
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANBEVELING OVER HET  
INVESTERINGSPROGRAMMA 2001-2010 VAN DE NMBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brusssel, 29 januari 2001 
Nm-spoorwegen-ontwaanbev-20jan2001 

 
 
 



2. 

INHOUD 
 
 
 
 

1. INLEIDING...........................................................................................................................3 

2. SAMENVATTING VAN DE SERV - AANBEVELINGEN ...................................................4 

3. ALGEMENE BESCHOUWINGEN ......................................................................................7 

4. AANBEVELINGEN ...........................................................................................................20 

5. BIJLAGE ...........................................................................................................................38 

 



3. 

1. INLEIDING 
 

In de federale beleidsverklaring van 17 oktober 2000 werden een aantal nieuwe lijnen 
uitgezet voor toekomstige beleidsacties.  Eén van de prioriteiten voor het beleid is het 
mobiliteitsprobleem.  Binnen dit kader werd door de Federale minister van Mobiliteit 
en Vervoer een mobiliteitsplan voorbereid, dat werd goedgekeurd door de regering.  
Een essentieel luik van het mobiliteitsplan is een pakket maatregelen voor de 
kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het spooraanbod. 
 
In het verlengde daarvan werd een nieuw beslissingskader voor de 
spoorweginvesteringen geïntroduceerd.  In de nieuwe methode legt de regering eerst 
de mobiliteitskeuzen en de budgetopties vast in een vervoersplan.  In een volgende 
fase wordt aan de NMBS gevraagd om op basis van de door de regering vastgestelde 
mobiliteitskeuzen en budgetopties, een gedetailleerd transportplan en een 
businessplan op te stellen waarin de investeringen (vastgelegd in een nieuw 
tienjarenplan 2001-2010) zijn opgenomen.  Dit businessplan moet de hoeksteen 
vormen voor het nieuwe beheerscontract.  Qua timing voor de voltooiing van het 
beheerscontract en het tienjareninvesteringsplan wordt gemikt op begin 2001. 
 
Ondanks het feit dat het tienjarenplan van de NMBS nog niet beschikbaar is, zijn er 
toch een aantal indicaties van beleidsopties en toekomstige investeringsprojecten.  
Zo is er in eerste instantie het mobiliteitsplan van de minister van Mobiliteit en 
Vervoer, in het verlengde van de federale beleidsverklaring en heeft dezelfde minister 
ook een eerste ontwerp van tienjarenplan inzake investeringen van de NMBS 
gepresenteerd.    
 
Ongeacht de vermoedelijke timing voor de finalisering van het nieuwe 
investeringsplan en de timing waarbinnen de Vlaamse regering hierover zal moeten 
adviseren (als ze al om advies gevraagd wordt), heeft de SERV gemeend om 
voorafgaandelijk de situatie grondig te moeten onderzoeken en te evalueren (aan de 
hand van informatie die de SERV heeft verzameld) en op basis daarvan een aantal 
belangrijke aanbevelingen over te maken aan de Vlaamse regering.  Gelet op het 
groot sociaal-economisch belang van deze problematiek en de essentiële impact 
ervan op de regio’s, dringt de SERV er bij de Vlaamse regering op aan tijdig, accuraat 
en pro-actief in te spelen op de federale initiatieven terzake.   
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De Raad verzoekt de Vlaamse minister van Mobiliteit tevens om het definitieve 
ontwerp van tienjarenplan 2001 – 2010 ook over te maken aan de SERV voor een 
verdere evaluatie. 
 
 

2. SAMENVATTING VAN DE SERV - AANBEVELINGEN 
 
ü De Vlaamse regering moet op korte termijn overleg plegen over het 

investeringsprogramma van de NMBS en haar visie en prioriteiten kenbaar 
maken aan de federale regering. 

 
ü Vlaanderen zou in het kader van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid ook ten 

aanzien van het spoor de nodige initiatieven moeten kunnen nemen.  De 
Vlaamse regering dient daarom dringend te zoeken naar hefbomen om de 
spoorwegen in het Vlaams mobiliteitsbeleid beter te kunnen betrekken. 

 
ü De SERV pleit voor een structureel modusoverschrijdend overleg tussen de 

gewesten en de federale overheid, om te komen tot een geïntegreerd 
mobiliteitsbeleid.  In het kader van dit integraal mobiliteitsbeleid moet een 
(afwegings)instrument worden ontwikkeld dat het mogelijk maakt om aan de 
hand van objectieve maatschappelijke en economische criteria te bepalen welk 
soort collectief vervoer het best wordt ingezet op welke vervoersrelaties.   

 
ü De regionale 60/40 verdeelsleutel voor de spoorweginvesteringen moet 

afgeschaft worden en er moet dringend werk worden gemaakt van de 
ontwikkeling van een objectief afwegingsinstrument voor de 
spoorweginvesteringen.  Daarom wordt gepleit voor de opmaak van 
geobjectiveerde behoeftenanalyses voor de spoorweginvesteringen, die onder 
meer gebaseerd moeten zijn op een grondige integrale effectenrapportering.  
In afwachting van dergelijk instrument wordt aan de Vlaamse regering gevraagd 
op korte termijn een aantal mogelijke alternatieve denkpistes te onderzoeken.  
Concreet denkt de SERV aan de volgende pistes die verder onderzoek vergen : 

 
− Onderzoek van de (effecten van) responsabilisering van de gewesten via een 

systeem van cofinanciering; 
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− Onderzoek van (de effecten van) een systeem dat gebaseerd is op het 
behoud van de 60/40 verdeelsleutel, behalve voor projecten die kunnen 
gedefinieerd worden als “projecten van nationaal belang”. 

− Onderzoek van (de effecten van) het toepassen van specifieke verdeelsleutels 
voor verschillende activiteitenterreinen. 

 
ü Voor een aantal investeringsprojecten in Vlaanderen moeten de werken binnen 

de tien jaar worden aangevat.  Het gaat om de volgende projecten : 
 

− Haven van Antwerpen: tweede spoortoegang tot de haven;  

− Haven van Antwerpen: uitbreiding Linkeroever; 
− IJzeren Rijn; 

− Uitbreiding en electrificatie Zeebrugge-Vorming;  
− Capaciteitsuitbreiding station Mechelen; 

− L35/36 bocht van Leuven; 

− Elektrificatie van het knooppunt Genk-Goederen. 
− Capaciteitsuitbreiding van Genk-Goederen 

− Haven van Antwerpen: ontsluiting Linkeroever;  
− Aanleg van een derde en vierde spoor op de lijn Gent-Brugge (L50A) + derde 

spoor Brugge-Dudzele; 
− Ontsluiting van de Gentse haven - ophoging van de L58 Gent-Dampoort – 

Wondelgem; 
− Verbinding goederenlijn 11 in het Antwerpse haven- en industriegebied met het 

Nederlands spoorwegnet. 
 

De laatste vier zijn zelfs nog niet opgenomen in de programmatie 
 
ü De SERV stelt voor om het investeringsbeleid in de eerste plaats te focussen op 

de grotere assen (voor personen- en goederenvervoer) en de regionale assen 
die zorgen voor toelevering aan de grotere assen,  zonder daarbij de ontsluiting 
van meer afgelegen gebieden via het gemeenschappelijk vervoer uit het oog te 
verliezen.   De SERV pleit ervoor om het investeringsbeleid van de spoorwegen 
niet alleen te focussen op de sociaal-economische knooppunten in Vlaanderen, 
maar ook in te spelen op de verbindingen met dergelijke knooppunten in het 
buitenland. 
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Naast het investeringsbeleid is er ook de exploitatieproblematiek.  De SERV pleit 
in dat kader voor een modern en aangepast personeelsbeleid, waarbij ook 
bijzondere aandacht moet gaan naar de opleidingsmogelijkheden ten behoeve 
de werknemers. 

 
ü Aan de grote spoorwegentiteiten (binnenlands personenvervoer, 

goederenvervoer, internationaal personenvervoer, infrastructuur) moeten de 
mogelijkheden geboden worden om zich optimaal te ontplooien.   De SERV pleit 
daarom voor :  
 
− Een beter evenwicht van werknemers en materieel tussen het 

personenvervoer en het goederenvervoer met een optimale toewijzing van 
personeel; 

− De opmaak van een hiërarchie voor toewijzing van rijpaden aan de 
verschillende entiteiten; 

− Een transparante boekhouding die duidelijk de verschillende 
spoorwegentiteiten onderscheidt. 

 
ü De SERV is voorstander van een GEN dat gebaseerd is op de uitbouw van een 

webstructuur in en rond Brussel (naar het voorbeeld van het zogenaamde 
Brabant-Brussel-Net1) in plaats van een sterstructuur zoals die momenteel op 
tafel ligt. 

 

                                                 
1  Voorgesteld door de Provincie Vlaams-Brabant. 
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3. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

 
 

3.1 Mobiliteit botst meer en meer tegen grenzen aan – een situatieschets 
 

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële steunpilaren voor onze samenleving en 
onze economie.  Een goede mobiliteit zorgt immers voor een betere aansluiting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en vergroot tevens de maatschappelijke 
betrokkenheid en de sociale cohesie.  Maar het spook van het verkeersinfarct komt 
dreigend naderbij. 

 

De laatste decennia worden we immers geconfronteerd met een ware 
mobiliteitsexplosie.  In dertig jaar tijd is het transportvolume van personen- en 
goederenvervoer in België verdubbeld.  De verhoogde vraag naar vervoer vindt 
vooral haar uiting in een explosie van het wegvervoer en deze evolutie houdt 
onverminderd aan.   
 
In 1970 was de auto al goed voor ca. 70% van alle (gemotoriseerde) kilometers 
afgelegd door reizigers.  Dit aandeel is gestegen tot 90% vandaag (in het 
goederenvervoer bedraagt het aandeel van het wegvervoer momenteel ca. 75,5%), 
ten koste van het openbaar vervoer en de binnenvaart.  In diezelfde periode viel het 
openbaar vervoer namelijk terug van een aandeel van 25% tot 12%. 
 
De verkeerstellingen2 geven aan dat de verkeersintensiteit op het totale Belgische 
wegennet de laatste 15 jaar gestegen is met 50%.  56% van de totale 
autoverkeersproductie3  gebeurt in Vlaanderen, bijna 41% in Wallonië en 3% in 
Brussel. Jaar na jaar noteert men telkens weer vrij forse stijgingen van de 
verkeersintensiteit, vooral op de autosnelwegen (+5,7% van 1997 tot 1998 en + 6% 
van 1998 tot 1999).  In de volgende grafiek wordt deze evolutie geïllustreerd. 

                                                 
2  Verkeerstellingen 1999 van het ministerie van Verkeer en Infrastructuur 
3 Uitgedrukt in reizigers-km 
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Verkeersevolutie tussen 1985 en 1999, opgesplitst per regio 
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bron : Verkeerstellingen+eigen verwerking 

 
Het wegverkeer bereikte in 1999 in België bijna 106 miljard reizigers-km, tegen ca. 
21 miljard reizigers-km voor alle openbare vervoermiddelen samen : 7,10 miljard 
reizigers-km voor de NMBS, 7,5 voor De Lijn en TEC, 5,11 voor de privé 
autocarbedrijven en 0,89 voor de MIVB4.   
 
Prognoses5 voorspellen tegen 2010 en bij ongewijzigd beleid een stijging van het 
totaal aantal reizigers-km met ca. 33%.  Het autoverkeer echter stijgt met ca. 40%, 
terwijl voor het openbaar vervoer een stijging van slechts 9% wordt voorspeld.  
 
De capaciteit van de wegeninfrastructuur om deze groei op te vangen botst echter 
meer en meer tegen grenzen aan.  De bereikbaarheid via de weg verslechtert 
zienderogen.  De capaciteit van het hoofdwegennet binnen de Vlaamse ruit kan de 
vervoerstoename nog nauwelijks slikken.  Vooralsnog situeert het 
congestieprobleem zich vooral tijdens de spitsuren, maar deze worden alsmaar 
langer, omdat door de toename van de vraag naar verplaatsingen niet alle verkeer 

                                                 
4  Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.1999 
5  van de Mobiliteitscel 
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binnen de huidige spitsen zullen kunnen verwerkt worden. Deze evolutie heeft 
negatieve gevolgen voor de economie, maar ook de leefbaarheid en de veiligheid 
van de burger komen steeds meer in het gedrang.  
 
 
Waar staat het treinvervoer in deze ontwikkelingen?   
 
