
  

  

Spoorstrategie Waasland 
 

 

geeft startschot voor  

klantgerichte herziening vervoersplan NMBS 

 

Open persvoorstelling te Sint-Niklaas, 8 december 2014 



1. /  Vervoersplan NMBS 2014 in deze regio 



Herziening NMBS-Vervoersplan in deze regio is nodig…. 
 

Van Antwerpen naar Gent : 

•  Het aantal treinen per uur blijft ongewijzigd  

•  De verbindingen worden tot  2’ à 5’ trager  

  

  

  



Herziening NMBS-Vervoersplan in deze regio is nodig…. 
 

Van Sint-Niklaas naar Mechelen: 

•  Blijft één trein per uur (spits : twee per uur) 

•  De verbindingen worden tot  2’ trager  

  

  

  



Herziening NMBS-Vervoersplan in deze regio is nodig…. 
 

Van Sint-Niklaas naar Dendermonde – Brussel : 

•  Blijft één trein per uur (enkel ma. – vrij.) 

•  De verbindingen worden tot  9’ trager  

  

  

  



Herziening NMBS-Vervoersplan in deze regio is nodig…. 

 

Van Sint-Niklaas naar Dendermonde : spits 2 treinen / uur  

•  Vrijwel zeker : spitsuur blijft vertragingsgevoelig,  

  

  

  



2.  Spoorstrategie Waasland mikt op 2020 



Situering Spoorstrategie Waasland 
 

•  Voor meer duurzame mobiliteit, personen en vracht 

•  Op 3 spoorlijnen, met 17 stations en stationsomgevingen 

•  In 14 steden en gemeenten, 3 provincies 



• Voorbereiding van fase 2 en 3 van NMBS-vervoersplan 

• Start gefaseerd planningsproces noodzaak   

• Vanaf NU dringend nood aan samenwerking  

Spoorstrategie Waasland mikt op 2020 



Visie Streefdoel Schaal Partners 

1. Stedelijke netwerken, 

geven zin aan stations en 

spoorlijnen 

Stations en lijnen 

ontwerpen in functie van 

vervoerpotentieel 

Bovenlokaal FOD, Gewesten, 

Provincies… 

2. Toegankelijkheid, voor 

een naadloze overstap. 

 

Stations ontwerpen op 

maat van de overstapper, 

altijd voetganger 

Lokaal Infrabel, NMBS. 

3. Multimodale overstap,  

hoofdrol van stations 

Stations uitrusten voor 

aansluitend vervoer met 

stalling, halten, voorrij… 

Lokaal Infrabel, NMBS, 

Gemeente. 

 

4. Aansluitend vervoer, 

noodzaak via lokale net 

 

Stationsomgevingen 

uitrusten met  

multimodale ontsluiting 

Bovenlokaal 

Lokaal 

Lokale ruimtelijke 

planning en 

wegbeheer… 

5. Nabijheid, als 

succesfactor van het station 

Stationsomgevingen 

verdichten met wonen en 

of attractie 

Bovenlokaal 

Lokaal 

Lokale ruimtelijke 

planning. 

6. Meer duurzaamheid 

 in mobiliteit 

Stations met substantieel 

meer klanten. 

Alle niveaus FOD, Gewesten, 

Provincies… 

Spoorstrategie Waasland met Visie -  Streefdoel … 



1. Voorstel van een eenvoudig en helder Netwerkschema 

  

•  Alle stations hebben minstens om het half uur een trein 

•  IC-treinen gemiddeld 80 km/h, IR-treinen 60 km/h 

•  Vooral rechtstreekse verbindingen naar de grote steden 

•  Of met onderling goede aansluitingen 



1. Voorstel van een eenvoudig en helder Netwerkschema 

  



2. Nieuwe regionale knooppunten 

  

•  Treinen om het half uur, kruisen elkaar om het kwartier 

•  In nieuwe regionale knooppunten 

•  Met goede aansluiting met streeknet De Lijn 

•  Alle dorpen in de regio winnen erbij  



2. Nieuwe regionale knooppunten 

  



3. Toegankelijkheid 

  

•  Universele toegankelijkheid, decennia oude eis 

•  Alle treinen en stations vlot toegankelijk 

•  Voor elkeen met beperkingen 

•  Gratis meenemen van de fiets, net als op de veerboot 



3. Toegankelijkheid 

  



4. Goed nabuurschap 

  

•  Lawaaihinder, barrièrewerking en zelfdoding 

•  Hiermee legt het spoor een grote hypotheek op buurten 

•  Afstemming met lokaal beleid is noodzaak 



4. Goed nabuurschap 

  



5. Het station centraal, in de kern en in het lokale net 

  

•  Steden en gemeenten streven ruimtelijke kwaliteit na 

•  Ze plaatsen hun station(s) centraal 

•  Met aantrekkelijk publiek domein, bouwkundig verdicht 

•  Met een veilige ontsluiting van het station 



5. Het station centraal, in de kern en in het lokale net 

  



6. Geef het station een wervende (her)bestemming 

  

•  Stations goed uitrusten om over te stappen 

•  Goede overstapvoorzieningen zoals fietspunt en parking 

•  Socio-economische ontwikkelingen 



6. Geef het station een wervende (her)bestemming 

  



7. Vrachtvervoer moet passen in het netwerkschema 

  

• Lijn Melsele – Sint-Niklaas – Lokeren – Gent, onderdeel 

   van Europese corridor, tot 160 vrachttreinen / dag ? 

• Investeren in beveiliging, sporen, wissels, overwegen, 

   geluidsschermen binnen goedgekeurd netwerkschema.   



7. Vrachtvervoer moet passen in het netwerkschema 

  



1. Oprichting Intergemeentelijke Begeleidings Commissie Spoorvervoer 

 

1. Oriënterend onderzoek, beleid, potentieel, marktverkenning 

 

2. Scenario ontwikkeling 

 

3. Operationele aftoetsing leidend tot een wensnet 

 

4. Herziening regionale en lokale beleidsplannen ruimte en mobiliteit 

 

5. Infrastructuur van het spoornet gefaseerd aanpassen 

 

6. Masterplannen stationsgebieden bijsturen of ontwikkelen 

 

7. Voorzieningen voor aansluitend vervoer gefaseerd aanpassen 

 

8. Ontsluitende netwerken binnen stopprincipe gefaseerd aanpassen 

 

9. Permanente monitoring en bijsturing 

 

  

3. Tien stappen in samenwerking 



Dank 


