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1.

Inleiding

Voorliggend rapport werd opgemaakt binnen het kader van het
strategisch project REKOVER (Regio Kortrijk & Openbaar Vervoer).
Dit project vertrekt vanuit volgende kerngedachte:
“Openbaar vervoer moet (opnieuw) fungeren als structurerende
drager voor de ruimtelijke ontwikkeling in de regio Kortrijk.“
Het inzetten op openbaar vervoer is immers essentieel voor een
duurzame ontwikkeling vanuit verschillende overwegingen:
•
sociaal perspectief: tegen mobiliteitsarmoede,
basismobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid...
•
ecologisch perspectief: milieu- en energievriendelijker, tegen
klimaatopwarming, minder ruimtebeslag...
•
economisch perspectief: autoverkeerscongestie bedreigt
economische belangen. Duurzame alternatieven moeten
ons voldoende mobiel en bereikbaar houden en nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen ondersteunen.
Het spoorvervoer wordt aanzien als de ruggengraat van het
openbaar vervoer en het ontwikkelen van een toekomstvisie op
het treinaanbod vormt dan ook een belangrijke uitdaging binnen
het strategisch project REKOVER. Dit ‘spoorrapport’ heeft als doel
om het debat rond het bestaande en toekomstige treinaanbod in
de regio Kortrijk te (her)openen, te voeden en te inspireren.
In hoofdstuk 2 wordt het bestaande spooraanbod geanalyseerd.
Vervolgens worden de opties uit verschillende bestaande
beleidsvisies en studiedocumenten kort samengevat. In
hoofdstuk 4 wordt het nieuwe vervoersplan van de NMBS (geldig
vanaf december 2014) met de belangrijkste wijzigingen voor
de regio toegelicht. In het laatste luik formuleren we enkele
uitdagingen voor het toekomstig treinaanbod. Dit zijn eerste
voorstellen en ideeën, die nog niet zijn getoetst op technische,
operationele en financiële haalbaarheid. Het rapport bevat ook
geen berekeningen over de vervoersbehoeften. Het is dus in de
eerste plaats een werk- en discussiedocument.

4

Strategisch project REKOVER, Spoorrapport regio Kortrijk

2.
Bestaande treinaanbod
regio Kortrijk
2.1.

Spoorlijnen en stations

In de regio Kortrijk komen volgende spoorlijnen voor:
•
lijn nr. 66 Kortrijk-Roeselare-Brugge
•
lijn nr. 75 Lille-Moeskroen-Kortrijk-Gent-Antwerpen (nabij
station van Moeskroen splitst de spoorlijn nog op naar nr.
75A Moeskroen-Tournai)
•
lijn nr. 69 Kortrijk-Menen-Poperinge
•
lijn nr. 89 Kortrijk-Oudenaarde-Brussel
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reizigerstellingen
van de NMBS in 2013 voor de 9 treinstations in de regio Kortrijk,
aangevuld met het station van Moeskroen. Ter referentie: de
NMBS telt circa 548 treinstations in België.

STATION

ANZEGEM
BISSEGEM

AANTAL
INSTAPPERS
WEEKDAG
2013
209

ZATERDAG

ZONDAG

GEEN HALTE GEEN HALTE

185

57

50

HARELBEKE

1.289

349

398

KORTRIJK

9.637

4.908

4.865

769

367

350

797

762

MENEN
MOESKROEN
VICHTE
WAREGEM

2.284
230

GEEN HALTE GEEN HALTE

2.650

1.121

1.161

WERVIK

641

231

248

WEVELGEM

424

148

179

Het station van Kortrijk heeft als belangrijkste OV-kooppunt in
de regio duidelijk meer treinreizigers dan de andere stations. Alle
andere treinstations zijn slechts gelegen op één spoorlijn.
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figuur 01: Bestaande spoorlijnen en stations in regio Kortrijk
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Anzegem

figuur 02: Bestaande treinaanbod regionet Kortrijk
Opmerking: de cijfers tussen haakjes toont het aantal opstappende reizigers per station op een normale weekdag in 2009
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2.2. Bestaande treinaanbod regionet Kortrijk
(oude dienstregeling tot 13/12/2014)
De figuur toont het bestaande aanbod van treinen, die vertrekken
vanuit of aankomen in het station van Kortrijk op normale
weekdagen. Tegelijkertijd toont deze figuur ook het volledige
treinaanbod voor de acht andere treinstations in de regio Kortrijk.
Het station van Kortrijk is immers de spil voor alle treinverkeer in
de regio.
Uiteraard zijn er buiten de regio nog andere spoorlijnen en
treinen, die bvb. vanuit Gent, Brugge, Brussel of Lille-Flandres
vertrekken of aankomen, maar die worden hier niet weergegeven.
De figuur toont dus enkel het “bestaande regionet Kortrijk”.
De volle lijnen tonen de treinen met een vaste uurfrequentie.
Bij de stippellijnen zijn er slechts enkele treinen per dag.
Bij elk station wordt er ook aangegeven hoeveel instappers er zijn
op een normale weekdag (reizigerstellingen NMBS 2009).
Op een normale weekdag vertrekken er vanuit het station van
Kortrijk tijdens de daluren 9 vaste treinen per uur:
•
IC: Kortrijk - Gent - Antwerpen
•
IC: Kortrijk - Lille-Flandres
•
IC: Kortrijk - Brugge - Oostende
•
IC (L): Kortrijk - Poperinge
•
IC: Kortrijk - Brussel - Dendermonde
•
IR: Kortrijk - Gent - Mechelen - Leuven
•
IR: Kortrijk - Doornik - Brussel - Antwerpen
•
L: Kortrijk - Brugge
•
L: Kortrijk - Zottegem
Tijdens de spitsuren (6u-9u en 16u-19u) wordt dit aangevuld met
minimum 2 en maximum 4 piekuurtreinen (maximum tussen
7u-8u en 16u-17u):
•
P: Kortrijk - Gent - Brussel - Antwerpen
•
P: Kortrijk - Poperinge
•
P: Kortrijk - Brugge
•
P: Kortrijk - Zottegem
Leiedal, mei 2015

Sterktes van het bestaande regionet Kortrijk:
•
Het bestaande treinaanbod vanuit/naar het station van
Kortrijk is op vandaag relatief goed uitgebouwd. Een aanbod
van 9 treinbestemmingen per daluur en tot maximum 13
treinbestemmingen per spitsuur is zeker niet zwak.
•
De treinen richting Gent (zeker IC, maar ook IR) kunnen aan
een hoge commerciële snelheid rijden. Dit is te danken aan
de rechtlijnigheid van het tracé, de verhoogde aanleg en de
hoogwaardige uitrusting van de spoorweginfrastructuur.
Zwaktes van het bestaande regionet Kortrijk:
•
De treinen naar Brugge, Poperinge, Lille-Flandres, Brussel
scoren wat betreft de commerciële snelheid eerder
gemiddeld of zelfs laag. Soms is dit te wijten aan het feit dat
er heel wat tussenhaltes zijn; bij IR of L-treinen is dit normaal,
maar dit zou eigenlijk niet mogen bij IC-treinen. Vaak heeft
de lagere snelheid ook te maken met structurele problemen
(bochtig tracé) of minder sterke infrastructurele uitrusting.
•
Het aanbod op de spoorlijn Poperinge-Kortrijk is eerder
zwak: slechts één vaste trein per uur, aangevuld met 4 extra
P-treinen per dag. Nochtans vormt dit een as met heel wat
kleine steden en grote gemeenten. Bovendien moeten heel
wat treinreizigers telkens overstappen in het station van
Kortrijk (enkel richting Brussel kan men in de IC-trein blijven
zitten).
•
Het grensoverschrijdend treinaanbod tussen Kortrijk en
Lille-Flandres bestaat uit slechts één vaste trein per uur.
Bovendien is de reistijd vrij hoog.
•
Het treinaanbod in het weekend is sterk verminderd (bv.
geen L-trein tussen Kortrijk en Zottegem).
In de overzichtstabel (zie verder) wordt het aanbod meer
gedetailleerd per lijn: de frequentie, de afstand, de reistijd, de
commerciële snelheid en specifieke opmerkingen.
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Treinaanbod van / naar station
Subverbinding
Kortrijk op normale werkweekdagen

Frequentie

Afstand

Reistijd

Commerciële Opmerkingen
snelheid

Kortrijk - Gent-St-Pieters

IC: 1/uur

42 km

24 min.

105 km/uur

Hoge snelheid (inclusief tussenhalte in Waregem)

Kortrijk - AntwerpenCentraal

IC: 1/uur

106 km

1u 19 min.

