VISIE VOOR EEN BETER
OPENBAARVERVOERSYSTEEM
IN BELGIË
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DE ROEP
OM OPENBAAR
VERVOER
Iedereen weet het : het verkeer in ons
land loopt steeds vaker vast. Brussel en
Antwerpen staan in de wereldtop van
steden met structurele files. Het tijdverlies
van auto’s en vrachtwagens veroorzaakt
zware extra kosten voor de economie.
Steeds vaker pleiten VBO, Voka, Beci en
andere socio-economische actoren voor een
efficiënte en gecoördineerde organisatie
van het openbaar vervoer. En toch blijven
de files aangroeien.

Regeringen, steden en gemeenten schrijven
mobiliteitsplannen waarin ze de individuele
auto stilaan plaats willen laten maken voor
andere vervoersvormen. Prima. De goede
intenties zijn er en ze zijn oprecht. Maar de
resultaten blijven uit. Het volstaat immers
niet om plannen te maken, je moet ze ook
uitvoeren.
Burgers beseffen zelf – zeker vanuit
klimaatoogpunt – dat ze voor sommige
verplaatsingen beter de fiets en/of het
openbaar vervoer gebruiken. Ze willen
hun gedrag veranderen en proberen het
openbaar vervoer uit. Dat lukt soms, maar
te veel mensen haken weer af omdat de
vervoerskwaliteit niet goed genoeg is.
De politieke en maatschappelijke consensus
groeit dat het stelsel van salariswagens
grondig fout zit. Elke mobiliteitsexpert,
van groene jongen tot OESO-denktank,
wil het hervormen. Maar formules als een
mobiliteitsbudget zullen maar aanslaan
als het alternatief aantrekkelijk, efficiënt en
comfortabel is.
En niet te vergeten : veel mensen hébben
geen auto. Eén op zes mensen leeft onder
de armoedegrens. Ze hebben geen keuze.
Tieners mogen nog niet met de auto rijden.
Senioren soms niet meer. Ook zij hebben
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geen keuze. Anderzijds vinden meer en
meer jongeren het niet nodig om op hun
achttiende een rijbewijs te halen. Die auto
hoeft voor hen niet per se. In stedelijke
omgevingen kiezen steeds meer mensen
ervoor om zich zonder eigen wagen te
verplaatsen. Een groeiend deel van de
bevolking is dus – soms uit vrije keuze,
maar vaak ook gedwongen – aangewezen
op trein, metro, tram, bus, deelauto’s, taxi’s,
(deel)fietsen en stappen.
Meer en beter openbaar vervoer is gewoon
nodig. Voor de economie, voor het klimaat,
voor onze gezondheid en voor de sociale
cohesie van onze maatschappij.

“

Meer en beter
openbaar vervoer
is gewoon nodig.
Voor de economie,
voor het klimaat,
voor onze
gezondheid.

„
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ONS OPENBAAR
VERVOER IS NIET
GOED GENOEG
In België zorgen trein en bus voor bijna
20 % van alle ‘persoonskilometers’. De auto
neemt 80 % voor zijn rekening.1
Wat houdt mensen tegen om voor het
gemak en het comfort van openbaar vervoer
te kiezen ? Je hoeft immers zelf niet te
rijden en je kan onderweg lezen, praten,
slapen of werken. Is onbekend onbemind ?
Of zijn er toch teveel tekortkomingen ? Op
grote verbindingen loopt het doorgaans
vlot, maar een complexer traject afleggen
is vaak omslachtig, tijdrovend of riskant.
Niemand reist uitsluitend van één station
naar een ander. Bijna elke verplaatsing is
multimodaal : een stuk te voet, een stuk tram
of bus, een stuk trein, een stuk fiets, enz. Als
dat niet naadloos op elkaar aansluit, wordt
het een calvarietocht en haken mensen af.
Openbaar vervoer zal pas aantrekkelijk
worden als je op een comfortabele manier
en met een aanvaardbare reistijd vlot van
gelijk waar naar gelijk waar kan reizen.
En dat met een geïntegreerd tarief. Is dat
mogelijk ? Natuurlijk, maar dan moet je
het slim aanpakken.
Precies daar wringt in ons land het schoentje.
Zowel beleidsmatig als in de dagelijkse
uitbating functioneert ons openbaar
1 Bron: Kerncijfers van de mobiliteit 2018. www.mobilit.belgium.be
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vervoer vandaag hopeloos versnipperd.
De vervoersmaatschappijen NMBS, De
Lijn, MIVB en TEC werken vaak naast
mekaar en denken te weinig klantgericht.
Nog steeds moet je bijna altijd bij elke
vervoersmaatschappij een apart ticket
kopen. Onduidelijke informatie over je
reis, ontbrekende aanduidingen in stations
en een gebrek aan onthaal, service en
correct advies blijven bronnen van ergernis.
De stiptheid van onze treinen en de
doorstroming van trams en bussen laten te
wensen over. Op papier lijkt dat misschien
niet erg, in de praktijk is de reiziger de klos.
Gemiste aansluitingen zijn de afknapper :
de bus rijdt voor je neus weg of je mist de
volgende trein die je zeker moést halen.
Omdat een veralgemeende halfuurdienst

“

nog steeds een vrome wens is, kom je dus pas
een uur later op je bestemming aan. Zoiets wil
niemand. Wie het vaker meemaakt, sukkelt
maar weer de file in of blijft gewoon thuis.
Waarom kan in Oostenrijk, Duitsland en
zeker Zwitserland wel wat bij ons maar niet
wil lukken ? Over openbaar vervoer bestaat
daar een breed gedragen visie en een plan
op lange termijn, en dat wordt consequent
en stapsgewijs in praktijk gebracht. Ook
in die landen wordt het openbaar vervoer
op verschillende beleidsniveaus (federaal,
gewestelijk, provinciaal, kantonaal…)
georganiseerd. Maar men heeft er een
gezaghebbende regisseur, die zorgt dat
alle neuzen in dezelfde richting staan en
dat alle betrokkenen samenwerken.