Na een quasi permanente daling van het aantal reizigers tussen 1970 en midden 
jaren ’80 (van bijna 247 miljoen reizigers in 1970 naar 139 miljoen in 1986) , kan er 
vanaf het begin van de jaren ’90 opnieuw een stijging worden genoteerd.  In 1999 
telde de NMBS 147,2 miljoen reizigers en bedroeg het totale reizigersverkeer 7,3 
miljard reizigers-km. Dit is een groei van 3,6% t.o.v. 1998.   
 

Evolutie reizigerskm

6000

6500

7000

7500

8000

8500

1970 1980 1985 1990 1995 1999

reizigerskm

 
bron : NMBS Statistisch jaarboek 1999 

 
Op basis van de visuele reizigerstellingen kan een meer gedetailleerd beeld worden 
gegeven van het aantal reizigers (instappende) tussen 1990 en 1999 en het belang 
van de verschillende regio’s in het reizigersverkeer.  In de volgende grafieken wordt 
de evolutie geschetst van het aantal reizigers dat opstapt in Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel, gedurende de weekdagen en ’s zaterdags, en het procentueel aandeel 
van de regio’s. 
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Evolutie van het aantal opstappende reizigers op een weekdag 
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Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is het reizigersverkeer gedurende de 
weekdagen in de periode 1990 –1999 licht gestegen.  Van 319.604 instappende 
reizigers in Vlaanderen in 1990 naar 349.549 in 1999.  Dit is een stijging van ca. 
9%.  Dezelfde trend doet zich voor tijdens het weekend.  Ook het aantal 
instappende reizigers op zaterdag kende de laatste 10 jaar een opwaartse evolutie. 
 
Evolutie van het aantal opstappende reizigers op zaterdag 
 

Evolutie reizigersvervoer NMBS op 
zaterdagen

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000

1990 1995 1999

Brussel
Vlaanderen
Wallonië

 
       bron : NMBS reizigerstelling 1999 



11. 

 
 
Opvallend op zaterdag is de grote stijging van het aantal reizigers in Vlaanderen : 
+25% in tien jaar (t.o.v. +2% in Wallonië).  Uit de grafieken kan ook worden afgeleid 
dat het aantal opstappende treinreizigers in Brussel, zowel in de week als tijdens het 
weekend vrij fors gedaald is de afgelopen tien jaar (- 8% en –19%).  De verdeling 
van het reizigersverkeer (weekdagen)  tussen de verschillende regio’s illustreert de 
grote impact van Vlaanderen. 
 
Verdeling van het aantal instappende treinreizigers in 1990 en 1999 (weekdagen) 
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In 1990 was het aandeel van Vlaanderen in het totaal aantal treinreizigers 47%.  In 
1999 is dit aandeel nog aangegroeid naar 48%, ten koste van Brussel.  Op 
bepaalde vervoersstromen is het aandeel van Vlaanderen nog meer uitgesproken.  
Dit is bijvoorbeeld het geval in het treinpendelverkeer naar Brussel.  De resultaten 
van de nationale volkstelling van 1991 tonen duidelijk aan dat de dagelijkse pendel 
via de trein naar Brussel, zwaar gedomineerd wordt door Vlaanderen.  Dagelijks 
pendelen vanuit Vlaanderen bijna 62.000 werknemers naar Brussel (vooral vanuit 
Oost Vlaanderen en Vlaams-Brabant) op een totaal van 100.000.  De verdeling van 
de treinpendel naar Brussel is als volgt : 
 
Aandeel van de regio’s in de treinpendel naar Brussel 
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       Volkstelling 1991 + eigen verwerking 
 
62% van de mensen die dagelijks met de trein naar Brussel pendelen is afkomstig 
uit Vlaanderen.  Vooral de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hebben 
een groot aantal treinpendelaars (respectievelijk 28.070 en 20.513, of ca. 78,5% van 
de Vlaamse pendelaars).  Het traditionele pendelgebied van de Denderstreek maakt 
in belangrijke mate gebruik van het openbaar vervoer als voornaamste 
vervoermiddel (in het arrondissement Aalst wordt de trein voor 21,5% van de 
verplaatsingen als voornaamste vervoermiddel gebruikt, de hoogste score in 
België6). 
 

                                                 
6 Alle pendelverkeer, dus niet alleen naar Brussel. 
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Toch blijft het aandeel van het spoor in de totaliteit van de woon-werkverplaatsingen 
in Vlaanderen gering, namelijk 7,5%, ten opzichte van een aandeel van bijna 60% 
voor de auto. 
 
Ook bij de andere verplaatsingsmotieven zoals woon-schoolverkeer, het recreatief 
verkeer of het boodschappenverkeer speelt de trein vooralsnog een heel marginale 
rol, in vergelijking met het wegverkeer.  In Vlaanderen is de auto goed voor 60% van 
de verplaatsingen in het winkelverkeer (de trein 0,4%), 63% van het recreatief 
verkeer (de trein 0,7%), 32,5% van het woon-schoolverkeer (de trein 14,4%) en 
68% van het zakelijk verkeer (de trein 3,6%). 
 
 

Hoe staat het met het goederenvervoer per spoor 
 
Het goederenvervoer via het spoor kende de laatste tien jaar globaal genomen7 een 
vrij forse achteruitgang (-12%) met hier en daar een kortstondige lichte opflakkering.   
 
Na een vrijwel permanente stijging van het aantal tonkilometers tot 1990, heeft er 
zich vanaf 1990 een neerwaartse beweging ingezet, die men moeilijk lijkt te kunnen 
keren.  In 1990 werd nog 8,3 miljard tonkm gegenereerd; in 1995 is dat gereduceerd 
tot 7,3 miljard tonkm.  In 1999 werd bijna 7,4 miljard tonkm gehaald, maar men zit 
nog heel ver van het niveau van begin de jaren ’90.  De volgende grafiek illustreert 
deze evolutie. 

                                                 
7 Behalve op een aantal specifieke vervoersrelaties en marktniches. 
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Ondanks deze neerwaartse evolutie is het aandeel van het spoor op een aantal 
specifieke vervoercorridors de laatste jaren evenwel fors gestegen.  In het 
hinterlandvervoer van containers vanuit en naar de Vlaamse havens bijvoorbeeld 
kan de laatste jaren een forse toename van het spoorvervoer worden genoteerd. 
 
Conclusie 
 
Maar in het algemeen profiteert het spoorvervoer vooralsnog duidelijk niet van de 
alsmaar slechter wordende mobiliteit op de wegen en van een modal shift van de 
weg naar het spoor of andere modi is (behalve voor een paar specifieke 
vervoersrelaties) is nog helemaal geen sprake.  Het openbaar vervoer mag dan al 
meer reizigers vervoeren, haar globaal aandeel neemt duidelijk af, omdat de totale 
vervoersmarkt nog sneller gestegen is. 
Nochtans vervult het openbaar vervoer ook een belangrijke maatschappelijke 
functie.  Het moet vervoerskansen aanbieden voor wie geen beroep kan doen op 
individuele vervoermiddelen.  Het verzekeren van een basismobiliteit (met een 
verzekerd minimumaanbod aan vervoer) moet dan ook één van de prioritaire 
doelstellingen van het openbaar vervoer zijn.  Ook voor diegenen die door bepaalde 
omstandigheden een gebrek aan individuele verplaatsingsmogelijkheden hebben en 
daardoor bijv. buiten de arbeidsmarkt komen te staan, moet de mobiliteit worden 
bevorderd.  Het collectief vervoer kan in dit opzicht als een belangrijk instrument 
worden beschouwd. 
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3.2 Het spoor beschikt over een aantal sterke troeven 

 
Ondanks de vaststelling dat het voor de NMBS steeds moeilijker wordt om klanten 
naar de trein te halen en ze er te houden, beschikt het spoorwegvervoer 
ontegensprekelijk over een aantal grote troeven en potentialiteiten, zeker ook in het 
licht van de alsmaar toenemende verzadiging van het wegennet op piekmomenten 
in en rond de belangrijke steden.  het gaat hierbij zowel om bedrijfseconomische 
troeven als om troeven op het vlak van milieu en veiligheid : 
 
Bedrijfseconomische troeven 
 

− Het dagelijkse woon–werk en woon–school pendelverkeer.  Tijdens de piekuren 
’s morgens en ’s avonds is het belang van de spoorwegen, vooral op de relaties 
van en naar de grote stedelijke kernen aanzienlijk.  Het globaal marktaandeel 
van het spoor tijdens de spitsuren naar Brussel is 28% (waarvan 41% voor 
afstanden meer dan 30km).  Vlaanderen speelt hierbij een dominante rol, vooral 
in het westen van Brussel (regio Denderstreek) en in het oosten richting 
Landen. 

 

− De verbindingen op lange en middellange afstand tussen de grote steden (van 
30 tot 500 km), met o.m het hogesnelheidsnet.  Het internationaal 
reizigersvervoer met hogesnelheidstreinen is een succes (vooral voor het 
verkeer van en naar Parijs).   

 

− Voorstadsbedieningen van de grotere agglomeraties zoals Antwerpen en 
Brussel of Gent.  In Brussel gebeurt 40% van de verplaatsingen met de wagen, 
in de rand 55,5%. Nochtans blijkt uit onderzoek dat nabijheid van opstappunten 
een reële impact heeft op het openbaar vervoergebruik, vooral voor woon-
werkvervoer.  Onder meer in Brussel heeft het openbaar vervoer op dit vlak een 
reële impact (het openbaar vervoeraandeel voor woon-werkgebruik steeg er 
van 27,1% in 1991 naar 34,4% in1999)8.  Met de realisatie van de 
voorstadsnetten in Brussel (GEN), Antwerpen en ook Gent zal deze 
potentialiteit optimaal benut kunnen worden. 

 

                                                 
8 Les résultats de la première enquête nationale sur la mobilité des ménages.2000 
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− Het toeristisch verkeer van en naar de grote toeristische centra.  De bediening 
van de badplaatsen aan de kust tijdens de zomer is hiervan een goed voorbeeld. 

 

− Het goederenvervoer per spoor heeft een aantal heel belangrijke potentialiteiten 
vooral op een aantal specifieke verbindingen.  Duidelijk voorbeeld is de gestage 
toename van het aandeel van de spoorwegen in het containervervoer van en 
naar de haven van Antwerpen.  In 1995 was het aandeel van het spoor in de 
hinterlanddistributie van containers 5,5% (het aandeel van het wegvervoer 
bedroeg 72%).  In 1999 was het aandeel van de verschillende vervoermodi in het 
Antwerpse hinterlandverkeer van containers als volgt verdeeld : spoor 9,3%, weg 
62,8%, binnenvaart 27,9%.  Simulaties wijzen uit dat in 2007/2008, rekening 
houdend met de bijkomende containerstromen van en naar de nieuwe 
containerterminals op Linkeroever, het aandeel van het spoor kan stijgen tot 
15%9 (ten koste van het wegvervoer).  In de haven van Zeebrugge 
vertegenwoordigt het spoor momenteel 17% van het inlandverkeer (tegenover 
69% en 2% voor het wegvervoer en de binnenvaart). 

 
Ecologische-  en leefbaarheidstroeven 

 

− Bijkomende troef is dat het spoor op het vlak van milieubelasting (ruimtegebruik, 
uitstoot van schadelijke stoffen, energieverbruik, veiligheid) volgens diverse 
bronnen beter scoort dan het wegvervoer.  

 
 

3.3 Wat plant de overheid? 
 
De basis voor de plannen van de overheid werd gelegd in de federale 
beleidsverklaring van 17 oktober 2000 en in aansluiting daarop het mobiliteitsplan 
van de federale minister van Mobiliteit en Vervoer. Ondertussen worden vanuit 
verschillende politieke hoeken voorstellen gelanceerd en heeft de federale minister 
zélf een voorstel van tienjarenprogramma aan de NMBS gepresenteerd met daarbij 
de krachtlijnen van een toekomstig spoorwegbeleid.  Aangezien het overleg hierover 
momenteel nog aan de gang is (en dus onderhevig aan wijzigingen), wordt hier in 
de eerste plaats uitgegaan van de algemene doelstellingen en krijtlijnen zoals 
geformuleerd in de beleidsverklaring en het mobiliteitsplan. 

