
Figuur 1: bestaande spoorlijnen met gewenste knooppunten

Spartacus met tram of bus: een wereld van verschil!
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Hasselt, 28 april 2021

“Ik wil dat er tegen 2026 hoogwaardig openbaar vervoer rijdt. Of dat een tram of een trambus
is, maakt me niet uit.” (Vlaams minister van mobiliteit, Lydia Peeters, 23 april 2021, Het
Belang van Limburg)

Om met de deur in huis te vallen: tram of bus, het maakt een wereld van verschil! Sedert
geruime tijd doet het idee de ronde om sneltramlijn (STL) 2 van het Spartacusplan tussen
Hasselt en Maasmechelen en STL3 tussen Hasselt en Noord-Limburg met trambussen te
exploiteren i.p.v. met sneltrams. Nu pleiten sommigen zelfs voor trambussen op lijn 1 tussen
Hasselt en Maastricht. In deze tekst wil ik duidelijk maken dat (tram)bussen en sneltrams niet
zomaar inwisselbaar zijn, als we de doelstellingen en randvoorwaarden, die aan het
Spartacusplan ten grondslag lagen, willen respecteren.
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1 Het originele concept

Het Spartacusplan, zoals het in het begin van de 21ste eeuw door De Lijn Limburg ontworpen is,
wil de kwaliteit van verplaatsingen met het openbaar vervoer (OV) binnen Limburg, binnen de
Euregio Maas-Rijn en naar de rest van het land significant verbeteren. Vertrekpunt is de
vaststelling dat enkel het centrum, het zuiden en het zuidwesten van de provincie een
spoorbediening kennen, een geïsoleerde lijn in het noorden niet te na gesproken (zie figuur 1).

Conform de principes van een geïntegreerd en hiërarchisch opgebouwd OV-net zoals dat sinds
de jaren 1980 in Zwitserland met Bahn 2000 uitgebouwd wordt, zijn gewenste knooppunten
gedefinieerd, waar reizigers snel en betrouwbaar van overal naar overal kunnen overstappen.
In het hele land (en inmiddels bijna overal in Europa) kruisen treinen mekaar op het volle uur
en het halfuur en bij hogere frequenties ook op het uur x.15 en het uur x.45 (= nulsymmetrie).
Het is dus de kunst om ervoor te zorgen dat die kruising in knooppunten plaatsvindt. Het ligt
voor de hand dat Hasselt de Limburgse hoofdknoop wordt op het uur x.00 en het uur x.30,
aangezien het de enige plaats in onze provincie is, waar spoorlijnen mekaar kruisen. Door
baanvakken met enkelspoor liggen ook de knopen op x.00 en x.30 in Neerpelt en Beringen
vast. Alle andere knooppunten op het Limburgse treinnet zijn daarvan een gevolg (zie figuur
1). 

Die principes stroken niet alleen met de filosofie van het decreet netmanagement, dat toen in
Vlaanderen bindend was, maar ook met het gelaagd systeem van de basisbereikbaarheid, dat
vandaag decretaal opgelegd is. Inmiddels organiseren ook andere landen hun OV op een
gelijkaardige manier, bv. de Deutschlandtakt in Duitsland of de Integraler Taktfahrplan in
Oostenrijk. Bovendien is het principe ingeschreven in het regeerakkoord van de regering De
Croo. Meer informatie over het knooppuntenmodel vindt u op www.integrato.be.

Doordat de NMBS vorige eeuw ten overvloede had duidelijk gemaakt, niet de minste interesse
te hebben in een reactivering van spoorlijnen vanuit Hasselt naar Neerpelt, de Maaskant en
Maastricht, moest een andere oplossing gezocht worden om die Limburgse regio’s ook een
goede OV-ontsluiting te bieden. Het knooppuntensysteem eist dat de afstand in tijd tussen
knooppunten, die samen een soort van honingraat vormen,  minder dan 15, 30, 45 of 60
minuten bedraagt. Enkel zo lukt het om in elk knooppunt vlotte overstappen van en naar een
lokaal netwerk (in beide richtingen tegelijk dus) te organiseren. Een OV-voertuig rijdt bijgevolg
niet zo snel als kan, maar wel zo snel als nodig is, om het volgende knooppunt tijdig te
bereiken. Al vlug werd duidelijk dat dat met bussen niet zou lukken, omdat ze te laat in
gewenste knooppunten zouden aankomen.