Maar men heeft er een
gezaghebbende regisseur,
die zorgt dat alle neuzen in dezelfde
richting staan en dat alle betrokkenen
samenwerken.

„
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ONS OPENBAAR
VERVOER COMPLEET
HERDENKEN
We zijn ervan overtuigd dat het openbaar
vervoer op een totaal andere leest kan
geschoeid worden : alles draait om de
reiziger. Die wil zijn reis als een vlot aan elkaar
geschakelde keten ervaren, waarbij hij
amper merkt dat hij van één vervoermiddel
op een ander overstapt. De informatie is
helder en eenvoudig, de wachttijden zijn
kort en natuurlijk rijdt alles stipt. Kortom,
het openbaar vervoer is één geïntegreerd
systeem, waarin trein-, tram- en buslijnen
volledig op elkaar afgestemd zijn.

Is dat een utopie ? Helemaal niet. We hebben
een toekomstbeeld uitgetekend over hoe het
treinverkeer er in ons land zou kunnen uitzien.
De trein vormt immers de ruggengraat van het
hele openbaarvervoersysteem. Dankzij een
robuust spoornet is de aansluiting met het
stads- en streekvervoer gegarandeerd en is
ook daar een noodzakelijke kwaliteitssprong
mogelijk. Die ommekeer kan niet van vandaag
op morgen in één klap gebeuren. Maar
tegen pakweg 2035 moet die grootscheepse
omschakeling stap voor stap wel haalbaar zijn.
Dit is niet zomaar een wild plan van een paar
wereldvreemde idealisten. Onze inspiratie
komt uit Zwitserland, waar die aanpak
met Bahn 2000 dertig jaar geleden in de
steigers gezet werd. Sindsdien hebben de
Zwitsers hun langetermijnvisie stap voor
stap omgezet, van de grootste stations
tot het kleinste dorp, van de IC-trein tot
de Postauto. Hun visie luidt “één net, één
dienstregeling, één tarief” en dat werkt met
250 verschillende vervoerbedrijven en 27
bestellende instanties. Vandaag geldt het
Zwitserse openbaar vervoer als een model in
Europa 2. Andere landen nemen die aanpak
stilaan over. 3
2 De Zwitsers vinden zelf dat ze nog beter kunnen. Daarvoor kijken ze naar
Japan, waar het treinverkeer nagenoeg perfect verloopt.
3 Oostenrijk heeft dit verregaand toegepast, Nederland gedeeltelijk. Enkele
Duitse deelstaten hebben er goede ervaringen mee en onlangs besliste de
bondsregering om die aanpak in heel het land uit te rollen onder de noemer
Deutschland-Takt.

Uitgangspunt is dat je vertrekt van een
gewenste toekomstige dienstregeling.
Die organiseer je rond goed gekozen
knooppunten. Daarover bestaat tussen alle
actoren een stevige consensus, die vele
jaren standhoudt. Stap voor stap realiseer je
dan die gewenste dienstregeling : je bouwt
het spoornet waar nodig uit, je past stations
en perrons aan, je stemt tussenhaltes en
rittijden op de knooppunten af, je organiseert
perfecte aansluitingen, enzovoort. Maar
op ieder moment in dat proces en op elk
niveau hou je het vastgelegde einddoel
voor ogen.

Klinkt goed ?
Ja, dat vindt iedereen. Maar je bouwt in
ons land geen splinternieuw spoorsysteem
uit op een wit blad. Er ligt een spoornet en
daarvan moet je vertrekken. Daarom hoor je
vaak : “Heel mooi wat die Zwitsers doen, maar
in België kan dat niet, bij ons is het anders.”
Onze ambitie bij de start van onze denktank in 2015 was om heel concreet aan te
tonen dat de Zwitserse aanpak perfect kan
werken op het Belgische spoornet. Die
ambitie hebben we vervuld. We weten dat
het kan en dat willen we nu tonen.
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PROJECT INTEGRATO :
WIE ZIJN WE ?
Onze projectgroep bestaat uit meerdere
burgerexperten met een hart voor openbaar
vervoer en het hoofd boordevol knowhow
en ervaring rond openbaar vervoer en
mobiliteit. We zijn afkomstig uit Vlaanderen,
Brussel en Wallonië, mannen en vrouwen,
jong en oud.
We hebben zo gedetailleerd mogelijk een
ontwerp van dienstregeling voor 2035
uitgewerkt. We leggen ons project INTEGRATO
ter discussie voor. Iedereen kan en mag
er zijn zeg over hebben. Het resultaat van

ons werk, het INTEGRATO-plan, is niet te
nemen of te laten. Het kan bijgeschaafd
en verbeterd worden. We reiken de hand
aan ambitieuze politici die zich – over de
partijgrenzen heen – willen engageren
om een beter openbaarvervoersysteem
in ons land op poten te zetten. We willen
werkgevers en werknemers inspireren
die al zo lang vragen om het fileprobleem
aan te pakken. We willen een oplossing
voorstellen die iedereen toelaat om met het
openbaar vervoer vlot ontmoetingsplaatsen
en vrijetijdsbestemmingen te bereiken.
Het INTEGRATO-plan voor een toekomstige
organisatie van het spoorverkeer wordt de
sleutel om een geïntegreerd openbaarvervoersysteem uit te bouwen. Dat zal zó
aantrekkelijk zijn dat het aantal gebruikers
tegen 2035 makkelijk kan verdubbelen.
Dan pas kunnen we spreken over een echte
modal shift en een structurele oplossing
voor onze mobiliteitsknoop.
Zal het geld kosten ?
Ja, maar niet zo gek veel meer dan wat we
voor het ondermaatse openbaar vervoer
vandaag al betalen. En bedenk wat het
de maatschappij zou kosten als we dat
openbaar vervoer niét verbeteren ! Ons plan
is een zinvolle en duurzame economische
investering in vlot verkeer, leefbare steden
en gezonde lucht.

