
 

Oriëntatienota  1 

BIJLAGE 5. INVENTARISATIE PLANNEN EN STUDIES 

Inhoud 
1 Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 ........................................................................................................ 2 

1.1 Doelstellingen ........................................................................................................................................ 2 

1.2 Inhoud.................................................................................................................................................... 2 

2 Streefbeeld Kempische As ............................................................................................................................... 3 

2.1 Doelstellingen ........................................................................................................................................ 3 

2.2 Inhoud.................................................................................................................................................... 5 

2.2.1 Algemeen .......................................................................................................................................... 5 

2.2.2 Limburg ............................................................................................................................................. 7 

3 Gebiedsgerichte studie Bree-Weert ................................................................................................................ 8 

4 Studie Economisch Netwerk Albertkanaal ...................................................................................................... 9 

4.1 Doelstellingen ........................................................................................................................................ 9 

4.2 Inhoud.................................................................................................................................................... 9 

5 Grensoverschrijdend OV Eindhoven – Hasselt .............................................................................................. 10 

5.1 Onderzoeksvraag ................................................................................................................................. 10 

5.2 Inhoud.................................................................................................................................................. 10 

6 Spartacus ....................................................................................................................................................... 10 

6.1 Lijn 1: Hasselt – Maastricht.................................................................................................................. 10 

6.2 Lijn 2: Hasselt – Genk – Maasmechelen .............................................................................................. 11 

6.3 Lijn 3: Hasselt – Neerpelt – Lommel .................................................................................................... 11 

7 Vito knooppuntwaarde Limburg ................................................................................................................... 11 

7.1 Doelstelling .......................................................................................................................................... 11 

7.2 Inhoud.................................................................................................................................................. 11 

8 Eindrapport regionale woningmarkten ......................................................................................................... 18 

8.1 Inhoud.................................................................................................................................................. 18 

8.1.1 Opdeling naar regionale woningmarkten en pendelregio’s ............................................................ 18 

8.1.2 Bevolkingsprognoses ....................................................................................................................... 18 

8.1.3 Vergelijking van de verschillende scenario’s ................................................................................... 18 

8.1.4 Aandachtspunten beleid ................................................................................................................. 19 

9 Project Ijzeren Rijn ........................................................................................................................................ 19 

9.1 Inhoud.................................................................................................................................................. 19 

10 Toekomstvisie NMBS ............................................................................................................................... 20 

10.1 Kernactiviteiten van de NMBS ............................................................................................................. 20 

10.2 Het vervoersplan ................................................................................................................................. 20 

11 Case euregio Maas-Rijn ............................................................................................................................ 24 

12 Mobiilteitsbehoeftestudie Limburg ......................................................................................................... 25 

13 Lopende studies en andere projecten ..................................................................................................... 25 



 

Oriëntatienota  2 

1 PLAN-MER ONTSLUITING HASPENGOUW - E40 

Bron: Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40, Grontmij, februari 2016.  

1.1 Doelstellingen 

- Met het oog op een betere ontsluiting van de regio rond Sint-Truiden naar de E40 richting Brussel en 
richting Luik. 

- Reistijdswinst, zowel voor auto- als vrachtverkeer: 
o Reistijdswinst voor autoverkeer van en naar Haspengouw door verbeterde ontsluiting naar de 

E40, zowel richting Brussel als richting Luik. 
o Beperkte reistijdswinst voor vrachtverkeer van en naar Haspengouw door verbeterde 

ontsluiting naar de E40, voornamelijk richting Brussel. 
- Indirecte economische baten door het aantrekkelijker maken voor bepaalde economische sectoren 

omwille van reistijdwinst. 
- Verbeteren verkeersveiligheid en -leefbaarheid door de verschuiving van vrachtverkeer van sterk 

bebouwde wegen, naar wegen met nauwelijks of geen bebouwing. 

1.2 Inhoud 

- Er is ook gezocht naar een maatregel die de benutting van de nieuwe infrastructuur door 
vrachtwagenverkeer kan bevorderen. Dit kan door een actieve vrachtwagensturing waarbij doorgaand 
vrachtverkeer op bestaande wegen wordt ontmoedigd en via de nieuwe (of geoptimaliseerde) 
verbinding naar E40 wordt gestuurd. In de praktijk komt dit neer op het invoeren van een regionaal 
systeem van tonnagebeperkingen gekoppeld aan trajectcontroles. 

- Afweging volgende tracé’s: 

 
Figuur 1: Voorgestelde tracé’s  
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In dit dossier is geen van de voorgestelde tracé’s weerhouden. Het PlanMER is afgerond. In het kader van SALK 
zou beslist zijn dat de verbinding over de N3 zal lopen. 

2 STREEFBEELD KEMPISCHE AS1 

Bron: Streefbeeld N19-R14-N71 – Fase 3 Ontwerp Streefbeeld, Iris Consulting – Soresma n.v., februari 2009. 

