
Feedback van breed publiek op project ‘De Nieuwe Rand’ verwerkt 

 
‘De Nieuwe Rand’ is het project dat onderzoekt hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en 

klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen beter kunnen. In het najaar van 2022 

organiseerde het projectteam vijf infomarkten en kreeg iedereen de kans om feedback te geven op 

mogelijke oplossingen die onderzocht worden voor de regio, beschreven in de 

alternatievenonderzoeksnota (AON). Het projectteam ging vervolgens aan de slag met de feedback 

van de honderden geïnteresseerden en herwerkte de aanpak van het onderzoek in een finale nota. 

 

Als onderdeel van het Toekomstverbond uit 2017 moet ‘De Nieuwe Rand’ het oostelijk deel van het 
Antwerpse Haventracé realiseren. Het Departement Omgeving en Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) werken hiervoor samen met burgerbewegingen, het middenveld, inwoners, experts en lokale 
besturen. Samen onderzoeken ze hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de 
eventuele aanleg van twee nieuwe wegen - de A102 en de Nx -  kan bijdragen tot een betere mobiliteit.  
 
Het onderzoek naar ‘De Nieuwe Rand’ gaat echter veel verder. Tegelijk onderzoekt het studieteam hoe 
het project kan bijdragen aan een betere verkeersveiligheid, aangename dorpskernen, en ruimte voor 
landbouw en natuur. Dat doen ze met oog voor een regio die zowel klimaatvriendelijk is, als beter 
bestand tegen klimaatverandering.  
 
Grote betrokkenheid bij participatief onderzoek 

‘De Nieuwe Rand’ is een toekomstproject met een impact op veel mensen. Daarom hechten AWV en 

het Departement Omgeving veel belang aan inspraak en co-creatie. Op verschillende manieren wordt 

dat in de praktijk gebracht. Al twee jaar wordt intens samengewerkt in werkbanken: dat zijn 

werksessies waar lokale besturen, experts en burgerbewegingen hun voorstellen, ideeën en 

bezorgdheden over de plannen kunnen delen. Ook via de organisatie van vijf infomarkten wilde het 

projectteam in het najaar van 2022 zoveel mogelijk mensen informeren en feedback verzamelen. De 

interesse was groot: meer dan 600 geïnteresseerden bezochten de infomarkten en een 100-tal burgers 

gaven ook schriftelijk feedback op de AON. Daarnaast is het brede publiek ook welkom op werkateliers 

om samen na te denken over verschillende thema’s voor een specifieke plek. 

 

 
Enkele cijferweetjes over ‘De Nieuwe Rand’ op een rijtje 
 



Nieuw in het onderzoek na feedback publiek: extra publieke raadpleging voorjaar 2023 

Het projectteam ging aan de slag met alle feedback en suggesties. De aanpassingen zijn na te lezen in 

de definitieve AON op de website www.denieuwerand.be. De wijzigingen hebben onder meer te 

maken met de manier waarop thema’s zoals geluid, luchtkwaliteit, mobiliteit en landbouw onderzocht 

zullen worden. Ook werd beslist om voor de mogelijke nieuwe weg in Stabroek, de Nx, te werken in 

twee stappen. Eerst wordt  onderzocht wat de invloed is van alle voorgestelde tracés voor de Nx op 

vlak van mobiliteit. Op basis daarvan vallen reeds een aantal mogelijke tracés weg. Enkel de tracés die 

overblijven worden onderzocht op vlak van alle thema’s (leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en 

duurzame mobiliteit).  Hiervoor wordt een apart onderzoekstraject opgestart. In lijn met de aanpak 

van het ganse project zal ook dat onderzoekstraject in samenspraak met de betrokkenen gebeuren. 

Concreet wordt midden 2023 een extra publieke raadpleging, met een infomarkt, georganiseerd over 

dat onderdeel van ‘De Nieuwe Rand’. 

 

Volgende stappen 

Nu de definitieve AON goedgekeurd is, start voor de andere onderdelen het effectieve onderzoek naar 

het beste scenario voor ‘De Nieuwe Rand’. Tegen het najaar wordt het onderzoek afgerond en kan het 

projectteam een ontwerp van het voorkeursbesluit aan de Vlaamse regering voorleggen. Voorafgaand 

zal het brede publiek opnieuw geïnformeerd worden en later, tijdens een openbaar onderzoek, de 

kans krijgen om feedback te geven. Terwijl het onderzoek loopt, wordt de komende maanden in 

werkbanken samengewerkt aan het afwegingskader dat zal worden gebruikt om te bepalen wat het 

beste scenario is. Ook zal in de werkateliers verder nagedacht worden over specifieke gebieden. 

  

Meer info  

De definitieve AON en meer informatie over het project zijn na te lezen op www.denieuwerand.be. 

De agenda voor de aankomende werkateliers en over welke onderwerpen het zal gaan, is terug te 

vinden via deze link.  

 

Perscontact 

Sara Claes, kabinet gouverneur Cathy Berx, sara.claes@provincieantwerpen.be, 03 240 50 52 of 0476 

50 55 91. 
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