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Al vijftig jaar rijden 

treinen onder Schelde

Dit voorjaar rijden de treinen een halve eeuw
onder de Schelde tussen Sint-Niklaas en Ant-
werpen. We blikken terug. En we zien vooral voor-
uit. De trein moet immers een grote rol spelen
in het klimaatdebat, zegt men. Maar in de sa-
menwerking voor spoorlijnen, stations, stations-
buurten is er 50 jaar vertraging.

Op 1 februari 1970 reed een diesellocomotief
met rijtuigen met nog houten banken onder de
Schelde tot het ‘nieuwe’ Antwerpen-Zuid. Vanaf
27 september 1970 reed de eerste elektrische
trein tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-Centraal.
Van 1970 tot 1973 was de lijn tussen Sint-Ni-
klaas en Sint-Niklaas-West - aan het huidige Wes-
terplein - onderbroken voor de bouw van het ruim
700 m lange spoorviaduct pal voor de woningen
aan de Spoorweglaan. Omgevingsplanning was
toen een nog onbekend begrip.

De treindienst tussen Gent-Sint-Pieters en Ant-
werpen-Centraal startte op 3 juni 1973, met
vooral stoptreinen. Talrijke halten werden geopend.
Vele zijn alweer gesloten, zoals Haasdonk en Ant-
werpen-Linkeroever. De verstedelijking nabij die sta-
tionnetjes kwam wel op gang, onder impuls van de
auto. Die kleine stations, maar ook (en vooral) de

grote, bepaalden niet het ruimtelijke beleid erom-
heen. 
In de 19e eeuw was dat anders. Intussen groeide
de spoorlijn Antwerpen – Gent wel uit tot een suc-
cesvolle intercitylijn. In de stedelijke stations
groeide het aantal instappers aanzienlijk. In de klein-
tjes, met uitzondering van Beveren, niet. Het goe-
derenvervoer, dat inmiddels ook een veel grotere
rol speelt, laten we hier even terzijde.

50 jaar gebrek aan visie, ambitie,
budget en samenwerking

Een beleidssamenwerking omtrent stations is na-
genoeg onbestaande, al ruim 50 jaar lang. De ver-
traging is alleen maar groter geworden in
verhouding tot de socio-economische groei in en
rond het Waasland. Na 1850 kon men de sta-
tionsbuurten wél ontwikkelen met mondaine,
nieuwe straten gericht op het station:

- In Sint-Niklaas werden de Kleine Laan, Sta-
tionsstraat, Mercatorstraat, Prins Albertstraat
en Leopold-II-laan ontworpen als ruime, rechte,
radiale assen, gericht op het station.

- Het stadshart van Lokeren groeide over de
Durme naar het station met vooral het Sta-
tionsplein en Stationsstraat. Daar zijn nu nog
opvallend veel monumentale gebouwen,
meestal beschermd als monument en stads-
gezicht.

- Antwerpen-Zuid werd een monumentaal sta-

Spoorkaartje,recto verso  van de eerste reizi-
ger die door de Kennedytunnel spoorde.

Fragment dienstregeling van 27 09 1970
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tion met radiale assen.

Die as-ontwikkeling is de vormgeving van de tijd-
stip- en afstandsgevoeligheid: dat is wat de reizi-
ger aanbelangt. Die ruimtelijke kwaliteit heeft men
100 jaar later verlaten door een respectloze
overlevering van straten en pleinen aan Koning
Auto. Waarom kan zo’n hedendaagse totaalaan-
pak niet meer? Het station en de stationsomge-
ving moeten worden heruitgevonden als kloppend
hart in een leefbare buurt. Anders halen we de
beoogde modal shift nooit: het terugschroeven
van het autogebruik naar maximaal de helft van
onze verplaatsingen. Tegelijk moet het gebruik
van alle andere vervoerswijzen kunnen groeien.
Om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook
om kwaliteit van de ruimte te realiseren. 

