1-3-2022

Zorro’s voorstellen voor het Vlaamse niveau
Nota gericht aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters en minister van
Omgeving Zuhal Demir vanwege de werkgroep openbaar vervoer in de
Antwerpse zuidoostrand
Inleiding
De Antwerpse omgeving is sterk verstedelijkt. De Vervoerregio Antwerpen telt meer dan 1
miljoen inwoners en zo’n 500.000 arbeidsplaatsen. Toch gebeurt 70% van de verplaatsingen
nog met de auto. De Vervoerregio wil dat aandeel terugdringen tot 50%. Dat is ook
noodzakelijk om een verkeersinfarct te voorkomen bij de aanleg van de
Oosterweelverbinding en vooral bij de aansluiting daarvan op de bestaande Ring en de
overkapping.

Het aandeel openbaar vervoer in de modal split moet volgens het Toekomstverbond tussen
de overheid en de burgerbewegingen tegen 2030 verdubbelen. Dat kan enkel als dat
openbaar vervoer meer capaciteit aanbiedt en snellere verplaatsingen mogelijk maakt van
punt A naar punt B en in zijn geheel comfortabel is.
De logische prioriteitsvolgorde wordt dan trein, tram, bus, vervoer op maat. Een belangrijke
rol is dus weggelegd voor de treinen. De regio heeft gelukkig ook een dens spoornet. Dat
kan nog meer de rol opnemen als ruggengraat voor het openbaar vervoer.
Zorro heeft ook voorstellen voor het federale niveau (zie bijlage). De splitsing tussen beide is
niet eenduidig. Samenwerking tussen het federale niveau en de drie gewesten is cruciaal!
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Voorstel 1: Tariefintegratie
Tot op vandaag rijden er vaak bussen parallel aan spoorlijnen. Het is logischer dat de
buslijnen aangepast worden en frequenter reizigers kunnen aanvoeren naar de trein. Dat
betekent ook dat voor verplaatsingen van meer dan 20 km reizigers met de bus naar het
station rijden, daar de trein nemen tot Antwerpen en tot slot de tram nemen naar hun
bestemming. Die rit mag niet duurder zijn dan een rechtstreeks busrit.
Eén kaart of app moet volstaan voor alle verplaatsingen met het openbaar vervoer in België,
evenals voor het huren of ontlenen van deelsteps, deelfietsen of deelauto’s.
Combiverplaatsingen mogen niet duurder zijn. De achterliggende data moeten een correcte
betaling van de aanbieders van de vervoerdiensten mogelijk maken.

Voorstel 2: Radiale tramlijnen
Tussen de spoorlijnen liggen nog belangrijke woonkernen en attractiepunten met een grote
transportvraag in de richting van Antwerpen. Op die corridors zijn radiale tramlijnen de
meest geschikte vervoermodus vanuit volgende overwegingen:
●

●

●
●
●
●

Investeringskosten: Een bus gaat circa 13 jaar mee, een tram circa 40 jaar. De
zware investering in tramvoertuigen weegt daardoor veel minder door. Nieuwe bussen
moeten ook elektrisch zijn, want tegen 2030 moet alle collectief vervoer emissievrij zijn
(EU mobility strategy). In de stedelijke kernen legt Vlaanderen dat zelfs op tegen 2025.
Exploitatiekosten: De personeelskosten voor besturing wegen bij bussen door voor
ruim 65% van de km-prijs. Eén bestuurder voor één dubbele Hermelijn-tram tegenover
zes buschauffeurs levert een groot financieel voordeel op voor de tram.
Vervoerscapaciteit: Eén dubbele Hermelijn-tram is goed voor circa 150 zitplaatsen.
Toegankelijkheid: Doordat een tram op rails rijdt, is het eenvoudiger om vrijwel tegen
het perron te halteren. Daardoor is een tram toegankelijker voor rolstoelgebruikers.
Comfort: Doordat een tram op rails rijdt, is hij stabieler.
Veiligheid en zekerheid: Doordat een tram op rails rijdt, zijn het rijgedrag en traject
voorspelbaarder voor andere weggebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten),
leesbaarder voor reizigers, en zekerder voor kandidaat-omwonenden en
kandidaat-investeerders.

