte ge-
deelte van de achterhaven. Met de uitvoering van
de concrete opdrachten vervat in deze regeringsbe-
slissing wordt de situatie van de achterhaven gede-
blokkeerd. Mijn administratie verleent absolute
prioriteit aan deze uitvoering.

Voor de verdere planning werkt een stuurgroep
onder leiding van de gouverneur van West-Vlaan-
deren aan een strategisch plan voor de haven van
Zeebrugge. De activiteiten van die stuurgroep wor-
den nog dit jaar afgerond. Het beleid zal vanzelf-
sprekend met de resultaten en aanbevelingen van
dit planningsproces rekening houden.

Inzake de situatie van de voorhaven op korte ter-
mijn, en de problematiek van het Albert II-dok in
het bijzonder, kan ik melden dat het bestaande
sterneneiland op de oosteroever een correctief on-
derhoud heeft ondergaan. Door erosie volstond het
sterneneiland niet meer ter vrijwaring van de eco-
logische instandhoudingsdoelstellingen in de voor-
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haven. Het correctief onderhoud werd op een mi-
lieutechnisch aangepaste wijze uitgevoerd. Met
schelpen verrijkt zand doet een ecologisch geschik-
te site ontstaan voor de grote stern, de kleine stern
en het visdiefje, die alle een hoge Europese be-
scherming genieten.

Met de vrijwaring van de avifaunische instandhou-
dingsdoelstellingen langs de oostelijke havendam
wordt de gefaseerde havenontwikkeling langs de
westelijke dam rond het Albert II-dok gedeblok-
keerd. De verdere ontwikkeling van de westelijke
voorhaven wordt opnieuw mogelijk zonder af-
breuk te doen aan de aanwezige natuurwaarden.

Ik hoop dat we in de toekomst op een constructie-
ve manier kunnen samenwerken met de natuurver-
enigingen en het havenbestuur, en de natuurwaar-
den aan de kust kunnen versterken. Er hoeft niet
noodzakelijk een tegenstelling te bestaan tussen de
doelstellingen van de verschillende actoren.

Ik heb ook bijzondere aandacht besteed aan de
ontsluiting langs de weg. Het gevaar van dichtslib-
bing van de wegeninfrastructuur is immers niet ge-
ring.

De dominantie van het roroverkeer met vrachtwa-
gens is een sterk bepalende factor die het pro-
bleem er niet makkelijker op maakt. Voor deze
vrachtwagens ligt de weg nu eenmaal in het directe
verlengde waardoor een overschakeling naar ande-
re modi niet voor de hand ligt. Een steeds groter
gedeelte van het roroverkeer in Zeebrugge gebeurt
via containers. Het maakt twee derde uit van het
volume van containers in Zeebrugge. Dit moet mo-
gelijkheden creëren om op middellange termijn
een belangrijk deel van dit transport over te scha-
kelen naar de binnenvaart of het spoor.

Bij de uitwerking van het strategisch plan voor de
haven van Zeebrugge wordt rekening gehouden
met deze elementen in de probleemstelling en bij
het zoeken naar oplossingen. Tegelijkertijd wordt
een beleid uitgewerkt in het kader van de streef-
beelden N49, N31 en AX. De doortocht van het
stedelijk gebied Brugge is daarbij een kritische suc-
cesfactor.

Om het dichtslibben van het wegennet te vermij-
den, moet het gebruik van de alternatieven over
het spoor en over de waterweg worden bevorderd.
Dat is vanzelfsprekend ook zo voor de regio Brug-
ge en Zeebrugge.

De organisatie van het spoorverkeer en de ontwik-
keling van de spoorinfrastructuur zijn een federale
materie. Gezien het grote belang voor de verdere
ontwikkeling van de haven is de NMBS bereid
haar volle medewerking te verlenen aan de tot-
standkoming van het strategisch plan en aan de uit-
voering van de nodige concrete projecten. Ze treft
concrete maatregelen – voorstudies, studies, MER-
procedures en bouwaanvragen – voor de realisatie
op korte termijn van onder andere de bocht van
Ter Doest. Er zijn ook werkzaamheden aan de
gang in het kader van de aanleg van een vierde
spoor tussen Gent en Brugge en een derde spoor
tussen Brugge en Dudzele. Deze maatregelen moe-
ten de bereikbaarheid van de haven van Zeebrug-
ge via het spoor nog verbeteren. Daarnaast past de
NMBS op verschillende plaatsen in de haven regel-
matig haar spoorinfrastructuur aan de noden van
de haven aan.