                                                 
9 Mits de nodige spoorweginvesteringen voor de ontsluiting van de haven worden uitgevoerd. 
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In de beleidsverklaring van 17 oktober 2000 wordt gekozen voor een geïntegreerde 
mobiliteitspolitiek.  De verwachte mobiliteitsgroei moet opgevangen worden door 
duurzame vervoersmodi zoals het spoor en het water.  Een aantal maatregelen van 
diverse aard om de vraag naar mobiliteit te sturen wordt voorzien.  Essentieel is het 
voornemen om het aanbod van het spoor op kwalitatieve en kwantitatieve wijze te 
verbeteren.  Over 10 jaar zouden de spoorwegen 50% meer reizigers moeten 
vervoeren dan nu. Vijf prioritaire krachtlijnen worden in de beleidsverklaring 
opgesomd : 
 
− Tot 2010 bovenop het bestaande investeringskrediet van 2001, ieder jaar 1 

miljard extra voor bijkomende investeringen; 
− Extra middelen om het GEN rond Brussel tegen 2010 te voltooien; 

− Modernisering van het beleid van de NMBS; 
− Voor het goederenvervoer gaat bijzondere aandacht naar de toegang tot de 

havens (in het bijzonder de tweede toegang tot de Antwerpse haven); 
− Extra aandacht voor gecombineerd vervoer, zowel van personen als van 

goederen. 
 
De belangrijkste doelstelling in het mobiliteitsplan voor de spoorwegen is een 
stijging van het marktaandeel met 15% tegen 2010.  Dat wil zeggen dat het 
marktaandeel van het spoor in 2010, 7.6% moet bedragen (nu is het aandeel 6,6%) 
tegenover 87% voor het wegvervoer.  Om deze doelstelling te realiseren worden 
diverse maatregelen voorgesteld .  De belangrijkste (m.b.t. het spoor) zijn hieronder 
weergegeven : 
 
Het aanbod van het personenvervoer verbeteren door : 
 

− De afwerking van de hogesnelheidslijn; 
− Realisatie van het GEN; 

− Opdrijven van de spoorbediening van de Nationale luchthaven van Zaventem 
(de dubbele aansluiting van de luchthaven - de zogenaamde diabolo- naar 
Antwerpen en Luik via verbinding van de lijnen 25 en 36); 

− Aankoop van bijkomend rollend materieel; 

− Verbeteren van de bestaande stationsinfrastructuur en van de kwaliteit van de 
dienstverlening; 
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− Capaciteitsuitbreidingen, hoofdzakelijk gericht op Brussel (bouw van de 
Schuman-Josaphat tunnel, ontdubbelen van de spoorlijnen Brussel-Nijvel en 
Brussel-Ottignies, op drie sporen brengen van de lijn Brussel-Denderleeuw, 
realisatie van de verbinding van lijnen 35 en 36 naar Leuven, studie voor een 
tweede multimodale terminal in Brussel, signalisatiestudie voor het versterken 
van de Noord-Zuid verbinding); 

− Modernisering van de as Brussel-Luxemburg 
 
Het goederentransport verbeteren door : 
 
− Het bevorderen van de toegang tot de havens en de modernisering van de 

grote verkeersassen en goederenstations (realisatie van de tweede toegang tot 
Antwerpen, opwaarderen van de IJzeren Rijn, uitbreiden tot 3 en 4 sporen van 
de as Zeebrugge-Gent, afwerken van de verbinding Athus-Meuze, 
modernisering van de lijn Charleroi-Erquelinnes, …). 

 
Multimodaliteit verbeteren door : 
 

− Integratie van tarieven en biljetten van de verschillende modi in en rond 
Brussel; 

− Aanmoedigen van overstapmogelijkheden tussen trein en fiets; 

− Onderhoudscheques voor transporteurs die gebruik maken van gecombineerd 
vervoer; 

− Aanmoedigen van investeringen in infrastructuur voor gecombineerd vervoer. 
 
Financiële ondersteuning 
 

Om de opgesomde doelstellingen te realiseren wil de regering nieuwe middelen ter 
beschikking stellen. 
 

− Tot 2010 wordt aan de NMBS bovenop het bestaande investeringskrediet voor 
2001 jaarlijks 1 miljard BEF extra gegeven voor bijkomende investeringen. 

− Bijdrage vanuit de Federale Participatiemaatschappij t.b.v. een GEN-fonds van 
65 miljard BEF voor de verdere uitbouw van het GEN. 
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In totaal komt dit neer op een investering van 323,2 miljard BEF die door de federale 
overheid ter beschikking wordt gesteld voor het investeringsplan 2001-201010.  Deze 
middelen worden gekoppeld aan de modernisering van de structuur en het beleid 
van de NMBS. 
 
Het door de minister voorgestelde (voorlopige) tienjarenplan inzake investeringen 
van de NMBS bevat enkele opmerkelijke accenten en accentverschuivingen.  O.m : 
de heropening van een aantal spoorlijnen (o.a. Diksmuide-Nieuwpoort, Winterslag-
Maaseik, Libramont-Bastenaken, …), overheveling van verschillende projecten uit 
het GEN naar het klassieke net (o.a. substantiële delen van de tunnel Schuman-
Josaphat en van de diabolo ten noorden van Zaventem, …), ontbreken van de 
ontsluiting van Antwerpen linkeroever (spoortunnel), het ontbreken van de aanleg 
van een derde en vierde spoor tussen Gent en Zeebrugge, ontbreken van de 
opwaardering van lijn 58 Gent-Wondelgem en het niet realiseren van de aansluiting 
via lijn 11 van het Antwerpse industrie- en havengebied met het Nederlandse 
spoorwegnet. 
 
Het is echter belangrijk om naast de investeringen ook de problematiek van de 
exploitatie onder de loep te nemen.  Investeren in allerlei projecten is één zaak, de 
exploitatie ervan is echter even belangrijk en cruciaal voor een optimale werking.  
 
  
 

                                                 
10 Daarnaast zijn er ook nog de eigen middelen van de NMBS, de middelen van de HST–Fin en de 

middelen voor het GEN. 
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4. AANBEVELINGEN 
 
 
4.1 De Vlaamse regering moet op korte termijn overleg plegen over het 

investeringsprogramma van de NMBS en haar visie en prioriteiten kenbaar 
maken aan de federale regering 

 
De spoorwegen zijn een belangrijke schakel in het mobiliteitsgebeuren en spelen 
stilaan een steeds grotere rol in het algemeen federaal mobiliteitsbeleid.  
Niettegenstaande de spoorwegen een federale bevoegdheid zijn, beïnvloeden zij 
ingrijpend het vervoers- en mobiliteitslandschap in de regio’s.  De investeringen ten 
aanzien van de spoorwegen hebben ontegensprekelijk een essentiële 
maatschappelijke en economische impact op de regio’s.   
 
Het nakende tienjareninvesteringsprogramma 2001-2010 dat door de NMBS en de 
federale regering wordt voorbereid zal dus onvermijdelijk ook aanzienlijke sociaal-
economische repercussies hebben voor Vlaanderen.   Daarom is het in eerste 
instantie van het grootste belang dat de Vlaamse regering tijdig en pro-actief 
inspeelt op de werkzaamheden die op federaal niveau (samen met de NMBS) aan 
de gang zijn m.b.t. de afwerking van een investeringsplan voor de spoorwegen voor 
de komende tien jaar.  De SERV is van oordeel dat de Vlaamse regering niet mag 
afwachten tot een volledig afgewerkt tienjarenplan voor de NMBS wordt 
gepresenteerd en (eventueel) voor advies wordt voorgelegd aan de regio’s.  
Daarom wordt erop aangedrongen dat de Vlaamse regering haar visie en prioriteiten 
ten aanzien van de spoorwegen en de investeringsinspanningen zo snel mogelijk 
kenbaar maakt aan de federale regering.  Zoniet mag terecht getwijfeld worden aan 
de kracht en de werkelijke impact van een advies vanuit Vlaanderen over een reeds 
(op federaal niveau) afgewerkt tienjareninvesteringsplan voor de NMBS. 
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4.2 De SERV pleit voor een structureel modusoverschrijdend overleg tussen de 
gewesten en de federale overheid, om te komen tot een geïntegreerd 
mobiliteitsbeleid.  In het kader van dit integraal mobiliteitsbeleid moet een 
(afwegings)instrument worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om aan de 
hand van objectieve maatschappelijke en economische criteria te bepalen 
welk soort collectief vervoer het best wordt ingezet op welke vervoersrelaties.  
De resultaten van deze afweging moeten tot uiting komen in een 
multidimensioneel federaal en Vlaams mobiliteits-beleid. 

 
Momenteel worden geen globale, rationele en objectieve afwegingen gemaakt van 
welke vorm van gemeenschappelijk vervoer voor welk soort vervoersrelatie het best 
kan worden ingezet.  Investeringen in vervoersinfrastructuur en materieel worden 
meestal dan ook niet op basis van dergelijke afweging gepland.  Een overtuigend 
concept om te bepalen welke investeringen waar en wanneer sociaal–economisch 
het meest verantwoord zijn is daarom noodzakelijk.  Op basis van objectieve 
economische en maatschappelijke criteria zou voor alle vervoersbehoeften en 
relaties moeten kunnen bepaald worden welke vervoersmodus sociaal en/of 
economisch het best wordt ingezet.  Sommige vervoersrelaties vereisen misschien 
a priori geen klassieke treinverbinding en volstaan misschien met een alternatieve 
modus zoals bijvoorbeeld lightrail, snelbus op eigen baan of belbus.  Een goed 
onderbouwde behoeftenanalyse moet dergelijke behoeften duidelijk kunnen 
detecteren en moet derhalve een basis zijn voor het vastleggen van de 
investeringen   
 
De SERV acht het daarom aangewezen om in het licht van de toekomstige 
investeringen in het gemeenschappelijk vervoer, te streven naar een zo groot 
mogelijke complementariteit en integratie van de verschillende modi.  Elke 
vervoersrelatie heeft immers zijn eigen specifieke ruimtelijke en demografische 
kenmerken.  Afhankelijk van deze eigenschappen moeten de verschillende 
mogelijke vervoersopties (bijv. trein, bus, belbus, tram, metro, taxi, light rail, bustaxi, 
etc..), o.m. op basis van een grondige integrale effectenrapportering, tegen elkaar 
worden afgewogen.  Men mag de verschillende vervoerswijzen niet meer 
beschouwen als concurrenten maar wel als aanvullende schakels in een globaal 
vervoersnetwerk.  De doelstelling moet zijn om ervoor te zorgen dat elke 
vervoersmodus in het licht van zijn specifiek karakter zo optimaal mogelijk wordt 
gebruikt.  Het gaat hem dus voornamelijk om een verantwoorde kosten/baten 
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afweging, waarbij een verstandige keuze uiteindelijk voor een groter en breder 
aanbod kan zorgen. 
 
In deze context is het ook van essentieel belang om de samenwerking tussen de 
NMBS en de gewestelijke vervoermaatschappijen nog te intensifiëren en te 
verbeteren11, met het oog op een onderlinge afstemming van 
investeringsprogramma’s, integratie van tarieven, coördinatie van de 
dienstregelingen, een betere uitwisseling van informatie, enz…  
 
De SERV pleit ervoor om de complementariteit tussen de verschillende vervoermodi 
vorm te geven in het kader van de ontwikkeling van een globaal en geïntegreerd 
mobiliteitsbeleid, waarbij dus ook de spoorwegen optimaal aan bod komen.  
Uiteraard is hierbij intensief overleg tussen de federale overheid en regionale 
overheden en tussen de regio’s onderling, noodzakelijk.  In deze context zijn ten 
aanzien van het spoor twee afwegingen van belang : welke financiële middelen 
worden vanuit de overheid ter beschikking gesteld ten behoeve van de spoorwegen 
om het mobiliteitsprobleem aan te pakken en welke investeringsprioriteiten worden 
hiervoor vastgelegd.  
 
Binnen dit kader zou het investeringsplan van de spoorwegen ook ingebed moeten 
zijn in het Vlaams mobiliteitsbeleid.  Vlaanderen zou in het kader van een 
geïntegreerd mobiliteitsbeleid ook ten aanzien van het spoor als essentieel 
instrument voor de aanpak van het mobiliteitsprobleem, de nodige initiatieven 
moeten kunnen nemen.   
 
De Vlaamse regering zou daarom dringend moeten zoeken naar hefbomen om 
de spoorwegen in het Vlaams mobiliteitsbeleid beter te kunnen betrekken.   
 
Alleen op die manier kan sprake zijn van een geïntegreerd en multidimensioneel 
mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. 
 

 

                                                 
11  Momenteel is er reeds een doorgedreven samenwerking tussen de NMBS en De Lijn, o.m in het kader 

van de  Provinciale verkeerscommissies  
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4.3 Ook voor de spoorwegen zélf moet een instrument worden ontwikkeld om op 
basis van objectieve afwegingen en criteria de prioriteiten voor de 
spoorweginvesteringen te bepalen. 