Noodzakelijke randvoorwaarden:
●

●
●

Vlotte doorstroming: Trams en bussen zijn pas echt aantrekkelijk als alternatief voor
de auto als ze je sneller op je bestemming brengen. De doorstroming kan door allerlei
ingrepen structureel verbeteren: automatische groen-lichtregeling (van belang op
gewestwegen), eigen beddingen, betere kwaliteit van de tramsporen, autoluw maken
van de assen.
Voldoende zitplaatsen: Reizigers moeten comfortabel kunnen zitten. In dat kader is
het nuttig om de Flexity 5-trams om te bouwen tot Flexity 7-trams.
Goed uitgeruste knooppunten: Tramhaltes moeten te voet en per fiets vlot en veilig
bereikbaar zijn. In de nabijheid van de tramhaltes moeten voldoende grote
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fietsenstallingen aanwezig zijn. Buslijnen moeten gericht worden op deze tramlijnen.
De overstapmogelijkheden moeten vlot en veilig zijn.
De volgende radiale tramlijnen hebben de hoogste prioriteit:
●

●

●

Antwerpen-Boom via A12:
○ De heraanleg van het gedeelte tussen Boomse sleuf en het viaduct van Wilrijk kan
als aanleiding gebruikt worden om bij die werken te starten met de aanleg van een
tramlijn. Naast de Boomse sleuf en het viaduct van Wilrijk zal de tram voorlopig
wel gebruik blijven maken van de N177.
○ Op het centrale gedeelte kunnen haltes komen ter hoogte van de kruispunten. De
A12 gaat daar in tunnels onder de kruispunten.
○ Ter hoogte van IKEA en Shopping A12 rijdt de tram al op de zijbanen. Daar stelt
Zorro een brug voor om te voet de tram aan de overzijde te kunnen bereiken.
○ Deze tram moet rijden op meterspoor (nu gebruikt voor trams in Antwerpen). De
sneltram kan via de Leien en de premetro doorrijden in oostwaartse richting.
○ Deze tram moet wel geschikt zijn voor snelheden tot 90 km/u. Het gaat dus om
een tram met draaistellen en geen volledige lagevloertram.
○ Het traject tot Wilrijk kan ook gebruikt worden door een tram naar het UZA.
Naar Kontich:
○ Deze tram rijdt het best tot aan de P&R (bediening van volledige kern van
Kontich).
○ Dat kan als een verlenging van de huidige tramlijn 7 vanuit Mortsel.
○ Een alternatieve route via de Prins Boudewijnlaan is ook mogelijk.
○ Het huidige gemeentebestuur van Edegem wil geen tramlijn. Kontich is wel
vragende partij. De tramlijn staat al 20 jaar hoog op de prioriteitenlijst.
In oostelijke richting:
○ In deze richting zijn er geen spoorlijnen. Daardoor ontbreekt een hoofddrager voor
het openbaar vervoer. Een sneltram langs E313 tot de P&R in Massenhoven zou
die rol op zich kunnen nemen.
○ Deze sneltram kan gekoppeld worden aan de sneltram uit Boom via de Leien en
de premetro tot Muggenberg. Een nieuw tracé is nodig langs Boterlaarbaan
(N116) tot de Ruggeveldlaan.
○ De tramlijn tot de P&R in Wommelgem dient dan verder verlengd te worden met
haltes in Wommelgem (aan Wijnegemsteenweg), in Ranst (aan Vaartstraat), aan
de P&R in Ranst (aan de samenkomst van de E34 en E313 en de
Oelegemsteenweg) en de P&R in Massenhoven.
○ De P&R in Ranst is bereikbaar vanaf de Oelegemsteenweg. Er wordt in op- en
afritten voorzien op de E34 in de richting van Turnhout en de E313 in de richting
van Hasselt. De snelbus uit Turnhout sluit aan op de sneltram naar Antwerpen.
○ De P&R in Massenhoven wordt een overstap-knooppunt voor buslijnen verder
oostwaarts naar Herentals en Westerlo.
○ Nog verder oostwaarts stelt Zorro een uitbreiding voor van de stationsparking van
Bouwel. Dat station is vlot bereikbaar vanaf de afrit Herentals-West. De S-trein uit
Herentals naar Antwerpen moet wel minstens om het half uur rijden. Uiteraard kan
dat ook een stop zijn van een bestaande IC (mits er een goede spreiding is met de
S-trein). Een busverbinding is nodig op de as Grobbendonk- Bouwel-Herenthout.
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○

