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OOSTERWEELVERBINDING (1)
In ‘Brandweer: ‘Wij hebben

niets afgekeurd’ (Knack nr.
41) maakt Annick De Ridder
(Open VLD) zich zorgen over
een onbestaand rapport dat
een analyse moet opmaken
over de brandveiligheid van
de nieuwe Arup/Sum-tunnel
in het traject van de Ooster-
weelverbinding. Veiligheid is
vooruitzien, maar dat neemt
niet weg dat kritisch moet
worden gekeken naar de vei-
ligheid van de bestaande
belangrijke tunnels in Ant-
werpen, meer bepaald de Ken-
nedytunnel en de Waasland-
tunnel. Het is ook belangrijk
om te weten wat de kwaliteit
is van de omgevingslucht
rond de emissiepunten van de
tunnel die in een woonzone
liggen. Het is bekend dat de
luchtkwaliteit op Linkeroever
al op het kantje is. Als Annick
De Ridder echt wil scoren in
een milieu- en veiligheidsdos-
sier, kan ze dat met dít dossier
doen.
Jo Renier, Antwerpen

OOSTERWEELVERBINDING (2)
Wim van Hees hoopt dat bij

een overweldigend ‘Nee’ alles
op de lange baan geschoven
wordt. Natuurlijk is het BAM-
tracé niet zonder nadelen.
Maar als iedere belangrijke en
noodzakelijke investering in
Vlaanderen onmogelijk wordt
gemaakt door egoïstische
individuen, doctrinaire actie-
groepen en bange politici, dan
zal er misschien wel een sere-
ne rust over Vlaanderen dalen
– die perfect past bij de grote
armoede.
Dirk Vermaelen, Wilrijk

OOSTERWEELVERBINDING (3)
Op de eerste Staten-gene-

raal onder voorzitterschap van
de Antwerpse gouverneur
Camille Paulussen was ik een
van de weinige ambtenaren
die publiekelijk bezwaar aan-
tekenden tegen het toen voor-
gestelde tracé (nu Lange Wap-
per) en dit om hoofdzakelijk
twee redenen. 

1. Alternatieve tracés die
qua verkeersafwikkeling en
tolopbrengst ongeveer even
goed scoorden, hebben nooit
een kans gekregen. Het voor-
gestelde tracé was bovendien
een blunder van ruimtelijke
ordening. 

2. De berekening van de tol-
opbrengsten door KBC vertrok
(bewust of uit onkunde?) van
een foutieve interpretatie van
de modelresultaten. De tolop-
brengsten waren veel te hoog
en de raming van de tunnel
onder de Schelde was veel te
laag. Toen ik de vergadering
daarop wees, werd ik persoon-
lijk door de gouverneur
berispt. Een van de alternatie-
ven die toen ook mijn voor-
keur genoot, bestond uit een
prachtige brug over de Schelde
en een viaduct over de dokken
naar de A12 (ongeveer zoals
het Arup/Sum-tracé). Het is
mij nog steeds een raadsel
waarom dit tracé niet verder
onderzocht mocht worden.
Qua verkeersafwikkeling en
tolopbrengsten zijn de resulta-
ten bijna analoog aan het hui-
dige tracé. De invloed van
bedrijven, planbureaus, po -
litici was blijkbaar te groot. 
ir. Jos Verbeeck ex-directeur-
ingenieur van de sectie mobi-
liteit van de afdeling Wegen
en Verkeer Antwerpen.
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OOSTERWEELVERBINDING (4)
Het was zo eenvoudig

geweest: vanuit Haasdonk een
tracé naar de Liefkenshoektun-
nel. Een tiende van de kostprijs
en geen gezeur over fijn stof.
De macht van de rijke grond-
bezitters en de 15 villabewo-
ners uit het Waasland blijkt
groter te zijn dan die van
150.000 stedelingen. 
Walter Groener, Antwerpen

KERNCENTRALES
In verband met het artikel

‘Miljardendans om de kern-
centrales’ (Knack nr. 41)
wens ik toch enkele puntjes op
de i te zetten. Het ‘Synatom-
fonds’ is niet opgericht door
de wet op de nucleaire uitstap
uit 2003. Al veel langer,
sedert er nucleaire stroom is
in ons land, betaalt de verbrui-
ker in de kWh-prijs enkele
centiemen voor het beheer van
het nucleair afval en voor de
afbraak, later, van de installa-
ties. Anders zou men eind
2008 nooit aan een bedrag van
5,5 miljard euro komen. Wel
is ongeveer rond dezelfde tijd,
door staatssecretaris Olivier
Deleuze en minister Isabelle
Durant een aparte wettelijke
regeling opgesteld in verband
met het beheer van het geld in
het ‘Synatomfonds’ (dat geld
kan geïnvesteerd worden) en
de controle daarop door een
commissie waarin ook Syna-
tom een zitje heeft. Ik hoor dat
die commissie nog altijd geen
rapport over haar controles
heeft gepubliceerd. En die
commissie zou alleen nog
maar gepraat hebben over
haar intern reglement. Dus of
er iemand (buiten Electrabel
en GdF-Suez) een duidelijk
zicht heeft op hoeveel van dat
Synatomfonds vastligt in
investeringen en onder welke
voorwaarden, is zeer de vraag.
Ten slotte nog een detail dat
zelden of nooit wordt ver-
meld: de Belgische kerncen-
trales zouden permanent 4 of
5 jaar splijtstof in voorraad
hebben. Doel en Tihange zou-
den dus 4 tot 5 jaar lang 55

procent van de Belgische
elektriciteitsbehoefte kun-
nen leveren. Qua bevoor -
radingszekerheid kunnen
steenkool, olie en zelfs
aardgas daar niet tegenop. 
Herman Henderickx, oud-
radiojournalist van de VRT