 
Momenteel beschikken noch de federale overheid noch de spoorwegen over een 
instrument om op basis van objectieve afwegingen en criteria de prioriteiten voor de 
spoorweginvesteringen te bepalen.  Voor het vastleggen van investeringen t.b.v. het 
tienjarenprogramma wordt naast de expertise binnen de NMBS, nog grotendeels 
gewerkt met allerlei verlanglijstjes.  Een goed onderbouwde behoeftenanalyse voor 
de spoorwegen, op basis waarop investeringsprioriteiten kunnen worden vastgelegd 
is vandaag niet voorhanden.  Dergelijke analyse is volgens de SERV evenwel 
absoluut noodzakelijk.   
Noch bijvoorbeeld het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen noch het decreet op de 
basismobiliteit zijn voor de spoorwegen operationele instrumenten om op een 
systematische wijze de investeringsbehoeften voor de spoorwegen te bepalen (zij 
bieden een kader en een methodologie aan, maar de operationele instrumenten 
ontbreken).  Voor De Lijn daarentegen biedt het decreet op de basismobiliteit wél 
een instrument waarbinnen de investeringen voor het openbaar vervoer kunnen 
worden georiënteerd.   
 
De SERV pleit daarom voor de opmaak van geobjectiveerde 
behoeftenanalyses voor de spoorweginvesteringen, die onder meer 
gebaseerd moeten zijn op een grondige integrale effectenrapportering. 
 
 

4.4 Het investeringsbeleid van de NMBS moet gebaseerd zijn op objectieve 
afwegingen.  Daarom kan niet langer worden vastgehouden aan de regionale 
verdeling van de investeringen volgens een 60/40 verdeelsleutel.  De realisatie 
van een aantal prioritaire strategische projecten wordt trouwens sterk 
bemoeilijkt door deze regionale verdeling.  De SERV pleit daarom voor de 
opheffing van de politieke 60/40 verdeelsleutel en voor de snelle ontwikkeling 
van een objectief afwegingsinstrument voor de spoorweginvesteringen, 
gebaseerd op grondige integrale effectenrapportages. 

 
Momenteel geldt voor de verdeling van de investeringsmiddelen voor de 
infrastructuur tussen Vlaanderen en Wallonië een 60/40 verdeelsleutel (behalve 
voor de HST, de eigen middelen van de NMBS en investeringen voor Brussel).  Dus 
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voor elke 60 BEF die in Vlaanderen wordt geïnvesteerd, moet 40 BEF geïnvesteerd 
worden in Wallonië.   
 
Er zijn sterke indicaties dat de realisatie van een aantal prioritaire, strategische 
projecten in Vlaanderen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt door de 
regionale verdeling van de spoorweginvesteringen volgens de 60/40 verdeelsleutel.   
 
Zo is bijvoorbeeld een goede ontsluiting van alle Vlaamse havens (via het spoor) 
van primordiaal belang voor het Vlaams economisch en maatschappelijk weefsel.  
De recente beleidsopties van de federale regering met betrekking tot de realisatie 
van de tweede spoortoegang tot Antwerpen en de heractivering van de IJzeren Rijn 
kunnen dan ook in principe worden toegejuicht maar volstaan niet.  De huidige 
infrastructuur zit immers bijna overal aan haar maximumcapaciteit.  Belangrijk 
gegeven is dat ook de investeringen ten behoeve van de goederenvervoer via spoor 
momenteel vallen binnen de 60/40 verdeelsleutel tussen Vlaanderen en Wallonië.  
Daar het goederenvervoer per spoor grotendeels in Vlaanderen wordt gegenereerd, 
moeten ca. 90% van de totale investeringen voor het goederenvervoer in 
Vlaanderen worden gerealiseerd, tegen 10% in Wallonië.  Dit heeft tot gevolg dat 
noodzakelijke doch zware investeringen voor het goederenvervoer zoals de tweede 
spoortoegang voor Antwerpen, volledig ten laste komen van het Vlaamse aandeel 
voor spoorinfrastructuur en dat er anderzijds een schaarste aan middelen ontstaat 
op het Vlaamse aandeel.  Daardoor dreigen een aantal zeer acute 
investeringsbehoeften (en exploitatiebehoeften) in het personenvervoer in 
Vlaanderen niet gerealiseerd te kunnen worden. 
 
De SERV is in het verleden steeds van oordeel geweest dat de 60/40 verdeelsleutel 
niet beantwoordt aan de doelstellingen van een efficiënte investeringsplanning en 
dat volgens een optimaal scenario, zou moeten overgestapt worden naar een 
investeringspolitiek die gebaseerd is op objectieve analyses.  De SERV blijft dus 
pleiten voor een optimaal scenario van algemene objectivering van de 
spoorweginvesteringen, dus ook voor het zogenaamde klassieke net.  Uitgangspunt 
is dat de beschikbare middelen optimaal moeten aangewend worden.  Tot nu toe 
was de 60/40 verdeelsleutel een politieke verworvenheid.  De SERV blijft evenwel 
aandringen op een opheffing van deze verdeling van de investeringsmiddelen. 
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In afwezigheid van een optimaal scenario waarbij een grondige, objectieve 
behoeftenanalyse kan worden gehanteerd voor het vastleggen van de 
prioriteiten voor spoorweginvesteringen, heeft de SERV geoordeeld om in 
afwachting van dergelijk instrument een aantal (suboptimale) algemene 
suggesties en pistes aan te reiken, zonder zich uitdrukkelijk vast te pinnen op 
één van deze pistes.  De voorstellen zijn ook niet limitatief en niet 
gedetailleerd uitgewerkt.  Ze zijn hoofdzakelijk bedoeld als insteek naar het 
beleid toe om op heel korte termijn na te denken over en te zoeken naar snelle 
alternatieven voor de huidige politieke 60/40 verdeelsleutel.  Combinaties van 
de verschillende suggesties zijn eveneens mogelijk. 
 
Concreet denkt de SERV aan de volgende mogelijke alternatieve pistes die 
verder onderzocht kunnen worden: 
 
− Onderzoek van de (effecten van) responsabilisering van de gewesten via 

een systeem van cofinanciering.  Deze responsabilisering heeft een 
dubbel doel.  Enerzijds kan hierdoor de programmatie van niet prioritaire 
projecten worden vermeden, anderzijds zullen door de gewesten goede 
afwegingen moeten gemaakt worden bij de selectie van 
investeringsprojecten.  De SERV denkt hierbij niet aan een regionalisering 
van de spoorwegen.  Maar door het instrument van cofinanciering 
beschikken de gewesten over een hefboom om de spoorweginvesteringen 
mee te sturen en om de investeringen beter af te stemmen op de eigen 
behoeften van de regio’s. 

 

− Onderzoek van (de effecten van) een systeem dat gebaseerd is op het 
behoud van de 60/40 verdeelsleutel, behalve voor projecten die kunnen 
gedefinieerd worden als “projecten van nationaal belang”.  Mogelijke 
projecten van nationaal belang zijn bijvoorbeeld : de bereikbaarheid en de 
ontsluiting van de haven van Antwerpen, het GEN in Brussel (dat eerst 
duidelijk moet worden gedefinieerd) en de ontsluiting van de Nationale 
luchthaven van Zaventem. 

 

− Onderzoek van (de effecten van) het toepassen van specifieke 
verdeelsleutels voor verschillende activiteitenterreinen.  Door dergelijke 
gedifferentieerde benadering op basis van eigen verdeelsleutels voor 
bijvoorbeeld het goederenvervoer, het personenvervoer en het onderhoud 
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van de spoorweginfrastructuur wordt een betere en fijnere afstemming 
van spoorinvesteringen op de karakteristieken van de verschillende 
regio’s mogelijk.  De volgende mogelijke verdeelsleutels zouden 
bijvoorbeeld kunnen gehanteerd worden12 : 90/10 voor investeringen in 
het goederenvervoer (bijv. uitbreiding van de capaciteit) en 60/40 voor 
investeringen ten behoeve van het personenvervoer.  Daarenboven kan 
een verdeling 55/45 in het exploitatiebudget voor het onderhoud van de 
spoorweginfrastructuur worden toegepast. 

 
De SERV vraagt aan de Vlaamse regering om deze algemene pistes en 
denkrichtingen verder uit te werken en te concretiseren waardoor simulaties 
mogelijk worden en een beter zicht kan worden verkregen op de exacte 
draagwijdte van de verschillende pistes. 

 
 
4.5 Tegen de achtergrond van het toenemend mobiliteitsprobleem en de 

negatieve gevolgen ervan voor de samenleving en de economie pleit de SERV 
voor de prioritaire realisatie van een aantal concrete, noodzakelijke 
investeringsprojecten in Vlaanderen.  Projecten die in de huidige 
investeringsplannen van de federale regering niet staan geprogrammeerd 
voor realisatie in de eerstkomende tien jaar moeten alsnog in het 
investeringsplan 2001-2010 worden opgenomen. 

 
De SERV is ervan overtuigd dat de geselecteerde projecten van 
capaciteitsuitbreiding ook een duidelijke bijdrage zullen leveren aan een betere 
mobiliteit van goederen en personen en aan het verbeteren van de veiligheid.  Ze 
zouden daarom prioritair binnen de 10 jaar moeten uitgevoerd worden.  Sommige 
van deze noodzakelijke projecten werden in het verleden reeds vastgelegd en zijn 
dus geprogrammeerd. Voor de andere, eveneens noodzakelijke projecten kan 
echter worden vastgesteld dat er geen middelen ter beschikking worden gesteld 
voor de realisatie ervan gedurende de eerstkomende 10 jaar.  Gelet op het groot 
economisch en maatschappelijk belang van deze projecten pleit de SERV voor 
realisatie van alle projecten, dus ook van deze die momenteel niet zijn voorzien in 
de investeringsplannen voor de NMBS, zonder daarbij een uitspraak te willen doen 
over de concrete financiering ervan in het kader van het globale investeringsplan. 

                                                 
12  Vlaanderen/Wallonië 



27. 

 
Het gaat om de volgende projecten : 
 
Reeds geprogrammeerde 

 
− Haven van Antwerpen: tweede spoortoegang tot de haven (geraamd op 29,5 mia 

BEF) 
− Haven van Antwerpen: uitbreiding Linkeroever (geraamd op 1,9 mia BEF) 

− IJzeren Rijn (geraamd op 1,3 mia BEF) 
− Uitbreiding en electrificatie Zeebrugge-Vorming (geraamd op 2,2 mia BEF) 

− Capaciteitsuitbreiding station Mechelen (geraamd op 3,8 mia BEF) 

− L35/36 bocht van Leuven (geraamd op 610 miloen BEF) 
− Optimalisering van het knooppunt Genk-Goederen (geraamd op 275 miljoen 

BEF) 
 
Niet geprogrammeerde 

 
− Haven van Antwerpen: ontsluiting Linkeroever (geraamd op 25 mia BEF) 

− Aanleg van een derde en vierde spoor op de lijn Gent-Brugge (L50A) + derde 
spoor Brugge-Dudzele (geraamd op 13,1 mia BEF) 

− Ontsluiting van de Gentse haven - ophoging van de L58 Gent-Dampoort – 
Wondelgem (geraamd op 2,4 mia BEF) 

− Verbinding goederenlijn 11 in het Antwerpse haven- en industriegebied met het 
Nederlands spoorwegnet (geraamd op minder dan 1 miljard BEF) 

 
Voor de realisatie van alle projecten is een investering van ca. 80 miljard BEF 
noodzakelijk.  De projecten die op basis van de huidige informatie niet zijn 
geprogrammeerd vertegenwoordigen een investering van ca. 40 miljard BEF. 
 
In bijlage is een gedetailleerde omschrijving van de opgesomde projecten 
opgenomen, alsook een inschatting van de economische en maatschappelijke 
impact ervan. 
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4.6 Met het huidige investeringsniveau kan een normale exploitatie van de 
spoorwegen eigenlijk niet meer gegarandeerd worden.  Vanuit de overheid 
worden een aantal doelstellingen en initiatieven aangekondigd om de 
maatschappelijke en economische rol van de spoorwegen te versterken.  
Indien men de middelen die voor de realisatie van deze initiatieven ter 
beschikking worden gesteld afweegt tegen de ambities van de regering op het 
vlak van mobiliteit en marktaandeel van de spoorwegen, mag worden 
geconcludeerd dat deze ambities onmogelijk kunnen worden waargemaakt.  
De SERV stelt voor om het investeringsbeleid in de eerste plaats te focussen 
op de grotere assen (voor personen- en goederenvervoer) waar de 
potentialiteiten aanwezig voor een versterking van het marktaandeel, alsook 
op de regionale assen die zorgen voor toelevering aan de grotere assen,  
zonder daarbij de ontsluiting van meer afgelegen gebieden via het 
gemeenschappelijk vervoer uit het oog te verliezen. 