●

Aanvullend wordt de tramlijn tot Silsburg het best verlengd via de Herentalsebaan
(N116) tot net voorbij Wommelgem.
Richting P&R Houtlaan:
○ Deze bijkomende tramlijn is nuttig voor bijkomende ontsluiting van delen van
Schoten en Wijnegem.

P&R Ranst (paars: tramlijn – rood: extra op- en afritten – blauw: P&R –geel: fietsroutes).

Voorstel 3: Districtentramlijn
Naast de radiale tramlijnen stelt Zorro een bijkomende tramlijn voor doorheen de districten.
Die huisvesten 150.000 mensen op minder dan een kilometer van de voorgestelde tramlijn.
Er liggen ook meerdere ziekenhuizen, scholen en sportinfrastructuur langs de mogelijke
route.
Een eerste deel kan (zodra er voldoende trams geleverd zijn) al gestart worden. Tram 9 kan
verlengd worden tot de P&R op de Luchtbal. Zo ontstaat een verbinding van Deurne-Zuid
met o.m. de Bosuil, het Sportpaleis en Kinepolis.
Prioritair is de aanleg van het gedeelte van Deurne-Zuid tot Wilrijk. Daarvoor is wel een
tunnel nodig onder de spoorlijn 25 tot aan de Fruithoflaan. De tram bedient zo ook het
Middelheimziekenhuis, het kinderziekenhuis, Sint-Augustinusziekenhuis en een campus van
de Universiteit Antwerpen. Waar de tramlijn de R11 volgt, kan de heraanleg gecombineerd
worden met de realisatie van de fietsring FR2.
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Na de realisatie van dit eerste nieuwe trajectgedeelte kan er al een tram rijden komende uit
Hoboken tot kruispunt Olympiade, verder via de Boomsesteenweg tot Wilrijk en via dat
nieuwe traject tot de Boekenberglei. Vanaf Deurne-Zuid kunnen de bestaande tramsporen
via de Ruggeveldlaan gevolgd worden tot Deurne-Noord. Via het Sportpaleis en de
Groenendaallaan worden Kinepolis en de Luchtbal bereikt.
In een latere fase stelt Zorro een traject voor van de Luchtbal via de Ringlaan in Merksem en
de Kruiningenstraat naar de Ruggeveldlaan. De laagste prioriteit heeft het trajectgedeelte
van Wilrijk via het Schoonselhof en de Jozef Leemanslaan naar Hoboken-Centrum.

Voorstel 4: Busnet, aanvullend op trein en tram
De buslijnen zorgen voor verbindingen tussen activiteiten die niet goed ontsloten worden
met de hoofdassen van trein en tram.
Snelbussen vertrekken vanuit een grotere kern of overstappunt, bedienen meerdere
woonkernen of attractiepunten alvorens ze via de autosnelweg zorgen voor een snellere rit
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naar de Rooseveltplaats (of naar een overstappunt op een sneltram). Ter hoogte van de
opritten op de autoweg kan een P&R voorzien worden.
Het huidige busaanbod volgt eerder een zigzag-model. Wij pleiten eerder voor een
spinnenwebmodel. Trein, tram en snelbus zorgen voor de radiale assen naar Antwerpen.
Aanvullend daarop verbinden concentrische of tangentiële busroutes attractiepunten die via
de stervormige hoofdassen slecht met elkaar verbonden worden.Tegelijk zorgen ze voor de
ontsluiting naar deze stervormige hoofdassen. Busverbindingen moeten samen met het
tram- en treinsysteem één performant systeem vormen; zeker als de treinfrequentie toe zal
nemen zal het busaanbod hierop afgestemd moeten worden.

