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Voorwoord

Ook de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 

was niet immuun voor de gevolgen van de 

coronacrisis. In de Liefkenshoektunnel vertaalde de 

lagere verkeersintensiteit zich in lagere inkomsten. 

Lantis zag dan weer alle werkzaamheden tijdelijk 

stilgelegd worden door de strenge maatregelen, 

ook op onze werven op Linkeroever. Maar 

dankzij het snelle schakelen en de constructieve 

samenwerking met de betrokken aannemers, 

bogen we de vloek om in een zegen. Van de 

verminderde verkeersdruk op de weg hebben we 

samen dankbaar gebruik gemaakt om de planning 

helemaal om te gooien en bepaalde delen van de 

werken versneld uit te voeren. Zo werd een deel 

van de E17 één jaar eerder vernieuwd dan initieel 

voorzien, waardoor er minder overlast zal zijn voor 

het verkeer in de zomer van 2021.

 

Niet veel later, op 30 april, dienden we onze 

aanvraag voor de omgevingsvergunning 

voor de overige Oosterweelwerken in. Eind 

november volgde een overtuigend jawoord 

van bevoegd minister Zuhal Demir: de werken 

aan de Oosterweelverbinding op rechteroever 

werden vergund en konden van start gaan. 

Meteen de bekroning van een jarenlang 

proces van voorbereiden, tekenen, ontwerpen 

en plannen. Nadat we in 2018 de werken op 

Linkeroever startten, zal de Oosterweelverbinding 

ook in 2021 zichtbaar worden op Rechteroever, 

met werkzaamheden aan de Scheldetunnel, het 

Oosterweelknooppunt, de Kanaaltunnels en de 

Ring van Antwerpen. 

In dit jaarverslag leest u welke mijlpalen we 

nog meer bereikt hebben en hoe Lantis en 

Tunnel Liefkenshoek – de twee entiteiten van de 

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel – elk op 

hun manier bijdragen aan een betere mobiliteit, 

leefbaarheid en verkeersveiligheid voor iedereen in 

Antwerpen, Vlaanderen en Europa. Bedankt voor 

uw interesse en alvast veel leesplezier.  

Beste lezer, 

2020 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het jaar van het coronavirus. Een jaar 
dat velen wellicht zo snel mogelijk willen vergeten, want een jaar waarin het leven 
vaak leek stil te staan. Toch zullen wij met gepaste trots aan 2020 terugdenken. Het 
was een jaar waarin we ondanks een wereldwijde pandemie, lockdowns en veel fysieke 
afstand, getoond hebben wat we in onze mars hebben. Enkele mijlpalen die jarenlang 
onmogelijk leken, hebben we in 2020 eindelijk bereikt. Waardoor 2020 ook een beetje 
het jaar van de Oosterweelverbinding zal zijn.  

DAVID VAN HERREWEGHE
Voorzitter raad van bestuur  
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel N.V. 
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Lantis realiseert de projecten die de Antwerpse 

regio weer mobiel, leefbaar en verkeersveilig 

moeten maken. Zo staat Lantis onder meer in 

voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, 

een gordel van Park and Rides rondom de stad 

Antwerpen, de studie naar een oplossing voor 

de Tijsmanstunnel en maatregelen die de modal 

shift verbeteren. Op die manier laat Lantis de 

stad Antwerpen en haar hinterland floreren door 

verbindingen te bouwen: duurzame en functionele 

verbindingen voor alle soorten weggebruikers 

in combinatie met de uitbouw van een leefbare 

omgeving.  

De Oosterweelverbinding 
vervolledigt de Antwerpse 
Ring

Met voorsprong het grootste en meest uitdagende 

werk van Lantis vormt de Oosterweelverbinding. 

Dit grote infrastructuur- en leefbaarheidsproject 

vormt de hefboom om Antwerpen klaar te 

maken voor een duurzame toekomst. De 

Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse regio 

weer vlotter bereikbaar, veiliger en groener door 

de Antwerpse Ring te vervolledigen met nieuwe 

snelwegtunnels. Tegelijkertijd brengen we de 

bestaande bovengrondse snelweginfrastructuur 

grotendeels onder de grond. Overkappingen 

van die ondergrondse infrastructuur zorgen voor 

meer ruimte en groen in de stad en we nemen 

ook de nodige voorbereidingen om toekomstige 

overkappingen mogelijk te maken. 

We delen het project op in twee delen, de werken 

op de linkeroever van de Schelde die sinds 2018 

aan de gang zijn en de werken op de rechteroever 

die in 2021 van start gaan. 

Oosterweelwerken op  
Linkeroever – Voorsprong genomen 
dankzij wendbaarheid 

De werf voor de herinrichting van de 

snelweginfrastructuur op Linkeroever en bij de 

gemeente Zwijndrecht kende een vlot voorloop 

totdat de coronacrisis uitbrak. Op 18 maart 

2020 gingen de verstrengde maatregelen in 

om besmettingen door het virus tegen te gaan. 