 
In zijn advies over het investeringsprogramma van de NMBS 1996-200513 heeft de 
SERV opgemerkt dat belangrijke investeringen die de marktpositie van de 
spoorwegen moeten verbeteren voor zowel het reizigersvervoer als het 
goederenvervoer, grotendeels achterwege bleven.  Met de toen voorgestelde 
investeringsplannen mocht niet worden verwacht dat de NMBS  een essentiële rol 
zou kunnen spelen in het toekomstig mobiliteitsbeleid.  Voor Vlaanderen essentiële 
projecten zoals een versnelde realisatie van de tweede toegang tot Antwerpen, de 
IJzeren Rijn, een betere bediening van de nationale luchthaven van Zaventem, de 
uitbouw van het GEN, een betere voorstadsbediening voor Antwerpen, uitbreiding 
van de havenas Zeebrugge-Gent, enz. werden immers niet of onvoldoende 
gevaloriseerd. 
 
De SERV stelt vast dat de overheid met het oog op het nieuwe 
investeringsprogramma 2001-2010, een aantal prioriteiten heeft naar voor 
geschoven die cruciaal zijn voor de bereikbaarheids- en mobiliteitsdoelstellingen in 
Vlaanderen.  
 
De realisatie van de tweede spoortoegang voor de haven van Antwerpen, het 
optrekken van het aantal sporen op diverse verbindingen, de programmatie van 
nieuwe capaciteitsuitbreidingsprojecten (zoals het GEN en de heropening van de 

                                                 
13  10 april 1996 
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IJzeren Rijn), de uitbouw van multimodale spoorwegplatformen, de betere bediening 
van de nationale luchthaven, de inhaalbeweging m.b.t. de aankoop van nieuw 
reizigersmaterieel, zijn strategische projecten die in het kader van een duurzame 
ontwikkeling, een betere invulling kunnen geven aan de Vlaamse doelstellingen op 
het vlak van economie, leefbaarheid en mobiliteit.  
 
Om de rol van de spoorwegen enigszins te valoriseren en de potentialiteiten ervan 
in het licht van de mobiliteitsproblematiek zo optimaal mogelijk te kunnen benutten 
zijn minimaal investeringen noodzakelijk in de volgende domeinen : 
 
− Het behouden van de huidige capaciteit en de bestaande infrastructuur 

operationeel houden.  Het gaat daarbij ook om modernisering (bijv. van 
seinhuizen), een grotere veiligheid (bijv. door afschaffing van sommige 
overwegen) en een betere klanteninformatie.  Dit moet de veiligheid en de 
exploitatiekosten ten goede komen; 

− Aankoop van materieel.  Een fundamentele stijging van het aantal treinreizigers 
zal alleen maar mogelijk zijn wanneer meer zitplaatsen en comfort voor de 
reizigers beschikbaar zijn; 

− Het onthaal van de reizigers (stations en stationsomgevingen); 

− Het verhogen van de capaciteit en het uitbreiden van de infrastructuur, o.m. op 
het vlak van het voorstadsvervoer (GEN, Antwerpen), uitbreiding van bestaande 
lijnen,…; 

− Uitbouw van strategische knooppunten (bijv het station van Mechelen); 

− Verbetering van de capaciteit voor het goederenvervoer; 
 
Volgens de huidige informatie voorziet de overheid voor de periode 2001-2010 een 
investering ten behoeve van de spoorwegen (voor het klassieke net) van 323,2 
miljard BEF (zonder bijdrage aan het GEN-fonds).  Hiermee kunnen deze oriëntaties 
onmogelijk worden gerealiseerd14.  Nieuwe initiatieven mogen niet ten koste gaan 
van de consolidatie van de bestaande capaciteit en het huidige marktaandeel. 
 
De SERV wenst trouwens te waarschuwen voor een al te groot optimisme over 
realisatie van de doelstellingen (gegeven de beschikbare middelen) en het effect 

                                                 
14 Algemene ramingen voor de realisatie van deze oriëntaties gaan van minimaal 570 miljard BEF tot zelfs 

1000 miljard BEF (deze ramingen slaan op alle noodzakelijke middelen en niet alleen op de 
financieringsmiddelen van de overheid). 
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van de voorziene investeringsprojecten op het alsmaar groter worden 
mobiliteitsprobleem.   
 
De voluntaristische doelstelling van de regering om op basis van een pakket 
maatregelen voor de opwaardering van het spooraanbod, een stijging van het 
marktaandeel van het spoor van 15% tegen 2010 te realiseren, lijkt op het eerste 
zicht vrij spectaculair, maar in concreto betekent dit dat in 2010 het aandeel van het 
wegverkeer nog steeds bijna 90% zal bedragen, tegenover 7,6% voor het 
spoorvervoer.  Rekening houdend met de spectaculaire evolutie van het wegvervoer 
tot op de dag van vandaag en de prognoses voor de verdere evolutie van de 
mobiliteit (+ ca.30% tegen 2010), kan men concluderen dat slechts een zeer 
substantiële verhoging van het aanbod van het openbaar vervoer (aanbod maal 2 
tot maal 4) 15 er mogelijk in zal slagen om de groei van het autoverkeer min of meer 
op te vangen.  Berekeningen tonen aan dat ondanks een veronderstelde groei van 
het aantal spoorreizigers met 50% tegen 2010 als gevolg van de inzet van 25% 
meer investeringsmiddelen t.b.v. de spoorwegen, tegen 2010 ook een verdubbeling 
van het aantal files op de wegen mag worden verwacht16.  
 
De huidige informatie over de investeringsplannen en de voorgestelde maatregelen 
ten behoeve van de spoorwegen, leert ons dat de impact ervan op de mobiliteit 
sterk moet gerelativeerd worden en dus niet alle heil van de spoorwegen mag 
verwacht worden.  Bovendien laat de huidige (historisch gegroeide) ruimtelijke 
structuur de spoorwegen niet toe om zonder een veelvoud van de huidige 
beschikbare financiële middelen, een fundamentele impact te hebben op het 
oplossen of het verminderen van het mobiliteitsprobleem. 
 
Een bijkomende bekommernis is de vraag of de spoorwegen een mogelijk 
aanzienlijke stijging van het aantal reizigers (of goederen) optimaal zullen kunnen 
opvangen?  Volgens de SERV zal de mobiliteitsevolutie zowel capaciteitsproblemen 
op de weg als op het spoor veroorzaken.  Nu reeds botst de capaciteit van het spoor 
op bepaalde perioden van de dag en op een aantal specifieke verbindingen tegen 
grenzen aan. 

                                                 
15  bron: Mobiliteitscel 
16 gegeven een mobiliteitsgroei van 30% tegen 2010 
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De SERV pleit ervoor om – gegeven de vooropgestelde middelen - niet uit te 
gaan van de doelstelling om het algemeen marktaandeel van het spoorvervoer 
ten aanzien van de andere vervoermodi te verhogen.  Er moet daarentegen 
eerder gestreefd worden naar de realisatie van concrete effecten op de 
mobiliteit, de veiligheid, het comfort, enz.  Daarom zou best uitgegaan worden 
van een beleid dat vooral gericht is op de verbetering van de grote, sterke 
assen van personen- en goederenvervoer, waar het spoorvervoer een grote 
toegevoegde waarde genereert en waar de potentialiteiten aanwezig zijn om 
effectief marktaandeel te winnen.  Maar het mag geen louter economische 
afweging worden.  Andere bekommernissen dienen eveneens aan bod te 
komen.  Meer algemeen pleit de SERV ook voor een betere ontsluiting van 
meer afgelegen gebieden in bijv. Limburg, West-Vlaanderen en het noorden 
van Antwerpen via het gemeenschappelijk vervoer.  Een betere en vlottere 
(spoor)bediening van en naar Brussel is hierbij prioritair. 
 
Naast het investeringsbeleid is er ook de exploitatieproblematiek.  Alle 
problemen zijn niet op te lossen in het kader van het investeringsprogramma.  
In het kader van de exploitatie is het personeelsbeleid een cruciaal element.  
De SERV pleit voor een modern en aangepast personeelsbeleid, waarbij ook 
bijzondere aandacht moet gaan naar de opleidingsmogelijkheden ten behoeve 
de werknemers, vooral t.a.v. de kwaliteit en de doelgerichtheid van de 
opleidingen.  
 
Investeringen zijn één zaak, doch de exploitatie van het spoorwegnet en de 
projecten is minstens even belangrijk en huidige (en te verwachten) 
exploitatietekorten op diverse domeinen vereisen dan ook de grootste aandacht en 
oplossingen.  Duidelijkheid over de financiering van de exploitatie (tekorten) is 
bijgevolg absoluut noodzakelijk.  Recente ramingen geven bijv. een exploitatiedeficit 
voor het GEN van meer dan 1 miljard BEF (tussen de 1 en 3,5 à 4,5 miljard) aan.  
Maar ook op andere domeinen kampt de NMBS met fundamentele 
exploitatietekorten.   
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4.7 Het spanningsveld tussen commerciële snelheid, frequentie en de geboden 
faciliteiten bemoeilijkt een rationele exploitatie van de spoorwegen.  Daarom 
zouden in het toekomstig investeringsprogramma de grote 
activiteitenterreinen de mogelijkheden moeten geboden worden om zich 
optimaal te ontplooien.   Binnen dit kader moet eerst en vooral de bestaande 
capaciteit operationeel worden gehouden en zijn investeringen om nieuwe 
capaciteit voor het personen- en goederenvervoer te creëren noodzakelijk.  

 
Er is een duidelijk verschil tussen de exploitatie van enerzijds de grote assen over 
een langere afstand (internationale en bovenregionale lijnen), regionale spoorlijnen, 
voorstadsverkeer, goederenvervoer, enz.  Elk activiteitenterrein heeft andere 
specifieke kenmerken en behoeften en de geboden service en faciliteiten moeten 
aangepast zijn naargelang het soort relatie.  Sommige relaties vereisen vooral een 
hoge frequentie (bijvoorbeeld het voorstadsverkeer) of lenen zich bijvoorbeeld 
uitstekend om een goede complementariteit te verwezenlijken tussen trein en fiets, 
andere relaties zoals bijvoorbeeld het internationaal verkeer of het interstedelijk 
verkeer vereisen vooral snelheid, al dan niet gecombineerd met frequentie. De 
snelheid van een lijn wordt bepaald door de traagste trein die erop rijdt.  Dergelijke 
situatie is geenszins bevorderlijk voor de competitiviteit van de spoorwegen.  De 
verschillende activiteitenterreinen moeten – binnen de eenheid van het 
spoorwegbedrijf - alle mogelijkheden geboden worden om zich zo optimaal mogelijk 
te kunnen ontplooien en versterken. 
 
Twee knelpunten kunnen in deze context worden aangehaald : 
 
− De NMBS kampt momenteel met een structureel tekort aan personeel 

(treinbestuurders).   
− Goederenvervoer en passagiersvervoer maken meestal gebruik van dezelfde 

infrastructuur.  Daarenboven wordt momenteel meestal prioriteit gegeven aan 
het personenvervoer, wat voor het goederenvervoer in sommige gevallen een 
vertragend effect kan hebben.  Soms moeten machinisten van goederentreinen 
in de loop van een goederentransport zelfs overstappen naar het 
personenvervoer.  Zeker in het kader van de promotie en de ontwikkeling van 
het gecombineerd vervoer als mogelijk alternatief voor het wegvervoer is deze 
problematiek niet zonder belang en moet hij dus ook onder de loep worden 
genomen.  Onzekerheid over het verloop en de aankomst van 
goederenladingen en onvoldoende commerciële snelheid en flexibiliteit van het 
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spoorverkeer zijn immers steeds belangrijke knelpunten geweest in de 
gecombineerd vervoerketting17.    

 
Met het oog op de promotie en de verdere ontwikkeling van het goederenvervoer 
(gecombineerd vervoer) via het spoor, is het noodzakelijk dat ook deze entiteit kan 
beschikken over een optimaal aanbod en een goede organisatie- en 
exploitatiestructuur (tractiematerieel, personeel,…).   Hoewel het gecombineerd 
vervoer de laatste jaren in absolute termen een vrij forse stijging heeft gekend, is het 
aandeel ervan binnen de algemene stijging van het goederenvervoer toch eerder 
bescheiden (behalve op een aantal specifieke deelmarkten).  Dat komt omdat het 
gecombineerd vervoer nog kampt met een aantal fundamentele knelpunten.   
 