81 km/uur

Net voldoende snelheid voor IC (veel haltes tussen
Gent en Antwerpen)

Kortrijk - Lille

• IC van Gent: 12/dag
• IC van Brugge: 4/dag
= samen frequentie van 1
per uur (6u-21u)

31 km

31 min.

60 km/uur

• Te lage snelheid voor IC (tracé met lage toegelaten
snelheid t.h.v. Tourcoing-Roubaix)
• Afschaffing van stations Croix l’Alumette en Croix
Wasquehal = positief
• Slechts frequentie van 1/uur (geen andere treinen)

IC (Lille) - Kortrijk - Brugge Oostende

Kortrijk - Brugge

IC: 1/uur

53 km

39 min.

82 km/uur

Net voldoende snelheid voor IC (veel haltes)

Kortrijk - Oostende

IC: 1/uur

75 km

55 min.

82 km/uur

Net voldoende snelheid voor IC (veel haltes)

Kortrijk - Lille

IC van Brugge: 4/dag

31 km

31 min.

60 km/uur

zie opmerkingen IC Gent-Kortrijk-Lille

IC Poperinge - Kortrijk - Brussel
- (Dendermonde) (Sint-Niklaas)

Kortrijk - Poperinge

samen met P: 1 per uur
+ 4 extra P-treinen/dag

43 km

38 min.

69 km/uur

Te lage snelheid voor IC, eigenlijk meer IR of L-trein
(veel haltes)

Kortrijk - Brussel-zuid

IC: 1/uur + 2 extra P/dag

84 km

1u 04 min.

79 km/uur

Lagere snelheid voor IC

IR

Kortrijk - Gent - Mechelen Leuven

Kortrijk - Gent-St-Pieters

IR: 1/uur

42 km

33 min.

76 km/uur

Hoge snelheid voor IR (incl. veel haltes)

Kortrijk - Mechelen

IR: 1/uur

99 km

1u 20 min.

74 km/uur

Hoge snelheid voor IR (incl. veel haltes)

IR

Kortrijk - Doornik - Brussel Antwerpen

Kortrijk - Doornik

IR: 1/uur

32 km

27 min.

71 km/uur

Gemiddelde snelheid (veel haltes)

Kortrijk - Brussel-zuid

IR: 1/uur

113 km

1u 37 min.

70 km/uur

Gemiddelde snelheid (veel haltes)

L

Brugge - Kortrijk - Zottegem

Kortrijk - Roeselare

L: 1/uur

21 km

19 min.

66 km/uur

Lage snelheid (veel haltes)

Kortrijk - Brugge

L: 1/uur

53 km

53 min.

60 km/uur

Lage snelheid (veel haltes)

Kortrijk - Zottegem

L: 1/uur

43 km

36 min.

72 km/uur

Gemiddelde snelheid
Geen L-treinen naar Zottegem in weekend

Kortrijk-Brugge

3 P-treinen/dag

53 km

53 min.

60 km/uur

Lage snelheid (veel haltes)

Kortrijk - Zottegem

2 P-treinen/dag

43 km

36 min.

72 km/uur

Gemiddelde snelheid

Kortrijk - Gent - Brussel (Schaarbeek) - (Nationale
Luchthaven) - (Antwerpen)

Kortrijk - Gent-St-Pieters

‘s ochtends heen: 5 P
‘s avonds terug: 3 P

42 km

29 min.

87 km/uur

Hoge snelheid (incl. haltes Harelbeke, Waregem)

Kortrijk - BrusselNationale-Luchthaven

‘s ochtends heen: 5 P
‘s avonds terug: 3 P

100km

1u 27 min.

76 km/uur

Gemiddelde snelheid

Kortrijk - Menen - Ieper Poperinge

Kortrijk - Menen

samen met IC: 1 per uur
+ 4 extra P-treinen/dag

12 km

12 min.

60 km/uur

Lage snelheid (veel haltes)

Kortrijk - Ieper

samen met IC: 1 per uur
+ 4 extra P-treinen/dag

34 km

30 min.

68 km/uur

Lage snelheid (veel haltes)

IC Lille - Moeskroen - Kortrijk Gent - Antwerpen

P
P

P

Brugge - Kortrijk - Zottegem
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figuur 03: HST-stations Lille en Brussel-Zuid t.o.v.
provincie West-Vlaanderen
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3.
Samenvatting van
bestaande studies &
beleidsvisies

figuur 04: Lille-Europe als poort tot het zuiden
en het westen en Brussel-Zuid als poort tot het
noorden en oosten

3.1. Het HST-netwerk en de positie van de
Kortrijkse regio
Het studiebureau Tritel maakte in opdracht van de
intercommunale Leiedal een studie op over de ‘positie van
de Kortrijkse regio binnen het HST-netwerk’. Het technisch
eindrapport werd afgeleverd in maart 2007. Nadien werd er door
Leiedal ook een samenvattend cahier (april 2008) uitgegeven.
In dit cahier werd een concreet voorstel beschreven voor een
betere treinaansluiting met Lille en dit vanuit Kortrijk, maar ook
vanuit geheel West-Vlaanderen en een deel van Oost-Vlaanderen.
Eveneens werd een voorstel gedaan om, in het kader van de
eurometropool, de verbinding met Tournai te verbeteren.
De belangrijkste elementen worden hierna samengevat.

3.1.1. Vaststellingen omtrent bestaande HSTontsluiting
Op ruimtelijk vlak:
•
Voor de regio Kortrijk vormt Lille Europe het meest
nabijgelegen toegangspunt tot het HST-netwerk (nl. op
slechts 31 km van Kortrijk).
•
Voor de regio Kortrijk vormt Lille Europe de toegangspoort
tot Zuid-Europa en het Verenigd Koninkrijk; Brussel-Zuid
vormt het vertrekpunt naar Noord- en Oost-Europa.
•
Lille vormt niet alleen voor de regio Kortrijk de
toegangspoort naar het zuiden, maar ook voor andere delen
van West- en Oost-Vlaanderen.

Leiedal, mei 2015
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figuur 05: Bestaande treinverbindingen van en
naar Lille

Op functioneel vlak:
•
De HST wordt vooral door toeristen en zakenreizigers
gebruikt.
•
HST-verplaatsingen zijn langeafstandsverplaatsingen.
•
De HST-reizigers dragen kwaliteit hoog in het vaandel.
Op operationeel vlak:
•
Het aantal treinverbindingen van en naar Lille Europe is te
laag.
•
De reistijd tussen Kortrijk en Lille is te lang.
•
De kostprijs van een treinticket is te hoog.
•
In Lille overstappen is niet comfortabel.

3.1.2. Strategie voor een verbeterde HST-ontsluiting
Om investeringen in de toekomst te kunnen motiveren, moeten
er twee belangrijke, kaderstellende strategische keuzes worden
genomen:
•
Lille moet door West-Vlaanderen worden beschouwd als een
complementair toegangspunt tot het HST-netwerk.
•
Vlaanderen moet de metropool Lille erkennen als een
strategische plaats voor haar bereikbaarheid.
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3.1.3. Concrete oplossingen

figuur 06: Concept voor de optimalisatie van het
regionale treinnetwerk naar Lille

De regionale IC-verbinding van en naar Lille moet worden
uitgebouwd als volwaardig voortransport voor de HST.
Concept met elk half uur een IC- verbinding naar Lille:
•
IC-lijn met uurfrequentie: Antwerpen -Gent -Waregem
- Kortrijk - Mouscron -Tourcoing - Roubaix - Lille.
De stations Croix-l’Allumette en Croix-Wasquehal worden op
de lijn Antwerpen-Lille afgeschaft als stopplaats.
•
nieuwe IC-lijn met uurfrequentie: Oostende - Brugge Roeselare - Kortrijk - Tourcoing - Roubaix - Lille.
•
Doortrekking van de IC-lijn met uurfrequentie: Brussel Tournai - Mouscron - Kortrijk.
Het voorgestelde schema vormt het ideale concept op
lange termijn. In de studie worden ook enkele bedenkingen
geformuleerd. Zo kan het voorgestelde concept, waarbij om
het half uur een IC-trein naar Lille rijdt, niet worden gerealiseerd
zonder bijkomend rijpad in het station Lille Flandres. Daarvoor
zijn nieuwe overeenkomsten noodzakelijk met de SNCF en het
“Réseau Ferré de France”.
In het kader van de tarifering moet Lille Flandres worden
erkend als eindstation op het Belgische netwerk.
Niet alleen de treinverbinding moet van hoge kwaliteit zijn, ook
de tarieven moeten aantrekkelijk zijn. Om dit doel te bereiken,
moet het grensoverschrijdende traject tussen Kortrijk en Lille
onder het systeem van het binnenlands verkeer vallen. Zo zal een
enkele rit vanuit Kortrijk naar Lille veel goedkoper worden: 4,50
euro in plaats van de huidige 8 euro.
Flankerende maatregelen:
•
aantrekkelijke parkeerstrategie in de stationsomgevingen
van Oostende, Brugge, Roeselare en Kortrijk
•
verbeteren van de overstap tussen Lille-Flandres en LilleEurope, maar ook in de regionale stations
•
uitbreiden van de tijdstabellen (vroeg en laat)
•
promotiecampagnes

Leiedal, mei 2015
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figuur 07: De fictieve afstand tussen de drie
regio’s van de Eurometropool
De reële afstanden tussen de drie centrumsteden
zijn in het zwart aangegeven. De fictieve afstanden
als gevolg van het grenseffect (= reële afstand + de
extra afstand veroorzaakt door het grenseffect) zijn
in het groen afgebeeld.