Geïnspireerd door succesvolle lightrailmodellen in o.a. Karlsruhe, Saarbrücken, Kassel, 
Chemnitz en Mulhouse en bij Randstadrail in Nederland werd een net van sneltramlijnen
ontwikkeld, die de gewenste knooppunten wel tijdig kunnen bereiken. Net zoals in voornoemde
Duitse steden bieden die sneltrams  een overstapvrije verbinding met de stadskernen en de
universiteitscampus in Diepenbeek, wat met treinen uiteraard onmogelijk is. In stedelijk gebied
rijden de voertuigen als een stadstram op zicht, met optimale doorstroming en dus liefst zo
veel mogelijk op eigen bedding. Buiten de agglomeraties rijden ze als een lichte trein aan 100
km/uur, beveiligd door seinen. Als gevolg van de optimale doorstroming valt perfect te
voorspellen, waar tegenliggende sneltrams mekaar zullen kruisen. Dat laat toe om tussen die
kruisingen en knooppunten op enkelspoor te rijden. Zo blijft het ruimtebeslag beperkt en is het
mogelijk om de oude spoorbeddingen van o.a. spoorlijn 20 tussen Beverst en Lanaken te
benutten.

Dat leidde tot drie sneltramlijnen met een nieuw knooppunt op x.00 en x.30 in Lanaken en op
x.15 en x.45 in Maasmechelen. De reistijd van Hasselt naar Maasmechelen neemt met een
kwartier af, naar Pelt en Maastricht zelfs met een halfuur. Dat komt neer op een halvering
tegenover de bestaande bustijden (zie figuur 2). Die versnelde reistijden komen ook de
gemeenten ten goede, die vanuit de verschillende knooppunten met een aansluitend lokaal net
bediend worden.
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Figuur 2: Spartacus-basisnetwerk met sneltramlijnen en knooppunten

Cruciale randvoorwaarden in het Spartacusplan zijn dus:

• de overstapvrije bediening van diverse stadskernen,
• de overstapvrije bediening van de universiteitscampus in Diepenbeek,
• de ligging van de knooppunten in relatie tot elkaar,
• de keuze voor een voertuig dat snel genoeg kan rijden om het volgende

knooppunt tijdig te bereiken.

De voordelen voor de (potentiële) OV-gebruikers zijn:

• significant kortere reistijden, zelfs bij overstap,
• betrouwbare en vlotte aansluitingen,
• een geïntegreerd OV-systeem waar trein, tram en bus mekaar naadloos

aanvullen,
• hogere frequenties.

2 De correlatie tussen voertuigkeuze, tracé en knooppunten

2.1 Sneltrams

De elektrische sneltrams zijn 2,65 m breed en 32 m lang. Ze halen een maximumsnelheid van
105 km/uur en rijden op normaalspoor (1435 mm). Ze kunnen voor drukke ritten gekoppeld
rijden.
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Figuur 3: Trambus van De Lijn op lijn 820 in Vilvoorde

STL1 en 2 volgen hetzelfde tracé tussen Hasselt station en de universiteitscampus in
Diepenbeek. Daar buigt STL1 (Hasselt - Maastricht) naar Diepenbeek centrum af. Ze rijdt
tussen Diepenbeek en Beverst op een extra enkelspoor parallel aan spoorlijn 34, om nadien
over de spoorwegzate van de voormalige spoorlijn 20 te rijden. Die zate is voor enkelspoor
uitgebouwd en verloopt gedeeltelijk op een talud en gedeeltelijk in een sleuf. Ter hoogte van
Gellik kruist ze over de oude en bewaarde spoorwegbrug het Albertkanaal. In Lanaken verlaat
de sneltram de oude spoorwegzate om het nieuwe OV-knooppunt te bedienen. Tussen Lanaken
en Maastricht rijdt de sneltram opnieuw grotendeels over de oude spoorwegzate.

