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Ontsluiting luchthavenregio Zaventem – Stand 
van zaken

Het project "START -Luchthavenregio", door de 
Vlaamse Regering op 10 december 2004 goedge-
keurd, legt de nadruk op het verbeteren van de 
mobiliteit in de regio, en meer bepaald op de bereik-
baarheid en de ontsluiting van de luchthavenregio.
De luchthavenregio wordt gekenmerkt door ener-
zijds het luchthavengebeuren zelf  en door ander-
zijds de economische (en stedelijke) ontwikkelin-
gen in de onmiddellijke omgeving ervan. De rela-
ties tussen beide worden gedragen door de mobili-
teitsinfrastructuur (spoor- en wegennetwerk). Een 
afstemming-synergie - tussen economische ontwik-
keling en mobiliteitsbeheersing is noodzakelijk om 
de leefbaarheid van de regio te behouden.

Wat de ontsluitingsproblematiek betreft, dient 
onderscheid gemaakt te worden tussen luchtzijde 
en landzijde. De ontsluiting luchtzijde dient deel te 
zijn van de strategische visie van de luchthavenbe-
heerder, rekening houdende met de capaciteit en 
de strategische positionering van de luchthaven. 
Nochtans is de rol van de overheid hier evenzeer 
van cruciaal belang: de overheid beslist immers 
over de vluchtroutes, het baangebruik en de 
exploitatiebeperkingen. Inzake de ontsluiting aan 
landzijde wordt er gestreefd naar een grotere mul-
timodaliteit met een modal split van 40 % gemeen-
schappelijk vervoer van passagiers en werknemers 
tegenover 60 % wagen vervoer, tegen 2015.

Het openbaar vervoer heeft tot nu toe onvol-
doende kunnen inspelen op de transportbehoef-
ten. Studies wezen onlangs uit dat 95,5 % van de 
werknemers op de luchthaven gebruikmaakt van 
eigen vervoermiddelen, terwijl slechts 15 % van de 
vliegtuigpassagiers zich met het openbaar vervoer 
naar Zaventem verplaatst.

Een betere mobiliteit onderstelt het opvoeren van 
de capaciteit enerzijds van de bestaande wegeninfra-
structuur (inzonderheid de Ring-Noord) en ander-
zijds van het openbaar vervoer. Wat dit laatste 
betreft, biedt het gewestelijk expresnet (GEN) 
vooruitzichten. Er wordt ook gestreefd naar een 

beter busvervoer, dat bepalend zal zijn niet alleen 
voor de bereikbaarheid van de luchthavenregio, 
maar ook van de bedrijvenzones die erbij aanleu-
nen.

Kan de minister meedelen wat de stand van zaken 
is m.b.t. de volgende projecten?

1. De ontwikkeling van het gewestelijk expresnet, 
met volwaardige opname van de luchthaven in 
het IC/IR-net, het toekomstig GEN-net en het 
HST-net, rekening houdende met de voorstellen 
van het Regionet Brabant-Brussel.

2. De studie over de mogelijkheden om Zavenlem 
in te passen in een Europees goederensnelspoor-
net, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan 
voor cargo. Hierbij werd uitdrukkelijk gestreefd 
naar een vrachtstation voor de spoorinfrastruc-
tuur op Brucargo. Een passagiersstation of 
een gelijkwaardige bediening van de Brucargo-
zone.

3. De aanleg van een rechtstreekse verbinding 
tussen de luchthaven en Antwerpen, de zoge-
naamde grote x-bocht (die past in de goedge-
keurde beheersovereenkomst met de NMBS).

4. De ombouw van het huidige kopstation tot een 
doorgangsstation uitgebouwd als stopplaats 
voor HST-treinen.

5. De beëindiging van de werken aan de recht-
streekse verbinding tussen de luchthaven en 
Leuven, Luik en Hasselt, zogenaamde kleine x-
bocht (conform de goedgekeurde beheersover-
eenkomst van de NMBS), vergezeld van een 
adequaat, aan de luchthaven aangepast, exploi-
tatieschema met rechtstreekse verbindingen met 
de steden Luik, Hasselt en Leuven.

6. De uitvoering in 2005 van de bijkomende aan-
takkingen op het hoofdwegennet El9 en een 
beslissing over het tracé vanaf  de E40 in 2005. 
De uitvoering van de aanleg van de parallelwe-
gen op de Ring 0 in een meerjarenplan dat start 
in 2006.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers 
Van Brempt (vraag nr. 151) en Peeters (nr. 
566).



Antwoord

1. In de voorbije jaren werden reeds een aantal 
voorstellen voor een treindienst van en naar de 
luchthaven gedaan eens de werken aan de zgn. 
diabolo voltooid zijn. Deze voorstellen zullen 
herbekeken worden zodra het samenwerkings-
akkoord inzake het Gewestelijk Expresnet 
Brussel door alle partijen is goedgekeurd en in 
werking treedt. Dit akkoord voorziet immers 
een uitgebreide studie naar het gewenste trein-
aanbod.

 Het decreet houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord inzake het Gewestelijk 
Expresnet Brussel, werd op 4 mei 2005 aange-
nomen in het Vlaams Parlement en op 20 mei 
2005 door de Vlaamse Regering bekrachtigd. 
Het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest keurden al eerder de samenwerkings-
overeenkomst goed. Enkel het federale parle-
ment dient dit nog te doen.