3.2. Ontwikkelingspotentieel van het openbaar
vervoer binnen de Eurometropool

openbaar vervoer. Om deze doelstelling te verwezenlijken,
moet een gemeenschappelijke communicatiestrategie worden
ontwikkeld tussen de transportoperatoren.

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai streeft twee grote
ambities na: de grenzen uitgommen en een gemeenschappelijke
Europese Metropool uitbouwen. Mobiliteit (zowel interne als
internationale) en bereikbaarheid zijn dan ook twee essentiële
uitdagingen die deel uitmaken van de hoofdthema’s van de
Eurometropool.

Projectideeën:
•
Realisatie van praktijkgerichte gidsen bestemd voor
bedrijven, scholen, winkelcentra en andere actoren die
verplaatsingen genereren, om ervoor te zorgen dat deze
actoren het openbaar vervoer actief mee gaan promoten
(vb. bedrijven door het optrekken van hun tussenkomst
in openbaarvervoerskosten, winkelcentra door een
openbaarvervoersticket aan te bieden i.p.v. een uur gratis
parkeren,...)
•
Beschikbaar stellen van het Trampoline-ticket in de hele
Eurometropool
•
Aanbod van interessante tarieven voor het openbaar vervoer
tijdens culturele, economische events

In maart 2012 werd een studie gelanceerd over het
ontwikkelingspotentieel van het grensoverschrijdend openbaar
vervoer. Verschillende partners van de Eurometropool (Région
Nord-Pas de Calais, Lille Métropole, Département du Nord),
maar ook de NMBS, de SNCF, TEC en De Lijn werkten eraan
mee. Het actieplan dat uit deze studie naar voor kwam geldt als
referentiekader voor de volgende jaren, en geven we dus een
centrale plaats in de strategie. We onderscheiden 4 doelstellingen:

3.2.1. Doelstelling 1: Versterken van informatieen communicatietools voor het publiek en voor een
aantal specifieke doelgroepen

<ŽƌƚƌŝũŬ
Eén van de vaststellingen die uit de potentieelstudie naar
voor komt, is dat het openbaar vervoer slechts 5% van de
grensoverschrijdende verplaatsingen vertegenwoordigt, hoewel
het het transportaanbod wel degelijk goed uitgebouwd is.
Daaruit leiden we af dat het aanbod, noch de prijzen, voldoende
gekend zijn. Communicatie naar het grote publiek wordt dus een
belangrijke uitdaging voor de volgende jaren.
Deze doelstelling is erop gericht het gebruik van het openbaar
vervoer aan te moedigen in samenwerking met een aantal
socio-economische partners (onderwijsinstellingen, de culturele
en toeristische sector, de tewerkstellingsactoren, enz.). We
denken daarbij aan de organisatie van informatiesessies en aan
de ontwikkeling van communicatietools zodat bovenstaande
actoren actief kunnen bijdragen aan de promotie van het
14
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3.2.2. Doelstelling 2 : Ontwikkelen van een
elektronisch ticketsysteem dat compatibel is voor alle
openbaarvervoersmodi van de Eurometropool
De stedelijke openbaarvervoersnetwerken van de drie
busmaatschappijen van de Eurometropool – Transpole, De Lijn
en TEC – zullen binnenkort worden uitgerust met elektronische
ticketsystemen (in 2013 voor Transpole en in 2014 voor De Lijn
en TEC). De drie vervoersmaatschappijen startten inmiddels een
denkoefening over de manier waarop grensoverschrijdende
vervoersbewijzen kunnen worden verzoend met die nieuwe
systemen, alsook over de interoperabiliteit tussen de systemen.
De Eurometropool kan in een eerste fase dit initiatief
ondersteunen en ervoor zorgen dat de spoorwegmaatschappijen
hierbij worden betrokken. Bovendien kan ze als multilevel
platform bijdragen aan studies over de haalbaarheid op lange
termijn van een tariefintegratie op schaal van de Eurometropool.

Leiedal, mei 2015

Projectidee :
•
Ontwikkeling van een Eurometropool-pass waarmee
reizigers binnen de Eurometropool gecombineerd gebruik
kunnen maken van alle intermodale openbaarvervoersmodi

3.2.3. Doelstelling 3 : Versterken van de
intermodaliteit en creëren van een netwerk van
intermodale knooppunten
Op schaal van de Eurometropool moet ingezet worden op de
complementariteit van de verschillende transportmodi. Dit
moet gebeuren door het versterken van aansluitingen op de
structurerende openbaar vervoersas Lille-Kortrijk-Tournai en het
versterken van intermodale knooppunten.
Projectideeën :
•
Denkoefening over het versterken van intermodale
knooppunten vlakbij de grens (Armentières, Mouscron,
Comines)...
•
Op de as Lille-Kortrijk: versterking van de tussenliggende
knooppunten (Mouscron, Tourcoing, Roubaix) door
betere verbindingen tussen het station en de regionale
activiteitenzones , de aanleg van transitzones en
fietsenstallingen rond de stations
•
Samenwerking tussen organisaties die autodelen
organiseren langs beide kanten van de grens

Projectideeën:
•
Opstelling & ondertekening van een charter tussen
openbaarvervoersoperatoren, met het oog op de
optimalisering van het aanbod, van de ticketting...
•
Invoering van een dashboard om het aanbod en de
gebruikersintensiteit van bepaalde trajecten van nabij te
monitoren

3.2.5. Doelstelling 5: Versterken van de TGV-hub van
de Eurometropool
We streven naar betere verbindingen van de lijnen TER/IC KortrijkLille en Tournai-Lille met de belangrijkste verbindingen in de
stations van Lille (Londen, Parijs, andere Franse metropolen,…)
Projectideeën :
•
Ontwikkeling van een gerichte communicatie en promotie
•
Een verbeterde bewegwijzering tussen de stations LilleFlandres en Lille-Europe.

3.2.4. Doelstelling 4 : Opzetten van een betere
coördinatie/ een governance-systeem tussen de
operatoren van openbaar vervoer
Een dergelijk governance-systeem kan uitgebouwd worden
vanuit het grensoverschrijdende partnership dat werd opgericht
voor de potentieelstudie. Het kan o.m. instaan voor de
ontwikkeling van gemeenschappelijke monitoringinstrumenten.
Op termijn zou een link gelegd kunnen worden met het SMIRT .

Leiedal, mei 2015
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3.3.

Vlaamse spoorstrategie

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de
Vlaamse overheid heeft een Vlaamse spoorstrategie opgesteld
(definitieve conceptnota, februari 2013).

3.3.1. Behoefteanalyse
In de behoefteanalyse worden volgende punten vermeld, die
relevant zijn voor de Kortrijkse regio en de ruimere omgeving:
•
Ieper is momenteel alleen rechtstreeks met Kortrijk
en Brussel verbonden (uurfrequentie). Rechtstreekse
verbindingen met Roeselare/Brugge, c.q. Oostende
ontbreken.
•
Bovendien is er nood aan een hoogwaardige openbaar
vervoer verbinding tussen Hoog-Kortrijk en het centrum
van de stad. Op basis van de potentiële vervoervraag en
van een MKBA-onderzoek moet afgewogen worden welk
vervoermiddel (bus/light rail/trein) in aanmerking komt om
aan de vervoerbehoefte in deze regio te voldoen.
•
Vanuit Roeselare moet men steeds overstappen richting
Gent (overstap in Lichtervelde of in Kortrijk). Volgens het
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002
betreffende het netmanagement is het station van Roeselare
een stedelijke hoofdhalte en dient dit station van Roeselare
rechtstreeks verbonden te worden met het station van Gent.
•
Er wordt een onderzoek gevraagd naar een snelle
rechtstreekse verbinding op uurfrequentie tussen Brugge
en Rijsel en tussen Gent en Rijsel. Een rechtstreekse snelle
verbinding tussen het station Lille Flandres en Brugge, vormt
immers een belangrijke toeristische troef voor o.m. Brugge
en de Vlaamse kust.
•
De grensoverschrijdende verbindingen zijn momenteel
ondermaats. Als er al een verbinding is, dan rijden de
treinen maximaal om het uur. In overleg met de buurnetten
zou de NMBS-groep best hieraan werken en bijvoorbeeld
potentieel- en haalbaarheidsstudies uitvoeren of actualiseren
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voor de verbindingen met Weert, Duinkerken, Terneuzen,
Roosendaal en Rijsel.