Bij de uitwerking van het strategisch plan voor de
haven van Zeebrugge wordt op basis van de mo-
menteel inschatbare trafiekvooruitzichten vastge-
steld dat binnen de planperiode 2004-2020, met
doorkijk tot 2030, de aanleg van een nieuwe water-
wegverbinding om transporttechnische redenen
niet verantwoord is. Intussen zal verder worden on-
derzocht hoe de capaciteit van de huidige kanaal-
verbinding kan worden geoptimaliseerd tussen
Brugge en Merendree. Er wordt ook nagegaan hoe
estuaire vaart een oplossing zou kunnen bieden
voor een deel van de goederentrafiek tussen Zee-
brugge en Vlaanderen enerzijds en tussen Zee-
brugge en het Rijnbekken anderzijds. Dit laatste
biedt perspectieven omdat het in het specifieke
Europese kader ter bevordering van de short-sea
shipping past.

De resultaten van het strategisch plan moeten aan-
geven hoe het Vlaams Gewest een trafiekverschui-
ving van de weg naar de waterweg mee zou kunnen
onderbouwen.

De Vlaamse overheid heeft tijdens deze legislatuur
zeer grote inspanningen geleverd om ook in het
Antwerpse havengebied de economisch-infrastruc-
turele ontwikkeling en de ecologische problema-
tiek in evenwicht te brengen. Het lijkt me evident
dat de Vlaamse regering voor een vergelijkbare si-
tuatie in andere havengebieden zoals dat van Brug-
ge en Zeebrugge ook de problemen tracht op te
lossen.

Mijnheer Loones, ik hoop dat ik u ervan overtuigd
heb dat het Vlaams havenbeleid op een geïnte-
greerde wijze gestalte krijgt, uiteraard ook in het
havengebied van Brugge en Zeebrugge. De ge-
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biedsgebonden geïntegreerde benadering die in de
strategische planningsprocessen voor de zeehaven-
gebieden wordt toegepast, draagt daartoe bij. Ze
geeft alle betrokkenen, ook die uit de subregio, in-
zicht in elkaars noden, bezorgdheden en belangen.
Dit is natuurlijk een basisvoorwaarde om meer be-
grip op te brengen voor elkaar. Ik ben alle betrok-
kenen daar heel dankbaar voor.

We stellen een ontkramping vast binnen de haven-
sector. Dat is een positief signaal. Alhoewel de ver-
schillende havengebieden concurrenten zijn, bete-
kent dit niet dat ze niet kunnen opkomen voor ge-
meenschappelijke belangen. Dat is de reden waar-
om we zoveel belang hechten aan de strategische
studies. In het begin was er nogal wat terughou-
dendheid bij de verschillende havengebieden. Dit
belet echter niet dat er zelfs bij zeer concurrentiële
sectoren een zekere samenwerking mogelijk is.

We werken heel hard aan de toegang tot onze ha-
vens. Tijdens de volgende legislatuur zullen we het
Havendecreet zeer aandachtig moeten bekijken,
dit om de toekomst van onze havens te kunnen
waarborgen. Daar is een enorme kostprijs aan ver-
bonden. We hebben ook contacten met de Neder-
landse overheid om een gezamenlijke langeter-
mijnvisie te ontwikkelen die ons toelaat om de ver-
dere toegankelijkheid van onze havens, inzonder-
heid van Antwerpen, te waarborgen. We blijven
ook voortwerken aan de toegang tot het gebied
achter de haven. Ik verwijs terzake naar de proble-
matiek van de IJzeren Rijn. Daar is nu ook in
Duitsland opnieuw belangstelling voor. We hopen
dat we samen met Duitsland en Nederland tot een
oplossing kunnen komen. Daar hangt natuurlijk
een prijskaartje aan vast.

Er wordt ook veel werk gemaakt van de binnen-
vaart. Daarmee proberen we de economische rol
van de binnenvaart te verzekeren. Ik verwijs naar
de kaaimuurprojecten en de toegankelijkheid daar-
van. Ik verwijs ook naar de bruggenproblematiek
op het Albertkanaal. Ook voor Zeebrugge zijn al
zeer beperkte pogingen ondernomen op het vlak
van de binnenvaart, onder meer op initiatief van de
heer Coens. Die zijn wel nog zeer beperkt. Het
bouwen van een nieuw kanaal is een zaak waar
men niet licht over kan gaan. Dat is niet alleen van
belang voor de haven maar ook voor andere gebie-
den die daarbij worden betrokken. Zo’n project
moet worden geëvalueerd op de kostprijs die in
verhouding moet staan tot het resultaat.

