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Ringland en het klimaatplan van de stad 
Antwerpen
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Wat is Ringland?
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Mobiliteitsprobleem

Probleem = Weefbewegingen - vermenging stedelijk bestemmingsverkeer en doorgaand 
(zwaar) vrachtverkeer
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Scheiding doorgaand en stedelijk verkeer

Scheiding doorgaand en stedelijk verkeer … vergroot de capaciteit op de Ring met 10%
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Overkapping geeft ruimte aan stadsuitbreiding
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Madrid Rio: 12 km overkapping M30 langs Manzanera

Overkapping werd realiteit in  Madrid, op minder dan 10 jaar tijd
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Madrid Rio: 12 km overkapping M30 langs Manzanera

Overkapping werd realiteit in  Madrid, op minder dan 10 jaar tijd
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Ringland: veel meer dan een overkapping …

Geïntegreerde benadering: mobiliteit, leefbaarheid, stadsontwikkeling
(zie Ringland krant)
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Mobiliteitsoplossing: aanpakken files op de Ring

Capaciteit Ringland: +10% scheiding tunnels + 20% vrachtverbod 
SRW + 50% meer rijvakken

Huidige capaciteit 
Ring

Capaciteit 
Ringland
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Verbetering luchtkwaliteit, demping geluid

12

Huidige situatie (2012) Met Ringland (2020)
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9 probleemplekken in nabijheid Ring
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9 groeilocaties in nabijheid Ring
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Ringland: veel meer dan een overkapping …

Ringland bijdrage aan 
Klimaatplan Stad Antwerpen?
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Klimaatplan Antwerpen

• Huidige situatie: Retrofitten van bestaande stad 
(sterke randvoorwaarden door bestaande 
toestand)

• Ringland: implementatie klimaatrobuustheid kan 
van in het begin (uitbouwen van blanco “groen” 
blad)

• Kan Ringland een motor zijn voor klimaatadaptatie 
in binnenstad en buitenwijken?
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Ringland bijdrage aan 
Klimaatplan Stad Antwerpen?

Mitigatie = 
maatregelen die beogen emissies 
van broeikasgassen tegen te gaan



1818

Mitigatie 1: reductie CO2 emissies verkeer

• Betere doorstroming – minder files – minder 
emissies stop& go verkeer

Vlotte doorstroming

File stop&go
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Mitigatie 1: reductie CO2 emissies verkeer

• Stadsbonus = verkeerssturende heffing, garantie op 
vlotter verkeer, vervuiler betaalt

• Voorbeelden: Stockholm, Londen -> 20% reducties 
in CO2 emissies 
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Mitigatie 1: reductie CO2 emissies verkeer

Effect Ringland = 108 kton CO2 eq jr-1

(reductie 12.5% totale emissie wegverkeer)
(54x effect van invoering lage emissie zone)

Alle voorziene 
maatregelen
wegverkeer in 
klimaatplan

Effect Ringland
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Mitigatie 2: CO2 captatie door groen

• 76 % groen ruimte (352 ha) waarvan de helft bebost
• 4750 kg CO2 per ha bos per jaar
• Mitigatie effect: 904 ton CO2 jaar (= 45% van het 

effect van de lage emissie zone)
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Mitigatie 3: energiezuinig bouwen

• Vanaf 2021 moeten woningen BEN 
(Bijna Energie Neutraal = E30 peil)

• Ringland wooneenheden en 
gebouwen gaan verder

• CO2 winst = 10 kton CO2 jr-1 
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Mitigatie 4: CO2 adsorberende wandelpaden

• Olivijn = silicaat zand dat CO2 bindt bij verwering
• Kan gebruikt worden in grindpaden, dakbedekking, 

parkeer, scheidingsmuren 
• CO2 binding capaciteit = 50 g CO2 m2 jaar-1

Meer info: www.greenSand.nl

http://www.nytimes.com/2014/11/10/science/earth/climate-tools-
seek-to-bend-natures-path.html?_r=0
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Mitigatie 5: uitbreiding stadswarmtenetten

Warmtenet Luchtbal
• Restwarmte uit havengebied
• Wordt onderzocht

Warmtenet Nieuw Zuid
• Restwarmte uit havengebied
• Wordt uitgevoerd
• 6.8 kton CO2 jr-1

Ringland biedt perfecte 
plek voor nieuwe 
warmtenetten
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Ringland bijdrage aan 
Klimaatplan Stad Antwerpen?

Adaptie= 
maatregelen die beogen risico’s 

en impact van 
klimaatverandering tegen te gaan
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Adaptatie 1: reductie urban heat island

Weinig “functioneel” groen
Weinig groen / blauw in kernstad

Sterke hitte eiland effect

Bron: Voorontwerp Bovenlokaal Groenplan Antwerpen
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Adaptatie 1: reductie urban heat island

• Parken vormen “cool spots” in de stad
• Maar ingesloten groen blijft warmer
• Sterke nood aan continu groen/blauwe gebieden
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Bedekking Oppervlak (ha) Afkoeling (deg C)

Grasland 180 2-4

Bos 170 5-12

Groene woonwijk 75 1.5-3.5



3030

Adaptatie 1: reductie urban heat island
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Adaptatie 1: reductie urban heat island

• Ringland = zeer functioneel groen/blauw (heeft 
effect daar waar nood aan koeling het hoogst is)

• “cool pack” rond de kernstad 
• Schaalgrootte is belangrijk -> cooling band effect 

(uitstralende verkoeling naar aangrenzende 
gebieden) draagt verder bij grotere eenheden
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Adaptatie 2: water retentie

zomerdroogte
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Ontwerp knooppunt

Plantijn- en Moretuslei

Huidig Ringland plan: waterretentie is reeds 
consequent ge-integreerd in het 
landschapsontwerp

33
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Water retentie is geintegreerd in landschapsontwerp
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Water retentie is geintegreerd in landschapsontwerp

Water retentie verder integreren in detail ontwerp van
de bebouwde delen (hemelwater neutrale woonwijken)
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Water retentie/infiltratie verder opnemen in detail ontwerp

Zachte wegenGroendaken

wadi’s Groene trambedding

Waterbergende bouwen en ontwerpen (Waterproef presentatie T. Hoedelmans)
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Adaptatie 3: ruimte voor de rivier?

Ontwerp Groenplan Antwerpen voor het Schijn 
(Waterproef presentatie Griet Lambrechts)
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Adaptatie 3: ruimte voor de rivier?

Huidige denkoefening: het Schijn via 
het Noorden gravitair naar de Schelde 

Nieuwe denkoefening: het Schijn via 
het Zuiden gravitair naar de Schelde?
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Adaptatie 4: opvang overstromingen?

Rotterdam: Waterbergende parkeer garages (
Waterproef presentatie A. Molenaar)
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Adaptatie 4: opvang overstromingen?

• Kunnen we buitenste tunnels laten onder lopen als noodmaatregel?
• Opvangcapaciteit = 1 m in buitenste tunnels
• 480.000 m3 opvang capaciteit
• Genoeg opvang voor stortbui van 50 mm over 2 km2
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Ringland bijdrage aan 
Klimaatplan Stad Antwerpen?

• Klimaatplan Antwerpen heeft ambitieuze 
doelstellingen 

• Om deze doelstellingen te realiseren zijn 
ambitieuze, grootschalige projecten nodig

• Grootschalig project geeft impuls aan de rest van 
de stad om klimaat-focus te verbreden 
(bouwsector, administratie, politici, bewoners)
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Ringland bijdrage aan 
Klimaatplan Stad Antwerpen?
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5 belangrijkste maatregelen in klimaatplan Antwerpen (68%)