3.3.2. Voorstellen actieplannen
In de uitgebreide lijst van prioritaire projecten worden enkele
relevante elementen voor de Kortrijkse regio en de ruimere
omgeving vermeld:
•
Er wordt gepleit voor een koppeling tussen de spoorlijnen
66 (Brugge-Kortrijk) en 73 (Gent - De Panne) met een
spoorboog ten zuiden van Lichtervelde (bocht van Gits),
zodat rechtstreeks van Roeselare naar Gent en Brussel kan
worden gespoord.
•
Aanleggen van tweede spoor op het huidige enkelsporige
lijn 69 tussen Komen en Poperinge (op basis van MKBA).
•
Het project voor de vernieuwing van de stationsomgeving
van Kortrijk (samenwerkingsovereenkomst - in studie) is
opgenomen bij de prioritaire stationsprojecten.
•
Het stationsproject van Waregem is opgenomen in de
categorie “diversen” van het investeringsplan 2013-2025 van
de NMBS-groep.

Leiedal, mei 2015

figuur 08: Vlaamse spoorstrategie investeringsplan 2013-2025 NMBS-groep capaciteitsuitbreiding

figuur 09: Vlaamse spoorstrategie investeringsplan 2013-2025 NMBS-groep stations

Leiedal, mei 2015
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3.4. Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 - Wensnet
Provincie West-Vlaanderen
De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een
Mobiliteitsvisie 2020 opgemaakt, dat in april 2009 werd
voorgesteld. We focussen hier op de voorstellen die voor het
spoorgebonden vervoer in de provincie West-Vlaanderen en
specifiek de Kortrijkse regio werden geformuleerd.

3.4.1. Lighttrain voor een verbeterde bereikbaarheid
van de stedelijke gebieden
De economische centra en stedelijke gebieden vragen een
specifieke benadering met de inzet van een snel, kwaliteitsvol
spoorgebonden vervoersysteem (lighttrain). Dit kan maximaal
de bestaande spoorbeddingen volgen en lokaal deze spoorlijn
verlaten via nieuwe beddingen om de stedelijke gebieden beter
te kunnen ontsluiten.
Lighttrains worden gedefinieerd als voorstedelijke treinen in
en rond sterk verstedelijkte gebieden. Dit is een spoorgebonden
exploitatie die maximaal gebruik maakt van bestaande sporen.
Door het specifiek aangepaste materieel kan een lighttrain sneller
optrekken en afremmen dan de stoptrein en kan er lokaal van de
huidige sporen worden afgeweken om de stedelijke gebieden beter
te kunnen bedienen. De minimale commerciële snelheid bedraagt 50
km/uur en de minimale frequentie 4 per uur.
In de Kortrijkse regio:
De as Kortrijk – Roeselare vormt de motor van de West-Vlaamse
economie. Tevens is Kortrijk onderdeel van de Eurometropool
Kortrijk – Lille. Een goede openbaar-vervoerverbinding Kortrijk –
Lille is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de visievorming
op het functioneren van de openbaar-vervoerstructuur. Om
de automobiliteit in deze regio te beheersen stelt De Lijn voor
om te investeren in duurzame alternatieven. Evaluaties van de
verplaatsingsstromen hebben aangetoond dat een voorstedelijk
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spoorgebonden net kansrijk is vanuit de hoeken Roeselare,
Ieper en Waregem. Het gebied rond Kortrijk is immers sterk
verstedelijkt, waardoor er voldoende potentieel is voor een snel
spoorgebonden vervoersysteem dat frequenter halteert dan
de huidige IR- of L-treinen. Op de as Ieper – Kortrijk – Waregem
worden de bestaande treinsporen gevolgd en is lighttrain het
meest voor de hand liggende concept.

3.4.2. Optimalisatie treinverbinding Roeselare-Gent
Tussen Roeselare en Gent (en bij uitbreiding de Vlaamse ruit) is
er geen enkele rechtstreekse treinverbinding. Er is telkens een
overstap noodzakelijk, ofwel in Brugge, Kortrijk of Lichtervelde. In
diverse beleidsplannen wordt er gepleit voor een koppeling
tussen de spoorlijnen 66 (Brugge – Kortrijk) en 73 (Gent – De
Panne) met een boogvormige verbinding opdat rechtstreeks van
Roeselare naar Gent zou kunnen gespoord worden via Tielt en
Deinze. Deze missing link kan eventueel ook op eerder
kortere termijn worden weggewerkt door middel van een
geoptimaliseerd exploitatieconcept door bvb. een rechtstreekse
treinverbinding Roeselare – Kortrijk – Gent aan te bieden.

3.4.3. Sneltram ter verbetering van het verbindend
regiovervoer
Met de sneltram Roeselare – Kortrijk wordt geanticipeerd op de
nood aan een kwaliteitsvol openbaar-vervoersysteem binnen
het stedelijke lint Roeselare – Izegem – Ingelmunster en het
verstedelijkte gebied Kuurne – Kortrijk. Ten gevolge van de
stedelijke activiteit gebeuren niet alleen binnen deze stedelijke
gebieden verplaatsingen, maar is er ook een onderlinge
vervoersspanning. De sneltram biedt zowel een antwoord op de
stedelijke als streekgebonden verplaatsingsbehoeftes.
Tussen het station van Kortrijk en Hoog Kortrijk werd ook een
stedelijke tram voorgesteld .

Leiedal, mei 2015
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3.5. Kwalitatief openbaar vervoer in Kortrijk studie Vectris
Het studiebureau Vectris heeft in opdracht van de directie
mobiliteit en infrastructuur van de stad Kortrijk de studie
‘Kwalitatief openbaar vervoer in Kortrijk’ opgemaakt (eindrapport
juni 2011). We focussen hier enkel op de voorstellen die voor
het spoorgebonden vervoer werden geformuleerd. De studie
bevat ook een haalbaarheidsonderzoek voor een tramverbinding
en verschillende scenario’s voor het busnetwerk en de nodige
verkeersmodelberekeningen, maar hier gaan we niet op in.

3.5.1. Lighttrain of verbeterde IR in halfuur-cadans?
In deze studie werd de haalbaarheid onderzocht van de
lighttrains (LT), die door De Lijn werden voorgesteld op de
spoorlijnen 69 (Ieper-Kortrijk) en 75 (Kortrijk-Waregem) en de
haalbaarheid van een snellere IC-verbinding Roeselare - Gent via
Kortrijk.
Men stelt vast dat op het Infrabel-spoornet nog andere zware
treinen in een zekere cadans afgewikkeld moeten worden,
zodat een hoogfrequente dienst (zoals met een lighttrain) enkel
haalbaar is na zware investeringen.
figuur 11: trein Siemens Desiro ML

Daarom stelt Vectris voor om eerder in te zetten op een
verbeterde IR-treinregeling met een halfuurcadans = de IR30 .
Hierdoor wordt een hoge vervoercapaciteit mogelijk.