ONS STREEFDOEL :
DE TREINDIENST ANNO 2035

IC 2

L3

Als je trein om 10.32 uur vertrekt, vertrekken de volgende treinen om 11.32 uur, 12.32 uur enz.
Dat laat de reiziger toe om zijn verplaatsing veel makkelijker te plannen. IEW 2019 - Bron: NMBS

Technisch geformuleerd willen we dit : een
gecadanceerde en symmetrische dienstregeling met georganiseerde aansluitingen
in goedgekozen knooppunten.
Klinkt ingewikkeld ? Misschien, maar het is niet
zo moeilijk. Een aantal basisvoorwaarden zijn
in ons land eigenlijk vandaag al gerealiseerd.
We maken stap voor stap duidelijk hoe we
het treinverkeer anders en beter kunnen
organiseren rond het knooppuntdenken.
Stap 1 :
treinen rijden gecadanceerd
Als de trein van Herentals naar Lier vertrekt
om 7.16 uur, zal hij ook vertrekken om 8.16

uur, om 9.16 uur, om 10.16 uur en zo de
hele dag door. Elk uur op dezelfde minuut.
Vaste klanten kunnen die cadans makkelijk
onthouden. En iedere reiziger kan zijn reis
eenvoudig plannen.
In België bestaat de gecadanceerde dienstregeling al sinds 1984.
Stap 2 :
minstens twee treinen per uur
Openbaar vervoer is maar aantrekkelijk als
reizigers zich voldoende frequent kunnen
verplaatsen. Daarom kiezen we, net zoals
in bv. Nederland, voor een veralgemeende

P9

P 10

halfuurdienst. Natuurlijk zijn er drukke verbindingen waar vier of zes of acht treinen
per uur zullen rijden. Heel af en toe kan
op afgelegen en weinig gebruikte perifere
verbindingen een uitzondering overwogen
worden en slechts één trein per uur rijden.
Maar als algemene regel geldt : minstens
twee treinen per uur, overal.
Belangrijk is opnieuw de vaste cadans. Niet
alleen moeten de treinen elk uur op dezelfde
minuut vertrekken. Het is ook nodig dat ze zoveel mogelijk met precies een half uur interval
vertrekken. Terug naar ons voorbeeld. De trein
van Herentals naar Lier zal dan vertrekken om
7.16 uur, om 7.46 uur, om 8.16 uur, om 8.46
uur, om 9.16 uur, om 9.46 uur en zo verder.

VERTREK
u18

STATION A

Op een aantal hoofdassen is er vandaag al een
halfuurfrequentie. Maar niet overal en vaak rijden de trein niet netjes om het half uur.
Stap 3 :
treinen rijden volgens nulsymmetrie
Beeld je in dat je de wijzerplaat van een
uurwerk verticaal in twee deelt, en dat
de linkerhelft het spiegelbeeld is van de
rechterhelft. Symmetrie betekent dan dat de
trein die in tegenovergestelde richting rijdt, in
een station aankomt op de “spiegelminuut”
van de vertrekkende trein. Anders gezegd :
in elk station is de optelsom van de
vertrekminuut van de trein naar station X en
de aankomstminuut van de trein uit station X

AANKOMST
u27

VERTREK
u34

STATION B

STATION B

AANKOMST
u55

STATION C

AANSLUITING 7’

AANKOMST
u42

STATION A

VERTREK
u33

AANKOMST
u26

STATION B

STATION B

AANKOMST + VERTREK = 60’

Symmetrische dienstregeling © NMBS / 2019

VERTREK
u05

STATION C
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Gelijktijdige aankomst van treinen in Zürich HB (Zwitserland) net voor het halfuur (i.c. 15.30 uur).

altijd 60, behalve als beide treinen perfect op
het volle uur vertrekken resp. aankomen. Dan
is de som 0. Daarom noemen specialisten dat
de nulsymmetrie.
Voorbeeld voor station Herentals: als de
trein naar Lier er om x.16 vertrekt, komt de
trein uit Lier om x.44 aan. Een halfuur later
vertrekt de trein naar Lier om x.46 en komt
de trein uit Lier om x.14 aan.
Nulsymmetrie heeft belangrijke voordelen.
Op het hele net kruisen treinen mekaar
pal op het volle uur (0+0=0) en het half
uur (30+30=60) Bij de gewenste halfuurfrequentie kruisen ze mekaar ook nog op
kwart over het uur en kwart voor het uur
(15+45=60 en 45+15=60).
Bij een symmetrische treindienst zal iemand
die onderweg moet overstappen in beide

richtingen dezelfde overstaptijd hebben.
Voorbeeld: in Zottegem komt de trein uit Geraardsbergen aan om x.56 uur en vertrekt de
trein naar Brussel om x.01 uur. Volgens de
symmetrie zal de trein uit Brussel om x.59
uur aankomen en de trein naar Geraardsbergen om x.04 uur vertrekken. In beide richtingen bedraagt de overstaptijd 5 minuten.
Zo krijg je dezelfde kwaliteit in beide richtingen. Voor de reizigers is dat heel makkelijk om te onthouden.
Ook dit principe is in België al van toepassing.
Stap 4 :
treinen staan op de symmetrieknopen
bij voorkeur in het station
Doordat treinen mekaar als gevolg van de
nulsymmetrie minstens om x.00 en x.30
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kruisen en vaak ook om x.15 en x.45, hebben we er alle voordeel bij dat die kruising
niet in volle baan gebeurt, maar wel in een
station. Daar moet je knooppunten maken
met vlotte aansluitingen van en naar alle
richtingen. Als ook bussen en trams rond de
symmetrieknopen x.00, x.15, x.30 en x.45
aan het station komen, krijg je knooppunten
waar aansluitingen naar zoveel mogelijk
bestemmingen samenvallen. Dat noemen

we een volle knoop.
Voorbeeld : de trein van Herentals naar
Lier vervoert niet alleen mensen die van
Herentals naar Lier reizen. Er rijden ook
mensen mee die van Mol naar Antwerpen
reizen. Of van Turnhout naar Brussel. Of
van Olen naar Mechelen. Al die mensen
zijn aangewezen op goede aansluitingen
tussen verschillende treinen.