Op de universiteitscampus buigt STL2 (Hasselt - Maasmechelen) naar Genk af. Behalve aan de
kruisingsplaatsen verloopt ze op eigen bedding in enkelspoor, tussen Genk en Maasmechelen
parallel aan de E314.

STL3 (Hasselt - Pelt - Lommel) was oorspronkelijk tussen Hasselt en Neerpelt gepland langs
het tracé van de voormalige spoorlijn 18. Na een frontwissel in Neerpelt zou ze verder rijden
naar Lommel. De recente keuze van de Werkvennootschap om het tracé door Houthalen
centrum te laten lopen, maakt het onmogelijk om het knooppunt Neerpelt binnen het halfuur
vanuit Hasselt te bereiken. De Werkvennootschap geeft ook te kennen, het opzet van het
Spartacusplan niet begrepen te hebben, als ze al een tracékeuze maakt zonder te weten
hoeveel haltes er zullen zijn. Het aantal haltes heeft uiteraard ook een impact op de reistijd.

De drie sneltramlijnen rijden op halfuurfrequentie en hebben een omlooptijd van 1,5 uur.
Tussen Hasselt en Genk rijden tussentrams met een omlooptijd van 1 uur. Zonder reserve heb
je 11 voertuigen nodig voor de volledige sneltramexploitatie.

2.2 Trambussen of snelbussen?

De zogenaamde trambus (figuur 3) is een dubbelgelede bus met een tramdesign. Behalve een
tramachtige indruk heeft die bus niks met een tram te maken. Het rijcomfort is veel beperkter

dan dat van een tram. Bedoeld is de
Exqui.City van busbouwer Van Hool.
Zoals de naam het zegt, is de
Exqui.City uitstekend geschikt als
vorm van Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV) in stedelijk en
voorstedelijk verkeer. Voor snelle
streeklijnen is de Exqui.City niet
geschikt. In Europa komen
dubbelgelede bussen enkel in
stadsnetten voor.

De trambus heeft een hybride
aandrijving. In dubbelgelede uitvoe-
ring bestaat nog geen elektrische
versie. De dubbelgelede bus - die nu
al in de Vlaamse Rand op lijn 820
gebruikt wordt - is 2,55 m breed en
ca. 24 m lang. De maximum-
snelheid bedraagt theoretisch 72
km/uur.

Volgens de quick scan, die studiebureau Tractebel in juni 2020 publiceerde, zou het
reistijdverschil tussen de sneltram en de trambus beperkt zijn: op STL1 zou de trambus ruim 6
minuten trager zijn, op STL2 ongeveer 4 minuten. Tractebel houdt wel een belangrijke slag om
de arm: “Een verder doorgedreven onderzoek naar de ontwikkelingen van bus technologie
gerelateerd aan snelheid en veiligheid dient gevoerd te worden. Ook het Europese kader voor
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Figuur 4: 15 m-bus bij de TEC in Wallonië (bron:
Zone01)

het vervoer van reizigers bij hogere snelheden dient nader in beeld te worden gebracht. Een
hogere snelheid heeft implicaties naar de dimensionering van wegvakken en vrije beddingen.”

In realiteit zal het reistijdverschil veel groter zijn, omdat men in de quick scan gemakshalve
impliceert dat de trambus bijna overal op vrije beddingen zal rijden. Alleen: die vrije
beddingen bestaan nog niet en ze zouden op veel plaatsen maar weinig nut hebben. Op de
N702 (2x2 rijstroken) mogen auto’s tussen Rooierheide (Diepenbeek) en het kruispunt met de
N76 120 km/uur rijden. Op de rest van de N702 en de N76 (ook 2x2 rijstroken) bedraagt de
maximum toegelaten snelheid 90 km/uur. Een vrije bedding voor de trambus zal daar weinig
meerwaarde bieden: de trage trambus zal continu door het gewone verkeer voorbijgestoken
worden. Idem voor de E314 tussen Genk en Maasmechelen: door het glooiende karakter van
het autosnelwegtracé is de kans zelfs groot dat een trambus de autosnelweg niet eens op mag,
omdat ze de verplichte minimumsnelheid van 70 km/uur op sommige stukken niet haalt.

