
1 
 

 
 

ADVIES TRAMTRAJECT TE LONDERZEEL 
 
Auteur 
Hugo Vanderstadt 
Archtect-Stedenbouwkundig ontwerper 
Heerbaan 132 
1840 Londerzeel 
tel 052 37 11 38 
 
EINDELIJK IS DE TRAM TERUG 
De bevolking van de gemeente Londerzeel wordt op 25 okt.2014 gevraagd om te 
participeren in het project van de nieuwe tram naar Brussel. Meer specifiek gaat 
het over de vorm van de tramhalte: ''Wat is de ideaal pendelhalte?' 
Niemand twijfelt er aan dat het afschaffen van de vroegere tram een fout was.  
 
De tram vergeleken met de bus: 
o 1 m smaller en dus beter in te weven in het stadsweefsel, 
o grotere capaciteit: 2,3 maal meer passagiers (gelede bus: 900 reizigers/uur, de tram: 

2160 reizigers/uur), 
o een tram gaat 25 jaar mee, een bus 10 jaar, 
o meer comfort voor de reiziger, minder schokken,  
o lagere instap vloer,  
o mogelijkheid om een fiets mee te nemen, 
o meer herkenbaar in de stad, 
o minder overstappen: eenvormig netwerk, 
o snellere verbindingen, 
o compenseert de huidige oververzadiging op sommige metrolijnen, 
o regionale rechtstreekse verbinding mogelijk met het stadscentrum!!! Zonder 

overstappen, 
o minder geluidshinder en minder stank, 
o minder gevoelig voor ijzel en sneeuw. 
 
Daarom moet het busnetwerk door een tramnet worden vervangen, zeker voor de radiale 
verbindingen (pendelverkeer) naar Brussel. 
 
Voor de tram te Londerzeel is er dus geen enkele twijfel dat de tram op eigen 
bedding veel beter is dan de bus , maar de uitwerking van het traject is 
problematisch. 
 
Er zijn heel wat fundamentele  planologisch en verkeerskundige 
argumenten tegen het huidige concept. 
 
1. Dit traject is te lang  
2. Er zijn te weinig haltes 
3. Inefficiënte transitparkings 
4. Te brede tramsporen!!! 
5. Het station van Londerzeel wordt niet aangedaan, wat onaanvaardbaar is. 
6. Contraproductief: 

o Geen oplossing voor de files 
o Het bevorderen van de stadsvlucht, suburbanistie en de verstedelijking  
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TRAMLIJN NAAR LONDERZEEL 
 

 
 
1.. Dit traject is te lang:  
Er is geen belangrijke pendel vanuit Boom of Willebroeck. 
Dat kan je zien op het 'pendelplan' (pag.3): Londerzeel heeft een belangrijke autopendel 
naar Brussel, maar Boom heeft dat niet. Een tram met grote capaciteit en snelheid is 
voor deze regio niet nodig en niet rendabel. 
 
2.. Er zijn te weinig haltes 
Het traject is te grofmazig en te verafgelegen van de woongebieden. Het vroegere traject 
was veel beter: vooral voor Malderen en Steenhuffel was de halte aan de Linde meer 
kortbij. 
 
3.. Inefficiente transitparkings (P+R = parc and ride) 
De opvang van het voortransport met transitparkings is te ver verwijderd (Willebroek) 
van de potentiële woongebieden. 
 
Grootschalige parkings tegen de stadsrand of te ver van de stad zijn inefficiënt  
De voorwaarden voor een efficiënt en werkzaam transitparkingsysteem zijn niet vervuld: 
 
o Minimaal voortransport: transitparking zo kort mogelijk bij de woning. 
o Comfortabel netwerk: grote frequentie, snelle verbinding en geen overstappen.  
o Minimaal natransport: rechtstreekse verbinding met de bestemming. 
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4.. Te brede tramsporen 
 