AANSLUITINGSKNOOP

AANSLUITINGSKNOOP
0’ - 30’
0’ - 30’
STATION

STATION

VOOR DE OVERSTAP

VOOR DE OVERSTAP

IC

IC

L

L

L

L

Taxi,
etc.

TAXI

Taxi,
etc.

TAXI

L

IC

IC

L

Taxi,
etc.

L

Bus

NA DE OVERSTAP

NA DE OVERSTAP
IC

IC

L

0’ - 30’
KNOOP 0’ -KNOOP
30’

L
IC

IC

IC

Bus

Bus

TIJDENS
DE OVERSTAP
TIJDENS
DE OVERSTAP

IC

Taxi,
etc.
Bus

L

IC

L

L

Taxi,
etc.
Bus

NB : zelfde principe
NB : zelfde principe
voor de knoop
voor de knoop
15’ - 45’

15’ - 45’

IC

TAXI

Taxi,
etc.

TAXI

Bus

Aansluitingsschema in een IC-station.
Nicaise 2019 - Bron : NMBS
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Evolutie en uitbouw van het knooppuntennetwerk in Zwitserland.
© Wikiwand

Stap 5 :
openbaar vervoer organiseren rond goed
gekozen knooppunten
De kunst is nu om weldoordacht te kiezen
in welke stations we die volle knopen
moeten organiseren. Daarbij zijn de rittijden
doorslaggevend. Als in de ene volle knoop
alle treinen kort na x.00, x.15, x.30 of x.45
vertrekken en ze in een volgende volle knoop
allemaal kort vóór x.00, x.15, x.30 of x.45
moeten aankomen, dan moet de maximale
rittijd tussen twee knopen altijd ongeveer
13 of 28 of 43 of 58 minuten bedragen. Dat
betekent dat treinen (maar ook soms trams
en bussen) niet zo snel moeten rijden als
kan, maar wel zo snel als moet.

Vanzelfsprekend vertrekken we niet van
een wit blad, maar wel van het bestaande
spoornet met bestaande stations die liggen
waar ze liggen. Het is dus niet op voorhand
een uitgemaakte zaak dat alle puzzelstukjes
mooi in mekaar passen.
Wij hebben de uitdaging aangenomen en in
de voorbije maanden de oefening gemaakt
om voor het hele land met reële afstanden en
rittijden een gedetailleerd en verifieerbaar
systeem van volle knopen te simuleren. En
de conclusie luidt onbetwistbaar : het lukt,
ook in België !

In deze brochure kunnen we niet alle
technische details uitvoerig uiteenzetten.
We geven enkel de grote krachtlijnen en
De infrastructuur staat dus in functie van de een paar voorbeelden mee. Je zal zien dat
gewenste treindienst. En niet omgekeerd, een doordachte dienstregeling voor treinen
zoals in ons land nog vaak het geval is.
een uitstekende basis zal vormen waarop
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we een geweldig performant toekomstig
openbaarvervoersysteem kunnen uitbouwen.
We hebben ons toekomstbeeld vrij precies
uitgetekend. We weten dat het er niet in 1-23 zal staan. Maar als we een brede consensus
over dat toekomstbeeld kunnen bereiken en
er systematisch stap voor stap naartoe werken,
hebben we tegen 2035 een superieur

openbaar vervoer dat minstens twee keer
zoveel mensen vervoert als vandaag. We zijn
ervan overtuigd dat je dat kan waarmaken
met nagenoeg dezelfde budgetten die de
diverse overheden vandaag besteden aan
versnipperd, weinig efficiënt en ondermaats
openbaar vervoer. Middelmatig openbaar
vervoer kost immers ook veel geld.

TIEN
WERVEN

“

Wat hebben we nodig
om onze nagestreefde
treindienst te realiseren ?

„

WE ZIEN TIEN WERVEN, DIE WE HIERNA EEN VOOR EEN KORT TOELICHTEN :

1

De juiste essentiële
knopen kiezen

2

Duidelijke serviceniveaus
aanbieden

3

Rittijden
aanpassen

4

Doorgaande
treinen selecteren

5

Stations goed
organiseren

6

Noodzakelijke
infrastructuurwerken
bestuderen en uitvoeren

7

Moderne en aangepaste
treinstellen inzetten

8

De stiptheid van de
treindienst waarborgen

9

Alle andere vervoermiddelen
slim aantakken op
de treindienst en een
geïntegreerd tarief invoeren

10

De regie toevertrouwen aan een
competente vervoersautoriteit
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WERF 1 :
DE JUISTE ESSENTIËLE
KNOPEN KIEZEN
Zwitserland heeft zijn systeem georganiseerd rond essentiële knopen in de grote
stations. Dat is een goede keuze, omdat
hun geografie zo in elkaar zit. Zwitserland
heeft niet één supergrote centrale stad,
maar een aantal middelgrote steden die
ver uit elkaar liggen : Zürich, Basel, Bern,
Lausanne, Luzern, Genève, enz.
Het Belgische spoornet is in een ster rond
Brussel gebouwd. Daarom kiezen we voor
een ander uitgangspunt. We leggen prioritair
de knooppunten vast van de rand naar het
centrum. Hoe minder overstapmogelijkheden
en hoe lager de frequentie, hoe belangrijker
het is om aansluitingen optimaal te verzekeren.
We streven er niet prioritair naar om in de
allergrootste stations volle knopen op x.00/x.30
of x.15/x.45 te realiseren : daar bestaan veel
aansluitingsmogelijkheden met frequente
treinen in alle richtingen. Stations als BrusselZuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, GentSint-Pieters, Antwerpen-Berchem, Leuven en
Mechelen, Ottignies, Braine-le-Comte… zijn
veralgemeende knopen, waar aansluitingen
de klok rond mogelijk zijn.
Vertrekkend van de topologie van het spoornet
en een complete set van rittijden tussen
stations, stellen we voor om van volgende
stations essentiële knopen te maken :
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antwerpen

