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Westhoek

Sneller naar Gent, Brugge en Roeselare

TREINAANBOD BETER AFGESTELD OP NODEN VAN PENDELAARS UIT WESTHOEK

Om het uur rechtstreeks naar Brussel treinen wordt vanaf december 2013 niet meer mogelijk vanuit Ieper of Poperinge. De NMBS vervangt de verbinding door een rechtstreekse snellere trein naar Gent. "We stellen vast dat dit een belangrijkere bestemming is voor onze reizigers uit de Westhoek", klinkt het. Brussel wordt 9 minuten langer reizen, maar vier piekuurtreinen brengen je wel sneller naar de hoofdstad en terug dan vandaag.

De NMBS is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe dienstregeling, een loodzware operatie waar het nodige politiek getouwtrek komt bij kijken. En waarbij de belangen van de 1.500 Ieperlingen en Poperingenaars die dagelijks opstappen, vermoedelijk minder zwaar doorwegen dan die van grootstedelingen. CD&V-politici Yves Leterme, Jan Durnez en Bercy Slegers hadden schijnbaar onraad geroken en vroegen een overleg met NMBS-topman Marc Descheemaecker aan. Die liet een plan opmaken waar de Westhoek volgens alle partijen niet slechter uitkomt."Als we de rechtstreekse rit om het uur naar Brussel aanhouden, wordt die de komende vier jaar sowieso 6 minuten langer, vanwege werken op het spoor. Maar de vraag is of we dat wel moeten doen. Uit reizigersstatistieken blijkt immers dat van alle kaarthouders die opstappen in Ieper, er 31 procent Kortrijk als eindbestemming hebben, 16 procent Gent en 6 procent Brussel. Een rechtstreekse lijn naar Gent is voor de Westhoek dus interessanter dan naar Brussel. In dit scenario wordt de reis naar Gent 7 minuten korter en die naar Brussel 9 minuten langer, in plaats van 6 minuten langer met een rechtstreekse verbinding", aldus Etienne Deganck en Marc Descheemaecker van de NMBS.Voortaan wordt het richting Brussel dus overstappen in Kortrijk of Gent. Dat zou vlot moeten kunnen, maar is gezien de geschiedenis van vertragingen bij het spoor geen garantie.

Piekuurtreinen

De NMBS heeft daarom nog een extraatje voorzien. "In combinatie met deze nieuwe regeling zullen we dagelijks vier piekuurtreinen inleggen die je rechtstreeks van Poperinge of Ieper naar Brussel brengen en terug. De vertrekuren zijn 5.58 en 6.58 uur in Poperinge en 16.15 en 17.15 uur in Brussel. Deze treinen doen de rit in 1.47 uur, wat tien minuten sneller is dan de huidige verbinding", vervolgt Deganck. De streekpolitici zeggen tevreden te zijn dat ze in de NMBS-top een luisterend oor hebben gevonden. "Gent is voor meer reizigers een eindbestemming dan Brussel en bovendien blijft het tijdverlies naar Brussel minimaal. Belangrijk is ook dat de wachttijd in Kortrijk richting Brugge geweldig wordt ingekort. De reis naar Roeselare wordt zo een half uur korter, naar Lichtervelde en Brugge is er een tijdwinst van meer dan 40 minuten. Voor de mobiliteit binnen West-Vlaanderen, is dit een goeie zaak", aldus de CD&V'ers.

Dubbel spoor

De Westhoek zou ongetwijfeld het meest gebaat zijn bij de komst van een dubbel spoor tussen Kortrijk en Ieper, maar dat lijkt een utopie. Voor Infrabel is het niet prioritair. "Het is een gigantische investering, die bovendien op sommige plaatsen langs de lijn ook technisch nog moeilijk haalbaar is", sprak Marc Descheemaecker even voor de vrienden van Infrabel.
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