Ook op onze werven werd het werk een tijdlang 

stilgelegd. 

We maakten van die nood een deugd. Samen 

met het aannemersconsortium Rinkoniên 

reorganiseerden we de werf zodat de werken 

coronaproof konden verlopen. Op 20 april, een 

maand na de start van de eerste lockdown, 

werden de werken hervat.  

De crisis bood ook opportuniteiten. Het verkeer 

in Vlaanderen viel nagenoeg helemaal stil. 

De verminderende verkeersdruk maakte het 

mogelijk om met de aannemers ook de planning 

van de werken om te gooien en enkele fases 

met veel verkeershinder vroeger uit te voeren. 

Daardoor maakten we niet alleen de verloren 

tijd goed, maar zijn bepaalde delen zelfs sneller 

gerealiseerd dan initieel gepland was. 

E17 OP LINKEROEVER  
ÉÉN JAAR VROEGER KLAAR 

Dankzij de lagere verkeersdrukte konden de 

werken in de rijrichting van Antwerpen meteen 

starten na de voltooiing van de werken in de rij-

richting van Gent. De werken in de richting van 

Antwerpen waren initieel gepland voor de zomer 

van 2021, waardoor dit deel van de werken een 

jaar vroeger klaar was. 

TIJDELIJK KNOOPPUNT ANTWERPEN-WEST 
EN AFBRAAK VAN DE BESTAANDE BRUGGEN 

Het meest spectaculaire moment van de werken 

in 2020 was de omzetting van het verkeer in het 

knooppunt Antwerpen-West. Naast de bestaande 

knoop werden tijdelijke snelwegen en bruggen 

gebouwd, zodat het verkeer daarover kon rijden 

terwijl we de oude infrastructuur afbraken en de 

nieuwe bouwden. In de zomer werd het verkeer 

verplaatst naar deze tijdelijke knoop en
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werden de oude bruggen afgebroken. In 2021 

gaan de werken verder met de bouw van het 

definitieve knooppunt. 

HERAANLEG E34 EN BOUW KLUIFROTONDE 

Aan het complex Waaslandhaven-Oost werd 

verder gewerkt aan de heraanleg van de snelweg, 

maar kreeg ook de nieuwe kluifrotonde over de 

snelweg vorm. Die kluifrotonde zal aansluiten op 

de nieuwe op- en afritten voor Waaslandhaven-

Oost en op de parallelweg richting Zwijndrecht. 

PLAATSING KEERBRUG IN KRUIBEKE 

Aan de op- en afritten van Kruibeke werd een 

tijdelijke keerbrug gebouwd. Dankzij deze brug 

kan het snelwegverkeer vanuit Zwijndrecht 

nog steeds richting Antwerpen rijden zolang de 

nieuwe op- en afritten niet klaar zijn.

Duurzame en functionele 
verbindingen voor alle 
soorten weggebruikers

Overzichtskaart van de werven op de E34, E17 en R1 op Linkeroever
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Oosterweelwerken op Rechteroever 
– laatste voorbereidingen om de 
werken op te starten

Sinds 2010 werd naarstig gewerkt aan een nieuwe 

vergunningsaanvraag die toelaat om de overige 

delen van de Oosterweelverbinding te mogen 

bouwen: de Scheldetunnel, de Oosterweelknoop, 

de Kanaaltunnels en de nieuwe verdiepte R1 die 

bestaande Ring zal vervangen. Na 10 jaar werd 

dat harde werk beloond met een vergunning en 

kunnen de werken starten om tegen 2030 de 

Antwerpse Ring te vervolledigen, te verdiepen en 

op enkele locaties te overkappen. 

VERGUNNING OOSTERWEELWERKEN OP 
RECHTEROEVER VERKREGEN 

Op 20 november werd de vergunning voor bouw 

Scheldetunnel en Oosterweel op rechteroever 

toegekend. De vergunning vormt het sluitstuk 

van een traject waarin uitvoerig werd overlegd 

met vele tientallen stakeholders en waarin 

inspraak van het brede publiek werd gevraagd. 

Het resultaat is een vergunning van ruim 500 

bladzijden, die werd aangevuld met voorwaarden 

en aandachtspunten waar Lantis tijdens het 

bouwproces rekening mee zal houden. 

AANNEMERSGROEP BOUW 
SCHELDETUNNEL EN REALISATIE 
TUNNELTECHNIEK GEKEND 

De eerste aannemers die mee zullen werken aan 

de Oosterweelverbinding op Rechteroever zijn in 

de zomer van 2020 bekendgemaakt. De Tijdelijke 

Handelsvereniging COTU, een combinatie 

van de Belgische bouwbedrijven BESIX, BAM 

CONTRACTORS, DEME en JAN DE NUL, kreeg 

de opdracht voor de bouw van de Scheldetunnel 

toegewezen. ENGIE Solutions staat in voor 

het ontwerpen en realiseren van de technische 

installaties in de verschillende tunnelcomplexen. 