Brugge

gent

hasselt
leuven
Kortrijk

ottignies

tournai

liege
namur
mons
charleroi

arlon

00/30

15/45

00 / 15 / 30 / 45

ESSENTIËLE KNOOP
VERALGEMEENDE KNOOP

Het is belangrijk om te begrijpen dat dit
een zuiver functionele keuze is. Politici
moeten afleren om hieraan prestigekwesties
of rangordes te verbinden. Het gaat er
helemaal niet om te beslissen welke stad
de belangrijkste is. Het gaat ook niet om :
“mijn stad verdient het om een knoop te

© 18.09.2019

zijn ”. Knopen worden gekozen als de rittijd
naar omliggende knopen precies toelaat
om perfecte aansluitingen te organiseren op
x.00/x.30 en/of x.15/x.45. Alleen zo kunnen
mensen zonder probleem van en naar overal
reizen. De efficiëntie van het systeem ten bate
van zoveel mogelijk reizigers staat voorop!
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INTEGRATO
AANSLUITINGSKNOPEN

antwerpen

Brugge

gent

Kortrijk

tournai

mons

charlero

00/30
ESSENTIËLE KNOOP
AFGELEIDE KNOOP
VERALGEMEENDE KNOOP
GEORGANISEERDE
AANSLUITINGEN

15/45

00 / 15 / 30 / 45
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hasselt
leuven

ottignies
liege
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oi
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WERF 2 :
DUIDELIJKE
SERVICENIVEAUS
AANBIEDEN
Om het openbaar vervoer helder en
overzichtelijk te maken pleiten we voor een
duidelijk onderscheid tussen verschillende
kwaliteitsniveaus in het treinaanbod, zodat de
klant weet welke service hij mag verwachten
als hij op een bepaalde trein stapt.
We zien vier soorten treinen: IC-treinen, REtreinen, S-treinen, en L-treinen.
IC-treinen zijn Intercity-treinen. Ze zorgen
voor snelle verbinding tussen grote steden,
met haltes om de 30 à 60 km, minstens om
het halfuur.
RE-treinen zijn regionale treinen die kleinere
steden ieder halfuur voldoende snel met
elkaar verbinden. Ze stoppen om de 20 à 40
km en sluiten in de knopen perfect aan op de
L-/S-treinen.
S-treinen zijn stoptreinen in grootstedelijke
zones, die minstens om het kwartier rijden,
snel optrekken en veel haltes hebben (om
de 1 à 5 km). Ze zorgen er samen met
de metro (in Brussel) en met trams (in
Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi) voor
dat het hele stadsgebied goed bediend
wordt met spoorgebonden vervoer.

L-treinen zijn lokale stoptreinen in landelijke
gebieden. Ze ontsluiten kleinere gemeentes
en bieden uitstekende verbindingen met ICen RE-treinen in de nabijgelegen knopen.
Een halfuurdienst is de regel, uitzonderlijk is
een uurdienst mogelijk.

WERF 3 :
RITTIJDEN
AANPASSEN
We gaven het eerder al aan: om volle knopen
te realiseren, moeten rittijden tussen knopen
altijd net iets kleiner zijn dan 15, 30, 45 of 60
minuten.
We hebben een grondige oefening gemaakt
om te kijken of dit op het Belgische spoornet
mogelijk is. De conclusie is onbetwistbaar : JA.
Maar op sommige trajecten zullen bovenop
de door Infrabel al geprogrammeerde werken
aanpassingen nodig zijn om de gewenste
toekomstige dienstregeling waar te maken.
Die kunnen heel divers van aard zijn, om het
gewenste doel te bereiken.

“

De conclusie is
onbetwistbaar :
Ja, het kan !

Als de rittijd ergens net iets te lang
uitvalt, kunnen verschillende oplossingen
onderzocht worden. In het ene geval kan je
één of twee tussenhaltes schrappen. Op een
andere plaats kan je sneller treinmaterieel
inzetten. Of misschien moet een spoorlijn
gemoderniseerd worden om sneller te
kunnen rijden.

„

Omgekeerd, als de rittijd korter is en nog
wat speling toelaat, kan overwogen worden
om – waar het zinvol is – een bijkomende
halte in te richten.
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WERF 4 :
DOORGAANDE
TREINEN SELECTEREN
Pas als alle essentiële knopen vastliggen,
kun je beslissen welke eindjes je aan
mekaar vastmaakt. Dat is in ieder geval
zo op relaties waar je veel doorgaande
reizigers hebt. Uiteraard bied je reizigers op
zware assen een rechtstreekse verbinding
en verplicht je hen niet om over te stappen.
IC-treinen zullen altijd langere verbindingen
verzekeren, maar ook de meeste REtreinen en sommige S- en L-treinen zullen
meerdere knopen bedienen. We vermijden
ellenlange verbindingen van de ene
uithoek van het land naar de andere, als ze
niet aan een vervoersvraag beantwoorden.
Die zijn immers extra gevoelig voor
vertragingen.
Er zijn heel wat keuze-opties om trajecten
aan elkaar te koppelen. Van wezenlijk
belang zijn de juiste keuze van de knopen
en de dwingende rittijden tussen knopen.

WERF 5 :
STATIONS GOED
ORGANISEREN
In alle stations moeten de perrons op
standaardhoogte gebracht worden, zodat
iedereen zonder hoogteverschil makkelijk kan
in- en uitstappen. Dat is niet alleen belangrijk
voor mensen, die door omstandigheden
(bagage, fiets, kinderwagen, enz.) of
structureel (senioren, mensen met een
beperking, enz.) minder mobiel zijn. Het
bevordert ook een vlot en stipt treinverkeer.
Belangrijker nog is dat elk knooppuntstation
genoeg en voldoende lange perronsporen
heeft, om alle treinen tegelijk in de
knooppunttijd te ontvangen. Bij voorkeur
staan treinen met veel onderlinge
overstappers aan weerszijden van hetzelfde
perron. In sommige gevallen kunnen
twee kortere treinen aan hetzelfde perron

staan om overstappen makkelijk te maken
(in andere landen, zoals Nederland en
Zwitserland, wordt dit courant toegepast).
De looproutes naar de andere perrons en
naar de tram- en bushaltes buiten het station
moeten op de beste manier uitgetekend
worden. Die tram- en bushaltes moeten zo
dicht mogelijk bij de stationsingang liggen.
Over het algemeen moeten die stations echte
“ overstapmachines ” worden met ruimere
perrons dan vandaag, met meer en bredere
trappen en met voldoende liften, roltrappen,
overbruggingen en ondertunnelingen. Bij
de in- en uitrit van knoopstations moeten
wissels zodanig herschikt worden dat
treinen bij voorkeur conflictvrij gelijktijdig
het station kunnen in- en uitrijden.