Om een goed overstapmodel mogelijk te maken moeten deze lijnen voldoende betrouwbaar
rijden. Ze moeten dus een goede doorstroming hebben waarbij ze weinig gehinderd worden
door vertraagd autoverkeer of door wegenwerken. Concentrische lijnen die een cruciale rol
spelen als overstapverbinding moeten elk kwartier rijden. Zo kunnen ze een schakel vormen
tussen de radiale lijnen.

Voorstel 5: Ruimtelijke ordening afgestemd op duurzame bereikbaarheid
Elke activiteit die meer dan 1.000 personen aantrekt, mag enkel vergund worden als ze nabij
hoogwaardig openbaar vervoer georganiseerd wordt. Dat gaat dan zowel om nieuwe
woonconcentraties als om bestemmingen, zoals grote winkelcomplexen, bedrijvenzones en
sportstadions.
‘Nabij hoogwaardig openbaar vervoer’ betekent volgens Zorro:
● op maximaal 1 km van een IC-station,
● op maximaal 750 m van een S-station,
● op maximaal 750 m van een knooppunt met twee tramlijnen,
● op maximaal 400 m van een halte op een tramlijn,
● op maximaal 400 m van een knooppunt met twee frequent rijdende buslijnen.
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Een voorwaarde daarbij is dat een S-trein elk kwartier rijdt en dat ook de tramlijnen een
frequentie hebben van minstens elk kwartier. De afstanden tot een knooppunt worden niet in
vogelvlucht, maar volgens comfortabele en veilig stapbare en fietsbare trajecten gemeten.
Ook vergunningen voor wegenwerken moeten de beoogde modal shift ondersteunen, met
duidelijke doelstellingen en geen vrijblijvende opties. Een heraanleg moet leiden tot een
betere doorstroming van het openbaar vervoer (autoluw maken, afzonderlijke
tram-busbaan), in combinatie met een veilig en comfortabel voetgangersdomein. Bij meer
dan 3.500 auto’s per etmaal moet ook in een zone 30 voorzien worden in conforme
fietspaden (fiche Fietsberaad).

Voorstel 6: Kwaliteitsvolle knooppunten
Tram- en bushalten liggen het best dicht bij elkaar en met conflictvrije looproutes.
6.1 Omgeving station Antwerpen-Berchem

De tramhaltes zijn hier te kort. Zowel de trams als de bussen worden er gehinderd door het
drukke autoverkeer. Ook voor voetgangers en fietsers is de omgeving oncomfortabel en
onveilig.
Zorro stelt voor om de tramhaltes te verlengen. Dat kan enkel in de richting van de
Borsbeeksebrug. Het bestaande kruispunt met de Singel wordt dan volledig ingenomen. Het
doorgaande autoverkeer moet daartoe in een tunnel geleid worden, onder deze verlengde
tramhaltes.
Het huidige stationsplein is niet aantrekkelijk en wordt het best volledig heraangelegd.
Daarbij moet meer aandacht gaan naar de voetgangers.
6.2 Omgeving Sportpaleis

Nota met voorstellen voor het Vlaamse niveau: openbaar vervoer in de Antwerpse zuidoostrand - Burgerplatform Zorro

7

Ondergronds zou moeten worden voorzien in een derde uitgang voor de tramlijnverlenging
op de Bisschoppenhoflaan. De bestaande uitgang voor tram 5 blijft behouden.
Deurne-Noord moet zeker ontsloten blijven via de pre-metro.
Bovengronds wenst Zorro alle bestaande koppelingen te behouden, zodat ook eender welke
lijn via de bovengrondse lijn 12 kan verder rijden. Er moet ook een keermogelijkheid zijn
voor alle lijnen.

