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Kempen 
 

Politici tonen begrip voor klagende reizigers 
 

"Ik heb alle begrip voor de terechte frustraties van de 
-Kempense treinreiziger", zegt CD&V-fractieleider in de Kamer, 

Servais -Verherstraeten, die zelf ook regelmatig naar Brussel 
pendelt. "Dat de NMBS in gebreke blijft, beseffen ze zelf ook. Er 

moeten meer en betere treinen naar de Kempen komen. Doen 
we te weinig? De CD&V--fractie doet daarover alleszins 

constant voorstellen aan de NMBS. Ik hoor nu dat de 

elektrificatie van de lijn 15, voorbij Herentals tot in Mol,  in de 
pijplijn zit. De NMBS zou 2012 vooropstellen voor de uitvoering 

ervan. Ik hoop dat de crisis geen roet in het eten gooit, want 
die elektrificatie zou veel capaciteitsproblemen oplossen, 

aangezien reizigers dan met dubbeldekstreinen tot in Mol 
zouden kunnen rijden." 
 

Totaalplan 
 

Verherstraeten is niet te beroerd om de hand ook in eigen 

boezem te steken. "Jarenlang hebben de politici zich volledig op 

het autovervoer geconcentreerd. Tot in de jaren tachtig werd 
het openbaar vervoer verwaarloosd. Daar betalen we nu nog 

altijd de prijs van. We moeten naar een opwaardering. Aanbod 

en kwaliteit moeten omhoog." 
 

Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (CD&V) wil de 
treinperikelen kaderen in het debat over de ontsluiting van de 

Kempen, zowel per spoor als over de weg. "De klagers hebben 

gelijk, maar het is complex. We moeten naar een totaalplan en 

moeten de kar samen met de federale collega's trekken." 
 

Marc HELSEN 
 

In Uw hoedanigheid als minister van Overheidsbedrijven nodig 

ik U van harte uit om morgenochtend, kort na zevenen, samen 
met honderden -Kempense pende-laars de trein te nemen in 

Turnhout, Herentals of -Nijlen, in hun dagelijkse poging om 
naar Brussel te sporen.  
 

Tenminste, als U al voorbij de deur van een van de schaarse 

rijtuigen raakt die de NMBS op die gerenommeerde lijn 15 

inzet. Of dat de trein in Nijlen wil stoppen, mocht U overwegen 
daar uw spooravontuur te beginnen. Wel wil ik U aanraden die 

voormiddag voor 9.30u   niet te veel afspraken in uw agenda te 

plannen, want niet alleen weet U niet wanneer U vertrekt, nog 
minder wanneer U in onze hoofdstad aankomt om er het werk 

aan te vatten. 
 

Ziet U, mijnheer de minister, alleen in Zuid-Pakistan en in 

Bangladesh stapt er zo veel volk op de trein als op de lijn 15 in 
de Kempen. Maar daar -mogen ze wel op het dak zitten, een 

privilege dat de NMBS de Kempense forenzen spijtig genoeg 

onthoudt. 
 

U breekt zich ongetwijfeld het hoofd over hoe de capaciteit van 

de treinen op lijn 15 te vergroten. Sta mij toe U een suggestie 

te doen: leg elektriciteit over het spoor, na vijftien jaar  

beloven, verder van Herentals tot Mol. Als het kan zelfs tot in 
Limburg, daar wonen ook mensen. Dan kunnen er over lijn 15, 

voorbij Herentals,  ook dubbeldekstreinen rijden. 
 

 Nu Luik net zijn schitterende Guillemins-station heeft geopend, 

lijkt mij dat het NMBS-wafelijzer weer in Vlaanderen kan 
bakken. Bakt U er dan eindelijk in de Kempen eens iets van 

 

 
 



alstublieft. 
 

ll "Een -regelrechte -schande. Dat is het geklungel van de 

NMBS. Dat de investeringen op zich laten wachten, is het 

rechtstreekse gevolg van de wafelijzerpolitiek in -België. Het is 
echt huilen met de pet op. Maar als Vlaams parlementslid 

hebben ik daarover weinig in de pap te brokken. Bovendien is 
de NMBS is een autonoom overheidsbedrijf. De tijd is voorbij 

dat de politiek besliste waar moest worden geïnvesteerd. De 
enige oplossing is een Vlaams beheer van het Spoor. De Lijn is 

toch ook veel efficiënter geworden dan de Buurtspoorwegen? Ik 

vraag mij wel af hoe lang het nog gaat duren eer de 
behandeling die de Kempense treinreizigers van de NMBS 

genieten tot incidenten of accidenten gaat leiden." 
 

ll "Mocht ik hetzelfde soortelijke gewicht hebben als Louis 

-Tobback, in -Leuven, dan zoude perikelen in de -Kempen al 
lang voorbij zijn", geeft -David Geerts ootmoedig toe. Maar 

Geerts klimt wel op de barricaden. Een jaar geleden stond hij 

met sardientjes aan het station in Turnhout om de situatie van 

het Kempense treinvee te illustreren. Hij stelde al tien 

parlementaire vragen over de service in de Kempen. "Dat ga ik 
nu weer doen, over de capaciteit van de treinen. Maar je moet 

vooral lobbyen. Waarom is Oost-Vlaanderen de best bedeelde 
provincie? Omdat Schouppe daar woont." Dat Herentals-Mol in 

2012 geëlektrificeerd zal zijn, gelooft Geerts nooit. "Als dat al in 

het investeringsplan wordt opgenomen, dan duurt het nog 

minstens zes jaar." 
 

 

 