Het is van groot belang dat zich eindelijk een ont-
kramping voordoet in de havengemeenschap van
de diverse steden. Na een periode waarin heel wat
zaken geblokkeerd waren, kan eindelijk een nieu-
we dynamiek tot stand komen.

De voorzitter : De heer Loones heeft het woord.

De heer Jan Loones : Mijnheer de minister, ik dank
u voor uw antwoord. U hebt gelijk wat die ont-
kramping betreft, en dit niet alleen tussen de ver-
schillende havengebieden maar ook tussen de acto-
ren economie en ecologie. Ik heb hier twee persbe-
richten bij die zijn ondertekend door dezelfde pro-
vinciale coördinator. De benadering is totaal ver-
schillend. Het eerste heeft als titel : Door de Euro-
pese Unie beschermde Ramskapelse polder wordt
bedreigd door de Zeebrugse havenuitbreiding. Het
tweede : Streven naar een win-winsituatie voor
haven en natuur.

Mijn vraag betrof niet alleen de realisaties maar
ook de goede intenties. Ik twijfel er niet aan dat u
die intenties hebt. Nu komt het erop aan die voor
te leggen aan al wie met deze dossiers bezig is. Het
is altijd goed te kunnen terugvallen op verwachtin-
gen die op een bepaald moment worden gescha-
pen. Ik hoop dat dit een van de eerste aandachts-
punten zal zijn tijdens de volgende legislatuur.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé tot de
heer Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de brug-
gen over het Albertkanaal

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Caluwé tot de heer Bossuyt, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de bruggen over het Albertkanaal.

De heer Caluwé heeft het woord.

De heer Ludwig Caluwé : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, er bestaat algemene eensge-
zindheid over de doelstelling om het Albertkanaal
tussen Antwerpen en Wijnegem toegankelijk te
maken voor schepen met een capaciteit van mini-
mum 9.000 ton. Elke maatregel die het vrachtver-
keer van de weg kan halen, is positief. Met de groei
van de Antwerpse haven zal ook het transport
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rond Antwerpen nog toenemen. Hopelijk worden
de plannen zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Een van de noodzakelijke ingrepen om het kanaal
te kunnen verbreden, zijn de bruggen. Er zijn vijf
bruggen die momenteel een verbreding van het Al-
bertkanaal tot minstens 63 meter verhinderen. Bo-
vendien moet er een vrije doorvaarthoogte zijn van
9,10 meter.

Deze noodzakelijke ingrepen worden mooi ver-
woord op de website van het Masterplan Antwer-
pen : ‘Een en ander houdt in dat een hele reeks
bruggen tussen haven en Wijnegem hoger en bre-
der moeten worden. Veel van die bruggen zullen
we gewoon moeten vervangen. Dat geeft ons me-
teen de kans om, met het oog op de toekomst,
zorgvuldig na te gaan of ze wel op de meest ge-
schikte plaats liggen. De werkzaamheden aan het
Albertkanaal zijn een ideale gelegenheid om het
verkeer in de kanaalzone te verbeteren en de leef-
baarheid in het gebied te verzekeren. Het resultaat
moet zowel voor de omwonenden als voor de
KMO’s en industrie voordelig zijn. De aanpassing
van een aantal bruggen over het Albertkanaal is
voorzien in de periode 2005-2008.’

Verder wordt ook vermeld dat er een aparte brug
voor de bussen moet komen en meer veiligheid
voor fietsers en voetgangers.

Dat klinkt allemaal mooi, maar toch bestaat er al
heel wat ongerustheid over de plannen voor een
nieuwe Hoogmolenbrug. Deze zou een stuk in de
richting van Merksem worden opgeschoven. Ande-
re bruggen zouden verdwijnen of afgesloten wor-
den voor het wegverkeer. Er zouden aanzetten
worden gegeven voor een nieuwe verbindingsweg,
aansluitend op de nieuwe Hoogmolenbrug, tussen
de Bisschoppenhoflaan en de Bredabaan op de
huidige reservatiestrook van de A102.

De nieuwe verbindingweg moet niet alleen de
Bredabaan ontlasten, maar moet ook zorgen voor
een aangepaste ontsluiting van de industriezone
rond het Albertkanaal. De huidige Deurnsebaan
zou hiervoor niet geschikt zijn. De brug aan de
Deurnsebaan waarover nu 2.620 voertuigen per
dag rijden, zou dan ook opgebroken of afgesloten
worden voor het gemotoriseerd verkeer. De brug
aan het Sportpaleis aan de Schijnpoortweg, waar-
over nu 2.190 voertuigen per dag rijden, zou enkel
voor lokaal verkeer mogen worden gebruikt.