6.3 P&R Ranst en Massenhoven
Snelbussen vanuit Turnhout rijden via Oostmalle en de P&R in Zoersel over de E34. Ze
moeten vlot de snelweg kunnen verlaten om de P&R in Ranst te kunnen bereiken. Reizigers
kunnen daar overstappen op de sneltram naar Antwerpen en Boom.
Zorro ziet mogelijke bijkomende bussen naar de P&R in Ranst (om de 30 min. tijdens de
daluren):
● P&R Ranst - Broechem - Emblem - Kessel-station - Kessel
● Antwerpen - Merksem - Schoten - ’s-Gravenwezel - Schilde - Oelegem - P&R Ranst
Mogelijke bijkomende bussen naar de P&R in Massenhoven (om de 30 min. tijdens de
daluren):
● P&R Massenhoven - Zandhoven - Pulderbos - Pulle - Grobbendonk - Vorselaar Herentals
● P&R Massenhoven - Lammersberg - Nijlen - Herenthout - Westerlo
Wanneer de tramlijn stopt aan de P&R in Ranst, moeten deze laatste buslijnen tot daar
verlengd worden.
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6.4 Station Bouwel
De meeste woonkernen ten oosten van
Antwerpen tellen eerder weinig inwoners.
De enige grotere kernen tussen
Wommelgem (12.000 inwoners) en
Herentals (28.000 inwoners) zijn
Grobbendonk (11.000 inwoners),
Vorselaar (8.000 inwoners) en Herenthout
(9.200 inwoners).
Grobbendonk en Herenthout liggen 6 km
van elkaar en zijn met een rechte weg
verbonden. Halverwege wordt de spoorlijn
Lier-Herentals gekruist ter hoogte van het
station Bouwel.
Zorro stelt een verdubbeling van de
frequentie voor van de S-treinen van
Herentals over Lier naar Antwerpen.
Bijkomend kan een van de IC-treinen in
Bouwel stoppen.
Een buslijn Vorselaar-GrobbendonkBouwel-Herenthout kan als aanvoerlijn
dienen.

Voorstel 7: Betere doorstroming
7.1 Vrije busbaan in aanloop naar een verkeerslicht
Zorg ervoor dat auto’s een bus die op weg is naar een
verkeerslicht niet hinderen. Daarvoor is natuurlijk
plaats nodig. Een rijvak of parkeervak moet vervangen
worden door een busstrook. De busstrook moet
autovrij zijn (bv. met een verbodsbord) en mag niet
gebruikt worden door afslaand verkeer. Anders rijdt de
bus zich alsnog vast.
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Voor een stuk vrije trambaan is nog minder plaats
nodig. In de Huidevettersstraat in Antwerpen rijdt de
tram over een vrije baan naar de verkeerslichten. Ook
autoverkeer maakt daar echter nog gebruik van, zodat
de tram toch nog een heel stuk moet aanschuiven. De
volledige zone van het oude stadscentrum wordt het
best een zone waarin enkel bewoners en leveranciers
toegelaten zijn.

7.2 Verkeersfilters die enkel bussen doorlaten
In de Ooststatiestraat in Kontich staat een
verdwijnpaal die omhoog gaat tijdens de ochtend- en
de avondspits. Bussen van De Lijn kunnen wel
passeren.
Ook aan het station van Boechout valt dat te
overwegen. Veel sluipverkeer wordt dan uit de smalle
straten weggeduwd. Een tangentiële buslijn van Hove
over Boechout en Vremde naar Wommelgem
ondervindt dan minder hinder.
In de Edegemsesteenweg in Kontich moet het
autoverkeer verplicht linksaf naar de Helenaveldstraat.
Enkel bussen mogen rechtdoor rijden langs het VTI in
de richting van het centrum.

Winkelstraten kunnen een ruime periode van de dag
autovrij zijn, maar wel nog bussen toelaten. Uiteraard
kan dat enkel met een alternatieve route voor het
autoverkeer.

Contact
zorro@ringland.be

Nota met voorstellen voor het Vlaamse niveau: openbaar vervoer in de Antwerpse zuidoostrand - Burgerplatform Zorro

10