SP.A
Hoewel Caroline Gennez

democratisch verkozen werd
op een congres had ze toch
het fiat nodig van een groep-
je oude coryfeeën om als
waardig voorzitter erkend te
worden (‘De pedante smoel
van de SP.A’, Knack nr. 42).
Van hetzelfde groepje kreeg
zij waarschijnlijk ook de toe-
lating of misschien zelfs de
opdracht om Frank Vanden-
broucke te liquideren.
Ondertussen moet Gennez
het uithangbord blijven van
een partij die zogezegd heel
democratisch, transparant en
progressief is. Voor iemand
die het goed meent, moet dit
een helse opdracht zijn.
Ferdy De Wolf,
Dendermonde 

MEDIA
In ‘Lifestyle heeft de

media overwoekerd’ (Knack
nr. 40) verklaart Karel
Anthierens: ‘De marktlogica
moet dringend weer onderge-
schikt worden gemaakt aan
de journalistieke kwaliteit.’
Met die uitspraak ben ik het
volkomen eens. Ik heb daar-
over zelf onlangs een boek
geschreven met als titel: 
De macht van de media en 
de ondertitel ‘De markt 
is de baas’. Ik had stilletjes
gehoopt daarmee in de pers
het debat over de rol van de
media in de maatschappij aan
te wakkeren. Het maakt me
een beetje triest dat de pers
niet reageert. Ik vrees dat ik
de journalistieke kwaliteit
(die er hopelijk wel in het
boek zit) wat meer onderge-
schikt had moeten maken 
aan de marktlogica.
Cas Goossens, voormalig
BRT-journalist

GROEN LIBERALISME
Sofie Bracke en Kurt 

Van Raemdonck, kernle-
den van de onafhankelijke
denktank Liberales: ‘Dat
liberalen zich niet om het
milieu zouden bekommeren,
is een fundamentele misvat-
ting. In tegenstelling tot wat
vaak wordt gedacht, pleiten
liberalen niet voor een onge-
limiteerde vrijheid, maar juist
voor duidelijke grenzen aan
ieders vrijheid. Reeds in de
zeventiende eeuw stelde John
Locke, een van de belangrijk-
ste grondleggers van het libe-
ralisme, dat het individu van-
uit zijn recht een maximale
invulling te geven aan zijn
eigen leven, een gedeelte van
de natuur mag opeisen, mits
hij genoeg en van dezelfde
kwaliteit overlaat voor ande-
ren. Niemand kan dan ook
meer aanspraak maken op de
natuur dan een ander, want de
mogelijkheden die de natuur
biedt, zijn niemands persoon-
lijke verdienste. (...)

We moeten af van de
gedachte dat de omschake-
ling naar een groene econo-
mie een aanslag zou beteke-
nen op ons huidige
welvaartspeil. Het wordt
hoog tijd dat liberalen dit
verhaal meer naar zich toe
beginnen te trekken. Het is
naast een sociaal en ecolo-
gisch verhaal immers bij uit-
stek ook een verhaal van
menselijk ondernemen, van
de wil om met de kennis en

de creativiteit die ons ge -
geven is een steeds betere
wereld te maken. Laten we
in deze budgettair uiterst
moeilijke tijden de cohe -
rentie van dit verhaal niet 
uit het oog verliezen. Het
staat immers als een paal
boven water dat de over -
winnende economieën deze
zullen zijn die de andere te
groen af zijn.’

GEZOCHT: 
OOSTBLOKKERS (M/V)

Kris Van Heuckelom,
docent Poolse taal- en letter-
kunde aan de K.U.Leuven:

Sinds de vroege jaren
tachtig plachten er in West-
Europese films vaak onfor-
tuinlijke arbeidsmigranten
uit het toenmalige Oostblok
op te duiken. Pas na de val
van de Berlijnse Muur ver-
schenen in Europa speelfilms
die deze gelukzoekers uit het
inmiddels ter ziele gegane
Oostblok een heel nieuwe rol
toebedelen.

Terwijl in populaire media
af en toe nog denigrerend
gebruik wordt gemaakt van
de term ‘Oostblok’ als een
kofferwoord voor al onze
negatieve associaties en
vooroordelen omtrent al die
landen in het verre en minder
verre oosten, lijken filmma-
kers vooral oog te hebben
voor de positieve impact van
deze voormalige Oostblok-
kers op de lokale gemeen-
schap.
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VERDER OP KNACK.BE
LANGE WAPPER

Knack.be brengt een uitgebreide foto -
reportage over de Antwerpse volksraad-
pleging. Alle reacties, analyses en opinie-
stukken vindt u in een uitgebreid dossier
over de Oosterweelverbinding.
http://www.knack.be/dossiers/oosterweel/

BLOG!
ONZE VASTE 

BLOGGERS OP
BLOGS.KNACK.BE
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