Snel van trein naar bus aan hetzelfde perron in Pfäffikon (Zwitserland).
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WERF 6 :
NOODZAKELIJKE
INFRASTRUCTUURWERKEN BESTUDEREN
EN UITVOEREN
We gaan ervan uit dat de lopende grote
investeringen in de komende jaren afgewerkt
worden : de aanleg van vier sporen rond
Brussel, de upgrade van de lijn Namen –
Luxemburg, een derde en vierde spoor tussen
Gent en Brugge, de ombouw van de stations
Gent-Sint-Pieters, Mechelen, Bergen, enz.

Daarnaast hebben we nog enkele
infrastructuurwerken geïdentificeerd, die
nodig zijn om de gewenste toekomstige
treindienst te kunnen uitvoeren. De
bedoeling is dat deze investeringen bij
voorrang gebeuren in de komende tien tot
vijftien jaar en dat géén geld meer besteed
wordt aan werken die geen meerwaarde
bieden voor het vervoerplan.
Enkele voorbeelden van extra werken die
nodig zijn :
- perrons en overstapvoorzieningen in knoopstations verbeteren (werf 5),
- wissels op in- en uitritten van stations optimaal leggen,

VERVOERSVRAAG

EXTERNE
BEPERKINGEN

GEWENSTE BEDIENING

ROLLEND
MATERIEEL

DIENSTREGELING

REISTIJD

INFRASTRUCTUUR
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Multimodale toegankelijkheid en voorzieningen aan het station van Cham (Zwitserland)

- ingrepen om de noodzakelijke rittijden
tussen knopen te halen,
- aansluiting bij Ath op hogesnelheidslijn,
- hier en daar een ongelijkgrondse kruising
van spoorlijnen voorzien,
- op sommige (korte) baanvakken een tweede
of derde spoor toevoegen,
- waar nodig heropening van spoorlijnen.
Wellicht zal voor de goede uitvoering
van het INTEGRATO-plan een ingrijpende
hertekening van spoorlijnen nodig zijn in
de zones Lier en Aalst. Nadere studie zal dit
uitwijzen.

We zijn ervan overtuigd dat de benodigde
budgetten voor deze infrastructuurwerken,
die gespreid over de periode 20202035 gerealiseerd moeten worden, niet
substantieel hoger zullen zijn dan de
investeringsbudgetten die de voorbije
jaren aan infrastructuur besteed werden.
Het rendement van deze investeringen
is verzekerd doordat ze de efficiëntie van
het volledige openbaarvervoersysteem
zullen vergroten. Het grote voordeel van
de aanpak van het INTEGRATO-plan is dat
we precies kunnen zeggen welke werken
nuttig en nodig zijn en dat we niets meer
uitgeven aan alle andere werken die niet in
dat plaatje passen.
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WERF 7 :
MODERNE EN AANGEPASTE TREINSTELLEN
INZETTEN
Vandaag rijden er teveel verschillende
treintypes door mekaar, vaak zelfs op
eenzelfde verbinding. Vereenvoudiging en
standaardisering dringen zich op. In principe
streven we naar één aangepast treintype
per serviceniveau. De kenmerken van het
Optimale gelijkvloerse instap tussen perron en trein
materieel moeten in overeenstemming zijn
met uitschuifbare trede.
met de noden van de bediening (capaciteit,
comfort, ruimtelijke indeling, enz.). De
Desiro bv. is geschikt voor L- en S-treinen,
maar biedt te weinig comfort op langere
trajecten. De M6- en M7-dubbeldekkers zijn
prima voor IC-treinen, maar te log om vaak
te laten stoppen. Bovendien mogen we niet
vergeten dat een correcte materieelinzet
een hefboom is om waar nodig enkele
minuten te winnen, zodat een trein tijdig
het volgende knooppunt bereikt. Met slechts
drie of vier types treinstellen kan trouwens
veel bespaard worden op onderhoud.
Het INTEGRATO-plan – dat hebt u begrepen
– staat of valt met een stipte uitvoering
De noodzakelijke vervanging van ouder van de treindienst. Het levert niets op als
materieel door de juiste nieuwe stellen de dienstregeling perfect gepland is om
zal stapsgewijs gebeuren en enige tijd treinen rond het uur en rond het halfuur
kosten. Een substantiële verbetering van allemaal samen te laten toekomen in een
de toegankelijkheid van de treinstellen is knoop, als dan in de praktische uitvoering
overigens noodzakelijk voor de stiptheid en ervan die stiptheid niet gehaald wordt en
de attractiviteit van het aanbod. Ook in dit de geplande aansluitingen verloren gaan.
opzicht menen we dat 2035 een realistisch
streefdoel is.
Om de stiptheid op een duurzaam en hoog

