
 

 

Advies over de Nota inhoudsafbakening van het Strategisch MER voor het 

Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio-Limburg 
 

Op 25 mei 2022 richtte de Vervoerregio (VVR) Limburg per mail een optionele adviesvraag aan 

TreinTramBus i.v.m. de Nota inhoudsafbakening, die in het kader van het Strategisch MER voor het 

RMP van de VVR Limburg  ter kennisgeving aan de Vervoerregioraad Limburg voorgelegd is. Met dit 

document levert TreinTramBus het gevraagde advies. 

 

In 2.2.5.2 (blz. 15) wordt voor “zowel de trein, de Spartacuslijnen als busverplaatsingen op regionaal 

niveau” verwezen naar kwaliteitseisen “omtrent betrouwbaarheid, snelheid, frequentie en 

overstappen”. Wat zijn die concrete doelstellingen en werd reeds gekwantificeerd hoeveel 

investeringen het vergt om de gewenste doorstroming te realiseren? 

 

Bouwstenen 

 

Als eerste bouwsteen wil men voor de verbetering van de spoorinfrastructuur de resterende 

enkelsporige spoorlijnen in Limburg op dubbelspoor brengen. Dat lijkt ons een nogal ongenuanceerde 

aanpak. Het heeft maar zin om infrastructuur uit te breiden als dat de gewenste treinexploitatie ten 

goede komt. Door conform het Spartacusplan openbaar vervoer te plannen volgens het 

knooppuntensysteem is het perfect mogelijk te weten waar treinen mekaar kruisen en dus waar 

dubbelspoor nodig is. Zolang op een spoorlijn geen goederentreinen rijden en het aantal 

reizigerstreinen per uur beperkt is, volstaat tussen die kruisingsplaatsen enkelspoor. Zo bereik je met 

een lagere kapitaalsinvestering een gelijke efficiëntie. 

 

De tweede bouwsteen is het “wegwerken van missing links op de ruggengraat van het OV-netwerk”. 

Als Spartacuslijn 2 niet met sneltrams maar met trambussen gereden wordt, is een snelbuslijn Genk – 

Maaseik via de Europalaan (N75) wellicht prioritair voor de ontsluiting van het noordoosten van de 

provincie.   

 

De derde bouwsteen, de verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer naar Nederland, 

blijft een theoretisch en abstract gegeven in de analyse. Aan Nederlandse zijde zijn de plannen nog 

niet afgestemd, het kostenplaatje hiervan is grotendeels onbekend en het verkeersmodel kan de 

impact niet kwantificeren. Gegeven de lange gemeenschappelijke grens van de VVR Limburg met de 

provincies Noord-Brabant en Limburg in Nederland (en in mindere mate met de provincie Luik) leidt 

het feit, dat het verkeersmodel grensoverschrijdende verplaatsingen niet kan meenemen, tot een 

vertekening en vaak een onderschatting van de berekende vervoerspotentiëlen en hun milieu-impact. 

 

De vierde bouwsteen is het “wegwerken van missing links in het regionale busnetwerk”. Het is 

onduidelijk of men het huidige ov-net als uitgangspunt neemt, dan wel het ov-net dat de VVRR 

(vervoersregioraad) in het kader van de basisbereikbaarheid uitgewerkt heeft. In het laatste geval zou 

je verwachten dat zogenaamde missing links al ingevuld zijn. Waarom wordt er over een 

herwaardering van de stadsnetten (H-net en G-net) niet gesproken? 

 

 



Scenario’s 

 

In het basisscenario wordt Spartacuslijn 1 als sneltram geëxploiteerd, lijnen 2 en 3 als trambus. Zal men 

dat scenario ook blijven aanhouden na de recente beslissing van minister Peeters om ook op lijn 1 voor 

een trambus te kiezen? Wij vragen ons af hoe het verkeersmodel dit zinvol kan verwerken als er nog 

niets bekend is qua dienstregeling, aansluitende lijnen, …? 

 

In het scenario “Bereikbaar en betrouwbaar” wordt op spoorlijn 35 Hasselt-Diest-Leuven een 

bijkomend P&R-station geopend in Halen. Dat ligt echter zodanig afgelegen van het busnet dat het 

enkel als overstappunt van wagen naar trein kan dienen. Met 1 of 2 treinen per uur richting Leuven, 

Brussel of Antwerpen (veronderstellend dat alle treinen in Halen stoppen) kan je automobilisten niet 

overtuigen. Dit staat trouwens ook in contrast met het ruimtelijk principe van 2.2.2 (blz. 12) dat het 

belangrijk is “om ontwikkelingen op slecht bereikbare plaatsen (met openbaar vervoer en fiets) te laten 

afnemen”. 

 

In het scenario “leefbaar en gezond” krijgen alle busverbindingen op regionaal niveau een 

frequentieverhoging. Is dat al niet voorzien in het ov-plan op korte termijn (kernnet en aanvullend 

net)? Hetzelfde geldt voor de vergroening van de busvloot. Wij gaan ervan uit dat dat in elk scenario 

het geval is. 

 

Quickscan 

 

De conclusies zijn interessant, maar niet met cijfers onderbouwd. Wat moeten we ons bijvoorbeeld 

concreet voorstellen bij het verschil tussen “kleine bijdrage” en “matige bijdrage”? 

 

Hasselt, 24 juni 2022 
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