2.1 Doelstellingen 

Er worden 7 strategische doelstellingen geformuleerd, waarvan de eerste vier betrekking hebben op de 
ruimtelijke aspecten en de drie laatste op de verkeersplanologische/verkeerskundige aspecten van het 
streefbeeld: 

- het uitbouwen van de as N19-R14-N71 als ruimtelijke drager van de Kempische As 
- het ruimtelijk herinrichten van de as N19-R14-N71 i.f.v. de selectie als primaire weg I 
- het ruimtelijk-structureel en stedenbouwkundig inpassen van de as N19-R14-N71 in zijn omgeving, en 

het optimaal inpassen van de aansluitingspunten in de kleinstedelijke gebieden 
- het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van de as N19-R14-N71 
- het uitbouwen van de as N19-R14-N71 als primaire weg I 
- het vrijwaren van de selectieve bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied rondom de as N19-

R14-N71 
- het verzekeren van de verkeersveiligheid op de as N19-R14-N71 

Concreet vertaald naar operationele doelstellingen: 

 
1 Over de kempische as werden voorlopig enkele punctuele maatregelen genomen. 
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2.2 Inhoud 

2.2.1 Algemeen  
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2.2.2 Limburg 
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3 GEBIEDSGERICHTE STUDIE BREE-WEERT 

De gebiedsgerichte studie van Bree-Weert heeft niet geresulteerd in echte conclusies. Belangrijker is het nieuwe 
overleg tussen België en Nederland waarin de grensproblematiek tussen Weert-Eindhoven-Hamont-Bocholt 
besproken wordt. Hiervan zijn nog geen documenten, dit is pas opgestart. 
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4 STUDIE ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL 

Op 23 april 2004 besliste de Vlaamse Regering om het Economisch Netwerk Albertkanaal, kortweg ENA, in het 
leven te roepen en de economische functie van dit gebied verder uit te bouwen. De beslissing leidde tot een 
ambitieus actieprogramma. 
Bron: http://ena.ruimtevlaanderen.be/NL/Economisch-Netwerk-Albertkanaal/ENA-Projecten 
 

4.1 Doelstellingen 

Het Economisch Netwerk Albertkanaal is een ruimtelijk samenhangend netwerk van Vlaamse gemeenten die aan 
het Albertkanaal liggen, in de nabijheid van de E313. Het netwerk heeft als doel de economische sterkten van 
het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen. 
Volgende doelstellingen: 

- Het optimaal benutten van de bestaande bedrijventerreinen langs het Albertkanaal. 
- De realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. 
- Bedrijventerreinen zijn pas efficiënt als ze over goede transportmogelijkheden beschikken. 

‘Multimodale ontsluiting’ of bereikbaarheid via weg, spoor en water is essentieel voor een goede 
ontwikkeling. 

 

4.2 Inhoud 

 
Figuur 2: Bron: 10j ENA brochure 
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5 GRENSOVERSCHRIJDEND OV EINDHOVEN – HASSELT 

Bron: Grensoverschrijdend OV Eindhoven – Hasselt, Goudappel Coffeng, februari 2019. 

5.1 Onderzoeksvraag  

Welke potentie ligt er op het gebied van openbaar vervoer in het zuidelijk deel van de N69 en welk OV-product 
hoort daarbij? 

5.2 Inhoud 

Het betreft het gebied ten zuiden van Eindhoven, tussen de A67 en de A2, grofweg van Eersel tot Maarheeze en 
vervolgens richting de Belgische grens en verder via Lommel naar Hasselt. 
Uit de studie komt naar voren dat de OV-potentie beperkt is. De vraag die er zit is diffuus, voornamelijk van/naar 
Lommel en Neerpelt/Overpelt en op de relatie naar Eindhoven. Die biedt echter geen potentie voor een 
rendabele openbaar vervoerverbinding. Vanuit deze bevindingen is het dus niet noodzakelijk om het openbaar 
vervoer uit te breiden. Daarnaast kan in de toekomst wel gedacht worden aan kleine aanbodgerichte specifieke 
verbeteringen aansluitend op het huidige net. 

6 SPARTACUS 

Bron: delijn.be  
In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 wordt zowel lijn 1 als lijn 2 behouden verder uit te 
werken. 