3.5.2. Voorstel toekomstig treinaanbod
De Leielijn vormt onmiskenbaar een sterke aaneenschakeling
van stedelijke kernen, van Poperinge over Kortrijk tot Gent, om
er een succesvolle IR30 –interregio in 30’-cadans op in te zetten.
Kortrijk is van oudsher het kernpunt in de regio. Door hier om het
half uur de treinen te laten aankomen, vertrekken of te laten langs
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komen ontstaat twee keer per uur een aansluitknoop tussen de
vijf richtingen.
Door versmelting van TGV in IC op de lijn naar Oostende of
door de IC en de stoptrein naar Oudenaarde in een zuivere
halfuurscadans te stoppen, kunnen dure treinkilometers beter
renderen. De as Lille – Oostende, is na de Leielijn, de tweede as
die opgewaardeerd kan worden.
Bij algemene introductie van de halfuurscadans op de
verbindingen vanuit Kortrijk kan het patroon rond de klok van
15 en 45 er als volgt uitzien: er zouden 13 treinen per uur
vertrekken, gespreid over zes richtingen:
•
drie treinen per uur naar Gent (één IC en twee IR)
•
drie treinen per uur naar Brugge (één IC/TGV en twee IR)
•
twee treinen per uur naar Lille-Flandres (één IC/TGV
komende van Oostende-Brugge en één IC komende van
Antwerpen-Gent)
•
twee IR-treinen per uur naar Ieper-Poperinge
•
twee IR-treinen per uur per naar Brussel
•
één IR-trein per uur naar Doornik.
Voor de regionale treinen (IR) pleit Vectris ook voor het inzetten
van toegankelijke, flexibele treinen, die door hun lage gewicht
vlot kunnen optrekken en afremmen, zodat ze de regio nog
sneller ontsluiten. Ze hebben multifunctionele ruimtes voor
fietsen, bagage, buggy’s. Vaak rijden ze in eenmansbediening
om de kostenstructuur dragelijk te houden. Tegen 2016 worden
er 305 stellen (of 915 rijtuigen) van dit model geleverd: Siemens
Desiro ML. Dit type trein kan onder de noemer LightTrain
passen. Deze treinen worden de nieuwe referentie voor regionale
treinen in dit land: ze zijn kostenvriendelijk en ze worden zeer
toegankelijk dankzij de verlaagde treinvloer, en nog meer in
combinatie met verhoogde stationperrons (op 76 cm boven de
sporen). Een deel van dit materieel zal tevens geschikt zijn om
ook onder de Franse bovenleiding te rijden met 25 kV.
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figuur 12: Studie KOV Vectris - regionet Kortrijk
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3.5.3. Kritische randbemerkingen
Het voorstel van Vectris vormt een goede vertrekbasis voor het
toekomstig treinaanbod vanuit en naar het station Kortrijk, maar
toch kunnen twee minpunten worden aangehaald:
•
Het voorstel om een TGV te verlengen vanuit Lille naar
Kortrijk-Roeselare-Brugge-Oostende lijkt een aantrekkelijk
aanbod, maar kan ook sterk bekritiseerd worden: dit is zeer
duur en de huidige maximaal toegelaten snelheden op de
spoorlijnen Lille-Kortrijk en Kortrijk-Brugge is te laag om
het gebruik van een hogesnelheidstrein te verantwoorden.
Het is meer realistisch om te pleiten voor een sterke ICverbinding, wat ook logischer is gezien de tussenstations.
•
De bestaande IC-verbinding tussen Kortrijk-OudenaardeZottegem-Denderleeuw-Brussel wordt geschrapt en
vervangen door een tweede IR-verbinding met nog meer
tussenstations tussen Kortrijk en Brussel. Vectris pleit ervoor
om een IR-verbinding tussen Kortrijk en Gent rechtstreeks
te laten doorsporen naar Brussel, maar dit is reeds een
bestaande P-verbinding. Het is wenselijk om de bestaande
IC-verbinding Kortrijk-Oudenaarde-Zottegem-DenderleeuwBrussel te behouden.
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4.

NMBS Vervoersplan 2014

Op 14 december 2014 lanceerde de NMBS een nieuwe
dienstregeling volgens haar nieuwe vervoersplan, dat in principe
geldig is voor de volgende drie jaar.
Als belangrijkste randvoorwaarde gaat men uit van het behouden
van het totaal aantal treinkilometers.
Bij de structuur van het plan streeft men volgende principes na:
•
gecadanceerde (klokvaste) dienstenregeling
•
homogene spreiding van de treinen van hetzelfde type
•
symmetrie (identieke aansluitingstijden heen en terug)
•
maximum twee verschillende types materieel per reatie
•
meer realistische aansluitingstijden.
Voor de typologie van de treinen heeft de NMBS beslist om de
benaming IR niet meer te gebruiken, en de benaming van de
bestaande IR-treinen te vervangen door ofwel IC ofwel L-treinen.
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Typologie treinen
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Op de figuur worden de belangrijkste wijzigingen voor het
treinaanbod van / naar de regio Kortrijk met nummers aangeduid.
1.

De bestaande IR-trein tussen Kortrijk-Gent-Mechelen
vervalt en wordt vervangen door de nieuwe IC-trein
Kortrijk-Harelbeke-Waregem-Deinze-De Pinte-Gent en dan
rechtstreeks naar Brussel en verder naar Leuven, Luik en
Welkenraedt. Zo ontstaat er de hele dag 2 x per uur een
rechtstreekse treinverbinding Kortrijk-Brussel (één via Gent
en één via Zottegem ) tegenover slechts één IC-trein/uur
vandaag (via Zottegem naar Brussel). Ook voor de stations
van Harelbeke en Waregem is dit een belangrijk voordeel:
ze verkrijgen ook de hele dag een vaste rechtstreekse
treinverbinding per uur naar Brussel, Leuven en Luik.
Treinreizigers naar Mechelen moeten overstappen in Gent.

2.

De bestaande IC-trein Antwerpen-Gent-Waregem-KortrijkLille zal worden opgesplitst in het station van Kortrijk: één
deel van de IC-trein blijft naar Lille rijden; het andere deel
van de IC-trein zal naar Poperinge rijden. Zo verkrijgen de
stations van Wervik, Menen, Wevelgem en Bissegem (lijn
69 Poperinge-Kortrijk) een rechtstreekse verbinding met
Gent en Antwerpen, in plaats van met Brussel. De NMBS
neemt deze maatregel omdat uit cijfers blijkt dat de meeste
treinreizigers op de lijn 69 (Poperinge-Kortrijk) toch richting
Gent rijden (nu moeten deze reizigers telkens overstappen
in het station van Kortrijk). Voor de treinreizigers die
toch richting Brussel moeten, blijven tijdens de piekuren
rechtstreekse verbindingen via Gent met Brussel voorzien. En
in de daluren is een overstapmogelijkheid voorzien in Gent.

3.

De bestaande L-trein Kortrijk-Oudenaarde-Zottegem
wordt geschrapt en vervangen door een nieuwe L-trein
Kortrijk-Vichte-Anzegem-Oudenaarde-Eine-Zingem-GavereEke-DePinte-Gent-Eeklo. Dit is positief nieuws voor de
stations van Vichte en Anzegem, die zo een rechtstreekse
L-treinverbinding naar Gent verkrijgen.

4.

De IC-trein tussen Oostende-Brugge-Kortrijk wordt
verbonden met de IC-trein Kortrijk-Zottegem-Brussel en
nog verlengd naar Brussel-Nationale Luchthaven. Deze
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rechtstreekse verbinding naar de Nationale Luchthaven
is het gevolg van de engagementen uit het PPS-project
“Diabolo North”. Maar in deze nieuwe dienstregeling wordt
de reistijd tussen Kortrijk en Brugge verhoogd van circa 40
naar 59 minuten, omdat men (naast de bestaande stations
van Izegem, Roeselare en Torhout) ook zal halteren in de
stations van Ingelmunster, Lichtervelde en Zedelgem. Dit
komt overeen met de andere bestaande L-trein tussen
Kortrijk en Brugge, waarvan de reistijd wel verlaagd wordt
van 53 naar 47 minuten. Men benoemt beide treinen tussen
Kortrijk en Brugge als IC, maar eigenlijk zijn het dus L-treinen.
De achterliggende reden is het feit dat men alle stations op
de lijn 66 Brugge-Kortrijk rechtstreeks wil verbinden met
Brussel en de Nationale Luchthaven via Kortrijk. Dit is in het
voordeel van de kleine tussenliggende stations die nu ook
twee treinen per uur verkrijgen, maar wel in het nadeel voor
de “snelle” IC-trein tussen Kortrijk en Brugge.
5.

Als milderende maatregel voorziet de NMBS wel dat de
P-treinen tussen Kortrijk en Brugge wel enkel halt houden in
Izegem, Roeselare en Torhout (reistijd van 42 minuten).