 
De SERV pleit voor de volgende initiatieven :  
 

− Voor een maximale ontplooiing van de verschillende spoorwegentiteiten 
moeten deze minimaal kunnen beschikken over voldoende materieel en 
personeel.  Daarom is de SERV voorstander van een minimale toewijzing 
van personeel voor de onderscheiden entiteiten.  Er moet een beter 
evenwicht worden verkregen van personeel (en materieel) tussen het 
personenvervoer en het goederenvervoer.  Dit vergt ofwel een betere 
organisatie (met een productiviteitsstijging tot gevolg) ofwel bijkomend 
personeel en materieel; 

 
− De verdeling van de capaciteit en de infrastructuur tussen het 

reizigersvervoer en het goederenvervoer (toewijzing van “slots”) en de 
prioriteiten die aan de basis liggen van deze verdeling is een steeds 
terugkerend discussiepunt en zou opnieuw moeten bekeken worden.  De 
opmaak van een duidelijke, vooraf vastgelegde hiërarchie voor toewijzing 
van rijpaden aan de verschillende entiteiten geeft de gebruiker van het 
spoorvervoer een beter inzicht in de prioriteiten die op welbepaalde 
tijdstippen, op welbepaalde locaties gelden ten aanzien van het 
personenvervoer en het goederenvervoer.  Dergelijke hiërarchie zorgt 
voor een grotere transparantie en meer zekerheid voor de gebruiker. 

 

                                                 
17  Zie de aanbevelingen over het gecombineerd vervoer van de Sectoriële Commissie Goederenvervoer. 
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− Om gemakkelijker en sneller in te spelen op evoluties of knelpunten 
binnen de verschillende spoorwegentiteiten (bijv. internationaal 
reizigersvervoer, binnenlands vervoer en goederenvervoer) moet kunnen 
teruggevallen worden op een boekhouding die duidelijk de verschillende 
entiteiten onderscheidt. 

 
Maximale ontplooiing van de diverse spoorwegentiteiten betekent ook het 
optimaliseren van de bestaande capaciteit en het creëren van nieuwe capaciteit, 
zowel voor het personenvervoer als voor het goederenvervoer. 

 
Volgens het plan “Durant” zou het spoor tegen 2010,  7,6% van het reizigersverkeer 
voor zijn rekening moeten nemen.  Dat wil zeggen dat de NMBS op een werkdag 
ca. 120.000 reizigers meer moet vervoeren, en dat veelal op assen die momenteel 
reeds zwaar belast zijn. 
 
Het reizigersvervoer kampt momenteel met capaciteitsproblemen op de lijnen in de 
Vlaamse ruit tijdens de spitsuren.  Een voorbeeld hiervan is de Noord-Zuid 
verbinding in Brussel.  In de huidige omstandigheden is het verkeerstechnisch bijna 
niet meer mogelijk om nog bijkomende treinen in te leggen voor de bediening van 
Brussel via de Noord-Zuid verbinding, tijdens de spitsuren.  Rekening houdend met 
bepaalde invloedsfactoren zoals de lengte van de treinen, de wachttijd aan de 
haltes, de volgorde van de treinen, enz. mag worden aangenomen dat in realiteit de 
maximumcapaciteit van een spoorlijn ca. 15 treinen per uur is18.  Tijdens de 
piekuren moet het aantal treinen in de Noord-Zuid verbinding beperkt blijven tot het 
huidig aantal van 85 à 90 treinen, aangezien daarmee het maximum bereikt is. Alle 
zes de sporen zijn dan immers quasi verzadigd. 
 
Uitbreiding en modernisering van de bestaande infrastructuur, evenals het voorzien 
in nieuwe infrastructuur zijn dus prioritaire voorwaarden om het treinaanbod voor de 
reizigers te verbeteren.  Hierbij moet vooral aandacht worden besteed aan het 
creëren van extra capaciteit voor een webstructuur in en rond de Brusselse 
agglomeratie, met enerzijds de lijnen van en naar Brussel en anderzijds de 
verbindingen tussen de sociaal-economische attractiepolen rond Brussel.  Om deze 
extra capaciteit mogelijk te maken zullen zo snel mogelijk een aantal 

                                                 
18  bron :Task Force. Mobiliteit in en rond Brussel.1999 
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infrastructuurwerken moeten worden aangevat.  Een aantal projecten komen 
hiervoor in aanmerking : 
 

− De realisatie van voorstadsnet in en rond Brussel; 
− De bouw van een nieuw multifunctioneel knooppunt van openbaar vervoer in 

Brussel voor de ontlasting van de huidige Noord-Zuid verbinding.; 
− Een snelle verbetering van de bediening van de nationale luchthaven van 

Zaventem d.m.v. de aanleg van de zogenaamde “diabolo” (realisatie van de 
bocht van Nossegem op lijn 36 en een keerlus naar Brussel + realisatie van een 
rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen met de luchthaven via koppeling van 
lijnen 27 en 36); 

− Realisatie van de tunnel Josaphat-Schuman, zodat Brussel beschikt over een 
bijkomende Noord-Zuid verbinding in het oosten; 

− Verhogen van het aantal sporen voor bepaalde verbindingen; 

− Aankoop van nieuw reizigersmateriaal met grotere passagierscapaciteit; 
 
Ook het goederenvervoer kent fundamentele capaciteitsproblemen, ook buiten 
Brussel.  Een vlotte  toevoer naar bijvoorbeeld de Vlaamse havens is hierdoor in het 
gedrang.  Ook hier moet dus zo snel mogelijk naar valabele oplossingen worden 
gezocht.  Een snelle realisatie van de tweede spoortoegang naar Antwerpen, de 
ontsluiting van Antwerpen linkeroever en de IJzeren Rijn zijn in dit verband prioritair, 
evenals de aanleg van een derde en vierde spoor op de verbinding Zeebrugge – 
Gent en de modernisering van de verbinding Zeebrugge-Brugge-Ooostende.   Een 
acuut knelpunt momenteel is het knooppunt van Mechelen.  Mechelen is een 
belangrijk knooppunt voor zowel het klassiek binnenlands reizigersvervoer, het 
GEN, de HST als het goederenvervoer).  De noodzakelijke investeringen om de 
capaciteit van dit knooppunt te verhogen en het station her in te richten zijn daarom 
aangewezen.  
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4.8 De uitbouw van een voorstadsnet in en rond Brussel is met het oog op een 
betere aanpak van het mobiliteitsvraagstuk absoluut noodzakelijk.  De SERV 
pleit ervoor om het huidige concept van het Gewestelijk Expres Net meer te 
benaderen vanuit een Vlaamse invalshoek.  De mobiliteit in en rond Brussel is 
ook voor Vlaanderen een fundamenteel probleem.  Daarom pleit de Raad voor 
een GEN dat gebaseerd is op de uitbouw van een webstructuur in en rond 
Brussel (naar het voorbeeld van het zogenaamde Brabant-Brussel-Net19) in 
plaats van een sterstructuur zoals die momenteel op tafel ligt. 

 
 
Eind maart 1999 heeft de Interministeriële Conferentie voor Verkeer en 
Infrastructuur het licht op groen gezet voor de verwezenlijking van het GEN rond 
Brussel.  Het streefdoel van het GEN is om binnen een straal van 30 km rond 
Brussel een performant openbaar vervoer aan te bieden , in termen van comfort, 
regelmaat en frequentie.  Er zal worden gestreefd naar het garanderen van een 
frequentie van 4 treinen of bussen per uur tijdens de piekuren.  De fundamenten van 
het GEN zijn 6 spoorlijnen geëxploiteerd door de NMBS en 5 buslijnen van De Lijn.  
De volgende investeringen werden hiervoor onontbeerlijk geacht : 
 
− Het op 4 sporen brengen van de lijn 124 tussen Brussel en Nijvel; 

− Het op 4 sporen Brengen van de Lijn 161 tussen Watermaal en Ottignies; 
− De aanleg van de tunnel Josaphat-Schuman; 

− De verbinding tussen Leuven en Zaventem (bocht van Nossegem); 

− De verbinding Antwerpen-Zaventem (aansluiting met de lijnen 25 en 27 naar de 
luchthaven). 

− Mogelijke aanleg van een multifunctioneel knooppunt van openbaar vervoer in 
Brussel. 

 
Dit project behelst dus meteen ook een betere bediening van de nationale 
luchthaven van Zaventem.  De totale kosten van de investeringen in en om Brussel 
(dus een ruime interpretatie van het GEN, inclusief de investeringen voor een betere 
bediening van de luchthaven en de uitbouw van het multifunctioneel knooppunt) 
worden geraamd op meer dan 180 miljard BEF.  In haar mobiliteitsplan stelt de 
federale Minister van Mobiliteit middelen ter beschikking van een GEN- fonds 

                                                 
19 Voorgesteld door de Provincie Vlaams-Brabant. 
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waaraan de Federale Participatiemaatschappij een bijdrage zal leveren van ten 
hoogste 65 miljard BEF20.  
 
Het huidige voorstel van GEN is vooral gefocust op de uitbouw van de zogenaamde 
sterstructuur, met voornamelijk assen gericht op het centrum van Brussel.  De 
economische groeipolen rond Brussel centrum zoals Zaventem, Diegem, Groot-
Bijgaarden, enz.  kennen echter een steeds grotere expansie, ook op het vlak van 
tewerkstelling.  In een vorig hoofdstuk is reeds gewezen op het belang en het 
gewicht van Vlaanderen in de pendel naar Brussel en omgeving.  Daarom is een 
goede ontsluiting van de attractiepolen in de directe omgeving van Brussel en 
goede verbindingen tussen deze locaties onderling nodig.  Er moet gestreefd 
worden naar een meer evenwichtige spreiding van de bereikbaarheid in de hele 
Brusselse regio, in plaats van zich hoofdzakelijk te focussen op snelle en frequente 
openbaar-vervoerverbindingen tussen Brussel en het hinterland.  De SERV is van 
oordeel dat deze doelstellingen via een webstructuur zoals voorgesteld in het 
Brabant-Brussel-Net beter kunnen gerealiseerd worden.  Het Brabant-Brussel-Net is 
opgebouwd uit 26 lijnen, waarvan 12 spoorlijnen en 14 nieuw in te leggen 
snelbussen.  
 
Niet alleen in Brussel moet het voorstadsvervoer optimaal uitgebouwd worden.  Ook 
de realisatie van een voorstadsnet rond Antwerpen moet als prioritair project op de 
agenda worden geplaatst.  De investeringswerken voor de realisatie van een Noord-
Zuid verbinding onder de stad bieden hiervoor opportuniteiten. 
 

                                                 
20  De 180 en de 65 miljard slaan niet op hetzelfde concept en op dezelfde projecten. 
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5. BIJLAGE  
 
 
5.1 Omschrijving van de prioritaire projecten en hun impact op een betere 

mobiliteit van goederen en personen en op de veiligheid 
 
 

5.1.1 De tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen 
 

Huidige situatie en vastgestelde problemen 
 
De enige spoortoegang tot de rechteroever van de Antwerpse haven (met o.m. het 
vormingsstation Antwerpen-Noord) loopt langs de L27A en de vertakking Schijn. 
Het feit dat er maar één toegang is maakt het spoorvervoer van en naar de haven 
kwetsbaar. Daarenboven is de L27A verzadigd. 
 
De verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer kan niet opgevangen 
worden met de bestaande spoorinfrastructuur in en rond Antwerpen.   

 
Beschrijving van het project 

 
Het project bestaat uit de aanleg van een dubbelsporig, geëlektrificeerd spoor 
tussen Antwerpen-Noord en Lier (vertakking Nazareth) via Ekeren, Merksem, 
Schoten, Wijnegem, Deurne, Wommelgem en Ranst. 

 
Belang en voordelen van het project 

 
Door de groei van de haven van Antwerpen, in de toekomst vooral op Linkeroever 
(verwacht wordt een toename van de hinterlandtrafieken per spoor van 24,6 
miljoen ton in 1999 naar 42,6 miljoen ton in 2010), de toename in het aanbod van 
het reizigersverkeer in de regio en de eventuele realisatie van een voorstadsnet, 
dringt zich een verbetering op van de capaciteit voor het goederenvervoer. 
 
De aanleg van de tweede toegang maakt het mogelijk om bepaalde baanvakken te 
ontlasten van goederenverkeer, vooral de baanvakken Antwerpen-Mechelen en 
Antwerpen-Lier. Dit zal het tevens mogelijk maken om het treinaanbod 
aantrekkelijker te maken in het kader van een voorstadsnet rond Antwerpen. 
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Kosten en planning 
 
Het project wordt momenteel geraamd op 29,5 miljard BEF.  Gelet op de huidige 
budgettaire middelen die door de regering in het kader van het tienjarenplan 2001-
2010 worden voorzien, kan het project maar voltooid worden tegen 2012. 
 