WERF 8 :
DE STIPTHEID VAN
DE TREINDIENST
WAARBORGEN

niveau te kunnen brengen, spelen tal van
factoren mee. Enerzijds is er de kwaliteit van
de spoorinfrastructuur en het treinmaterieel,
anderzijds kun je de menselijke factor nooit
helemaal uitsluiten, of het nu gaat om het
personeel, de reizigers of derden. Het is van
essentieel belang om tegelijk de structurele
voorwaarden voor een goede stiptheid te
creëren, de robuustheid van de treindienst te
verhogen en incidenten doelgericht meester
te zijn.
Binnen enkele jaren is het hele spoornet
uitgerust met ETCS, het Europese
treincontrolesysteem. Samen met de
modernisering van de seinhuizen maakt
dat een betere aansturing van de treinen
en van hun snelheid mogelijk. Het is een

absolute noodzaak dat de combinatie van
de vakkennis van het rijdend personeel met
de competentie van de verkeersregelaars,
een intelligente dienstregeling en een
hypermoderne infrastructuur, kan leiden
tot een beduidend stiptere uitvoering van
de treindienst.
In het INTEGRATO-plan met een versterkte
basisdienst zullen er bijna geen piekuurtreinen
meer zijn. Afhankelijk van de te kiezen
opties zullen er in de spits misschien zelfs
minder treinen door de Brusselse NoordZuidverbinding rijden, maar ze vervoeren wel
meer mensen.
Zonder stipte treindienst kan het INTEGRATOplan niet werken !
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WERF 9 :
ALLE ANDERE
VERVOERMIDDELEN
SLIM AANTAKKEN
OP DE TREINDIENST
EN EEN GEÏNTEGREERD
TARIEF INVOEREN
In de 21ste eeuw functioneert openbaar
vervoer per definitie in een multimodale
context. Dat betekent dat reizigers in
toenemende mate meerdere vervoersvormen
gebruiken om zich van punt A naar punt
B te begeven. Het volstaat dus niet dat
knooppuntstations “ overstapmachines ” zijn
van de ene trein naar de andere. Je moet er
ook vlot op bus en tram kunnen overstappen,
een deelfiets en deelauto kunnen nemen
of je eigen fiets kunnen stallen. Je zou
het een “ multimodale hub ” kunnen
noemen. Het belang van de aankomst en
het vertrek van zoveel mogelijk treinen rond
de knooppunttijden x.00/x.30 of x.15/x.45
ligt hem in het feit dat je de overstap van en
naar het streekvervoer zo optimaal mogelijk
kunt organiseren. Het doel moet zijn dat
reizigers zo dicht mogelijk bij huis toegang
tot het openbaarvervoernet hebben, zodat
zij een zo groot mogelijk deel van hun
verplaatsingstraject zonder auto kunnen
afleggen.
Een overstap van de ene vervoerswijze op

Informatie en commerciële voorzieningen

de andere (trein, bus, auto of fiets) moet zo
simpel mogelijk verlopen. Reizigers die uit
het station komen, hoeven niet op de bus te
wachten, de bus wacht op hen. Een overstap
verloopt bij voorkeur via een zo kort mogelijke
weg (bv. gemeenschappelijk perron voor
trein en bus). En het leven van de reizigers
wordt een stuk eenvoudiger, als ze voor hun
verplaatsing van punt A naar B maar één ticket
moeten kopen, zelfs als ze met meerdere
vervoersmaatschappijen reizen.
Knooppuntstations moeten bovendien
een kernversterkende functie hebben met
een divers service-aanbod : je moet er niet
alleen vlot een ticket voor het openbaar
vervoer kunnen kopen, maar ook een krant,
tijdschrift, brood en beleg, een snack, een
drankje enz. Er moet een wachtruimte zijn
met een bankautomaat, een afhaalpunt
voor pakjes etc.

Op alle plaatsen waar het openbaar vervoer
goed functioneert, zien we zo’n regisseur
aan het roer staan. Transport for London is
een goed voorbeeld. Het Zwitserse OFT (Office
Fédéral des Transports) of BAV (Bundesamt für
Verkehr) evenzeer.

n voor reizigers in Zollikofen (Zwitserland)

WERF 10 :
DE REGIE
TOEVERTROUWEN
AAN EEN COMPETENTE
VERVOERSAUTORITEIT
Een geïntegreerd openbaarvervoersysteem
waarbij trein, metro, tram, bus, deelauto’s, deelfietsen, taxi’s enz. perfect op elkaar afgestemd
zijn, kan maar lukken als er een regisseur is die
op nationaal niveau kan functioneren. Het komt
de overheid toe om die rol van regisseur op zich
te nemen, te bepalen welk vervoersysteem het
land nodig heeft en daarna rond de tafel te
zitten met de bedrijven die dat gewenste vervoersysteem op de beste wijze zullen uitvoeren.

Zwitserland en Duitsland zijn net als België
federale staten, waar overheden op diverse
niveaus verantwoordelijk zijn voor mobiliteit.
Zij slagen erin om, ieder op zijn manier, alle
betrokkenen te doen samenwerken in het
belang van het grotere geheel en zo uiteindelijk
de klant/gebruiker centraal te stellen. Iedere
vervoersmaatschappij heeft baat bij die
samenwerking en dus bij een geïntegreerd
vervoersysteem. Want als het aantal reizigers
op termijn verdubbelt – en daar is het ons om
te doen – dan wint iedereen daarbij !
We hebben geen uitgesproken mening over
hoe zo’n vervoersautoriteit er in de Belgische
institutionele context moet uitzien. Wat telt is
dat zo’n instantie met een duidelijke regierol
er effectief komt en dat de verschillende
beleidsniveaus in het belang van de reiziger
samenwerken.
We stellen een evolutie vast waarbij de
vervoersmaatschappijen in ons land vragende
partij worden voor zo’n globale aanpak met
visie. Zo kunnen ze efficiënter werken. Ook de
economische wereld smeekt voor een beter
uitgebouwd openbaar vervoer met een meer
gecoördineerde aansturing.
Het is nu aan de overheden om - zonder
uitstel - de juiste stappen in die richting te
zetten.
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FAQ
IS HET INTEGRATO-PLAN HAALBAAR ?
Ja, op voorwaarde dat men een duidelijk doel
vastlegt met een gewenste dienstregeling
tegen 2035, waar men standvastig naartoe
werkt, stap voor stap.
België heeft een goede startpositie : onze
treinen rijden al gecadanceerd en volgens de
nulsymmetrie.
Er is wel een grondige ommekeer in het
denken en plannen nodig, zodat treinen en
bussen op minuut 0 en op minuut 30 (of
15/45) samenkomen in goed uitgekozen
knooppuntstations.