Leiedal, mei 2015

figuur 13: Nieuw treinaanbod regionet Kortrijk cfr. Vervoersplan NMBS 2014
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Uurtabel station Kortrijk volgens nieuwe vervoersplan NMBS (vanaf 14 december 2014):
aankomende en vertrekkende treinen in Kortrijk op normale weekdag tussen 7 en 8 uur
(IC en L-treinen rijden elk uur en P-treinen enkel in ochtend- en avondspits)
Herkomst

Uur
aankomst

IC Antwerpen - Gent

07:02

IC Oostende - Brugge

07:04

Uur
vertrek

Bestemming
IC

OOSTENDE

ANTWERPEN
ANTWERPEN
CENTRAAL

BRUGGE
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Zedelgem

07:04 L

Berchem

Torhout

Oudenaarde - Gent - Eeklo
P

IC IC

07:09 IC Menen - Ieper - Poperinge
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ROESELARE

GENT
ST-PIETERS

07:13 IC Lille-Flandres

IC St-Niklaas - Brussel - Doornik 07:21
IC Brugge - Roeselare
P
P

P:

(Brussel) - Zottegem
Poperinge - Ieper - Menen

(Oostende) - Brugge

07:25
07:30
07:35

07:41

IC (Luik) - Brussel - Gent

07:46

IC Lille-Flandres

07:47

IC Nat. Luchthaven - Brussel

07:49

IC Poperinge - Ieper - Menen

07:51

L

07:56

Eeklo - Gent - Oudenaarde

S
T
A
T
I
O
N
K
O
R
T
R
I
J
K

07:19 P

Roeselare - Brugge

Lokeren

L

Lichtervelde

07: 11 IC Brussel - Nat. Luchthaven
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P
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P
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Eke
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L

07:28 P
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P
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Halle

IC

Froyennes

Edingen

IC

Opzullik
Ath

LILLEFLANDRES

07:41 P

Brussel-NatLuchthaven

BRUSSEL
Z-C-N

Herseaux

07:35 IC Roeselare - Brugge
07:39 IC Doornik - Brussel -S t-Niklaas

St-Denijs-Boekel
Munkzwalm
Zottegem
Denderleeuw

DOORNIK

Leuze

07:56 IC Brugge - Oostende
07:58 IC Gent - Antwerpen

26

Strategisch project REKOVER, Spoorrapport regio Kortrijk

Leiedal, mei 2015

LEUVEN
LUIK
WELKENRAEDT

Treinaanbod van / naar station
Kortrijk op normale werkweekdagen

Subverbinding

IC Lille / Poperinge - Kortrijk - Gent Kortrijk - Gent-St-Pieters
- Antwerpen
Kortrijk - Antwerpen-C

Frequentie

Afstand

Reistijd

Commerciële
snelheid

Opmerkingen

IC: 1/uur

42 km

26 min.

97 km/uur

Hoge snelheid (inclusief tussenhalte in Waregem)

IC: 1/uur

106 km

1u 25 min.

75 km/uur

Bijna voldoende snelheid voor IC

Kortrijk - Lille

IC: 1/uur, behalve
tussen 10u en 11u

31 km

37 min.

50 km/uur

• Te lage snelheid voor IC (tracé met lage toegelaten
snelheid t.h.v. Tourcoing-Roubaix + lange haltetijd
• Slechts frequentie van 1/uur (geen andere treinen)

Kortrijk - Poperinge

IC: 1/uur

43 km

40 min.

65 km/uur

Te lage snelheid voor IC, eigenlijk meer L-trein

IC: 1/uur

42 km

36 min.

70 km/uur

Gemiddelde/lagere snelheid voor IC (omwille van alle
haltes tussen Kortrijk en Gent = vroeger IR-trein)

Kortrijk - Brussel-zuid

IC: 1/uur

94 km

1u 10 min.

81 km/uur

Net voldoende snelheid voor IC

Kortrijk - Leuven

IC: 1/uur

127 km

1u 39 min.

77 km/uur

Bijna voldoende snelheid voor IC

IC Kortrijk - Gent - Brussel - Leuven Kortrijk - Gent-St-Pieters
- Luik - Welkenraedt

Kortrijk - Luik-Guillemins

IC: 1/uur

197 km

2u 16 min.

87 km/uur

Voldoende hoge snelheid voor IC

IC Kortrijk - Brugge

Kortrijk - Brugge

IC: 1/uur

53 km

47 min.

68 km/uur

Lagere snelheid voor IC (omwille van alle haltes tussen
Kortrijk en Brugge, zoals vroeger = L-trein)

IC Oostende - Brugge - Kortrijk Brussel - Nationale Luchthaven

Kortrijk - Brugge

IC: 1/uur

53 km

59 min.

54 km/uur

Te lage snelheid voor IC (omwille van alle haltes zoals
vroeger = L-trein + 10 min. haltetijd in Lichtervelde)

Kortrijk - Oostende

IC: 1/uur

75 km

1u 17 min.

58 km/uur

Te lage snelheid voor IC (omwille van alle haltes zoals
vroeger = L-trein + 10 min. haltetijd in Lichtervelde)

Kortrijk - Brussel-zuid

IC: 1/uur

84 km

1u 10 min.

72 km/uur

Gemiddelde/lagere snelheid voor IC

Kortrijk - Nat. Luchthaven

IC: 1/uur

100 km

1u 36 min.

63 km/uur

Te lage snelheid voor IC, eigenlijk meer L-trein

IC Kortrijk - Doornik - Brussel Dendermonde - Sint-Niklaas

Kortrijk - Doornik

IC: 1/uur

32 km

28 min.

69 km/uur

Gemiddelde/lagere snelheid voor IC

Kortrijk - Brussel-zuid

IC: 1/uur

113 km

1u 35 min.

71 km/uur

Gemiddelde/lagere snelheid voor IC

L

Kortrijk - Oudenaarde

L: 1/uur

26 km

22 min.

71 km/uur

Hoge snelheid voor L-trein

Kortrijk - Oudenaarde - Gent Eeklo

Kortrijk - Gent-St-Pieters

L: 1/uur

50 km

55 min.

55 km/uur

Gemiddelde snelheid voor L-trein

Kortrijk - Eeklo

L: 1/uur

77 km

1u 43 min.

45 km/uur

Lage snelheid voor L-trein

P

Kortrijk - Brugge - (Oostende)

Kortrijk - Brugge

‘s ochtends heen: 2 P
‘s avonds terug: 2 P

53 km

42 min.

76 km/uur

Voldoende snelheid (enkel halte in Izegem, Roeselare,
Torhout zoals vroegere IC)

P

Poperinge - Kortrijk - Gent (Brussel - Schaarbeek)

Kortrijk - Gent-St-Pieters

‘s ochtends heen: 4 P
‘s avonds terug: 4 P

42 km

30 min.

84 km/uur

Hoge snelheid (incl. haltes Harelbeke, Waregem)

P

Kortrijk-Oudenaarde-Zottegem
(Brussel - Schaarbeek)
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Kortrijk - Brussel-zuid

heen & terug: 2 P + 2 P

94 km

1u 05 min.

87 km/uur

Hoge snelheid (incl. haltes Harelbeke, Waregem, Gent)

Menen - Kortrijk

heen & terug: 2 P + 3 P

12 km

13 min.

55 km/uur

Zeer lage snelheid (veel haltes)

Poperinge - Kortrijk

heen & terug: 2 P + 3 P

43 km

40 min.

65 km/uur

Lage snelheid (veel haltes)

Kortrijk - Zottegem

heen & terug: 4 P + 5 P

43 km

32 min.

81 km/uur

Hoge snelheid (39 min. bij tussenhaltes Vichte, Anz...)

Kortrijk - Brussel-zuid

heen & terug: 3 P + 5 P

84 km

1u 15 min.

67 km/uur

Gemiddelde/lagere snelheid
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5.
Uitdagingen voor een
toekomstig treinaanbod
5.1.

Strategische keuzes

5.1.1. Zoeken naar sterke allianties
Het wensbeeld om het treinaanbod voor de regio Kortrijk
te verhogen, moet onderbouwd worden vanuit een hogere
vraagzijde (= meer potentiële treingebruikers).
Dit wordt enerzijds ondersteund vanuit het streefdoel om de
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de regio sterk af te
stemmen op het openbaar vervoersnetwerk. De screening van
de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de regio toont
aan dat er nog heel wat potenties zijn binnen een korte straal
rond de bestaande stations. Dankzij het slim verdichten van
de stationsomgevingen en de stedelijke centra zal het aantal
toekomstige treingebruikers kunnen stijgen.
Maar naast de endogene ontwikkelingsstrategie moet de regio
vooral ook sterke allianties zoeken met andere aangrenzende
regio’s en grotere steden. Het verhogen van het treinaanbod
in Zuid-West-Vlaanderen kan dus ook ontstaan of bevorderd
worden vanuit behoeften die bijvoorbeeld vanuit Gent, Brugge
of Lille worden geformuleerd. Door hierop in te spelen zal het
verhogen van het treinaanbod voor de regio Kortrijk een meer
haalbare kaart worden.
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5.1.2. Duidelijk onderscheid tussen snelle ICverbindingen én het regionaal/lokaal treinaanbod
Tot eind 2014 werd het treinaanbod gekenmerkt door IC, IR,
L en P-treinen. De NMBS heeft in het nieuwe vervoersplan
2014 beslist om de benaming IR niet meer te gebruiken, en
de benaming van de bestaande IR-treinen te vervangen door
ofwel IC ofwel L-treinen. Op zich is deze vereenvoudiging een
goede maatregel, maar dit zal op sommige lijnen tot vreemde
situaties leiden waarbij sommige IC-treinen meer tussenhaltes
hebben dan andere (echte) IC-treinen. Sommige IC-treinen zijn
in werkelijkheid een mengvorm, waarbij bepaalde lijnsegmenten
functioneren als L-trein (met veel tussenhaltes). Voor de
treingebruikers schept dit heel wat verwarring.
Het is wenselijk om te evolueren naar een meer eenduidig
systeem met drie te onderscheiden treinproducten:
•
snelle IC-treinverbindingen tussen de grote en middelgrote
steden
•
de regionale en lokale treinverbindingen (= L-treinen), die
minder snel zijn maar wel meer stations en halteplaatsen
bedienen. In de toekomst worden hiervoor best lighttrains
gebruikt, omdat deze flexibele en lichtere treinen het
best geschikt zijn voor kortere trajecten met meerdere
halteplaatsen.
•
de P-treinen zijn piekuurtreinen, die feitelijk een mengvorm
kunnen blijven: vaak worden deze P-treinen eerst “gevoed”
als L-trein met vele tussenhaltes om vervolgens als snelle ICtrein door te rijden (bv. tussen Gent en Brussel).