Men wil een bredere tram dan de huidige Brusselse tram 
Dit heeft tot gevolg dat de tram nooit zal kunnen aansluiten aan het stedelijk net en dat 
en steeds zal moeten overstappen. 
Gevolg: het ganse Brusselse openbaar vervoersnet versnipperd steeds meer tot een 
onsamenhangend  en onbruikbaar lappendeken. 
Het is een heel foute keuze om bredere trams te voorzien omdat deze veel moeilijker in 
het woonweefsel kunnen ingevoegd worden.  
Immers: 
Bredere tramsporen verhinderen een goede integratie in het woonweefsel in de smalle 
straten. Met de huidige tram (2,3 m)  is een spoorbreedte van 6 m voldoende 
(=gangbare straatbreedte), maar met de 'brede tram' (2,65 m.) is dat ca 6,75 m. in het 
wegdek. 
In de stad is de voetganger het slachtoffer met te smalle trottoirs. 
 
5.. Het station van Londerzeel wordt niet aangedaan 
Dit is planologisch en verkeerskundig volstrekt onaanvaardbaar! 
Vooral vanuit Malderen en Buggenhout is een goede treinverbinding als voorstransport 
heel wenselijk. 
Wil men de mensen uit de auto krijgen zal men een meer aaneensluitend openbaar 
vervoersnet moeten aanbieden, want comfort heeft voornamelijk te maken met vlotte 
verbindingen in ruimte en tijd. 
 
6.. Contraproductief: geen oplossing voor de files en bevorderend voor de 
verstedelijking  
Geen oplossing voor de files: 
De files worden veroorzaakt door diegenen die te ver van het openbaar vervoer wonen, 
dat wordt duidelijk op onderstaand pendelplan. Zo heeft bijvoorbeeld Opwijk een 
beperkte autopendel omdat het station pal in het dorp gelegen is.  
In Londerzeel is die autopendel heel groot,voornamelijk vanuit Londerzeel Sint Jozef, 
Steenhuffel en Malderen omdat het aanbod aan goed openbaar vervoer van onvoldoende 
kwaliteit is en/of te ver van de woonplaats. 
 
Met het huidige tramtraject wordt deze autogebruikers geen volwaardig alternatief 
aangeboden met haltes kort bij de bebouwing. Hierdoor stimuleert men een omgekeerde 
beweging: van de stad naar het platteland omdat de stadsvlucht en de pendel wordt 
bevorderd met massatransport. 
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De meeste pendelaars die zich met de auto naar Brussel begeven, zijn te situeren in een 
straal van 15/20 km rond Brussel. Te Londerzeel (op 20 km van Brussel) gebeurt 3/4 van 
de pendel per auto. Met het huidige tramtraject zal men deze mensen echter niet op de 
tram krijgen omdat de afstanden naar de haltes te groot zijn vanuit de deelgemeenten. 
De bus als voortransport is geen geldig alternatief omdat men hierdoor veel te veel moet 
overstappen en zo bekomt men geen kwalitatief alternatief voor het comfort van de auto! 

Het traject moet dus  korter bij de potentiële woongebieden. De elektrische fiets en 
kleine elektrische eenpersoonsvoertuigen zijn beter geschikt als voortransport, maar dan 
zal men 'oplaadbare haltes' moeten voorzien met de nodige zonnepanelen. 

Dit is een van de voornaamste kritieken op dit traject: de haltes liggen te ver van de 
bewoners en er zijn geen P+R parkings voorzien, ook niet voor kleinschalige elektrische 
vervoermiddelen. 

In dit plan zijn een paar zones aangeduid met een vraagteken. 

In deze zones is er onvoldoende vervoersvraag voor een tramlijn en indien men toch 
deze 'harde lijnen' zou doortrekken, zal dat zeker resulteren in versnelde verstedelijking: 
men zuigt als het ware de stadsbewoners naar de periferie. 
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Het bevorderen van de stadsvlucht, suburbanistie en  verstedelijking 
 
Op lange termijn zullen deze nieuwe lijnen misschien wel veel gebruikt worden, maar dan 
moet er eerst nog verstedelijkt worden met veel appartementen in de landelijke dorpen 
rond Brussel. De vraag is of men zo het landelijke karakter kan bewaren? 
Brussel kan de huidige groei van de bewoners nu niet aan en jaarlijks emigreren 
ongeveer 5.500   Brusselaars naar Vlaanderen. Dit zal fors toenemen indien men 
verbindingen naar het 'goedkopere' achterland met snel massatransport wil realiseren. 
Het wonen in de landelijke dorpen zoals Londerzeel is nu eenmaal goedkoper, veiliger en 
aangenamer dan in Brussel.  
 