Ook de huidige Hoogmolenbrug, waarover nu da-
gelijks 1.600 voertuigen rijden, zou verdwijnen. De
nieuwe Hoogmolenbrug zou worden gebouwd ter
hoogte van het tracé van de A102. Het zou een
brug zijn met tweemaal twee rijstroken. Er zou ook
een rond punt worden aangelegd op 8 meter boven
de grond om de aansluiting op de Metropoolstraat
mogelijk te maken. Zo blijft een verbindingsweg
op de A102 tussen de Bredabaan en de Bisschop-
penhoflaan in de toekomst mogelijk. Als er een op-
lossing wordt gevonden voor de brug van de
Deurnsebaan, is deze verbindingsweg echter over-
bodig. Ook de stad Antwerpen is geen vragende
partij voor die nieuwe verbindingsweg. Ook u,
mijnheer de minister, hebt eerder verklaard dat
een eventuele parallelweg op de reservatiestrook
nooit van bovenlokaal belang kan zijn. Als u die
mening bent toegedaan, waarom moet er dan een
brug komen met tweemaal twee rijstroken ?

De voorgestelde oplossing strookt niet met de
doelstelling om de leefbaarheid in het gebied te
verzekeren, integendeel. Het gigantische rond punt
zal heel wat geluidsoverlast veroorzaken voor de
aanpalende woonwijken De Lek, Deuzeld en Pa-
penaardekenstraat.

Een vreemde kronkel daarbij is nog dat op het mo-
ment dat de tweede spoorontsluiting zal worden
aangelegd, met een tunnel onder het Albertkanaal
op dezelfde locatie, de brug opnieuw zal moeten
worden afgebroken. Enerzijds houdt men rekening
met een eventuele toekomstige verbindingsweg,
anderzijds wordt geen rekening gehouden met de
reeds concrete plannen voor de tweede spooront-
sluiting.

Het scenario om de Hoogmolenbrug te vervangen
door een tunnel – wat een oplossing zou zijn voor
de leefbaarheid van de omgeving – werd niet ern-
stig onderzocht. Een brug op 9 meter hoogte of een
tunnel op 9 meter diepte geeft voor het vrachtver-
keer dezelfde hellingsgraden. Men heeft dus de-
zelfde afstand nodig in beide richtingen. Dat is een
argument van het studiebureau SAM tegen de tun-
nel.

Het is prima dat de verschillende actoren zeer re-
gelmatig worden betrokken bij de besluitvorming.
Dat wil echter niet zeggen dat op die manier een
oplossing kan worden uitgewerkt die voor alle be-
trokkenen voldoet. Het is niet omdat men bij het
overleg wordt betrokken dat men automatisch ak-
koord gaat met de uitspraak.

Hoe staat het met de besluitvorming voor de brug-
gen over het Albertkanaal ? Kan de NV BAM au-
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tonoom over het tracé beslissen zonder politieke
beslissing ? Wat is dan de rol van de regeringscom-
missarissen ? Welke bruggen worden heraange-
legd ? Welke functie wordt aan elk van die bruggen
toegekend ? Welke bruggen verdwijnen ? Waar
komt precies een nieuwe brug ? Werd het scenario
met een tunnel in de plaats van een nieuwe Hoog-
molenbrug ernstig onderzocht ?

Mijnheer de minister, waarom wordt er bij de ont-
werpen voor de nieuwe brug zoveel rekening mee
gehouden dat er een verbindingsweg zou kunnen
komen tussen de Bredabaan en de Bisschoppen-
hoflaan op het tracé van de N102, terwijl deze
eventuele weg volgens u enkel een lokaal statuut
zou kunnen krijgen, en de lokale overheden van
Schoten, Wijnegem en stad Antwerpen hiervoor
geen vragende partij zijn ?

In uw antwoord op de vraag van de heer Malcorps
in november antwoordde u dat er drie voorstellen
van tracé voorlagen in de projectgroep. Over welke
drie voorstellen ging het ?

Liggen deze nog steeds alle drie voor, of werd
reeds een keuze gemaakt die verder wordt uitge-
werkt ? Waarom het ene tracé wel en de andere
twee niet ? Moet hierover een politieke beslissing
genomen worden ? Zo ja, wanneer ?