Leiedal, mei 2015

5.1.3. Minimaal halfuur-cadans op elke as
Voor de treinverbindingen vanuit en naar Kortrijk willen we
evolueren naar minimaal een vaste cadans van elk halfuur op
elke as. Richting Lille-Flandres en Poperinge betekent dit dus een
verdubbeling van de frequentie: van één naar twee vaste treinen
per uur.
De meerwaarde om de frequentie te verhogen wordt aangetoond
in het opmerkelijke voorbeeld van het station van Waregem,
dat in 2010 IC-station werd met twee vaste treinen per uur in
beide rijrichtingen (vroeger slechts één trein per uur). Het aantal
treinreizigers op een normale weekdag is gestegen met 50%:
van 1.752 instappers in 2009 naar 2.650 instappers in 2013.
Ondertussen is dit aantal wellicht nog gestegen.
Het loont dus zeker de moeite om elk station in de regio
minimaal een vaste cadans van twee treinen per uur in beide
rijrichtingen te voorzien.
Richting Gent en Brugge is het wenselijk om te evolueren naar
een vaste cadans van 3 treinen per uur (of een trein elke 20
minuten).
Met extra P-treinen is het zelfs mogelijk om tijdens de spitsuren
de treinfrequentie nog verder op te drijven (bvb. tot 4 treinen per
uur tussen Kortrijk en Gent).
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5.2. Voorstel treinaanbod korte termijn scenario A

• Roze stippellijn = enkel in spitsuren: Om de kleinere
stations op piekmomenten (nl. op weekdagen tussen 7u–9u
en tussen 16u-18u én ook op woensdagen tussen 12u–14u)
toch een aanbod te bieden van twee treinen per spitsuur ,
stellen we voor om de P-treinen tussen Kortrijk en Brugge
ook te laten halt houden in Ingelmunster, Lichtervelde en
Zedelgem Dit was ook het geval voor half december 2014.

T.o.v. het vervoersplan 2014 van de NMBS, stellen we drie
prioriteiten voor die het treinaanbod voor het regionet Kortrijk
op korte termijn kunnen verbeteren, omdat dat dit geen nieuwe
grote bijkomende investeringen vergt (nummers zie figuur):
1.

Beter in de tijd spreiden en verhogen van het aantal
P-treinen op de treinverbinding Poperinge-KortrijkGent door de spitsperiode te verlengen: ‘s morgens ook
één extra P-trein vanuit Poperinge-Kortrijk die rond 9 uur
aankomt in Gent-Sint-Pieters en ‘s avonds ook één extra
P-trein die na 18 uur vertrekt in Gent-Sint-Pieters richting
Kortrijk-Poperinge. De stations van Poperinge, Ieper,
Komen, Wervik, Menen, Wevelgem, Bissegem en Harelbeke
verkrijgen zo tijdens een voldoende lange spitsperiode twee
treinverbindingen per uur van en naar Kortrijk en Gent.

2.

Herstellen van de snelle IC-verbinding Kortrijk-IzegemRoeselare-Torhout-Brugge-Oostende: We stellen voor
om de oude dienstregeling van de snelle IC-treinverbinding
van Kortrijk-Izegem-Roeselare-Torhout-Brugge-Oostende
opnieuw in ere te herstellen met een vaste uurcadans.
Dit vormt immers de belangrijkste openbaar vervoersas
binnen de provincie West-Vlaanderen met een belangrijke
toegevoegde waarde voor het onderwijs en de economie.
Deze vraag is het gevolg van de aanzienlijke hogere reistijd
t.o.v. de oude dienstregeling. Concreet stellen we voor om
de “snelle” IC-verbinding (=bruine lijn) opnieuw een vaste
uurcadans te geven en de P-treinen (= roze stippellijn) ook in
de kleine stations te laten halteren, zoals dit in de vroegere
dienstregeling het geval was:
• Bruine lijn = elk uur één IC-trein, die enkel halt houdt in de
steden: Kortrijk-Izegem-Roeselare-Torhout-Brugge-Oostende.
Zo kan de reistijd opnieuw op een aanvaardbaar peil worden
gebracht voor een IC-treinverbinding: nl. circa 42 minuten
tussen Kortrijk en Brugge en circa 57 minuten tussen Kortrijk
en Oostende.
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• Groene lijn = elk uur één trein: We behouden deze
treinverbinding zoals voorzien in het vervoersplan 2014
van de NMBS, rekening houdende met het feit dat een
rechtstreekse treinverbinding naar Brussel en de Nationale
Luchthaven een belangrijke doelstelling vormt. We willen
wel suggereren om deze stoptrein tussen Kortrijk en Brugge
te benoemen als een L-trein, omdat deze trein halt houdt
in alle stations (dus ook in Ingelmunster, Lichtervelde en
Zedelgem). Dit was vroeger ook een L-trein en dit schept
meer transparantie voor de treingebruikers. Wat betreft het
traject tussen Brugge en Oostende kan bekeken worden of
dit al dan niet zo moet behouden worden: er zijn immers nog
andere treinverbindingen tussen Brugge en Oostende en
door het herstellen van de snelle IC-trein (bruine lijn) kan de
groene lijn tussen Oostende en Brugge misschien overbodig
worden.
3.

Vaste uurcadans met betere reistijd en vaste
halteplaatsen voor de treinverbinding tussen Kortrijk
en Lille-Flandres: Sinds de nieuwe dienstregeling van eind
2014 is de reistijd van de IC-treinverbinding tussen Kortrijk
en Lille-Flandres verhoogd van 31 minuten naar 37 of 39
minuten. Dit heeft vooral te maken met een wachttijd van
circa 10 minuten in het station van Moeskroen. Daarnaast
stellen we ook vast dat de vaste uurcadans (om 10u richting
Lille-Flandres en om 15u richting Kortrijk) onderbroken is
en dat er ook geen vaste regeling is voor de tussenhaltes.
Concreet vragen we om de treinverbinding tussen Kortrijk
en Lille-Flandres te voorzien van een vaste uurcadans (op
elk uur ), met de vaste tussenhaltes Moeskroen - Tourcoing
- Roubaix én met een verlaagde reistijd: minder dan 30
minuten zou moeten haalbaar zijn op een IC-traject van circa
31 km.
Leiedal, mei 2015

figuur 14: Voorstel nieuw treinaanbod regionet Kortrijk op korte termijn
- scenario A
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5.3. Voorstel treinaanbod korte termijn scenario B

Op langere termijn wil de stad Harelbeke ook evolueren naar een
vaste dienstregeling met twee treinen per uur naar Kortrijk en
Gent (zie verder: voorstellen voor treinaanbod langere termijn).

Het scenario B vertrekt vanuit dezelfde drie prioriteiten die het
treinaanbod voor het regionet Kortrijk op korte termijn kunnen
verbeteren, omdat dat dit geen nieuwe grote bijkomende
investeringen vergt (nummers zie figuur):
1.

Beter in de tijd spreiden en verhogen van het aantal
P-treinen op de treinverbinding Poperinge-Kortrijk-Gent
door de spitsperiode te verlengen

2.

Herstellen van de snelle IC-verbinding Kortrijk-IzegemRoeselare-Torhout-Brugge-Oostende

3.

Vaste uurcadans met betere reistijd en vaste halteplaatsen
voor de treinverbinding tussen Kortrijk en Lille-Flandres.