Wees maar gerust: er komen automatisch massa's appartementen langsheen de haltes, 
dat is onvermijdelijk en dat deze opgevuld worden met uitwijkelingen uit Brussel is ook 
onvermijdelijk.  
 
 
Brussel heeft vroeger een grote stadsvlucht gekend van de oorspronkelijke bewoners 
omwille van de onleefbaarheid voor gezinnen met kinderen. Diegenen die het konden 
betalen kochten een stuk grond in de rand van de stad. 
De stad liep niet leeg: ze werd (terug) opgevuld met immigranten en kantoorgebouwen. 
Nu zien we het fenomeen dat de stad overloopt vanwege de huidige acute woningnood. 
(200.000 nieuwe bewoners te huisvesten..)  De grootschalige transportvoorzieningen 
zoals het GEN zullen die bewoners naar de satellietsteden laten overlopen vanwege de 
tekorten aan betaalbare woningen in de stad. 
 
 
De meeste nieuwe sneltramlijnen zijn eigenlijk een soort metro die vanuit de stad 
worden doorgetrokken, ze hebben een grote capaciteit en snelheid; het is 
massatransport.  
 
De nieuwe lijn is zeker geen 'boerentram' met vele haltes zoals dat vroeger was. 
Er worden geen parkings voorzien, men wil het voortransport per bus. Het is een harde 
lijn en geen fijnmazig netwerk dat zich kort bij de woningen bevindt. 
 
De overloop van de stad (=stadsvlucht van gezinnen met kinderen) wordt gesimuleerd 
want er is grote woningnood in Brussel. Men zoekt goedkope appartementen en die kan 
men vinden in de landelijke gemeenten. 
In plaats van de pendel te verminderen zal deze vermeerderen en zullen landelijke 
dorpen veranderen in voorsteden met alle sociale conflicten van dien. 
Het verkeersstructuur is bepalend voor de wijze waarop de stad zich zal uitbreiden. Dat 
was vroeger ook zo, toen heeft het tramnetwerk gezorgd voor de vele 19° eeuwse 
uitbreidingen. De sneltram en het GEN zullen voor de tweede golf van uitbreiding zorgen 
tot diep in de groene gordel en zelfs veel verder: tot in Boom en Puurs. 

Conclusie  
Dit tramconcept zal de verstedelijking van Londerzeel en omgeving versnellen, de inwijking uit 
Brussel zal zeker toenemen en de vastgoedprijzen zullen stijgen. De vraag is of de bevolking van 
Londerzeel en omgeving dat wenst.  
Het alternatief voorstel met een zelfregulerend netwerk kan deze verstedelijking afremmen en de 
files voortkomende uit de autopendel oplossen. 
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DE OPLOSSSING VOOR DE FILES 
 
Een efficiënt en werkzaam parc and ride systeem: 
 
1. Minimaal voortransport: transitparking zo kort mogelijk bij de woning 
2. Comfortabel netwerk: grote frequentie, snelle verbinding en geen overstappen  
3. Minimaal natransport: rechtstreekse verbinding met de bestemming 
 
Het komt er op aan om het voortransport zo kort mogelijk te maken. Zodoende kan men 
met kleine elektrische wagens of elektrische fietsen naar de halte. Aan de halte kan men 
PV panelen aanbrengen zodat de vervoermiddelen met de zon kunnen opgeladen worden 
terwijl men op kantoor zit: weg met de dure benzine en goed voor het milieu. 
 
Belangrijk: 
De parkings zijn kleinschalig, vlot toegankelijk en gratis voor de gebruiker. 
Het voorstedelijk net loopt door tot in het centrum van de stad. 
 
HET REGIONALE TRAMNET OP 1 JANUARI 1954 
Het valt op dat de tramlijnen vroeger zeer centralistisch waren en daardoor kon men 
zonder overstappen naar het centrum vanuit de verste uithoeken.  
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ZELFREGULEREND NETWERK: beheersing van de pendel, de stadsvlucht en de 
cityvorming. 
 