6.1 Lijn 1: Hasselt – Maastricht  

Vlaanderen en De Lijn realiseren een snelle tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Het tramtracé tussen 
Hasselt Station en Maastricht Mosae Forum heeft een lengte van circa 30 kilometer, waarvan 27 km op Vlaams 
grondgebied. Met de bus reis je momenteel in ongeveer 70 minuten van Hasselt naar Maastricht. Straks doe je 
er met de tram ongeveer 30 minuten over. Met de tram reis je dus dubbel zo snel. De tram zal op werkdagen en 
op zaterdag om het halfuur rijden, op zondag om het uur. De tram rijdt in de stad tussen de 10 en 35 km/uur. 
Buiten de stad is dat maximaal 100 km/uur. Op deze tramverbinding zullen tramstellen rijden van 37 m lang en 
2,75 m breed. Voorlopig zijn 12 tramvoertuigen voorzien. Een tramstel biedt plaats aan 300 reizigers. Indien de 
tramstellen gekoppeld rijden, kunnen meer mensen tegelijkertijd vervoerd worden. Eind 2023 moet de tram 
rijden. In de loop van 2024 kan de tramlijn dan volledig in exploitatie worden genomen. Deze sneltram Maastricht 
– Hasselt heeft 12 haltes: 10 in Vlaanderen en 2 in Nederland. 
In Nederland zijn dat de haltes: 

 Sphinxkwartier (Maastricht) 
 Mosae Forum (Maastricht) 

In Vlaanderen zijn dat de haltes: 
 Europaplein (Lanaken) 
 Eigenbilzen (Bilzen) 
 Munsterbilzen (Bilzen) 
 Beverst (Bilzen) 
 Diepenbeek station (Diepenbeek) 
 Campus (Diepenbeek) 
 Provinciehuis (Hasselt) 
 Dusartplein (Hasselt) 
 Oud Gasthuis (Hasselt) 
 Hasselt Station (Hasselt) 
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Bron: delijn.be, oktober 2019. 
 

6.2 Lijn 2: Hasselt – Genk – Maasmechelen  

 
De sneltram tussen Maasmechelen en Hasselt verbindt het Maasland met het centrum van de provincie. Deze 
sneltram voorziet haltes in Maasmechelen, Genk, Diepenbeek en Hasselt. Afhankelijk van de tracékeuze kunnen 
nog extra haltes worden voorzien. 

6.3 Lijn 3: Hasselt – Neerpelt – Lommel 

De derde verbinding uit het Spartacusproject verbindt Noord-Limburg met het centrum van de provincie. Haltes 
worden voorzien in Lommel, Neerpelt, Overpelt, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Zonhoven en Hasselt 
 

7 VITO KNOOPPUNTWAARDE LIMBURG 

Bron: Onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingskansen in Limburg in het kader van een aangepast 
knooppuntmodel, Vito, maart 2018. 

7.1 Doelstelling 

Het doel van deze studie is een geëigend ruimtelijk knooppuntmodel voor Limburg uittekenen dat rekening 
houdt met onder meer de realisatie van het Spartacusplan en een gebiedsgerichte verfijning van het Vlaams 
knooppuntmodel. Dit moet leiden tot beleidsondersteunende inzichten naar de ontwikkelingskansen op maat 
van Limburg om er een realistisch provinciaal ruimtelijk beleid op af te stemmen. 

7.2 Inhoud 

Uit de resultaten van de Vlaamse studie blijkt dat Limburg in het knooppuntmodel slechts beperkte 
ontwikkelkansen zou hebben, met name door de beperkte ontsluiting via openbaar treinvervoer en A-buslijnen, 
en de volledige afwezigheid van vervoer per tram. Dit wordt verder belicht in de studie ‘Analyse van de positie 
van Limburg in de Vlaamse studie ‘Ontwikkelingskansen o.b.v. knooppuntwaarde en voorzieningen’’ (Verachtert 
et al., 2016b) in opdracht van de Provincie Limburg. De lage knooppuntwaarde in Limburg heeft onder andere te 
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maken met de decentrale ligging van Limburg in Vlaanderen. De indicatoren worden namelijk berekend ten 
opzichte van alle andere knopen (haltes) in het netwerk. Daarnaast zijn er in Limburg ook zeer weinig 
knooppunten (64 in totaal) in vergelijking met Vlaanderen (3417 in totaal). Het openbaar vervoer is in de 
Provincie Limburg minder uitgebouwd, zo zijn er maar 20 treinhaltes in Limburg. Dit is slechts 7% van de 285 
treinhaltes in Vlaanderen en Brussel. De selectie van de A-bushaltes door De Lijn is nog meer uitgesproken: 44 
bushaltes in Limburg, wat maar 1,6% is van de A-haltes (bus en tram) van De Lijn in Vlaanderen en Brussel.  
 
De knooppuntwaarde werd met behulp van het eerder besproken afstandsverval vertaald naar een waarde voor 
elke ha-cel in Limburg. Het afstandsverval reikt tot een afstand van 30 minuten reistijd aan fiets- of 
wandelsnelheid. De wit gekleurde gebieden op Figuur 2.5 hebben dus geen van de geselecteerde knooppunten 
binnen 30 minuten fietsen of wandelen. 