De nieuwe Hoogmolenbrug zou net naast het tracé
van de tweede spoorontsluiting liggen. Bij aanleg
van de geplande tunnel onder het Albertkanaal
zou die nieuwe brug opnieuw moeten worden afge-
broken. Dit getuigt niet echt van een duurzaam in-
frastructuurbeleid. Of is het dan toch zo dat de lage
uitvoering van de tweede spoorontsluiting, die
nochtans eerder was goedgekeurd door de Vlaam-
se regering, definitief zal worden afgevoerd ?

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de minister, ik
heb terzake een tijdje geleden ook al ongeveer de-
zelfde vragen gesteld. Ik vreesde immers een beet-
je voor een sluipende besluitvorming. Sommigen
willen misschien bepaalde opties open houden en
daarover gaat het vooral. Zo is er het plan voor de
nieuwe verbindingsweg tussen de Bredabaan en de
Bisschoppenhoflaan. De heer Caluwé zegt dat nie-
mand vragende partij is, maar ik meen toch te
mogen begrijpen dat Antwerpse schepen Van Cam-
penhout dat wel is. Natuurlijk is hij niet het volledi-
ge college van Antwerpen. Een en ander hangt ook
samen met de hele problematiek van de heraanleg

van de Bredabaan. Die is inderdaad niet zo een-
voudig, maar onze conclusie zou niet zijn dat er een
verbindingsweg moet worden aangelegd om de
versmalling en de vermindering van het aantal rij-
stroken en de doortocht van de tram op de Breda-
baan mogelijk te maken. Er zijn allicht andere op-
lossingen denkbaar.

Ook kan er sluipende besluitvorming zijn met be-
trekking tot de A102. Over dit dossier hebben we
het deze zittingsperiode al vaak gehad. Vroeger ge-
beurde dat nog in combinatie met de tweede
spoortoegang, maar zoals we weten is dat laatste
dossier in zijn geheel wat uitgesteld. Het zou echter
wel eens sneller terug kunnen zijn dan verwacht.
Eens de Liefkenshoekspoortunnel lopende is, zal
de haven immers wellicht opnieuw pleiten voor die
tweede spoortoegang. In dit verband wil ik nog
even opmerken dat ik gisteren tot mijn verbazing
zag dat in Nederand de hele besluitvorming over
de noordelijke ontsluiting gewoon is stilgelegd.
Dan gaat het over het zogenaamde VERA-project,
dus de noordelijke ontsluiting richting Bergen op
Zoom. Men is daar gewoon mee gestopt, omdat
men er van uit gaat dat België geen vragende partij
meer is. Mijn vraag was toen of er sluipende be-
sluitvorming mogelijk was, en of men dit open
hield. De heer Caluwé heeft dat hier nog eens her-
haald.

We hebben hier al het hele dossier gehad van
Zwijndrecht (de Oosterweelverbinding) en de ont-
sluiting van de ring, met de TV SAM en de NV
BAM. Het is goed dat de mensen er op tijd bij be-
trokken worden. In het verleden was dat niet het
geval : toen werden lokale besturen pas geraad-
pleegd de dag voor de eindbeslissing werd geno-
men. Het moet wel voor iedereen duidelijk zijn in
welke fase van de besluitvorming we ons bevinden,
en in welk kader een en ander past. Ik meen me te
herinneren uit uw antwoord van vorige keer dat de
dossiers over alle vijf de bruggen over het Albert-
kanaal, en dus niet alleen over de Hoogmolenbrug,
allemaal nog hun beslag moeten krijgen. Men mag
niet te vlug de mensen alarmeren. Het feit dat men
al heel concrete plannen aan het bekijken is met de
lokale besturen, leidt soms tot verkeerde interpre-
taties.

De plaatselijke milieubeweging Red de Voorkem-
pen heeft twee alternatieven gelanceerd. Een daar-
van is de tunnel. Die leidt tot andere mogelijkhe-
den : misschien zou ooit toch de A102 naast de
spoorweg in de tunnel onder het Albertkanaal kun-
nen worden geleid. De heer Caluwé geeft een an-
dere interpretatie : er zou een bovengrondse oplos-
sing komen voor de tweede spoorontsluiting en de
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A102. Het andere alternatief van Red de Voorkem-
pen is een brug, maar dan eventueel met een krom-
ming om die woonwijken te ontwijken, zodat die
vliegende schotel waarna de heer Caluwé verwijst
niet net boven die wijk wordt gebouwd. Er circule-
ren dus diverse mogelijkheden. Men heeft hier in-
derdaad de gemeentebesturen, en dus ook de rui-
mere bevolking, nauwer bij betrokken. Dan krijgt
men natuurlijk allerlei tegenvoorstellen. Het ware
goed aan te geven in welke fase van de besluitvor-
ming we ons bevinden, hoe de politieke besluitvor-
ming verder gaat verlopen en wat dan de officiële
inspraak zal zijn van de mensen en de gemeentebe-
sturen.

