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uw bericht van uw kenmerk bijlage(n) 
25.05.2022 4685993005  
 

Antwerpen ons kenmerk 
 3516.2022.273.MOL 
 

MOL - Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Strategisch MER regionaal 
mobiliteitsplan vervoerregio Limburg 
 

Geachte, 
 
 
Ons kenmerk: 3516.2022.273.MOL 
Ref.: OMV 4685993005 
 

Naar aanleiding van jullie nota in het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 van 
Vervoerregio Limburg, heeft Infrabel zijn adviezen/opmerkingen verzameld: 
 

- De aanleg van fietspaden dient gekoppeld aan de goedkeuring aan Infrabel voor heropening 
van historische beddingen  

- Minimum afstand voor oprichten van nieuwe gebouwen opleggen om geluids-en 
trillingshinder te voorkomen 

- Uitvoering van mogelijke infrastructuurverbeteringen zijn afhankelijk van de budgettaire 
middelen voorzien in het meerjareninvesteringsplan. Het beheerscontract voor de komende 
10 jaar is in onderhandeling. Volgende zaken zijn niet opgenomen in het huidige 
investeringsplan van Infrabel: 
 

1. het op dubbel spoor brengen van de L15 tussen Hasselt en Mol 
2. het op dubbel spoor brengen van de L21 tussen Alken en Landen 
3. het volledig op dubbel spoor brengen van de L15 tussen Mol en Hamont 
4. het bijkomend station in Halen 

 

 

- De inhoudsafbakening van het strategisch MER komt soms wat verwarrend over: het thema 
"mens" wordt in de quickscan vervangen door thema "gezondheid". In de veronderstelling 
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dat geluid onder gezondheid valt, is het vreemd dat de toename van treinverkeer en dus 
mogelijke geluidshinder, de score "geen bijdrage" krijgt in de beoordeling gezondheid 

- Het beleid rond omgevingslawaai en de streefdoelen 2050: wordt onder "het voorkomen van 
nieuwe knelpunten" ook verstaan dat er geen nieuwe woningen meer mogen worden 
opgetrokken nabij spoorlijnen? 

 
 
Voor bijkomende informatie mag u contact opnemen via 51no.bureauderdenar@infrabel.be met 
vermelding van ons kenmerk. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Nathalie De Groof 
Adviseur 
 
 
 
 

 

 contactpersoon 
Sofie Carlé 
sofie.carle@infrabel.be 
20-11 I-AM.A2.GA2 
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