 
Figuur 3: Knooppuntwaarde per ha: kwaliteit van het openbaar vervoer in Limburg scenario huidige toestand. 
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Figuur 4: Knooppuntwaarde per ha: kwaliteit van het openbaar vervoer in Limburg in het Spartacusscenario 

Het totale voorzieningenniveau is de combinatie van basis-, regionale en metropolitane voorzieningen in de vier 
klassen Onderwijs, Cultuur en Sport, Zorg en Woonondersteunend. Het hoogste voorzieningenniveau bevindt 
zich typisch in de stedelijke gebieden zoals Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren. Maar ook de kernen van 
Neerpelt-Overpelt, Bilzen, Leopoldsburg (omwille van de hoge concentratie door de zeer compacte kern) en 
Maasmechelen vallen in de hoogste klasse van voorzieningenniveau. 
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Figuur 5: Voorzieningenniveau provincie Limburg – indeling in vier klassen 
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Figuur 6: Synthesekaart op basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau voor Limburg - scenario huidige toestand 

 
 
Figuur 7: Verdeling van de oppervlakte van het aantal inwoners binnen de 4 kwadranten van de synthesekaart - scenario 
huidige toestand. 
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Figuur 8: Synthesekaart op basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau voor Limburg – Spartacusscenario 

 
Figuur 9: Verdeling van de oppervlakte en het aantal inwoners binnen de 4 kwadranten van de synthesekaart. 
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De Provincie Limburg zet ook sterk in op fietsmobiliteit, met o.a. plannen voor een netwerk van fietssnelwegen 
zoals weergegeven in dikke zwarte lijnen in Figuur 10. Het draagt bij tot het creëren van een groter palet aan 
mobiliteitsopties als alternatief voor de auto, ook waar het openbaar vervoer ontoereikend is. Het netwerk van 
fietssnelwegen zou op twee manieren de synthesekaart kunnen veranderen:  

 als voor- en natransport naar een OV-knooppunt en om gemakkelijker tot bij een voorzieningen 
geraken. Zeker in combinatie met elektrisch fietsen wordt de afstand tot een station sneller 
overbrugbaar en kunnen fietssnelwegen aanvullend werken op het openbaar vervoer. Dit betekent in 
het knooppuntmodel dat de reikwijdte van een knooppunt of voorziening verder zal zijn, en zo de 
locaties langs een fietssnelweg een hogere score geven. 

 als alternatief voor openbaar vervoer (bijvoorbeeld de fietssnelwegen Sint-Truiden-Tongeren, of 
Neerpelt–Maasmechelen waar nu geen trein of B-buslijn is). De elektrische fiets - en zeker de speed-
pedelec (tot 45km/u) - biedt, gecombineerd met een vlotte fietssnelwegeninfrastructuur, aanzienlijke 
potenties voor verplaatsingen van (middel)lange afstanden (25-45 km). Mits een eerder complexe 
aanpassing van het knooppuntmodel zouden de fietssnelwegen als een onderdeel van de 
knooppuntwaarde meegenomen kunnen worden. Locaties en gebieden (in kernen) die gelegen zijn 
langs of nabij een fietssnelweg zouden in aanmerking kunnen komen voor hogere ontwikkelingskansen.    

Dit zijn echter aanpassingen die best voor Vlaanderen als geheel aangepakt worden zodat een uniforme aanpak 
uitgewerkt kan worden voor alle provincies.   
 
Het toekomstig netwerk van de Provincie Limburg bevestigt grotendeels de verbinding tussen de kernen met een 
goede knooppuntwaarde en goed voorzieningenniveau. Als men voortransport met de fiets wil stimuleren, zal 
de fietsinfrastructuur richting knooppunten van openbaar vervoer een rol spelen. Lokale besturen kunnen 
nagaan waar er verbindingen tussen de fietssnelwegen en de haltes/stations verbeterd kunnen worden. Voor 
vervoersarme regio’s zoals Noord-Oost Limburg zal een investering in openbaar vervoer echter ook noodzakelijk 
blijven om de auto-afhankelijkheid van goed voorziene kernen te doen dalen. Zo is bijvoorbeeld Bree een goed 
voorziene kern met een lage ontwikkelingskans door de beperkte knooppuntwaarde. De geplande fietssnelweg 
alleen zal dat niet sterk veranderen. In het Spartacusscenario kan de knooppuntwaarde bijvoorbeeld verbeteren 
door een goede busaansluiting (of fiets) naar de Spartacus-halte in Peer-Wijchmaal. 
Het door de Provincie Limburg geplande fietssnelwegennetwerk is in (gefaseerde) realisatie. Op welke manier 
voor Limburg bijkomende ontwikkelingskansen kan bieden,  eventueel in combinatie met openbaar vervoer (als 
voor- en natransport), kan nog verder onderzocht worden. Daarbij zijn dan aan de orde: de grotere afstanden 
die comfortabel per fiets overbrugd kunnen worden tussen woonplaats en openbaar vervoersknooppunt of 
voorziening of als mobiliteitsalternatief voor missende verbindingen van het openbaar vervoer. Dit is een 
opdracht die best op Vlaams niveau opgepakt wordt. Dat is in elk geval nodig om een consistent resultaat te 
bekomen wanneer we fietspaden als alternatief voor OV-verbindingen zouden opnemen. Het project van de 
fietssnelwegen wordt momenteel ook Vlaanderenbreed uitgerold. Het is een belangrijke actie in het streven naar 
het terugdringen van de automobiliteit. Het Vlaamse knooppuntmodel zou daarom bijgestuurd kunnen worden 
op basis van de mogelijke invloed van de fietssnelwegen op de ontwikkelingskansen van een gebied. De ligging 
aan een fietssnelweg wordt daarmee een relevant en zinvol criterium om mee te nemen in de bepaling van de 
knooppuntwaarde en ontwikkelingskansen van een locatie. Dit is een nuttige oefening waarvan de resultaten 
bruikbaar kunnen zijn voor alle Vlaamse provincies/gemeenten. 
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Figuur 10: Toekomstig netwerk van fietssnelwegen (bron: provincie Limburg) met de synthesekaart van het Spartacusscenario 
op de achtergrond 