Maar de stad Harelbeke heeft bij de adviesronde een alternatief
voorstel geformuleerd voor punt 1:
Indien blijkt dat het verhogen van het aantal P-treinen op de
treinverbinding Poperinge-Kortrijk-Gent vanuit financieel
oogpunt niet haalbaar is, dan vraagt de stad Harelbeke om de
bestaande IC-trein Kortrijk-Gent-Antwerpen (rode lijn) tijdens de
langere spitsperiode ook te laten halt houden in het station van
Harelbeke. Concreet gaat dit over een beperkt aantal treinen:
•
•

de IC-trein van 8u58 van Kortrijk naar Waregem en Gent-SintPieters ook laten halt houden in Harelbeke
de IC-trein van 18u36 van Gent-Sint-Pieters naar Waregem en
Kortrijk ook laten halt houden in Harelbeke.

Op deze manier wenst de stad Harelbeke op korte termijn
een aanbod te verkrijgen van twee treinen per uur tijdens een
voldoende lange ochtend- en avondspits. Hierbij verwijst de
stad Harelbeke naar de bestaande situatie op de spoorlijn nr. 75,
waarbij de stations van Kortrijk, Waregem, Deinze en De Pinte
reeds beschikken over een vast aanbod van twee treinen per uur
naar Gent. Het station van Harelbeke is de enige uitzondering op
dit principe.
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Leiedal, mei 2015

figuur 15: Voorstel nieuw treinaanbod regionet Kortrijk op korte termijn
- scenario B
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5.4. Voorstel treinaanbod langere termijn scenario A
We passen de naamgeving van de tragere IC-treinen met vele
tussenhaltes aan naar L-treinen. Dit schept meer duidelijkheid
voor de treingebruikers. De benaming IC-trein gebruiken we
enkel nog voor de snelle, directe treinen tussen de grote en
middelgrote steden.
T.o.v. het voorstel voor het treinaanbod op korte termijn stellen
we enkele toevoegingen voor op langere termijn (nummers zie
figuur - in volgorde van prioriteitsbepaling):
1.

2.

3.
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We stellen voor om de P-treinen op de as PoperingeKortrijk-Gent te transformeren tot vaste L-treinen
per uur. Zo ontstaan er meer mogelijkheden voor
treinverplaatsingen tussen de stations van de zogenaamde
“Leielijn”. De stations van Wervik, Menen, Wevelgem,
Bissegem en Harelbeke verkrijgen zo twee vaste
treinverbindingen per uur naar Kortrijk en Gent-Pieters. Het
segment Gent-Brussel kan in eerste fase misschien enkel een
P-trein zijn (zoals op vandaag); en kan in later fase misschien
ook als vaste IC-trein fungeren. Ook voor het segment
Poperinge-Komen kan in eerste fase gewerkt worden met
een P-trein, omdat dit slechts een éénsporig tracé vormt.
We stellen voor om de P-treinen tussen KortrijkIngelmunster-Izegem-Roeselare-Lichtervelde-TorhoutZedelgem-Brugge te transformeren tot vaste L-treinen
per uur. De stations van Ingelmunster, Lichtervelde en
Zedelgem verkrijgen zo twee vaste treinverbindingen per
uur naar Kortrijk en Brugge. En we voegen het oude station
van Lendelede opnieuw in als een halteplaats op deze
L-treinen.
We stellen voor om de snelle IC-trein Oostende-BruggeTorhout-Roeselare-Izegem-Kortrijk te verlengen tot in
Lille-Flandres. Zo worden het noorden en midden van de
provincie West-Vlaanderen ook beter aangesloten op het
HST-netwerk (overstap naar het HST-station Lille-Europe).
Strategisch project REKOVER, Spoorrapport regio Kortrijk

Dit zorgt er ook voor dat er voor het grensoverschrijdend
treinverkeer tussen Kortrijk en Lille twee vaste rechtstreekse
treinverbindingen per uur ontstaan. Dit kan ook ingevuld
worden door het toekomstig project van Réseau Express
Grand Lille van de Région Nord-Pas de Calais.
4.

We stellen voor om de P-treinen tussen KortrijkOudenaarde-Brussel te laten evolueren naar vaste
L-treinen per uur. Zo verkrijgen ook de stations van Vichte
en Anzegem twee vaste treinverbindingen per uur naar
Kortrijk en twee vaste treinverbindingen naar Oudenaarde,
waarvan er één doorrijdt naar Gent en één naar Brussel. De
gemeente Anzegem vraagt ook om tijdens het weekend een
vast treinaanbod te verkrijgen op de L-treinen in de stations
van Vichte en Anzegem (minimaal L-treinen op zondagavond
voor de studenten naar Gent).

In totaliteit verkrijgen we zo vanuit het station van Kortrijk 14
vaste treinen per uur :
•
drie treinen per uur naar Gent (twee IC en één L), waarvan
twee treinen doorrijden naar Brussel en één trein naar
Antwerpen;
•
drie treinen per uur naar Roeselare en Brugge (één IC en
twee L), waarvan twee treinen doorrijden naar Oostende;
•
twee treinen per uur naar Menen-Ieper-Poperinge;
•
drie treinen per uur per naar Oudenaarde, waarvan één IC en
één L-trein doorrijden naar Brussel en één L-trein via Gavere
doorrijdt naar Gent/Eeklo.
•
twee treinen per uur naar Lille-Flandres (één IC komende van
Oostende-Brugge en één IC komende van Antwerpen-Gent)
•
één L-trein per uur naar Doornik.
Uiteraard is het belangrijk om een evenwichtige spreiding van
de verschillende treinverbindingen in de tijd na te streven: twee
treinen per uur = halfuurcadans; drie treinen per uur = cadans van
elke 20 minuten.
Dit vaste treinaanbod kan nog worden aangevuld met
bijkomende P-treinen, afhankelijk van de stijgende behoeften
(bvb. tijdens de spits 4 treinen per uur tussen Kortrijk en Gent).
Leiedal, mei 2015

figuur 16: Voorstel nieuw treinaanbod regionet Kortrijk op langere termijn
- scenario A
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5.5. Voorstel treinaanbod langere termijn scenario B
T.o.v. het voorstel voor het treinaanbod op korte termijn stellen
we enkele toevoegingen voor op langere termijn (nummers zie
figuur):
1.

idem als scenario A

2.

idem als scenario A

3.

idem als scenario A

4.

idem als scenario A

5.

We stellen voor om de L-trein Kortrijk-OudenaardeBrussel te verlengen naar Poperinge. Deze L-trein komt
in de plaats van de helft van de IC-trein Antwerpen-GentWaregem-Kortrijk-Poperinge/Lille, die in het vervoersplan
2014 werd opgesplitst in het station van Kortrijk. De splitsing
van deze IC-trein vormt immers een risico naar stiptheid en
veiligheid en geeft enkele operationele problemen (dubbele
personeelsbezetting, aan- en loskoppeling treinen; beperkte
capaciteit). Om dit te vermijden stellen we voor om de
IC-trein volledig naar Lille te laten rijden (zoals dit vroeger
het geval was). Op de spoorlijn nr. 69 tussen Poperinge
en Kortrijk ontstaat er een symmetrische opstelling van
twee L-treinen, waarvan één via Gent en de andere via
Oudenaarde-Zottegem naar Brussel rijdt. Ook binnen de
regio geeft dit voordelen: de stations van Vichte en Anzegem
worden bijvoorbeeld zo rechtstreeks verbonden met Wervik,
Menen, Bissegem en Wevelgem (en vice versa).
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In totaliteit verkrijgen we zo vanuit het station van Kortrijk 14
vaste treinen per uur :
•
drie treinen per uur naar Gent (twee IC en één L), waarvan
twee treinen doorrijden naar Brussel en één trein naar
Antwerpen;
•
drie treinen per uur naar Roeselare en Brugge (één IC en
twee L), waarvan twee treinen doorrijden naar Oostende;
•
twee treinen per uur naar Menen-Ieper-Poperinge;
•
drie treinen per uur per naar Oudenaarde, waarvan één IC en
één L-trein doorrijden naar Brussel en één L-trein via Gavere
doorrijdt naar Gent/Eeklo.
•
twee treinen per uur naar Lille-Flandres (één IC komende van
Oostende-Brugge en één IC komende van Antwerpen-Gent)
•
één L-trein per uur naar Doornik.
Uiteraard is het belangrijk om een evenwichtige spreiding van
de verschillende treinverbindingen in de tijd na te streven: twee
treinen per uur = halfuurcadans; drie treinen per uur = cadans van
elke 20 minuten.
Dit vaste treinaanbod kan nog worden aangevuld met
bijkomende P-treinen, afhankelijk van de stijgende behoeften
(bvb. tijdens de spits 4 treinen per uur tussen Kortrijk en Gent).

Leiedal, mei 2015

figuur 17: Voorstel nieuw treinaanbod regionet Kortrijk op langere termijn
- scenario B
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