Een zelfregulerend openbaar vervoerssysteem dat de woon-werk afstand 
vermindert is mogelijk:  
naarmate men verder van de stad woont is de prijs duurder en de frequentie lager. In de 
stad is er een zeer hoge frequentie en is de prijs bijna gratis. 
 
Zodoende bekomt men een stimulans om korter bij het werk en de stad te gaan wonen. 
 
Belangrijk is het voortransport!!! 
Niet de snelheid of capaciteit zijn doorslaggevend voor de comfort  
wel het voortransport en het natransport en zo weinig mogelijk overstappen. 
 
De juiste tracé 
Men moet zones aansnijden met veel autogebruik en rechtstreekse verbindingen 
realiseren met de tewerkstelling, de winkels en de diensten van de binnenstad. 
 (Vroeger ging men vanuit de boerenbuiten winkelen in Brussel met de boerentram , nu 
niet meer omdat het stadscentrum minder goed bereikbaar is.) 
 
Eenheid in het netwerk = MINIMAAL 
OVERSTAPPEN 
Om de mensen op het openbaar vervoer te krijgen 
dien je een hoger comfort aan te bieden dan de auto 
en dat is zeer goed mogelijk. 
 
Kostprijs en frequentie  
De structuur is een boomstructuur: automatisch bekom je hierdoor en hogere frequentie 
als je de stad nadert. 
 
1.. Perferie: lage frequentie (30 minuten)  
Dure tarieven. 
Gratis transitparking.  
 
2.. Middengebeid en stadsrand: hogere 
frequentie (max. 15 minuten)  
Matige tarieven. 
Gratis transitparking.  
 
3.. In de stad: hoogste frequentie (max. 5 
minuten)  
Super goedkope tarieven. 
Geen langparkeren toegestaan. 
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HET VOORSTADS TRAMNETWERK 
 
Onmisbaar om de files op te lossen. 
Zonder dit netwerk is een autoluwe stad onmogelijk. 
 
Hoofddoelstelling: de mensen uit hun auto halen in de villawijken. 
Dit is mogelijk dank zij een uitgekiend netwerk dat de mensen met een minimaal 
voortransport tot bij de tram brengt en van waar men zonder overstappen tot kort bij de 
bestemming geraakt. 
Met 'paternosterparkings' om de 1 à 2 km, is dat mogelijk. Dit zijn kleinschalige 
parkings aan elke halte. 
Kleine elektrische voertuigen kunnen er opladen terwijl men overdag op kantoor zit. 
(Dit plan is een update van een plan (bureau Planning) dat reeds in 1979 werd 
opgemaakt met een beschikbaar uitvoeringsbudget van maar liefst 10 miljard fr = 2,5 
miljard euro) Dit plan werd niet uitgevoerd vanwege de politieke versnippering en 
tegenstellingen tussen Vlaanderen en Brussel. 

 
 
EERSTE FASE = zo spoedig mogelijk uit te voeren. 
Een 12-tal lijnen doortrekken binnen een cirkel van 15 km rond Brussel. 
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HET JUISTE TRAMTRAJECT VOOR LONDERZEEL 
 
Het vroegere traject was ideaal: op een eigen bedding en dwars door de woongebieden 
(groene lijn) . Tevens was de halte van Londerzeel aan de Linde zeer geschikt voor 
Steenhuffel en Malderen. 
Een alternatief voor de vroegere trambedding te Londerzeel is de Polderbaan, deze is 
breed genoeg. Eventueel is een parallel traject mogelijk. 
Het station van Londerzeel is een centraal knooppunt. 
Op termijn zou dit netwerk moeten uitgebreid worden richting Kapelle- op-den-Bos, Sint 
Jozef en Peizegem omdat deze woongebieden veel pendelauto's genereren. 
 
  

 
Opgemaakt door Hugo Vanderstadt 
Architect en stedenbouwkundig ontwerper, 
te Londerzeel, 
op 17 oktober 2014 
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