8 EINDRAPPORT REGIONALE WONINGMARKTEN 

Bron: Regionale woningmarkten in Limburg – rapportage (in opdracht van de provincie Limburg, september 2018 
 

8.1 Inhoud 

8.1.1 Opdeling naar regionale woningmarkten en pendelregio’s 
In dit onderzoek zijn de regionale woningmarkten afgebakend worden. Binnen iedere woningmarkt komt een 
bepaalde verwevenheid en specifieke dynamiek. Er zijn gemeenten met een eigen dynamiek terwijl andere 
behoren tot een groter geheel van gemeenten. Enerzijds zijn er sterke kernen verweven met kleinere kernen en 
dorpen, anderzijds is er een kleine stad/meerdere goed uitgeruste dorpen, verweven met kleinere kernen. Op 
basis van deze indeling kunnen gemeenten op hoger schaalniveau samenwerkingsverbanden aangaan. Naast 
regionale woningmarkten zijn er ook pendelregio’s opgesteld. Deze laatste zijn veel groter. 
 

8.1.2 Bevolkingsprognoses 
Het planbureau voorspelt voor Limburg een lichte stijging van het bevolkingsaantal tegen 2030, tegen 2060 
wordt er een daling van het aantal huishoudens en inwoners voorspeld. 

8.1.3 Vergelijking van de verschillende scenario’s 
Voor de vergelijking is er gewerkt met 2 scenario’s: een groei van 35.000 huishoudens tussen 2015 en 2030 
enerzijds en een groei in dezelfde periode met 46.000 huishoudens anderzijds. In Limburg kregen verschillende 
soorten kernen een andere huishoudensgroei, deze werd bepaald op basis van uitrustingsniveau 
(knooppuntwaarde, voorzieningenniveau en een tewerkstellingscriterium. 
 
Er zijn 4 ruimtelijke scenario’s opgesteld. In het business as usual scenario wordt er geen rekening gehouden met 
bereikbaarheid, het aanbod aan voorzieningen of het aantal tewerkstellingsplaatsen binnen de kern. Met andere 
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woorden wordt de ruimtelijk trend uit het verleden doorgetrokken naar de toekomst. In het scenario schuiven 
binnen woningmarkten wordt rekening gehouden met de uitrusting van de kernen binnen elke woningmarkt. De 
totale huishoudensgroei binnen de woningmarkt is herverdeeld over de verschillende kernen. In het scenario 
schuiven binnen de provincie wordt de toename van huishouden voornamelijk toebedeelt in kernen die het best 
uitgerust zijn, waarbij naar de hele provincie gekeken worden. Tot slot is er het scenario BAU. Doordat er hierbij 
enkel binnen de gemeentegrenzen gekeken wordt, biedt deze oplossing onvoldoende mogelijkheden. 
Zoals steeds, heeft ook hier ieder scenario zijn voor- en nadelen. Welke scenario de voorkeur krijgt, zal afhangen 
van het type gemeente. Er kan ook geopteerd worden om verschillende scenario’s te combineren. 
 

8.1.4 Aandachtspunten beleid 
De provincie Limburg dient met volgende aspecten rekening te houden: 

- Selectief te werk gaan omwille van de grote schaal en de beperkte middelen, bijvoorbeeld door een 
locatiebeleid. 

- Inzetten op kernversterking en -verdichting. 
- Economische krachten te concentreren in de steden en sterk uitgeruste kernen. 
- Nieuwe typologieën van woningen promoten, opdelen van woningen en nieuwbouw van grotere 

eengezinswoningen te beperken. 

9 PROJECT IJZEREN RIJN 

Bron: 3RX studie, haalbaarheidsstudie alternatieve Rijn-spoorverbinding, THV AR-T-ECO-RAIL, december 2017. 