De voorzitter : Minister Bossuyt heeft het woord.

Minister Gilbert Bossuyt : Mijnheer de voorzitter,
in die sfeer en met die mentaliteit is het natuurlijk
moeilijk opheldering te brengen. Als men niets
zegt, dan krijgt men het verwijt met niets bezig te
zijn. Als men tracht na te denken en plannen op te
stellen, dan vindt men dat de beslissing reeds moet
worden genomen. Mijnheer Malcorps, u – of mis-
schien u niet, maar wel anderen – zult wellicht nog
jaren het genoegen smaken vragen te kunnen stel-
len in alle gremia die u zich kunt indenken.

Mijnheer Caluwé, ik vrees dat in het parlement
hierover nog wel een en ander zal worden bespro-
ken. Als ik u hoor, lijkt het alsof we morgen al voor
de realisatie staan.

De heer Ludwig Caluwé : Die indruk geeft de
BAM aan de gemeentebesturen.

Minister Gilbert Bossuyt : De BAM is ook belast
met het opstellen van een planning. We kunnen
niet in het luchtledige blijven kletsen, wat sommi-
gen in Antwerpen misschien willen.

We moeten bekijken of het geld zal worden gevon-
den om alles te betalen, en of het maatschappelijk
draagvlak en de politieke moed kunnen worden
gevonden om initiatieven te nemen.

De raad van bestuur van de NV BAM heeft tot op
heden geen enkele beslissing genomen inzake het
tracé of de uitvoeringswijze van de Hoogmolen-
brug. Het is niet realistisch te veronderstellen dat
er hier een tunnel gebouwd zal worden ter vervan-
ging van één of meer bestaande bruggen over het
Albertkanaal. De kosten voor een tunnel voor het
wegverkeer onder het Albertkanaal zijn een veel-
voud van de kosten voor een brug. Daarover moe-

ten we duidelijk zijn. Deze stelling blijft overeind,
ook als we een tunnel voor het bestemmingsver-
keer naar de kanaalzone combineren met een
spoortunnel. Ik wijs er in de marge ook op dat het
Albertkanaal op geen enkele plaats ondertunneld
is.

Inzake de bouw van nieuwe bruggen over het Al-
bertkanaal, zal de NV BAM rekening houden met
de exploitatierichtlijnen van de Dienst voor de
Scheepvaart en de afdeling Maas en Albertkanaal.
Deze richtlijnen stellen een minimale breedte van
63 meter, en een vrije doorganghoogte van 9,10
meter voorop. Dit is een uitgangspunt voor alle
mogelijke variante oplossingen. Andere uitvoe-
ringsmodaliteiten, zoals het aantal rijstroken, staan
nog niet vast.

Vooraleer een definitieve beslissing wordt geno-
men inzake de locatie, de uitvoeringswijze en het
toekomstige gebruik van de nieuwe bruggen over
het Albertkanaal, is verder verkeerskundig onder-
zoek nodig. Ook het aantal rijstroken moet door
dit onderzoek worden verantwoord.

De volgende brugovergangen zijn in de studie op-
genomen : de brug ter hoogte van de Noorderlaan,
de brug ter hoogte van de Ijzerlaan, de Gabriel
Theunisbrug, de Brug Deurnebal en de Hoogmo-
lenbrug.

Voor de herbouw van de Hoogmolenbrug werden
reeds drie mogelijke tracé’s grondig onderzocht.
Het betrof twee tracé’s in de huidige strook, met
elk een onderscheiden oplossing voor de aanslui-
tingen, en een derde tracé in het verlengde van het
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, dus richting Wij-
negem.

Binnen het projectteam dat de studie begeleidt,
waren 10 van de 11 leden voorstander van het
derde tracé richting Wijnegem. Het projectteam
bestaat uit vertegenwoordigers van de stad Ant-
werpen, de gemeente Schoten, de gemeente Merk-
sem, de administratie Waterwegen en Zeewezen,
de administratie Wegen en Verkeer, de administra-
tie Ruimtelijke Ordening, de Dienst voor de
Scheepvaart, de NMBS en de Vlaams Bouwmees-
ter. Enkel de gemeente Schoten was gekant tegen
dit voorstel van tracé. Het ligt dan ook in de lijn
van de verwachtingen dat de Hoogmolenbrug hier
zal worden gebouwd, voor zover het verder ver-
keerskundig onderzoek dit tracé als het beste
weerhoudt.

