
Maldegem: lightrailgemeente of niet?

De spoorlijn 58 Gent – Brugge wordt enkel nog tussen Gent en Eeklo geëxploiteerd door de
NMBS als L-trein in uurtakt. Tussen Eeklo en Maldegem zijn er ook nog sporen, maar enkel
geschikt voor toeristische exploitatie aan maximaal 40 km/u.

Er zijn plannen voor een lightrail verbinding Eeklo – Maldegem. De NMBS-Holding gaf deze
sectie echter in concessie aan de VZW Stoomcentrum Maldegem (www.stoomcentrum.be),
die sedert 1989 bouwt aan een toeristische stoomtrein, erkend als leidende toeristische
attractie door Toerisme Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Meetjesland; en het
‘Streekplatform Meetjesland’
(http://www.meetjesland.be/Streekplatform/streekplatform.htm).

De VZW kreeg ook al subsidiëringen met Vlaams en Europees geld. De zo ontstane
toeristische infrastructuur moet op last van de instanties gewaarborgd blijven gedurende min.
15 jaar. Onlangs nog keurde de Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke
Ordening een programma goed ter ondersteuning van het rollend, rijdend en vliegend
erfgoed waarbij ook het Stoomcentrum Maldegem een project kreeg dat nog in uitvoering is.
Noch De Lijn noch de betrokken gemeentebesturen hebben de VZW al gecontacteerd…

Een toeristische attractie mag inderdaad geen hinderpaal vormen voor een eventueel
algemeen belang, MAAR is dit er wel? Werden de noodzaak en haalbaarheid onderzocht? Het
Masterplan van het Streekplatform Meetjesland maakt geen enkel gewag van de noodzaak
van light rail. De lightrail is ex absurdo ontstaan, zonder kennis van de streekbehoeften.

Een lightrail vanuit Maldegem kan worden benaderd vanuit 3 vervoersperspectieven,
die tegelijk een tegenargumentatie bieden:

1. Lokaal vervoer naar Eeklo

Maldegem en Eeklo vormen een conurbatie. In zo’n gebied moet om de 250-500 m. een halte
worden voorzien, dit kan niet met de lightrail, maar wel met een semi-stadsautobusdienst.

Daarenboven ligt het traject van de spoorlijn Eeklo-Maldegem ver van de industrieterreinen
(woon-werk), nieuwe woonwijken, het nieuw geplande Alma-ziekenhuis, winkelcomplexen,
scholen en de centra van Eeklo en Maldegem.

Heeft men trouwens al eens gedacht aan de 26 overwegen die:

- ofwel zo’n 40 à 50 keer per dag gesloten zullen zijn?
- ofwel – gezien de de treinsnelheid – deels verplicht zullen worden afgeschaft, en

meerdere vervoersstromen in Eeklo en Maldegem afsluiten!

à Als alternatief kan de lightrail via de N9 lopen (grotendeels in eigen bedding).

2. Regionaal vervoer naar Gent

Gelet op de spoorbreedte van 1435 mm. tussen Gent en Eeklo, en de recente heraanleg van
deze infrastructuur, die dus nog niet is afgeschreven; is een penetratie op het Gentse 1000
mm. tramnet uitgesloten en vervalt een voorname troef van de lightrail.

http://www.stoomcentrum.be
http://www.meetjesland.be/Streekplatform/streekplatform.htm


Het voor- en natransport vanaf de stations Gent Dampoort en Sint-Pieters met overstaptijden
op andere vervoersmodi of te voet doen alle tijdswinst teniet op zo’n korte regionale afstand.

à Het alternatief is hier simpelweg de oude getrouwe streekbus, die wel mag bevorderd
worden met enkele doorstromingsmaatregelen in de Gentse stad.

3. Interregionaal vervoer naar Antwerpen en Brussel

Een lightrail zal vanuit Maldegem min. 50 min. onderweg zijn naar Gent. In Gent moeten de
pendelaars zich op een overvol perron in een drukke trein wurmen.

Bijna 100 % van de pendelaars neemt nu de bus of eigen wagen naar het dichtbije station
Aalter, waar in de spits een ruim aanbod treinen is die ook nog niet volledig bezet zijn!!!

à Als goedkoop alternatief kan de buslijn 87 Maldegem – Aalter  - Deinze in de spits tussen
Aalter en Maldegem een 87S supplement krijgen, die als sneldienst met hoge frequentie rijdt.

4. Toch een lightrail?

Als Maldegem los van de hierboven vermelde opmerkingen toch een lightrail wil, kan
volgende piste worden bewandeld:

· In navolging van het Spartacusplan voor Limburg en Neptunusplan voor West-
Vlaanderen, maakt De Lijn ook voor de andere provinciën een toekomstplan op.
Hierin wordt onder andere Gent – Aalter naar voor geschoven als ‘lightrail’
voorstadslijn van Gent langs het bestaande traject van de spoorlijn naar Brugge.

· De N44 tussen Aalter en Maldegem wordt in een nabije toekomst opgewaardeerd wat
belangrijke herinrichting van de openbare infrastructuur betekent.

à Hieruit vloeit dat een lightrail Maldegem – Knesselare – Aalter kan worden overwogen,
met doortrekking zonder overstap naar Gent via de voorstadstrein! (Op die manier verloopt
zelfs de regionale vervoersstroom Maldegem – Gent sneller over Aalter dan via Eeklo)! Tot
slot is er in Aalter aansluiting naar Oostende en verder de gehele Kust. Via een
samenwerking met Openbare Werken kan zelfs gelift worden op eenzelfde budget.

Conclusie

Een toeristische attractie mag geen hinderpaal vormen voor het algemeen belang, maar in dit
geval maken de beschikbare – en interessantere! - alternatieven dat het verdwijnen van een
stuk tertiaire sector (toerisme) dat z’n belang voor Maldegem en het Meetjesland bewezen
heeft, relatief zwaarder ligt ten opzichte van de baten van de lightrail Eeklo – Maldegem.

De lightrail Eeklo – Maldegem wordt enkel als symbooldossier gekozen omwille van het
gemak van de beschikbare bedding lijkt het. MAAR ook het historisch tracé van de spoorlijn
Eeklo – Maldegem noodzaakt belangrijke investeringen vooraleer een lightrail kan rijden. In
Balgerhoeke bevindt zich trouwens een historische ophaalbrug, een beschermd mument, dat is
ongeschikt voor regulier en snel treinverkeer!!!

Maldegem per lightrail bedienen kan dus, maar:
- vasthouden aan het historische tracé getuigt van geen enkele innovatie en inventiviteit.
- een snelbus 87S naar Aalter biedt ook hoogwaardige, en veel economischer voordelen
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