9.1 Inhoud 

De IJzeren Rijn is een spoorlijn die de haven van Antwerpen verbindt met het Duitse Rurhgebied. België heeft in 
1998 Nederland gevraagd de IJzeren Rijn weer in gebruik te nemen. Reden hiervoor is de toename van het 
goederenvervoer van de Antwerpse haven naar het Duitse achterland. Omdat België en Nederland het niet eens 
zijn geworden over onder andere de hoogte van de kosten, de verdeling van de kosten en de risico’s, is eind 2002 
uiteindelijk besloten het geschil te laten beslechten door het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. In mei 
2005 heeft het Arbitragetribunaal van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag uitspraak gedaan. Beide 
landen moesten samen een commissie van onafhankelijke deskundigen (COD) aanstellen die de hoogte van de 
diverse kostenposten zou bepalen, voordat precies kan worden vastgesteld wat elk land moet betalen. 
 
Door de arbitrale uitspraak waren een aantal voorafgaande studies vereist. In opdracht van Infrabel en ProRail 
(Belgische en Nederlandse Infrastructuurbeheerders) werkte TML samen met TNO aan: 
 

 de vervoersprognoses 
Het doel van de vervoersprognoses was inzicht te verkrijgen in het aantal treinen die gebruik kunnen 
maken van de IJzeren Rijn. Hierbij werd gebruik gemaakt van het Europese Trans-Tools model, voor 4 
achtergrondscenario's in verband met economische groei en algemeen transportbeleid. Op basis van 
deze berekeningen werd door Nederland en België besloten de IJzeren Rijn zo te heractiveren dat 72 
goederentreinen per dag (beide richtingen samen) zullen kunnen passeren.  
Deze studie was afgelopen in 2007. Er werd een persbericht uitgestuurd door beide overheden en de 
studie werd aan de Tweede kamer voorgelegd. 

 de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) over de gehele verbinding vanaf Antwerpen tot het 
Ruhrgebied 
In deze MKBA werden alle mogelijke kosten en baten opgenomen met speciale aandacht voor de 
verdelingseffecten tussen de betrokken landen en de effecten op andere modi (wegverkeer, 
binnenvaart). De analyse werd gedaan voor 4 projectalternatieven en voor 2 van de 4 
achtergrondscenario's uit de vervoersprognose. De projectalternatieven verschillen wat betreft de 
route (historisch tracé versus A52) en in de voorziene tractie (diesel versus elektrisch). 
Om de IJzeren Rijn te heropenen, moeten de 3 landen een investering doen van 590 tot 750 miljoen 
euro. 
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De heropening zal leiden tot negatieve baten voor de samenleving van 335 tot 530 miljoen euro 
(investeringskosten inbegrepen). Deze negatieve baten houden rekening met verschuivingen van weg 
en binnenvaart naar spoor en alle externe kosten (veelal milieukosten) van alle modi. 
De belangrijkste reden waarom het project zo mager scoort, is dat de IJzeren Rijn vooral vervoer trekt 
van de bestaande Montzenroute, die nog niet aan zijn capaciteitslimieten zit. De winst voor de gebruiker 
voor het wisselen van route is klein, en er is bovendien slechts een beperkte impact op congestie op de 
weg. Deze kleine baten compenseren nooit de hoge investeringskosten. Zelfs als de groei van het 
vervoer tussen Antwerpen en Duitsland sterker zou toenemen dan voorspeld door de modellen, zullen 
de baten te klein zijn om de hoge investeringskosten te dekken. Bovendien veroorzaakt de verschuiving 
van elektrische treinen op de Montzenroute naar dieseltrienen op de IJzeren Rijn nog extra 
emissiekosten. 