ZULLEN ER MEER TREINEN RIJDEN
IN HET INTEGRATO-PLAN ?
Ja, dat is de bedoeling: als het openbaar vervoer twee keer zoveel mensen wil vervoeren als
vandaag, moeten er meer treinen rijden, zullen
ze frequenter rijden, blijven ze later op de avond
rijden en zijn er meer treinen in het weekend.
Een ruwe berekening leert dat treinen in het
INTEGRATO-plan - zoals het voorlopig uitgetekend
is – ongeveer 370.000 trein-km per dag zullen
afleggen. Dat is ruwweg 50% meer dan de
250.000 trein-km die vandaag per dag gereden
worden.
Onze uitdaging is dus : 100% meer mensen vervoeren met 50% meer treinritten.

IS ER DAN NOG PLAATS
VOOR GOEDERENTREINEN ?
Vrachtwagens staan uiteraard ook toenemend
vast in files. Onze industrie en onze havens
willen meer goederen per spoor kunnen
vervoeren en de EU werkt aan performante
Europese goederencorridors.
In een gecadanceerd knooppuntenplan ontstaat
juist meer en overzichtelijke ruimte voor
goederentreinen op het spoor. Als de meeste
treinen rond 00/15/30/45 in knooppuntstations
stilstaan, hebben goederentreinen in de
tussentijd vrije baan. Mits er voldoende plaatsen
zijn waar treinen elkaar kunnen voorbijsteken
(uitwijksporen) kunnen mensen en containers
op hetzelfde spoornet vervoerd worden.
Net zoals voor reizigerstreinen moeten ook
voor goederentreinen (klok)vaste rijpaden
voorzien worden. Het principe in een plan zoals
INTEGRATO is dat iedere trein, ongeacht of het
om een reizigerstrein dan wel een goederentrein
gaat, in zijn eigen rijpad prioritair is.
Bottlenecks kunnen ontstaan waar veel
goederentreinen samenkomen. Dat is o.a. het
geval op een aantal corridors rondom de haven
van Antwerpen. Op termijn zal daar moeten
gekeken worden naar een ontvlechting van
reizigers- en goederenverkeer.
KUNNEN AL DIE TREINEN NOG DOOR DE
NOORD-ZUIDVERBINDING IN BRUSSEL ?
Nee, en dat is ook niet langer nodig. Als de
grote metropolitane zone rond Brussel een
goed uitgebouwd en fijnmazig netwerk heeft
van voorstadstreinen, metro’s en trams, is het
niet meer nodig dat alle treinen uit alle verre
uithoeken van het land door die tunnel rijden
en Noord, Centraal en Zuid bedienen.

Als er in een grote kring rond Brussel goed werkende overstapstations zijn, kunnen veel mensen
vlugger hun bestemming bereiken door in perifere
stations als Schuman, Vilvoorde, Schaarbeek, Halle,
Ukkel-Kalevoet of Etterbeek van hun trein op het
stadsnet over te stappen. Voorwaarde is natuurlijk
dat er een in de Brusselse regio een feilloos werkend
vervoersverbond bestaat, waarin je met één vervoerbewijs alle openbaar vervoer kunt gebruiken.
Verder zien we ook mogelijkheden door enkele treinen – niet allemaal – te laten eindigen in
Brussel-Noord of Brussel-Zuid, zonder dat ze de
tunnel doorkruisen.
De grootstedelijke bediening van Brussel kan op
een slimmere en meer gevarieerde manier georganiseerd worden, zodat de huidige druk op de drie
grote stations aan de tunnel weggenomen wordt.
Nee, we hebben echt geen megalomane
plannen nodig voor een bijkomende enorme
tunnel onder Brussel !
IS HET INTEGRATO-PLAN BETAALBAAR ?
HOEVEEL ZAL HET KOSTEN ?

daag is : de jaarlijkse kost voor onderhoud en
vernieuwing zal niet groter worden dan vandaag
(behalve dat er een kleine inhaalbeweging nodig
is voor achterstallig onderhoud).
Door een duidelijke planning op lange termijn
worden alleen nieuwe investeringen gedaan, die
nodig zijn om het plan te realiseren. Projecten
die er mooi uitzien, maar niet nodig zijn, worden
geschrapt. We durven vooropstellen dat het normale
investeringsbudget (zonder de besparingen van
de jongste jaren) moet volstaan om alle nodige
nieuwbouw tegen 2035 klaar te krijgen.
De werkingskosten zullen toenemen : we
mikken op 100% meer reizigers, met 50% meer
treinritten. Dat vereist meer treinbestuurders en
meer energiekosten. We maken ons sterk dat die
kostentoename minder dan proportioneel zal
zijn, door efficiëntiewinsten. De werkingskosten
zullen toenemen, maar met minder dan 50%.
Tenslotte ontvangen de vervoersmaatschappijen
ook inkomsten van gebruikers. Als op termijn
inderdaad dubbel zoveel mensen gebruik zullen
maken van een aantrekkelijker openbaar vervoer,
zullen ook die inkomsten verdubbelen.

We kunnen in dit stadium geen precieze kostprijs
bepalen om dit plan te realiseren. Daar is gespecialiseerd ingenieurswerk voor nodig. Maar we
kunnen wel in grote lijnen inzicht geven in de
financiële evenwichten.

Het gaat niet alleen om de financiële rekeningen
van de vervoerders. Op een breder economisch
en maatschappelijk vlak zal een beter
openbaarvervoersysteem zorgen voor minder
filekosten, minder ongevallen, minder vervuiling.

De openbare vervoermaatschappijen hebben
drie soorten kosten :
- het bestaande netwerk in goede staat onderhouden en vernieuwen,
- investeren in nieuwe infrastructuur en rollend
materieel (zie werf 6 en 7),
- dagelijkse werkingskosten.

Het INTEGRATO-plan voor een superieur
openbaarvervoersysteem zal per saldo wellicht
iets meer middelen vragen dan wat nu aan
openbaar vervoer besteed wordt. Maar het is
bijlange geen onoverkomelijke kost en dank zij
een planmatige aanpak van het aanbod onder
supervisie van een sterke overheidsgestuurde
regisseur zal er een bijzonder grote en zichtbare
maatschappelijke return tegenover staan.

Het spoornet blijft grosso modo wat het van-
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