VOORBEREIDENDE WERKEN  
BOUWDOK ZEEBRUGGE VOLTOOID 

In Zeebrugge is het afgelopen jaar door de 

Haven van Zeebrugge een kademuur gebouwd. 

Nu deze klaar is, kunnen wij begin 2021 starten 

met de eigenlijk aanleg van een tijdelijk bouwdok 

rond deze kademuur. In dat bouwdok worden de 

tunnelelementen worden van de Scheldetunnel 

gemaakt. Eens de elementen klaar zijn, wordt 

het tijdelijk dok opengebroken en worden de 

tunnelelementen al drijvend via de Noordzee en 

Schelde naar hun eindbestemming gebracht.  

SAMENWERKING GRONDOVERSCHOTTEN 

Voor de bouw van de tunnels en de verdiepte Ring 

moeten we grote hoeveelheden grond afgraven, 

zo’n 14,5 miljoen kubieke meter. Niet alle grond die 

uitgegraven wordt, moet ook afgevoerd worden. 

Van de 14,5 miljoen m³ die vrijkomt, kunnen 

we ongeveer 6 miljoen hergebruiken binnen 

het projectgebied. Dat betekent dat Lantis op 

zoek gaat naar afzetlocaties voor ongeveer 8,5 

miljoen m³. Lantis is hiervoor een samenwerking 

aangegaan met Port of Antwerp en het Vlaams 

Gewest (De Vlaamse Waterweg en de afdeling 

Maritieme Toegang van het Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken) om samen 

oplossingen te zoeken voor het wegwerken 

van de grondoverschotten die vrijkomen bij 

infrastructuurwerken. 

VOORBEREIDINGEN AAN OOSTERWEEL-
KNOOPPUNT: AFBRAAK SAMGA 

Om ruimte te creëren voor de werken aan het 

Oosterweelknooppunt, werd de oude SAMGA-

toren, gelegen naast de Royerssluis, afgebroken. 

Een deel van de toren werd in de zomer met 

explosieven neergehaald, het puin werd 

vervolgens per schip afgevoerd. 
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De oude SAMGA-toren 
werd afgebroken
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Minder hinder  

Onder minder hinder verstaan we zowel acties die 

de negatieve impact van de werken temperen voor 

de omgeving als infrastructuurwerken buiten het 

projectgebied die vooral de duurzame mobiliteit 

ten goede komen. Deze infrastructuur kan zowel 

tijdelijk als permanent zijn, maar is vooral gericht 

op duurzame vervoersmodi.  

EXTRA MAATREGELEN VOOR VEILIG  
VERKEER TIJDENS WERKEN 

In 2020 werkten we aan veiliger verkeer in de 

ruimere omgeving van de werven op Linkeroever: 

een nieuwe bushalte aan het station van Beveren, 

een busbaan en een veilige fietsoversteek op de 

N70 (Beveren), tijdelijke verkeerslichten en een 

veilige fietsoversteek op de Krijgsbaan (Kruibeke), 

een veilige fietsoversteek op de Zwijndrechtsestraat 

(Burcht) en veiligere fietsinfrastructuur aan het op- 

en afrittencomplex in Melsele.  

Om de kans op ongevallen te reduceren, werd 

in de zomer een test rond filestaartbeveiliging 

opgezet. Signalisatieborden geven op de E17 en 

E34 aan hoe ver men verwijderd is van de file. Na 

de succesvolle test deze zomer, werd besloten om 

het systeem te behouden tot het einde van de 

werken. 

TIJDELIJKE SNELWEG MAAKT WERKEN OP 
RECHTEROEVER MOGELIJK 

Met de start van de werken op Rechteroever in 

het vooruitzicht, werkte Lantis aan concrete 

maatregelen om de hinder op te vangen. 

De beslissing om ter hoogte van het viaduct 

van Merksem een tijdelijke snelweg naast de 

bestaande te bouwen – de Bypass – springt het 

meest in het oog. Dankzij die maatregel kan het 

bestaande verkeer op de snelweg blijven rijden en 

verplaatst het zich niet naar het onderliggende 

wegennet, terwijl de aannemer de bestaande 

Ring kan afbreken en er de nieuwe, verdiepte Ring 

kan bouwen. 

Bijdrage aan 
modal shift 

Naast de vele ingrepen die deel uitmaken van de 

Oosterweelverbinding om alternatieven voor het 

wegverkeer te versterken, realiseert Lantis ook 

nog enkele projecten die bijkomend bijdragen aan 

de model shift. Dit zijn projecten die het aandeel 

van het wegverkeer helpen omzetten naar meer 

duurzame vervoersvormen.  

Ruwbouw Park and Rides afgerond 

We bouwen samen met de stad Antwerpen aan 

een gordel van Park and Rides rondom Antwerpen. 