 
Onder impuls van Weyts kwam er een studie naar de haalbaarheid van een ‘derde weg’: de zogenaamde ‘Rhein-
Ruhr-Rail Connection’ (3RX) die van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo loopt en zijn weg 
verderzet aan de Duitse zijde van de grens tot in Viersen. 
De studie naar dit alternatieve tracé werd ondersteund door de 5 betrokken overheden (Vlaanderen, België, 
Nederland, Duitsland, Noordrijn-Westfalen). Vlaanderen financierde de helft van de studiekosten, de Europese 
Commissie stond in voor de andere helft. “Tot nu toe hield iedereen met een eigen analyse vast aan het eigen 
tracé”, zegt Weyts. “Ik heb dit initiatief genomen om de impasse te doorbreken met objectieve gegevens”. 
Het internationale onderzoek bevestigt nu dat het alternatieve 3RX-tracé kosten-batenresultaten oplevert die 
vergelijkbaar zijn met het historische tracé, maar dan aan pakweg de helft van de kost. Bovendien werden de 
baten op milieugebied én mobiliteitsgebied (minder file omdat er meer vrachtwagens van de weg gehaald en op 
het spoor gezet worden) nog niet meegerekend: de uiteindelijke kosten-batenanalyse zal dus finaal nog gunstiger 
uitvallen. 
“Een extra spoorverbinding met het Ruhrgebied zorgt voor minder vrachtwagens op onder andere de E17, de 
E19, de E313 en de E314”, zegt Weyts. “Dat is een belangrijk lichtpunt in de hele mobiliteitsdiscussie. We zetten 
alles op alles om vrachtwagens weg te halen van de weg”. 
De studie levert concrete bouwstenen waar beleidsmakers nu mee aan de slag kunnen. Het 3RX-alternatief kwam 
uit de bus als een realistische oplossing op middellange termijn, met het laagste prijskaartje van de 3 
alternatieven. Het project wordt geraamd op 770 miljoen euro, exclusief BTW. 
Op korte termijn worden al concrete stappen vooruit gezet worden om het spoorvervoer (voor reizigers én voor 
goederen) te versterken. Weyts sloot eind vorig jaar een principieel akkoord met zijn federale evenknie François 
Bellot over een reeks nieuwe spoorinvesteringen. Vlaanderen cofinanciert in totaal 100 miljoen euro om de 11 
Vlaamse spoorprioriteiten, aangevuld met nog eens 2 extra spoorprojecten, versneld te realiseren. Eén van die 
prioriteiten is de spoorlijn Mol-Neerpelt-Hamont, die nu tegen 2020 geëlektrificeerd zal worden. Deze spoorlijn 
is een essentiële schakel in de IJzeren Rijn-verbinding. 
Weyts zal met het nieuwe studiewerk in de hand en samen met minister-president Geert Bourgeois het initiatief 
nemen om diplomatiek overleg op te starten. Omdat de studie ondersteund werd door alle betrokken overheden 
is er een concreet perspectief.  

10 TOEKOMSTVISIE NMBS 

Bron: ppt Vervoersplan NMBS, juni 2019. 

10.1 Kernactiviteiten van de NMBS 

- Haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op hun bestemming brengen; 
- Het beheer, het onderhoud en het vernieuwen van treinen op een efficiënte en doordachte manier; 
- Een klantvriendelijk onthaal in functioneel ingerichte stations garanderen. 

10.2 Het vervoersplan 

Doel: beantwoorden aan de behoeften van de markt en de mobiliteit 
 
 



 

Oriëntatienota  21 

 

 



 

Oriëntatienota  22 

 

 

 



 

Oriëntatienota  23 

 

 

 



 

Oriëntatienota  24 

 

 
 

11 CASE EUREGIO MAAS-RIJN 

Bron: Verkeerskundig Project: De meerwaarde van een grensoverschrijdend openbaar vervoersbeleid: case 
Euregio Maas-Rijn, UHasselt. 
 
Het doel van deze studie is een vervoersplan opstellen voor de Euregio Maas-Rijn volgens de principes van 
basisbereikbaarheid. Dit wil dus zeggen dat er met een gelaagd vervoersmodel wordt gewerkt: het treinnet, het 
kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat. Vooral de twee eerste netten zijn van belang op 
grensoverschrijdend niveau. De analyse van dit plan is opgesteld o.b.v. het driemarktenmodel: de 
verplaatsingsmarkt, de vervoersmarkt en de verkeersmarkt. In de verkeersmarkt worden de infrastructurele 
aanpassingen besproken die nodig zijn om het vervoersplan EMR te kunnen uitvoeren. Het vervoersplan EMR 
dat is uitgewerkt in het kader van dit verkeerskundig project, is gebaseerd op de volgende bestaande vervoers- 
en beleidsplannen: EMR Connect, M3-project, EMR 2020, het Spartacusplan en de Drielandentrein. 
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Wat de spoorinfrastructuur betreft, zal er een spoorverdubbeling komen tussen Heerlen en Landgraaf, een 
elektrificatie tussen Heerlen en Herzogenrath en zal er een wachtspoor moeten worden aangelegd in Glaaien om 
het vervoersplan te kunnen realiseren. Voor het busvervoer zullen er enkel doorstromingsmaatregelen genomen 
moeten worden wanneer een knoop niet gehaald kan worden. Voorbeelden van doorstromingsmaatregelen zijn 
het aanleggen van busstroken, vrije busbanen of het installeren van slimme verkeerslichten. 
 
Daarnaast zullen er ook nog heel wat bijkomende maatregelen genomen moeten worden. De steden in de EMR 
zullen aantrekkelijker moeten worden om zo bedrijven en mensen aan te trekken. Om die mensen te overtuigen 
om met het openbaar te komen, is een goed parkeerbeleid noodzakelijk. Het mag niet te aantrekkelijk worden 
om met de wagen naar een attractiepool te gaan. Wanneer er goed openbaar vervoer is, moeten de mensen 
ervan ook op de hoogte zijn. Een goede communicatie via campagnes is dan ook cruciaal.  
Dagelijkse pendelaars moeten ook beloond worden wanneer ze de wagen thuis laten staan en met de fiets en/of 
openbaar vervoer naar het werk komen. Hiervoor kunnen extra vergoedingen een goede stimulans zijn. 
Daarnaast is het erg belangrijk dat alle stakeholders in de EMR op één lijn staan om zo een goed 
grensoverschrijdend mobiliteitsbeleid te voeren wat zal resulteren in meer welvaart en welzijn in de EMR. 