Daarnaast gaat de Tractebelstudie ervan uit dat de trambussen exact hetzelfde tracé zouden
gebruiken als de sneltram. Vooral op STL1 is dat onmogelijk. Zoals al eerder gesteld is de
spoorwegzate van de voormalige spoorlijn 20 voorzien voor enkelspoor (ca. 4 meter breed).
Bussen zijn weliswaar 10 cm smaller dan trams, maar op spiegelhoogte zijn ze ca. 3,20 m
breed. Bij hogere snelheden ontwikkelt zich zeker bij dubbelgelede voertuigen slingergang,
waardoor ze in realiteit over meer dan 3,20 breedte moeten kunnen beschikken. Een vrije
busbaan, geschikt voor dubbelrichtingsverkeer en hoge snelheden zoals bv. op de Zuidtangent
(een netwerk van HOV-busbanen in de Stadsregio Amsterdam), vereist dus een breedte van
7,20 à 7,50 m. Als er, bv. op een talud, extra beveiliging nodig is met dubbele vangrails, komt
er aan weerszijden nog eens 0,75 m bij. Op een berm van 4 m breed kun je uiteraard geen
busbaan van 9 m aanleggen!

Als er al voor een bus zou moeten gekozen
worden, komt een 15 m-bus (figuur 4) in
theorie meer in aanmerking. Dat is een lange
bus op een dubbele achteras, die met
autocarzetels meer rijcomfort biedt dan de
trambus. Ze haalt ook hogere snelheden,
vergelijkbaar met die van de huidige
standaardbussen en gelede bussen van De Lijn.
Maar ook daar gelden dezelfde problemen als
bij de trambus qua route en ze blijven trager
dan de sneltram.

3 Reistijdvergelijking en gevolgen op knooppunten

Als men ervoor kiest, om de drie sneltramlijnen met bussen te exploiteren i.p.v. met
sneltrams, zal de reistijd zeer significant toenemen (zie figuur 5). De reistijd van de bussen is
berekend op routeplanner mappy.be voor een 3-assige touringcar op een weekdag om 9 uur ‘s
morgens. Op STL1 verdubbelt de reistijd tussen Hasselt en Lanaken nagenoeg van 28 minuten
naar 54 minuten. De knoop in Lanaken op x.00 en x.30 blijft wel behouden, maar alle
verplaatsingen uit die regio richting Hasselt en de rest van Vlaanderen zullen een halfuur
langer duren. Op STL2 gaat de tijdswinst van een dik kwartier verloren en rijdt de snelbus
even snel als lijn 45 vandaag. De knoop in Maasmechelen wordt daardoor onmogelijk.

Net zoals bij STL1 verdubbelt de reistijd op STL3: een rit van Hasselt naar Neerpelt zal 55
minuten duren i.p.v. 28. De knoop in Neerpelt op x.00 en x.30 blijft wel behouden, maar alle
verplaatsingen uit die regio richting Hasselt en de rest van Vlaanderen zullen een halfuur
langer duren.

Met snelbussen speelt Limburg de tijdswinst, die de sneltrams met het Spartacusplan kunnen
realiseren, compleet kwijt. Die tijdswinst is nochtans een cruciale succesfactor van het
Spartacusplan. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat mensen bereid zijn massaal voor
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Figuur 5: Spartacus-basisnetwerk met snelbussen en aangepaste knooppunten

het OV te kiezen als de verplaatsingstijd met trein, tram en/of bus maximaal 1,2 keer de
verplaatsingstijd met de auto bedraagt. Hoe lager de verplaatsingstijdfactor (Vf-waarde) is,
hoe gunstiger de kansen voor het OV zijn.