Die Park and Rides maken het voor pendelaars 

en bezoekers van de stad gemakkelijk om er 

over te stappen op openbaar vervoer of fiets om 

zo een duurzame ‘last mile’ richting centrum af te 

leggen. De ruwbouw van de drie Park and Rides – 

op Linkeroever, bij Luchtbal en in Merksem – werd 

afgerond. In 2021 gaan deze werven de laatste 

fase in. Tegen het najaar van 2021 worden deze 

gebouwen in gebruik genomen. Samen bieden de 

drie Park and Rides ruimte voor 3.870 voertuigen. 

Voorbereidende werken voor missing 
link fietsroute Hoboken-Hemiksem 

In het najaar van 2020 zijn de voorbereidende 

werken opgestart voor de aanleg van het 

ontbrekende deel van de fietsostrade tussen 

Hemiksem en Antwerpen. Het ontbrekende stuk 

loopt evenwijdig met de spoorlijn 52, achter Fort 

8 in Hoboken. De hoofdwerken voor deze missing 

link starten in 2021. 
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Studiewerk 
Tijsmanstunnel 

De Tijsmanstunnel is een prioritair knelpunt op de 

R2 en van wezenlijk belang voor de uitbouw van 

het Haventracé. De tunnel is verouderd, zal niet 

meer voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau 

en de capaciteit is niet toereikend. Een tweede 

verbinding moet voor voldoende capaciteit 

zorgen en de verkeersveiligheid in de omgeving 

van de bestaande tunnel verbeteren.  

Lantis werkt aan een projectvoorstel om 

voor te leggen aan de Vlaamse regering. 

In het voorjaar van 2020 stelde Lantis het 

studiebureau ElisAnt (TV Tractebel Belgium en 

Arcadis Belgium) aan om het ontwerp aan te 

vatten van dit project.  

Interne werking 

Succesvolle omvorming van studie- 
naar projectmanagementorganisatie 

In de aanloop naar de indiening van de 

omgevingsvergunningsaanvraag lag de nadruk 

binnen Lantis vooral op studie, ontwerp en 

engineering. Maar de focus verschuift steeds meer 

naar uitvoering. Onze hoofdopdracht voor de 

komende jaren is de bouwopgave, maar ook een  

Ruwbouw van P+R Luchtbal in december 2020
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welzijns- en welvaartsopgave, tot een goed einde 

brengen. Dat betekent dat ook de structuur 

en werking van Lantis verandert. In 2020 

werd met een open geest nagedacht over de 

beste organisatiestructuur binnen Task Force 

99. Een belangrijk aspect daarvan was onze 

samenwerking met de onze partners, zoals 

de toevoeging van ROTS-medewerkers voor 

managementtaken in de geïntegreerde teams. 

De nieuwe werking werd al in 2020 toegepast en 

zetten we verder in 2021.  

Verhuis naar The Beacon 

Op 23 januari verhuisde Lantis van de ‘Chiquita-

building’ naar The Beacon op de Sint-Pietersvliet. 

Het nieuwe kantoor biedt meer ruimte voor de 

uitbreidende organisatie en laat ook toe om met 

de verschillende bouwpartners samen te werken. 

Voor de medewerkers was er die dag ook een 

extra warm onthaal om ze welkom te heten op de 

nieuwe werkplek. 

Covid-19 verandert het  
samenwerken 

Nog geen twee maanden na de verhuis naar het 

nieuwe kantoor, stond het nagenoeg leeg door de 

coronapandemie, de lockdown en de thuiswerk-

plicht. Dat vereiste ook een omschakeling qua 

personeelsbeleid en interne communicatie. Voor 

de thuiswerkers werd het mogelijk gemaakt om 

een tweede scherm te ontlenen, het personeel 

kreeg een interne nieuwsbrief die zelfs een tijd 

dagelijks verstuurd werd, vanaf het najaar werd 

er gestart met Yammer voor interne communi-

catie en events zoals het eindejaarsfeest werd 

digitaal georganiseerd. Naar mate er versoepe-

lingen kwamen in het thuiswerk, werden ook de 

nodige maatregelen getroffen om de veiligheid 

op de werkvloer te garanderen en in september 

werd een coronaproof fysiek event ‘Get Together’ 

georganiseerd. 

2021 – opleveren,  
opstarten en opschalen 

In het komende jaar zetten we de werken 

op Linkeroever verder. In de eerste jaarhelft 

worden al enkele werven voltooid (E17 en de 

R1 op Linkeroever). Tegen het einde van het 

jaar is ook het op- en afrittencomplex aan 

Zwijndrecht helemaal klaar. De werken aan de 

twee knooppunten Sint-Anna en Antwerpen-

West blijven intussen voortgaan. 

De Oosterweelverbinding zal ook op Rechteroever 

zichtbaar worden. In het begin van 2021 selecteren 

we de aannemersgroepen die de werken op zich 

zullen nemen. Daarnaast nemen we de nodige 

voorbereidingen voor de nutswerken en enkele 

voorbereidende werken voor de bouw van de 

Bypass. Zo kunnen de werken zowel in 2021 als 

de volgende jaren in crescendo toenemen. 