 

5.1.2 Haven van Antwerpen: uitbreiding linkeroever 
 

Beschrijving van het project 
 
Volgende spoorwerken moeten uitgevoerd worden: 
 
− Spoorverdubbeling van de L10 tussen vertakking Zwijndrecht-Fort en bundel Zuid 

en aanleg van een verbindingsboog tussen de L10 en L59 richting Gent; 
− Aanleg van nieuwe verkeerssporen naar het nieuwe Deurganckdok; 

− Aanleg van 4 nieuwe bundels ter bediening van de containerterminals aan het 
Deurganckdok 

In een latere fase: de verdere uitbouw van de spoorinstallaties ten behoeve van een 
tweede Containertijdok op Linkeroever (verkeerssporen en bundels). 
 
Belang en voordelen van het project 
 
Op Linkeroever wordt een stijging van spoortrafieken verwacht van 1 miljoen nettoton 
in 1999 naar 12,8 miljoen nettoton in 2010.  De werken zijn absoluut noodzakelijk om 
de voorziene containertrafieken aan het Deurganckdok te kunnen afvoeren. 
Voorzichtige ramingen gaan uit van 70 tot 100 treinen per dag (beide richtingen 
samen).  In de tweede helft van dit decennium zal het Havenbedrijf van Antwerpen 
wellicht beslissen om een bijkomend containertijdok te bouwen. Ook hiervoor dienen 
reeds voorzieningen gemaakt te worden. 
 
Kosten en planning 

 
De totale kosten (2001-2010) worden geraamd op 1,9 miljard BEF (1999). Een 
eerste gedeeltelijke indienststelling van de installaties, verbonden aan het 
Deurganckdok, is voorzien tegen 2003. 
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5.1.3 Ontsluiting linkeroever haven van Antwerpen 
 

Probleemstelling 
 
Het spoorvervoer van en naar Antwerpen-Linkeroever zal, naar verwachting, 
spectaculair stijgen van 1 miljoen nettoton in 1999 naar 12,8 miljoen nettoton in 
2010. Dit heeft te maken met de belangrijke uitbreidingen die op Linkeroever 
gepland zijn, namelijk de bouw van het Verrebroekdok en een nieuw containerdok, 
het Deurganckdok.  Een capaciteitstudie wijst echter uit dat, omwille van 
capaciteitsproblemen op de spoortoegang tot Antwerpen-LO, slechts 8,8 miljoen 
nettoton van de verwachte 12,8 miljoen nettoton effectief per spoor kan aan- of 
afgevoerd worden als geen uitbreidingen worden gerealiseerd. 
 
Beschrijving van het project 
 
De bouw van een nieuwe verbinding tussen Antwerpen-LO en -RO is een 
oplossing om de capaciteitproblemen op te vangen. Een nieuwe spoortunnel onder 
de Schelde noodzaakt een investering van 20 à 25 miljard BEF (1999). De bouw 
van een spoorbrug over de Schelde vergt een beduidend lagere investering, 4 à 7 
miljard BEF (1999), maar deze oplossing kent talrijke en belangrijke nadelen. 
 
Voordelen van het project 
 
Vanuit socio-economisch oogpunt is de investering in een nieuwe verbinding 
tussen Antwerpen-LO en -RO verantwoord. Immers, als de investering niet 
gerealiseerd wordt zal het verkeer moeten verwerkt worden door andere modi, en 
naar verwachting vooral de vrachtwagen, of zal in het slechtste geval het verkeer 
niet plaatsvinden omdat bepaalde trafieken naar andere havens worden gebracht.   
De aanleg van een nieuwe spoorverbinding onder de Schelde betekent ook dat het 
verkeer tussen Antwerpen-LO en het oosten (Antwerpen-RO, Duitsland, NO-
Frankrijk en een groot gedeelte van België, te weten de regio’s Luik, Charleroi, 
Genk en de CT Athus) en het noorden (Nederland en Scandinavië) sneller kan 
verlopen met een vermindering van de tractiekosten. 
 



41. 

De investering in een tweede spoorverbinding tussen Antwerpen-LO en -RO is 
echter noodzakelijk om effectief een verschuiving van het vervoer van de weg naar 
het spoor te kunnen realiseren. 
 
Kosten en planning 
 
De bouw van een tunnel onder de Schelde zou 20 à 25 miljard BEF (franken 1999) 
kosten.  In de huidige plannen werd dit project niet geprogrammeerd voor 
realisatie.  
 
 

5.1.4 IJzeren Rijn 
 

Probleemstelling 
 
Tot 1991 reden er internationale goederentreinen via de IJzeren Rijn. Begin 1990 
beslisten de NMBS en DB om al het spoorverkeer tussen de haven van Antwerpen 
en Noord-Duitsland te concentreren via Hasselt en Montzen.  Een groot gedeelte 
van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied is niet meer in dienst. Het is niet 
evident om deze baanvakken opnieuw in dienst te nemen. Vooral het baanvak 
Roermond – Dalheim is problematisch omdat het ligt in een gebied 
(Meinweggebied) dat sedert 1994 beschermd wordt door de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. 
 
Beschrijving van het project 
 
Op Belgisch grondgebied moet in eerste instantie de seininrichting van het baanvak 
Neerpelt – Nederlandse grens aanpast worden om de capaciteit te verhogen. Dit is 
zeker nodig als ook reizigersverkeer op dit baanvak georganiseerd wordt (verlenging 
van de IR-relatie Antwerpen – Neerpelt tot Weert). In een volgende fase zal op dit 
baanvak een tweede spoor moeten aangelegd worden. 
 
Belang en voordelen van het project 
 
De IJzeren Rijn heeft een zeer gunstig lengteprofiel en tracé wat toelaat met zware 
treinen aan relatief hoge snelheid te rijden.  Haar ligging maakt dat ze zeer geschikt 
is voor de bediening van Noord-Duitsland, de Skandinavische landen en een 
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gedeelte van Oost-Europa. De afstand tussen Antwerpen-Noord en het Ruhrgebied 
is in vergelijking met de Montzenroute 50 km korter langs de IJzeren Rijn.  Ze biedt 
ook een oplossing voor de dreigende oververzadiging van de Montzenroute als 
gevolg van de toename van het goederenverkeer vanuit de haven van Antwerpen. 
Vanaf 2002 wordt heel wat bijkomend verkeer van Antwerpen-Linkeroever verwacht. 
 
Kosten en planning 
 
De raming voor het project op Belgisch grondgebied bedraagt 1,3 miljard BEF. De 
eerste uitgaven worden voorzien in 2003 (aanpassing seininrichting). 
 
 

5.1.5 Derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge (lijn 50a) + derde spoor tussen 
Brugge en Dudzele (lijn 51) 

 
Probleemstelling 

 
Op het baanvak Gent-Sint-Pieters – Brugge rijden er tijdens een weekdag 256 
treinen (2 richtingen samen), waarvan 182 reizigerstreinen en 74 goederentreinen. 
Op het baanvak Brugge – vertakking Dudzele rijden er tijdens een weekdag 292 
treinen, waarvan 182 reizigerstreinen en 110 goederentreinen.  Het goederenverkeer 
per spoor van en naar de haven van Zeebrugge groeide sedert 1997 jaarlijks met 
gemiddeld 5%. Door een verdere groei zal het goederenverkeer op de lijn Gent – 
Brugge – Zeebrugge blijven stijgen.  De baanvakken Gent-Sint-Pieters – Brugge 
en Brugge – vertakking Dudzele zijn vandaag slechts dubbelsporig (behalve te 
Landegem en Aalter waar 4 sporen liggen over een lengte van telkens 2 km). 
 
Het gelijktijdig verkeer van zowel trage goederentreinen als snelle reizigerstreinen 
op de baanvakken veroorzaakt groeiende problemen inzake regelmaat. De 
baanvakken zijn gedurende bepaalde perioden van de dag verzadigd. 

 
Beschrijving en voordelen van het project 

 
Teneinde de groei van het verkeer op het baanvak Gent – Brugge – Dudzele te 
kunnen opvangen en de regelmaat te verbeteren, zijn volgende werken 
noodzakelijk: 
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− L50A tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge: aanleg van een derde en vierde 
spoor aan elke kant van de bestaande sporen. Deze uitbreiding laat toe om het 
traag verkeer (L-treinen en goederentreinen) en het snel verkeer (IC treinen) op 
aparte sporen te laten rijden. Dit verhoogt de capaciteit van het baanvak 
aanzienlijk.  

 

− L51 tussen Brugge en Dudzele: aanleg van een derde spoor. 
 
Kosten en planning 
 
De raming voor het gehele project bedraagt 13,1 miljard BEF. In de huidige 
plannen werd dit project niet meer geprogrammeerd. 
 
 

5.1.6 Zeebrugge-vorming: uitbreiding en elektrificatie 
 

Probleemstelling 
 
Het aantal behandelde treinwagens in de vorming van Zeebrugge groeit 
aanzienlijk. Rekening houdend met de nieuwe maritieme trafieken (o.a. Stora-enso 
en Toyota) zal deze trend zich doorzetten.  Er kan echter een groot plaatsgebrek 
in de vorming van Zeebrugge worden vastgesteld. Een capaciteitsuitbreiding is 
noodzakelijk. 
 
Beschrijving van het project 

 
De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de huidige toestand zijn: 
 

− Aanleggen van een nieuwe vertrek- en ontvangstbundel, geëlektrificeerd, ter 
hoogte van de huidige stopplaats Zwankendamme; 

− Uitbreiden van de bestaande bundel B van 20 tot 35 sporen, gedeeltelijk 
geëlektrificeerd; 

− Afbraak van de aanwezige gebouwen en goederenkoer; 
− Omlegging van de hoofdsporen richting nieuwe stopplaats Zeebrugge-Strand; 

− Eventuele uitrusting van de bundels met een aangepaste trieerinstallatie 
(reminstallatie, rangeerheuvel, automatisch triëren); 
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− Verplaatsing van de stopplaats Zwankendamme richting kust. De nieuwe ligging 
wordt gunstiger voor de gebruikers; 

− Afschaffing van overweg 5 door het bouwen van een overbrugging ter hoogte 
van de nieuwe stopplaats; 

− Bouw van een nieuw dienstgebouw; 

− Uitbreiding van de seininrichting. 
 
Voordelen van het project 
 
Voor de klanten:  vlotte en tijdige bediening van de goederenklanten,  nieuwe, 
beter gelegen stopplaats Zwankendamme.  Voor de NMBS: belangrijke 
vermindering van de exploitatiekosten.  Voor de Gemeenschap: verhoging van de 
veiligheid door afschaffing van een overweg. 
 
Kostprijs en planning 

 
De kostprijs van het geheel wordt geraamd op 2,2 miljard BEF (trieerinstallatie 
inbegrepen).  De planning is als volgt: 
Periode 2000-2004: aanpassing gewestplannen, Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, onteigeningsplannen, bouw dienstgebouw en overbrugging, enz… 
Periode 2005-2009: verschillende fasen van de spoorwerken, elektrificatie, sein-
inrichting en triëring. 
 
 

5.1.7 Betere bediening van het Gentse havengebied 
 

Probleemstelling 
 
De Linkeroever van het Gentse Havengebied wordt bediend via de L58 Gent-
Dampoort - Wondelgem. De huidige toestand biedt geen volwaardige ontsluiting 
van het Kluizendok wegens diverse knelpunten, namelijk de aanwezigheid van een 
versleten brug en diverse overwegen. Tussen Gent-Dampoort en Wondelgem 
liggen nog vijf overwegen (14, 15, 16, 17 en 17bis). Tussen overweg 16 en 17 ligt 
een versleten en geklasseerde draaibrug “Muidebrug”. 
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Beschrijving van het project 
 
De werken omvatten: 
 
− De vervanging van de huidige versleten spoorwegdraaibrug over het kanaal Gent-

Terneuzen ter hoogte van de Voorhaven door een (hoger gelegen) vaste brug; 

− Ophoging van lijn 58 over een lengte van ± 2,5 km; dit impliceert de afschaffing 
van 5 overwegen; 

− De afschaffing van 3 overwegen op de lijn 204. 
 
Belang en voordelen van het project 
 
Door de vervanging van de versleten draaibrug door een vaste brug ingevolge de 
ophoging van de L58 en de koppeling aan L204 met afschaffing van 8 overwegen, 
wordt een volwaardige spoorontsluiting van de Linkeroever van het Gentse 
havengebied gerealiseerd en verdwijnt een belangrijk verkeersknelpunt in de 
voorhaven.  Deze volwaardige ontsluiting is des te belangrijker gezien het 
operationeel worden van het Kluizendok. 
 