Mijnheer Caluwé, uw stelling dat de nieuwe Hoog-
molenbrug omwille van de aanleg van de spoortun-
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nel afgebroken zou moeten worden, stoelt vermoe-
delijk op onvolledige gegevens.

De Dienst voor de Scheepvaart en de afdeling
Maas en Albertkanaal hebben om nautische rede-
nen een ‘gabarit’ van 108 meter gevraagd ter hoog-
te van de Hoogmolenbrug. Deze breedte houdt re-
kening met de schuinte van de brug, de noodzake-
lijke ruimte om een wachthaven aan te leggen ter
hoogte van de brug, en de noodzakelijke ruimtelij-
ke inname voor de parallelweg. Hierdoor is steeds
voldoende ruimte beschikbaar, onafhankelijk van
de bouwwijze, om later ongehinderd een spoortun-
nel te bouwen. Er zal later dus geen herbouw van
de Hoogmolenbrug noodzakelijk zijn.

Er is geen enkele koppeling tussen het dossier van
de Hoogmolenbrug en het dossier van de aanleg
van de tweede spoortoegang tot de haven van Ant-
werpen. Op basis van de realisatie van de Hoogmo-
lenbrug mag dan ook op geen enkele wijze het af-
voeren van de zogenaamde ‘lage uitvoering’ van de
tweede spoortoegang worden vermoed.

De uiteindelijke beslissing van de NV BAM zal
zijn gebaseerd op een doorgedreven onderzoek
naar de mobiliteit, de leefbaarheid en stedelijke
planning van de volledige zone Antwerpen Noord,
Merksem en Schoten.

De functie van wegen als de Bredabaan, de paral-
lelweg langs het Albertkanaal en de ontsluiting van
Merksem en Schoten zal uitgebreid worden geana-
lyseerd aan de hand van verkeersmodellen. De re-
sultaten van dit verkeerskundig onderzoek worden
halverwege 2004 verwacht.

De NV BAM heeft de realisatie van het Master-
plan Antwerpen als opdracht, zoals goedgekeurd
door de Vlaamse regering op 15 december 2000.
De verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van
de nauwe brugovergangen is één van de projecten
van het goedgekeurde Masterplan. Mijnheer Ca-
luwé, als u spreekt over een ‘politieke’ beslissing,
gaat het over deze beslissing van de Vlaamse rege-
ring, die de NV BAM de nodige legitimiteit ver-
schaft om het volledige Masterplan uit te voeren.

De NV BAM is een naamloze vennootschap van
publiek recht, en heeft dan ook een eigen rechts-
persoonlijkheid. De raad van bestuur van de NV
BAM kan dan ook autonoom alle beslissingen
nemen die passen binnen de opdracht die de NV
van de Vlaamse regering heeft gekregen.

Uitvoeringsbeslissingen zoals de locatie, de uitvoe-
ringswijze en het toekomstig gebruik van nieuwe
bruggen, zijn niet het voorwerp van een politieke
besluitvorming, maar worden genomen op basis
van een grondig en objectief onderzoek, met res-
pect voor alle wettelijke procedures die moeten
worden doorlopen. De NV BAM is aan dezelfde
regels onderworpen als andere publieke entiteiten.
De NV is gebonden door dezelfde wetgeving inza-
ke ruimtelijke ordening en milieu, de wetgeving in-
zake overheidsopdrachten, enzovoort.

Voorafgaand aan de realisatie van de projecten
moeten een aantal formele procedures doorlopen
worden die, zoals bij het openbaar onderzoek voor
procedures inzake ruimtelijke ordening, ook voor-
zien in inspraak.

De NV BAM vervult haar opdracht in nauw over-
leg met het Vlaams Gewest. In de raad van bestuur
van de NV BAM hebben de leidende ambtenaren
van de nauwst betrokken overheidsdiensten van
het Vlaams Gewest zitting. Verder hebben de rege-
ringscommissarissen de bevoegdheid om een ge-
motiveerd beroep aan te tekenen tegen de beslis-
singen van de raad van bestuur van de NV BAM,
indien de NV haar bevoegdheden te buiten zou
gaan. In dat geval heeft de Vlaamse regering 20
dagen tijd om de beslissing van de raad van bestuur
nietig te verklaren. Neemt de Vlaamse regering
geen beslissing binnen deze termijn, dan wordt de
beslissing van de raad van bestuur definitief. Ver-
mits de raad van bestuur in dit dossier nog geen
beslissing heeft genomen, is een dergelijke tussen-
komst vanwege de regeringscommissarissen nog
niet aan de orde geweest. Een beroep van de rege-
ringscommissarissen tegen beslissingen van de raad
van bestuur die conform zijn met de opdracht die
de NV BAM van de Vlaamse regering heeft gekre-
gen, ligt echter niet voor de hand.