In tussentijd blijven we in dialoog gaan met de 

omgeving en alle stakeholders om en zicht te 

geven op het verloop van de werken, de impact 

ervan en de maatregelen die we nemen om de 

hinder ervan te beperken

De Oosterweel- 
verbinding zal ook op 
Rechteroever zichtbaar 
worden. In het begin 
van 2021 selecteren we 
de aannemersgroepen 
die de werken op zich 
zullen nemen
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De Vervoerregio Antwerpen zorgt samen met het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

dat de ambities van de Vlaamse Overheid 

ook op lange termijn gewaarborgd blijven. Dit 

gebeurt onder meer via het voorbereiden van 

toekomstige projecten die de doelstellingen van 

het Toekomstverbond onderbouwen en door deze 

af te stemmen met de verschillende beleidsniveaus 

tot gedragen projecten. Twee grote aspecten 

daarvan zijn het Haventracé en de ontwikkeling 

van het Routeplan 2030. 

Het Haventracé, een  
tweede Ring rond de stad 

Het Toekomstverbond voorziet naast de 

Oosterweelverbinding nog een noordelijk 

alternatief dat doorgaand en havengerelateerd 

verkeer zoveel mogelijk rond de stad leidt: het 

Haventracé. Voor dit Haventracé, een verbeterde 

en versterkte R2 met bestaande en nieuwe 

infrastructuurprojecten, treft de Vervoerregio de 

nodige voorbereidingen. 

E34-West  

Het project E34-West voorziet in een volwaardige 

en aangepaste aansluiting op de E34 voor het 

verkeer dat de Waaslandhaven via de Westelijke 

ontsluitingsweg wil bereiken of verlaten. Die 

weg loopt van aan het complex Deurganckdok-

West tot aan de nieuw te bouwen complex 

Watermolen. De betrokken werkbank kreeg eind 

2020 een voorstel van startnota voorgelegd.  

Oostelijke verbinding Haventracé 

Op 29 mei werd het Complex Project Oostelijke 

verbinding opgestart om het doorgaand verkeer 

zoveel mogelijk om de stad te leiden. Binnen het 

Complex Project Oostelijke verbinding gaat het 

om de volgende infrastructuurprojecten:  

 · de optimalisatie van de A12-noord en de 

realisatie van de Nx;

 · een nieuwe verbindingsweg, de A102, tussen 

de E313 en de knoop A12/E19;  

 · Extra capaciteit voor de E313 tussen Ranst en 

Antwerpen-Oost (R1).

Routeplan 2030, naar 
een modal split 50/50  

Om Antwerpen leefbaar en mobiel te houden, 

werd binnen het Toekomstverbond nog een 

scherpe ambitie vooropgesteld naast nieuwe 

weginfrastructuur : een modal split van 50/50. 

Dat wil zeggen dat maximum 50% van alle 

verplaatsingen binnen en naar de Antwerpse 

regio via de auto wordt gemaakt. De andere helft 

via duurzame transportmodi. Deze ambitie geldt 

voor het personenvervoer, maar ook voor logistieke 

stromen worden duurzamere verbindingen  

gestimuleerd. 

Het Routeplan 2030 brengt alle intenties en 

investeringen samen die nodig zijn om deze 

transitie of modal shift te realiseren. Het is een 

multimodaal mobiliteitsplan voor de Vervoerregio 

Antwerpen, dat 32 lokale besturen en 1.135.000 

inwoners omvat. Het Routeplan 2030 voor de 

vervoerregio Antwerpen geeft o.m. vorm aan de 

combimobiliteit, waarbij vervoersnetwerken van 

alle modi (bijvoorbeeld trein, tram, fiets, (deel)

auto) beter op elkaar aansluiten en verknopen in 

overstappunten of mobiliteitsknopen. Hoe beter 

de verschillende modi op elkaar aansluiten, hoe 

lager de drempel voor reizigers om in één traject 

verschillende vervoersmiddelen te combineren. 

Eensgezindheid over verdere 
opmaak van het Routeplan 2030  

In februari 2020 vond een grote mijlpaal voor 

het Routeplan 2030 plaats. Met de tussentijdse 

goedkeuring van de ontwerpnota was er voor 

het eerst sprake van een algemeen draagvlak 

rond de krijtlijnen van dit plan. Dit zowel op het 

niveau van de betrokken overheidsactoren, het 

maatschappelijk veld én op politiek niveau in de 

Vervoerregioraad.

V
ersla

g
 ra

a
d

 va
n b

estuur
Vervoerregio A

ntw
erpen 

La
ntis 

14 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel – Jaarverslag 2020



Aangepaste Werkbanken zorgen 
voor meer draagvlak  

De Vervoerregio experimenteerde in 2020 met 

alternatieve vormen van participatie, wat tot 

meer deelnemers en meer diversiteit leidde 

binnen de verschillende overlegvormen. Zo 

waren er onder meer thematische en regionale 

werkbanken, kreeg het burgerplatform 

ZuidOostRand RouteOverleg (kortweg ‘ZORRO’) 

vorm. Dat burgerplatform laat geïnteresseerde 

burgers toe om voorstellen te formuleren die de 

implementatie van de modal shift ten goede 

kunnen komen.  