Het stationsbeleid had op volgende punten samen
moeten worden gevoerd:

1. Wervende treindienst, minstens om het half
uur, elke dag

2. Geen drempels tussen trein, perron en om-
geving of in de overstaptijd

3. Aansluitend vervoer te voet, met de fiets, bus
en tram e.a.

4. Nabijheid van woningen en activiteiten, met
het station centraal

5. Omgevingskwaliteit, respect voor bewoners,
activiteiten en milieu.

Binnen deze criteria is er meestal een grote ver-
traging ontstaan. En er is een gemis aan visie, am-
bitie, budget en samenwerking bij NMBS, Infrabel,
lokale en andere besturen en investeerders (zie de
zes voorbeelden op volgende pagina). 

Op heel de lijn, van Gent-Dampoort tot en met Ant-
werpen-Zuid, werd alleen in en rondom station Sint-
Niklaas een redelijk verregaand beleid gevoerd. Het
liep in Sint-Niklaas eerst grondig fout omstreeks
1970. Toen opende het nieuwe station met aan
voor- en achterzijde niets dan wegen. Men zette
het stationsgebouw neer buiten het snij- en eind-
punt van de vijf genoemde radialen. Amper 30 jaar
later werd dit concept grondig herschikt met
nieuwbouw rondom het stationsplein. Pas dan is
het plein aan de vier zijden volwaardig afgewerkt.
Een moedige ingreep, onder de zeer gedreven lei-

ding van toenmalige burgemeester Freddy Wil-
lockx, die hiermee vele actoren en financiers sa-
menbracht. De achterzijde blijft troosteloos.
Intussen werden het station en de perrons grondig
vernieuwd. De treindienst is nog steeds niet bij de
tijd, bv. richting Mechelen.

Alle overige stations met vertraging. Van
Gent-Dampoort tot en met Antwerpen-Zuid
moet dringend meer geïnvesteerd worden
om een trendbreuk te realiseren. ABLLO
vzw werkt al vele jaren aan die nieuwe cul-
tuur, waarin duurzaamheid voorrang krijgt.
En nu, naar vijftig jaar voorsprong.

Fred Van Remoortel, ABLLO vzw

Zie de dossiers en diareeksen op www.abllo.be : 

(1) Spoorstrategie Waasland 

(2) Maak van station Lokeren bruisend trefpunt
in de stad 

(3) Trein moet grote rol spelen in vervoerregio
Waasland

z i e  o o k  p  6

Bijna 50 jaar oude treinen, slecht toegankelijk
en vol met grafitti: zijn dit de moderne S-trei-
nen, waarmee NMBS je slim naar Antwerpen
wil (ver)leiden?
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Vi j f t i g  j aar  ver t rag ing  op  de  V laamse  hoo fdspoor l i j n  
door  gebrek  aan  v i s i e ,  amb i t i e ,  budget  en  samenwerk ing

Laag perron, defecte roltrap, onbruikbare
dienstlift. Gewestwegen overheersen met 18
verspreide bushalten. Knelpunt op drukker
wordend ringspoor

Gent-Dampoort 5 699

aantal instappers per werkdag 
in oktober 2018 (bron NMBS)

Station heropend in 1973 en in 2008, nu met
halfhoge perrons. Gewestweg is hier overheer-
send, geen busaansluitingen. Loboswijk op 3 km,
dus ligt het station 'in the middle of nowhere'

Beervelde 201

Lage perrons, moeilijke toegankelijkheid trei-
nen. Overweg met druk wegverkeer, vaak lan-
gere tijd gesloten. Aanleg derde spoor
bedreigt de buurt.

Sinaai 308

Al 50 jaar ligt dit station tussen drukke wegen
en smerige taluds. Kapotte roltrappen, geen
lift en nog bijna 50 jaar oude treinen. Vlot en
veilig overstappen niet verzekerd van of naar
bus en tram.

Antwerpen-Zuid 2 594
50 jaar geleden, overweg  vervangen door tun-
neltje 'verboden te fietsen’. Station heeft hier-
door geen centrumrol in de gemeente. Er is
evenmin een overstaprol met bus en tram.

Beveren 1 011

Lage perrons, defecte roltrappen, onbruikbare
dienstlift, steile trappen. Grote parkeerdruk,
met vooral aan de achterzijde pure 'tris-
tesse’..Stad kondigt al jaren masterplan aan.

Lokeren 5 302