De voorzitter : De heer Caluwé heeft het woord.

De heer Ludwig Caluwé : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. U zegt dat er nog niets
is beslist, en we nog in de studiefase zitten. Ik heb
de indruk, wat te maken heeft met de ondoorzich-
tigheid van de besluitvorming van de BAM, dat we
niet weten hoe snel het kan gaan. De BAM zegt
tegen de gemeentebesturen dat het de intentie is
om de werken in 2005 te doen. Dat is in de nabije
toekomst.

Mijnheer de minister, u zegt dat enkel de gemeente
Schoten niet akkoord gaat met het voorgestelde
tracé, maar het tracé ligt wel op het grondgebied
van de gemeente Schoten. Het lijkt me essentieel,
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ook voor de Vlaamse regering, om in belangrijke
mate rekening te houden met het standpunt van de
gemeente Schoten.

U zegt dat de eventuele afbraak van de nieuw aan
te leggen Hoogmolenbrug niet nodig zal zijn voor
de aanleg van de spoorwegtunnel. Dat de afbraak
nodig is, werd meegedeeld door de vertegenwoor-
diger van de NMBS in de projectgroep. Blijkbaar is
de NMBS niet goed op de hoogte van wat al dan
niet nodig is voor de aanleg van een tunnel.

Mijnheer de minister, in het bulletin van vragen en
antwoorden van 12 maart 2004 staat uw antwoord
op een schriftelijke vraag van de heer Sauwens. In
dat antwoord staat dat het toezicht van de Vlaamse
regering op de BAM ook een algemeen toezicht is.
Op het ogenblik dat de BAM een beslissing neemt,
bijvoorbeeld het niet volgen van een bepaald tracé,
behoudt de Vlaamse regering alle vrijheid om die
beslissing te schorsen en eventueel te vernietigen.
Als de BAM ingaat tegen de stelling van de ge-
meente die een bepaald tracé op haar grondgebied
heeft, lijkt het me mogelijk voor de Vlaamse rege-
ring om een initiatief te nemen. U stelt dat dit niet
voor de hand ligt, maar volgens mij ligt het wel
voor de hand dat de Vlaamse regering erop let dat
bepaalde ingrepen ook een draagvlak hebben bij
de betrokken gemeente.

Minister Gilbert Bossuyt : Dit is zo als het gaat
over beslissingen die conform zijn met de opdracht
die de BAM van de Vlaamse regering heeft gekre-
gen. Die opdracht omvat ook alle beschouwingen
in verband met het openbaar belang.

De heer Ludwig Caluwé : Bij de invulling moeten
bepaalde keuzes worden gemaakt.

Minister Gilbert Bossuyt : Het is de bedoeling om
een orgaan te creëren, want voor een geheel van
werken in een streek kunnen we niet een deel van
onze administratie afzonderen. Daarom werd de
BAM gecreëerd.

De te volgen procedures zijn heel omvangrijk. Wij
eisen dat rigoureus wordt rekening gehouden met
alle procedures die we wettelijk hebben vastgelegd.

De integratieproblematiek die zich voordoet tus-
sen het spoor, de wegen, de stad en de overheid is
zodanig complex, dat het goed is om over een
structuur te beschikken. Het is de bedoeling om
eerst binnen deze structuur alle werk te laten ver-
richten. Anders geraken we nooit vooruit met een
dergelijk groot werk.

Ik kan er begrip voor opbrengen dat er in elke fase
opmerkingen worden geformuleerd.

Puur technisch moeten we een structuur hebben,
anders kan dat niet werken. Ik begrijp de bekom-
mernissen en de angsten, maar op de duur voedt
die geruchtenmolen zichzelf. Het is belangrijk dat
we de zaken verder onderzoeken en daarna komt
het moment van besluitvorming. Dat moet in alle
duidelijkheid gebeuren. Het zou ondenkbaar zijn
om dat op een sluipende manier te doen. De BAM
doet technische werkzaamheden, maar heeft ook
de opdracht om daarvoor financiële middelen te
zoeken. Het zijn geen goedkope werken. We moe-
ten daarmee rekening houden. Tegen volgend jaar
zullen die middelen er nog niet zijn.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 17.27 uur.
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