Hoppin maakt multimodale 
knooppunten zichtbaar 

Mobiliteitsknooppunten vormen scharnierpunten 

in het mobiliteitssysteem. Het zijn herkenbare 

plekken met een aanbod aan diverse, op elkaar 

afgestemde vervoersmogelijkheden, bij voorkeur 

aangevuld met extra diensten en ruimtelijk 

optimaal georganiseerd. Met de introductie van 

de merknaam Hoppin krijgen deze knooppunten 

extra visibiliteit. We detecteerden meer dan 

300 potentiële knooppunten in de Vervoerregio.   

De Lijn ondersteunen bij 
Vervoersplan 2021  

Het Vervoersplan 2021 wordt de eerste concrete 

uitwerking van het openbaar vervoersnet in de 

Vervoerregio Antwerpen volgens de principes 

van de basisbereikbaarheid. Daarin wil men een 

goed openbaar vervoeraanbod waarborgen 

dat meer vraaggericht is en waarbij belangrijke 

maatschappelijke functies bereikt kunnen 

worden met een optimale inzet van middelen. De 

Vervoerregio biedt ondersteuning aan De Lijn bij 

het succesvol uitwerken en implementeren van 

het Vervoersplan 2021 tegen 1 januari 2022. 

Studietrajecten  
multimodale knooppunten en 
leefbaarheidsprojecten opgezet 

Voor de verdere onderbouw van het Routeplan 

2030 werd onderzoek naar een aantal ambities 

inzake openbaar vervoer opgestart. Zo werden 

de mobiliteitsnoden (vb. aantal busperrons, 

tramlijnen, etc.) inzichtelijk gemaakt voor de 

4 belangrijkste multimodale knooppunten 

(Luchtbal, Schijnpoort, Zuid, Berchem). De 

resultaten worden onder meer ingebracht in de 

ontwerpen van de leefbaarheidsprojecten, waar 

o.a. de stationsomgeving Zuid in meegenomen 

werd. Daarnaast werd in samenwerking met de 

Stad Antwerpen verkennend onderzoek opgestart 

naar de ruimtelijke uitdagingen en oplossingen om 

het uitgestippelde openbaar vervoernet volgens 

het Routeplan 2030 in de zuidelijke regio van 

Antwerpen (zone binnen de ring) te realiseren.   

Vooruitblik 2021 

Het komende jaar blijft de Vervoerregio 

Antwerpen verder werken aan de concretisering 

van het Haventracé en het Routeplan 2030. De 

doelstellingen voor 2021 zijn: 

 · Het Routeplan 2030 afwerken en vertalen in 

concrete maatregelen en werkpakketten 

 · De Vervoerregio als gangmaker positioneren 

in de uitvoering van het plan 

 · Bijdragen aan de creatie van draagvlak rond 

de modal shift 

 · Een wendbaar team uitbouwen volgens 

de principes van een projectgestuurde 

organisatie
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Financiële informatie

Kerncijfers

K EUR BAM

2020 2019 <> <> %

Balanstotaal 1.122.333,00 1.174.453,00 - 52.120,00 - 4,44%

Resultaat - 80.861,00 - 5.802,00 - 75.059,00 - 1.293,67%

K EUR TLH

2020 2019 <> <> %

Balanstotaal 297.776,00 317.803,00 - 20.027,00 - 6,30%

Resultaat 2.161,00 5.768,00 - 3.607,00 - 62,53%

K EUR GECONSOLIDEERD

2020 2019 <> <> %

Balanstotaal 1.242.737,00 1.281.435,00 - 38.698,00 - 3,02%

Resultaat - 67.142,00 2.643,00 - 69.785,00 - 2.640,37%

Geconsolideerd resultaat  

Het geconsolideerde resultaat ontstaat uit de consolidatie van BAM N.V. 

en haar volle dochter N.V. Tunnel Liefkenshoek (TLH). Het geconsolideerde 

balanstotaal daalt met 33.698 K EUR of 3,02%. Het geconsolideerde resultaat 

toont een daling met 69.786 K EUR ten opzichte van het vorig boekjaar. 

Tunnel Liefkenshoek N.V. (TLH) 

De omzet van TLH daalde met 14,3% of 10.530 K EUR door de lagere trafiek 

door de Liefkens-hoektunnel als gevolg van het coronavirus (zie verder onder 

de toelichting omtrent de impact van Covid-19). De winst daalde met 62,53%. 

Tunnel Liefkenshoek zal een dividend van 2.600 K EUR uitkeren over het 

voorbije boekjaar. De uitkering wordt beslist op de eerstvolgende Algemene 

Vergadering van Tunnel Liefkenshoek. Echter, ingevolge de Belgische 

boekhoudwetgeving, kan het toekennen van dit dividend in hoofde van BAM 

N.V. nog niet in opbrengst erkend worden in de voorliggende cijfers (cf. advies 

CBN 133/2). 