Uit figuur 6 blijkt dat de Vf-factor gunstig tot zeer gunstig is voor alle sneltramlijnen.
(Hetzelfde geldt uiteraard ook voor spoorlijnen). Voeg daar nog de zogenaamde railbonus1 aan
toe en het is duidelijk dat je met snelbussen nooit dezelfde modal shift, d.i. de verschuiving
van de auto naar het OV, zult kunnen realiseren als met sneltrams.

Voor STL1 stelt zich nog een extra probleem: snelbussen kunnen onmogelijk dezelfde route
volgen als sneltrams (zie blz. 5). Dat betekent dat een snelbus Hasselt - Maastricht via Genk-
Zuid moet omrijden als ze ook Munsterbilzen en Lanaken moet bedienen. Die reisweg zullen
reizigers tussen Hasselt en Maastricht niet als snel en “logisch” percipiëren. Lanaken en
Munsterbilzen dreigen dus de grote verliezers te worden. De kans is groot dat de huidige
bediening op twee assen moet blijven bestaan: een buslijn via Bilzen naar Maastricht en een
buslijn via Munsterbilzen en Lanaken.

1 Railbonus betekent dat burgers een tram als attractiever percipiëren, zelfs bij gelijke frequentie, snelheid
enz. dan een bus. Het rijcomfort van een tram is veel beter dan dat van een bus (op een tram kun je bv.
veel makkelijker lezen dan op een bus), optrekken en afremmen verloopt zachter en tijdens het rijden
schokt het voertuig minder. Trams zijn stiller dan bussen. En tot slot: burgers vertrouwen er door de
robuuste lijninfrastructuur op dat de route van een tram niet snel wijzigt, terwijl een bus morgen langs
een heel andere weg kan rijden. Dat alles leidt tot een hoger aantal gebruikers voor een tramlijn dan voor
een buslijn.
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Figuur 6: reistijdvergelijking met Vf-factor

Figuur 7: aantal voertuigen sneltram vs. snelbus

4 Is een snelbus goedkoper dan een sneltram?

Op het eerste gezicht is een snelbus goedkoper dan een sneltram. Je hoeft geen tramsporen te
leggen en bovenleiding te installeren. Bij manier van spreken kan een bus morgen beginnen
rijden. Op lange termijn is een sneltram echter gunstiger:

• je hebt maar de helft voertuigen en dus chauffeurs nodig (zie figuur 7);
• een sneltram heeft een levensduur van minstens 40 jaar, een snelbus moet je na 10 à 12

jaar vervangen;
• sneltrams kun je tot langere eenheden koppelen: twee gekoppelde sneltrams zijn 64

meter lang; bussen kun je niet koppelen, dus voor eenzelfde lengte moet je vier 15 m-
bussen laten rijden; dat kan op langere
termijn een groot probleem vormen voor de
bediening van de universiteitscampus;

• de maatschappelijke baten van een sneltram
zijn veel groter omdat er veel meer reizigers
gebruik van zullen maken.

Als het aantal aangeboden zitplaatsen tussen
sneltram en snelbus hetzelfde moet zijn, heb je
nog veel meer bussen en chauffeurs nodig. De
exploitatie met snelbussen is dus duurder dan die
van de sneltram en levert minder reizigers op.

5 Besluit

Uit het voorgaande blijkt dat nagenoeg alle voordelen van het Spartacusplan verloren gaan, als
voor een exploitatie met snelbussen i.p.v. sneltrams gekozen wordt. Een keuze voor
trambussen zou dramatisch zijn.

Uitsmijter

Moeten de sneltrams of snelbussen hun eindpunt in Hasselt voor of onder het station
hebben?

Antwoord: Vanzelfsprekend! In een knooppunt moeten de loopafstanden voor de reizigers zo
kort mogelijk zijn. 
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