12 MOBIILTEITSBEHOEFTESTUDIE LIMBURG 

Bronnen:  
Knelpuntenrapport deelregio Maasland – Mobiliteitsbehoeftenonderzoek Limburg, IMOB, z.d. 
Knelpuntenrapport deelregio Midden-Limburg – Mobiliteitsbehoeftenonderzoek Limburg, IMOB, z.d. 
Knelpuntenrapport deelregio Noord-Limburg – Mobiliteitsbehoeftenonderzoek Limburg, IMOB, z.d. 
Knelpuntenrapport deelregio West-Limburg – Mobiliteitsbehoeftenonderzoek Limburg, IMOB, z.d. 
Knelpuntenrapport deelregio Zuid-Limburg – Mobiliteitsbehoeftenonderzoek Limburg, IMOB, z.d. 
Opportuniteitenplan – Mobiliteitsbehoeftenonderzoek Limburg, IMOB, z.d. 
 
Deze studie wordt gezien als het voortraject op de opmaak van het regionale mobiliteitsplan en wordt volledig 
verwerkt in de Oriëntatienota. Als bijlage wordt een tabel toegevoegd waarin de actualiteit van de knelpunten 
onderzocht wordt. 

13 LOPENDE STUDIES EN ANDERE PROJECTEN 

Volgende studies zullen gaande weg in het proces nog verder onderzocht worden: 
- Strategisch Project Vlaanderen ‘Kolenspoor’ (gemeenten: Eisden, Genk (Winterslag, Zwartberg, 

Waterschei), Houthalen, Zolder, Beringen) 
- MaasShuttle 
- Complex project Noord-Zuid 
- Complex project Op de Berg 
- Mobiliteitsstudies ikv grensoverschrijdende samenwerking Albertknoop (fietspad, ontsluiting 

bedrijventerrein,..) 
- Proeftuin BRV Vlaanderen: Parkeerverordeningen / Fruitspoor 
- Onderzoek mobipunten 
- Ontwikkelen van regionale logistieke knooppunten (RLK), ikv de relatie van het BRV, uitgevoerd  

i.o.v. het Vlaams Planbureau voor Omgeving, Bart Vannieuwenhuyse, Alex Van Breedam (2017) 
- Actualisatie van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

beleidsplan Limburg (BRL) – focusnota / conceptnota 
- Landinrichtingsprojecten (LIR De Wijers met o.a. Mijn Mangelbeek, Kiewit-Bokrijk,…): hier worden 

zachte verbindingen gecreëerd, poorten tot gebied, overbodige weginfrastructuur opgeheven, missing 
links gelegd,.. 

- Ruimtelijke studies en instrumenten 
o Bouwmeesterscans Pelt, Lommel, … (zie Vlaamse bouwmeester) 
o Strategische projecten Vlaanderen > oa. belang van toegang tot de poorten van deze gebieden: 

Nationaal Park Hoge Kempen (verdubbeling NPHK) _ 2020 – 2023 
o Afgelopen Strategische projecten Vlaanderen: De Wijers, Bosland, Duinengordel, Kolenspoor, 

… 
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o Gebiedsgerichte strategische projecten van de provincie Limburg: Kempische As, Haspengouw, 
…  

o Grensoverschrijdende strategische projecten : Kempenbroek, de Merode, Albertknoop, 
Rivierpark, Drielandenpark… http://www.limburg.be/Limburg/leven/Geintegreerd-
gebiedsgericht-beleid-in-Limburg/Gebiedsprogramma-s-en-(erkende)-strategische-
projecten.html  

o 10 Incubatoren: Agropolis, Bikeville, Bioville, C-Mine Crib, Corda Campus, Corda Incubator, 
Drone Valley, Greenville, Thor Park en Mode Incubator 
http://www.limburghiergroeienideeen.be/Limburg/actoreninlimburg/Incubatoren.html  

o Ruimtemonitor (instrument): centrale toegangspoort tot ruimtelijk relevante indicatoren 
(volgens thema) ter ondersteuning van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen met aanduiding op 
kaart, beschrijving en downloadbare geodata. https://www.ruimtemonitor.be/lagen 

o Grootschalige kleinhandel: Vlaams kernversterkend beleid (tegengaan verlinting) en actief 
aanbodbeleid voor ruimtebehoevende grootschalige detailhandel op geschikte locaties, 
afwegingskader opgenomen in omzendbrief ‘Omzendbrief Grootschalige detailhandel’ RO 
2011/01 https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/201112_winkelen.pdf 

 