De voordelen van het project kunnen als volgt samengevat worden : 
 
voor het reizigersverkeer: betere regelmaat (onafhankelijk van de storingen in de 
bediening van bruggen en overwegen).  Voor het goederenverkeer : hogere 
capaciteit zonder hinder voor het wegverkeer. Volgens de huidige prognoses zal 
het goederenverkeer toenemen van 13 naar 34 treinen/dag tegen 2010. Deze 
trafiektoename is voor een groot deel te wijten aan het operationeel worden van 
het Kluizendok.  Voor de NMBS : besparing op exploitatiekosten geraamd op min. 
12 miljoen BEF per jaar en de bediening van de draaibrug in 2 shiften valt weg.  
De ophoging van de L58 vermijdt een investering voor een nieuwe draaibrug 
(geraamd op 250 miljoen BEF). 
 
Kosten en planning 
 
Totale kostprijs project: 2,4 miljard BEF.  Aandeel NMBS: 1 miljard BEF.   
In de huidige plannen werd dit project niet geprogrammeerd. 
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5.1.8 Capaciteitsuitbreiding station Mechelen  
 
Probleemstelling 

 
Het station van Mechelen bestaat uit twee niveau’s met 6 perrons op een laag 
niveau en 4 perrons op een hoger niveau (L25). De lage perrons dienen voor 
reizigerstreinen van de L53 (Leuven – Sint-Niklaas– Gent) en L26 (Mechelen – 
Halle), voor de goederentreinen van de L27 en voor Thalystreinen. De hoge 
perrons ontvangen reizigerstreinen van de as Antwerpen – Brussel (behalve 
Thalystreinen). 
 
Het probleem is als volgt: 
 
− De lage perrons zijn overbezet; 

− De hogesnelheidstreinen kunnen niet snel door het station rijden (er is een 
snelheidsbeperking van 100 km/u); 

− Het huidig station kan het toekomstig GEN-verkeer (van en naar Brussel en 
Antwerpen) niet opvangen. 

 
Beschrijving van het project 
 
In grote lijnen zijn volgende investeringen noodzakelijk: 
 
− Aanleg van een bypass op de L25 voor de hogesnelheidstreinen (snelheid 

160 km/u) en aanleg van perrons voor snelle treinen zonder aansluiting met 
het GEN-verkeer 

− Aanleg van verbindingen tussen de L27 en de hoge perrons (L25), zowel 
langs de kant van Brussel als van Antwerpen 

− Verhoging van de capaciteit van het station voor het GEN-verkeer. 
 
Belang van het project 

 
Hierdoor wordt het mogelijk een vlotte doorrit voor de hogesnelheidstreinen aan 160 
km/u (cf. het verdrag tussen België en Nederland van december 1996) aan te bieden 
en het gebruik van de capaciteit van de lage en hoge perrons (vlotte aansluiting 
IC/IR – GEN) te optimaliseren. 
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Kosten en planning 
 
Het volledig project wordt geraamd op 3,8 miljard BEF.  De uitvoering van de 
werken is voorzien tussen 2004 en 2012. 
 
 

5.1.9 Verbindingsbocht te Leuven lijn 35/36 
 

Probleemstelling 

 
De belangrijkste bestemming van het reizigerspotentieel van de L35 Hasselt – 
Leuven is op Brussel gericht.  Met de huidige sporenconfiguratie te Leuven is het 
niet mogelijk om rechtstreeks treinverkeer tussen Hasselt en Brussel via Diest en 
Aarschot toe te laten. Vanaf de lijn 35 wordt nu op twee manieren naar Brussel 
gereden : ofwel zonder halte te Leuven maar langs een omweg via Muizen (enkel 
P treinen), ofwel met halte te Leuven met een verandering van rijrichting.  De 
langere reisweg via Muizen is een tijdelijke reisweg als gevolg van de werken op 
de L36 Brussel – Leuven. Het tijdsverlies voor het binnenrijden te Leuven, de 
frontwissel en het rijden naar de L36 bedraagt ongeveer 15 minuten.  De 
verbinding Hasselt - Brussel kan ook via Landen (L21). De capaciteit van de L21 
(Hasselt - Landen) is echter beperkt (enkelspoor) en de rittijd Hasselt - Brussel is 
niet zo performant. 
 
Beschrijving van het project 
 
De nieuwe verbindingsbocht bestaat uit een enkelsporige verbinding (1,2 km) 
tussen de lijnen 35 en 36 en wordt ontworpen voor een snelheid van 90 km/u. 
 
Belang van het project 

 
De verbindingsbocht laat toe om de stations van de L35 Hasselt – Leuven (o.a. 
Hasselt, Diest en Aarschot) rechtstreeks met Brussel te verbinden zonder in het 
station Leuven van rijrichting te moeten veranderen. Dit betekent een 
rittijdverkorting van minimum 12 minuten. 
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Kostprijs en planning 
 
De werken voor de verbindingsbocht moeten eind 2003 van start gaan om 
gelijktijdig in dienst te komen met het viersporige baanvak Brussel-Leuven 
(gepland tegen eind 2005).  De kosten voor deze werken worden geraamd op 610 
mio BEF. 
 
 

5.1.10 Genk-goederen: elektrificatie van de bestaande bundels van en baanvakken 
naar genk-goederen 

 
Probleemstelling 

 
De goederenstroom van en naar het station Genk-Goederen bedraagt jaarlijks om 
en bij de 4 miljoen ton.  Omdat een aantal baanvakken naar Genk-Goederen en de 
sporenbundel te Genk-Goederen niet geëlektrificeerd zijn, moeten alle elektrisch 
gesleepte treinen met bestemming of herkomst Genk-Goederen in Hasselt, Diest of 
Aarschot van sleping veranderen.  Dagelijks dienen 10 à 12 treinen van sleping te 
veranderen in Hasselt, Diest of Aarschot omdat voornoemde baanvakken niet 
geëlektrifceerd zijn. 
 
Beschrijving van het project 
 
De werken omvatten de elektrificatie van:  de bestaande sporenbundel te Genk-
Goederen (11 sporen), het baanvak Y West – Y Noord van de driehoek Hasselt en 
het baanvak Y Boksbergheide  –  Genk-Goederen. 
 
Belang van het project 
 
Door de elektrificatie van voornoemde baanvakken en de bestaande bundelsporen 
van het station Genk-Goederen zullen de elektrisch gesleepte treinen, met 
bestemming of herkomst Genk-Goederen, niet meer van sleping moeten veranderen 
in Hasselt, Diest of Aarschot.  Het vermijden van de locomotiefwissels en het binnen- 
en buitenrijden van Hasselt (Diest of Aarschot) zal leiden tot een verkorting van de 
rittijden met 20 minuten en een verhoging van de productiviteit van de locomotieven 
(en treinbestuurders).  De hoge graad van elektrificatie van ons net en de grotere 
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beschikbaarheid van elektrische locomotieven zullen een positieve weerslag hebben 
op de afhandeling van het goederen-verkeer naar en vanuit Genk. 
 
Kostprijs en planning  
 
De kosten voor de bovenleidingswerken van voornoemde installaties worden 
geraamd op 140 miljoen BEF.  De NMBS voorziet de werken voor 2002 en 2003. 
 
 

5.1.11 Genk-goederen: verhoging van de capaciteit 
 

Probleemstelling 

 
Het zwaartepunt van de regio Hasselt voor wat betreft goederenactiviteiten ligt in 
het station Genk-Goederen. Vanuit dit station wordt het merendeel van de 
spoorgebonden bedrijven (Ford, ALZ, Sikel, SMG, IKEA, …) in de industriezone 
Genk-Zuid bediend.  Het belang voor de NMBS van de spoorgebonden bedrijven 
in de Genkse industriezone blijkt uit de jaarlijks stijgende trafiekcijfers. In 1990 
bedroeg de spoortrafiek van en naar de zone Genk-Goederen ongeveer 2,5 
miljoen ton, in 1995 bedroeg dit 3,5 miljoen ton, in 1999 4,2 miljoen ton en op 
basis van de actuele prognose zal het spoorvolume in 2000 stijgen tot ongeveer 
4,7 miljoen ton.  Voor de afhandeling van deze trafieken beschikt het station Genk-
Goederen over een bundel van 11 sporen en de twee hoofdsporen van de 
vroegere lijn 21A. De installaties van Genk-Goederen hebben hun maximum 
capaciteit bereikt zodat verschillende goederenactiviteiten (trieëren, vormen van 
bedieningstreinen, uitwijken van leeg materieel,…) in Hasselt dienen te gebeuren. 
 
Beschrijving van het project 
 
De aanleg van de nieuwe bundel in het goederenstation Genk-Goederen omvat het 
volgende werken :  grondwerken, spoorwerken (aanleg van de bundel van 6 sporen 
Seininrichtingswerken), de elektrificatie van de nieuwe bundel. 
 
Belang van het project 
 
De uitbreiding van de bestaande bundel met zes sporen is een noodzaak, enerzijds 
met het oog op de jaarlijkse trafiekstijging van de bedrijven in de industriezone Genk-
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Zuid en anderzijds als gevolg van de geplande overheveling naar Genk-Goederen 
van de goederenactiviteiten te Hasselt.  Omdat de goederenactiviteiten vandaag niet 
allemaal in Genk-Goederen kunnen gebeuren (als gevolg van het 
capaciteitsprobleem) dient in Hasselt ook personeel opgesteld te worden met als 
gevolg dat er personeel in Hasselt én in Genk-Goederen moet opgesteld worden.  
 
Kostprijs en planning 
 
De kosten voor deze werken worden geraamd op 135 miljoen BEF.  De 
beëindiging van de werken is voorzien tegen 2003. 
 
 

5.1.12 Lijn 11 – aansluiting op het Nederlandse net 
 

Probleemstelling 
 
De komende jaren wordt een sterke groei van het goederenvervoer tussen 
Antwerpen en Rotterdam verwacht.  De bestaande spoorlijn Antwerpen-
Roosendaal (lijn 12) biedt hiervoor onvoldoende capaciteit.  Vanaf ca. 2005 wordt 
een capaciteitstekort verwacht op deze lijn21.  Dit tekort wordt veroorzaakt door 
een verwachte toename van het goederenvervoer en een toename van het 
voorstadsvervoer van Antwerpen (tussen Antwerpen en Essen).  Bovendien kan 
het toenemend spoorvervoer leiden tot geluidsoverlast en veiligheidsoverlast22 
voor de omwonenden.  Er wordt geraamd dat tegen 2015 het goederenvervoer op 
het traject Antwerpen – Roosendaal verviervoudigt.  Daarnaast maken ook 
reizigerstreinen gebruik van het bestaande spoor naar Roosendaal.  Met het 
voorstadsverkeer tussen Antwerpen en Essen, zal naar de toekomst toe dit aantal 
niet afnemen, ondanks de afwerking van de HST-Zuid in 2005.  De technische 
capaciteit van het bestaande spoor is onvoldoende om de verwachte groei te 
kunnen verwerken. 
 

                                                 
21 Trajectnota/MER. Verbinding Roosendaal-Antwerpen. NS Railinfrabeheer en Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat.sept. 2000. 
22 risico van transport van gevaarlijke stoffen 
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Beschrijving van het project 
 
De capaciteitsuitbreiding kan worden gerealiseerd door een nieuw aan te leggen 
spoorwegverbinding tussen de bestaande goederenlijn 11 in het Antwerpse haven- 
en industriegebied en het Nederlandse spoorwegnet23 (waarbij de goederentreinen 
ook van lijn 12 blijven gebruik maken).  Lijn 11 is een recent aangelegde spoorlijn 
naar de Antwerpse haven die eindigt aan de Noordlandbrug bij BASF.   
 
Belang van het project 
 
De aansluiting van het Antwerpse haven- en industriegebied op het Nederlandse 
spoornet zal meer ruimte vrijmaken voor de lijn 12 Antwerpen-Roosendaal 
(waarop het passagiers- en goederenvervoer zeer druk is) en zal de afstand 
tussen Antwerpen en Rotterdam gevoelig inkorten.  Ook wordt Antwerpen dan 
beter verbonden met Vlissingen.  Bovendien kan via de aansluiting van lijn 11 op 
het Nederlandse net de verwachte vervoerstijging volledig via het spoor 
afgewikkeld worden.   
 
Kostprijs en planning 
 

Aangezien het voor het Belgisch gedeelte van de aansluiting van lijn 11 op het 
bestaande Nederlandse spoorwegnet niet gaat om omvangrijke 
infrastructuurwerken (de bestaande lijn 11 eindigt immers nabij de Belgisch-
Nederlandse grens bij Zandvliet), worden de kosten geschat op minder dan 1 
miljard BEF. 
 
In de huidige investeringsplannen is dit project niet opgenomen. 

                                                 
23  spoorlijn Roosendaal-Bergen-Op-Zoom-Vlissingen 