 Voor wat betreft het aandeel van De Lijn, zijn 
de reeds gerealiseerde projecten:

1. Zaventem:

– 1/10/1996: frequentieverhoging bus-
lijn 220 (ondertussen 821), Merchtem-
Grimbergen-Zaventem

– 1/10/1996: frequentieverhoging buslijn 
221(ondertussen 820), Jette-ViIvoorde-
Zaventem

– 3/06/2002: nieuwe lijn 471, Brussel-Evere-
Zaventem-Keiberg (specifiek woon- werk-
bediening)

– 2/09/2002: nieuwe lijn 281, Vilvoorde-
Diegem-Zaventem (bedient Keiberg, Da 
Vinci en Luchthaven): specifiek woon-
werkbediening

– 20/10/2003: nieuwe bediening Technic 
Noord (op luchthaventerreinen) door alle 
lijnen die Zaventem bedienen

– 1/02/2004: lijn 282, Mechelen-Vilvoorde-
Zaventem: frequentieverhoging in dal-
uren

– 1 / 0 3 / 2 0 0 4 :  n i e u we  r i n g l i j n  8 3 0 , 
Groenendaal -  Overijse-Tervuren-
Sterrebeek-Zaventem

– 1/03/2005; project Haacht (Basismobiliteit) 
met weerslag op bediening Zaventem

2. Regionet Brabant-Brussel

 2001: regionet-as Brussel - Aalst met snelbus 
212

 2003: regionet-as Overijse -Brussel

 2004: regionet-as Tervuren - Brussel met 
snelbus Leuven-Tervuren-Brussel

 2004: regionet-as Londerzeel-Brussel met 
snelbus Boom-Brussel 2005: regionet-as 
Haacht-Brussel

2. Mijn federale collega van Overheidsbedrijven 
meldt mij dat de aanleg van een vrachtsta-
tion onder Brucargo niet meteen is gepland. 
Niettemin kan, mits een beperkte aanpassing 
van de te bouwen ondergrondse infrastructu-
ren, de eventuele aanleg (in een latere fase) van 
een goederenspooraansluiting technisch gevrij-
waard worden. Deze vrijwaring (dus niet de 
aanleg zelf) wordt opgenomen in het bouwaan-
vraagdossier.

 De aanleg van een stopplaats voor reizigers-
verkeer onder Brucargo is niet opgenomen in 
het bouwaanvraagdossier. De bediening van 
Brucargo zal dus gebeuren via een busshuttle 
vanaf het reizigersstation onder de terminal.

3. De conformverklaring van het MER over de 
zogenaamde diabolo werd betekend op 25 mei 
jl.. Het dossier "aanvraag stedenbouwkundige 
vergunning" werd ingediend bij AROHM op 3 
juni jl..

 Na de volledigverklaring van het dossier door 
AROHM, dient het dossier "aanvraag ste-
denbouwkundige vergunning" aan een open-
baar onderzoek onderworpen te worden in de 
betrokken gemeenten en wordt ook het advies 
gevraagd van de verschillende andere betrok-
ken instanties. Tevens dient een Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opge-
maakt voor het project. Het openbaar onder-



zoek in verband met het ontwerp-GRUP is 
thans bezig.

 Na het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning van het project zullen de werken zo 
spoedig mogelijk aangevat worden.

 De huidige planning voorziet:

– de start van de werken: in de eerste helft van 
2006 einde van de werken: eind 2010

– Momenteel wordt onderzocht in welke mate 
het gebruik van een PPS-formule voor de 
financiering van een onderdeel van het glo-
bale project (gedeelte luchthaven - E19), 
impact kan hebben op deze planning.

4. Het antwoord op deze vraag is vervat onder 
punt 3.

5. Vanaf  11 december 2005 wordt de bocht van 
Nossegem in gebruik genomen, waardoor 
rechtstreekse treinen tussen de luchthaven en 
het oosten van België kunnen gaan rijden. Op 
werkdagen zal de NMBS 2 rechtstreekse treinen 
inleggen tussen de luchthaven en Leuven, waar-

van er één als L- trein verder rijdt tot Landen. 
Tijdens het weekend voorziet de NMBS één 
rechtstreekse trein tussen de luchthaven en 
Leuven die aansluit op de IC-verbinding rich-
ting Hasselt en Luik.

6. Voor de noordelijke wegontsluiting van de 
luchthaven met aantakking op de A1/E19 is de 
administratie Wegen en Verkeer, in samenwer-
king met een studiebureau, het ontwerp aan het 
uitwerken en detailleren. De administratie wil 
zo snel mogelijk de onteigeningsprocedure star-
ten.

 Momenteel wordt ook onderzocht of dit project 
mee kan opgenomen worden in de PPS-con-
structie die de spoorwegen uitwerken voor de 
noordelijke spoorontsluiting van de luchthaven. 
Het blijft immers de intentie om deze werken 
gezamenlijk uit te voeren.

 Voor de parallelwegen op de R0 dienen de 
nodige procedures (zoals RUP en MER) nog 
op te starten.