TLH OMZET K EUR

2019 Omzet 73.554,00

2020 Omzet 63.024,00

<> -10.530,00%

<>% - 14,3%
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BAM N.V. 

Het resultaat van BAM N.V. werd grotendeels 

bepaald door volgende gebeurtenissen: 

een substantieel gedaalde retributie afkomstig 

van dochter Tunnel Liefkenshoek (daling van 

40.940 K EUR in boekjaar 2019 naar 33.084 K 

EUR in boekjaar 2020); 

een hogere afname van deze retributie ter 

financiering van de realisatie van de P&R op 

Linkeroever (18.044 K EUR in 2020, versus 1.548 

K EUR in 2019); 

uitzonderlijke afschrijvingen op studiekosten en 

activa in aanbouw (zie verder). Hierdoor vertoont 

de Jaarrekening een verlies van 80.861 K EUR 

(tegenover een verlies van 5.802 K EUR in 2019). 

Waardering van studiekosten en 
activa in aanbouw 

De boekhoudkundige waardering van bepaalde 

studiekosten en werken in uitvoering moet bekeken 

worden in het licht van de aanpak en afwikkeling 

van de Masterplanprojecten, voorbereidende 

werken en studies en hoofdwerken bij BAM N.V. Bij 

elk actiefbestanddeel werd nagegaan of het in de 

huidige en mogelijks gewijzigde omstandigheden  

zijn waarde nog behoudt, dan wel geheel of 

gedeeltelijk dient te worden afgewaardeerd. 

Een grondige analyse resulteerde in een aantal 

afboekingen voor een totaal bedrag van 71.229 K 

EUR. De zwaarste posten waren de afboekingen 

van gedateerde studies van TV SAM, de passage 

van het Albertkanaal naar het Amerikadok en 

partiële afboekingen uit 2018 en 2019. 

 

Andere uitzonderlijke kosten  

In 2020 werd voor een bedrag van 4.295 K 

EUR compensaties betaald. Enerzijds als tege-

moetkoming in de kosten voor de relocatie van 

partijen te dicht gelegen tegen het tracé van 

Oosterweel en anderzijds niet-activeerbare kos-

ten voor het bevorderen van de verkeersveiligheid 

en de doorstroming in en rond het projectgebied. 

Waardering van 
projecten in uitvoering – over
te dragen opbrengsten 

Om tot een bedrijfseconomische weergave 

van de opbrengsten en kosten van projecten in 

uitvoering te komen, wordt het matching principe 

toegepast. Opbrengsten uit retributierechten 

en werkingstoelagen worden desgevallend 

opgenomen in de balans onder de over te dragen 

opbrengsten, in de mate dat de kosten die 

daarmee verband houden of ermee gefinancierd 

worden geboekt werden als activa in aanbouw. 

Een vrijval van de over te dragen opbrengsten in 

het resultaat wordt evenredig met de opname in 

kost van de activa in aanbouw geboekt waarop 

ze betrekking hebben. 

Risicobeheer  

Met het risicomanagement anticiperen we op 

risico’s: bedreigingen maar ook opportuniteiten. 

Het risicomanagement wordt georganiseerd 

volgens de zogenaamde. “3 lines of defence”; het 

beheren van risico’s via 3 geledingen:  

op corporate niveau met vnl. procedures, man-

dateringen en het voorzien van adequate interne 

controles; 

het eerder operationele niveau met het riskteam, 

(financial) controlling, kwaliteitsmanagement, 

het programma- en projectreviewteam enz.; 

een interne audit functie met een directe en onaf-

hankelijke rapporteringslijn naar het Audit Comité.   

Ook enkele externe toezichters zijn betrokken in 

het risicobeheer: de regeringscommissarissen 

aangesteld door de Vlaamse Overheid (dage-

lijks toezicht), de externe auditor (commissaris- 

revisor), het Rekenhof, de Commissie Openbare 

Werken en de Europese Investeringsbank. 
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Het riskteam geeft gevraagd en ongevraagd 

advies en informatie, zodat het management 

zo goed mogelijk geïnformeerd beslissingen 

kan nemen. In 2020 werd de focus verlegd naar 

kwantitatieve risicoanalyse. Dit gaat hand in hand 

met het klaarstomen van de Lantis-organisatie als 

uitvoeringsorganisatie. Intussen werden reeds een 

500-tal risico’s in beeld gebracht. Door Lantis werden 

ook al een 450-tal maatregelen in uitvoer gebracht 

en aldus opgenomen in de huidige ramingen.

Impact van de covid 
19-pandemie 

Bij de uitbraak van de Covid-pandemie in maart 

van 2020 verwachtten we substantiële vertraging 

in de uitvoering van onze werven, extra kosten bij 

de uitvoering ervan en dalende inkomsten. Deze 

vrees bleek gegrond, al konden we de gevolgen op 

een aantal vlakken zelfs in ons voordeel omkeren.  

De gedaalde inkomsten bij Tunnel Liefkenshoek 

hebben het meest directe effect op de cijfers. 

Door de verkeersluwte tijdens de pandemie 

daalde het vrachtvervoer op gegeven moment 

met 25%. Het personenvervoer halveerde zelfs. 

Beide stromen hernamen wel naar jaareinde toe 

maar herstelden niet volledig. Als gevolg van de 

gedaalde omzet daalde de retributie van Tunnel 

Liefkenshoek aan BAM N.V. tot 33,1 Mio EUR, ten 

opzichte van 40,9 Mio EUR in 2019.  

Op Linkeroever was de uitbraak van de pandemie 

een test voor het samenwerkingsmodel met de 

aannemer op de werf, met mooi resultaat. Het 

risico om door de uitbraak van de pandemie tot 

een stilstand te komen werd zelfs omgebogen 

tot een versnelling van de werf. Door de planning 

van de deelwerven te herbekijken en gebruik te 

maken van lagere verkeersstromen binnen het 

projectgebied, werden bepaalde onderdelen van 

het project versneld uitgevoerd.  

Om de impact van de tweede golf te beperken, 

werden de nodige voorzorgsmaatregelen geno-

men (werken in bubbels, aangepast materieel, be-

schermende maskers, ontsmettingsmiddelen, …). 

Hier stoten we op de limieten van de beheersbaar-

heid, waarbij we geconfronteerd werden met een 

zekere uitval van verschillende ploegen door ziekte 

of quarantaine (al kon dergelijk absenteïsme be-

perkt worden tot maximaal op 15%). 

In tegenstelling tot het hoofdwerk Linkeroever, 

kon een dergelijke switch in de planning niet 

doorgetrokken worden op andere werven. Zo 

werd de constructie van de P&R-gebouwen 

Luchtbal (47 kalenderdagen) en Merksem (15  

kalenderdagen) wel degelijk vertraagd door 

tijdelijke stillegging of remming in de planning als 

gevolg van de coronamaatregelen. 

Aangezien het voltallige personeel van Lantis 

van thuis uit kan werken (tussen de 2 golven en 

voor zover toegelaten kon beperkt op kantoor 

gewerkt worden met een maximum van 2 dagen 

per week), was de impact op de dagelijkse 

werking beperkt. In combinatie met de versnelde 

digitalisering, was er daardoor geen aanleiding 

om het regime van technische werkloosheid 

te voorzien. Het werk achter de schermen kon 

grotendeels onverminderd verder gaan. Op vlak 

van digitalisering en communicatie werd er wel 

vertraging opgelopen. 

Wij moeten echter wel duiden dat het langdurig 

thuiswerken zoals voorgeschreven, hier en daar 

zijn sporen nalaat, voornamelijk op de efficiëntie 

binnen de organisatie. Andere directe kosten 

waren eerder beperkt en het is de verwachting 

dat dit zo ook zal blijven.

De uitbraak van de 
pandemie was een test voor 
het samenwerkingsmodel, 
met een mooi resultaat
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Andere meldingen 

Het bedrag van de jaarlijkse vaste bezoldiging 

(zitpenningen) voor de leden van de raad van 

bestuur uitgekeerd in 2020 bedraagt EUR 181.673.  

Verder worden de geconsolideerde resultaten 

eveneens positief beïnvloed door een éénmalige 

inhaalbeweging van de afschrijving van een 

herwaardering op de immateriële vaste activa 

– retributierechten TLH. Het positieve effect 

bedraagt 3.101 K Euro.  

De vennootschap heeft geen bijkantoren. 

In toepassing van art. 96, 6e van het Wetboek 

van Vennootschappen bevestigt de raad van 

bestuur de jaarrekening werd opgesteld op basis 

van waarderingsregels in de veronderstelling van 

continuïteit van de vennootschap.  

De studies en projecten in voorbereiding of 

in uitvoering (bouwfase), zullen op termijn 

inkomsten genereren. Tot zolang zullen de 

kosten van de vennootschap voor deze studies 

en projecten groter zijn dan de opbrengsten. 

Daarnaast verwijzen we naar de artikelen 2 

en art. 3 van het BAM-decreet, waarin wordt 

bepaald dat BAM slechts kan worden ontbonden 

bij besluit van de Vlaamse Regering en dat BAM 

niet is onderworpen aan de bepalingen inzake het 

gerechtelijk akkoord en het faillissement.  

De Raad van Bestuur bevestigt dat er zich na 

de afsluiting van het boekjaar geen bijzondere 

gebeurtenissen hebben voorgedaan die een 

invloed hebben gehad op de jaarrekening 

opgesteld op 31 december 2020.  

Tenslotte wenst de Raad van Bestuur alle 

medewerkers te bedanken voor hun inzet in een 

boeiende maar complexe omgeving.
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