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Infrabel investeert in sporen voor 

goederentreinen, maar gaat dat de files op 

onze wegen verminderen? 

30/05/2020 om 16:02 door Christof Willocx  

Antwerpen -  

Spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel vernieuwt dit weekend in Antwerpen drie 

spoorwissels voor goederentreinen en kondigt nog meer investeringen aan. Daardoor zouden 

de files op de weg moeten verminderen. “Maar het budget voor investeringen in 

spoorinfrastructuur blijft veel te laag”, zegt Stephan Vanfraechem, topman van de 

havenwerkgeversvereniging Alfaport-Voka. 

Goederen die in de Antwerpse haven aankomen, worden in meer dan de helft van de gevallen 

met de vrachtwagen naar bedrijven en distributiecentra in België of andere Europese landen 

gebracht. Slechts in 8% van de gevallen wordt het spoor gebruikt. De havengemeenschap 

heeft zich enkele jaren geleden tot doel gesteld om dat aandeel te laten groeien tot 15% in 

2030. Anders zou de filedruk door vrachtwagens op onze wegen nog groter worden, zeker nu 

de Antwerpse haven in de komende jaren wordt uitgebreid met een nieuw dok. 

LEES OOK: Ellenlange files in Antwerpse haven: truckers moeten aanschuiven door 

coronamaatregel 

Het Belgische overheidsbedrijf Infrabel wil de spoorinfrastructuur voor goederentreinen in de 

komende jaren dan ook grondig vernieuwen. Het startschot is zaterdagnacht. “We gaan in de 

spoorvertakking ‘Driehoekstraat’ in Ekeren drie spoorwissels, die treinen van het ene naar het 

andere spoor leiden, vernieuwen. Langs deze vertakking rijden onder meer alle 

goederentreinen tussen de Antwerpse haven en Nederland”, zegt Hanna El Bachiri, 
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woordvoerder van Infrabel. “Er liggen drie wissels die dateren van de jaren zeventig. Ze 

worden dit pinksterweekend voor de veiligheid vervangen. De nieuwe sporen zijn duurzamer, 

onderhoudsvriendelijker en geluidsarmer. We investeren hier een miljoen euro in.” 

Video: ATV  

Meer investeringen op komst 

Volgens Infrabel is dit een voorbode van meer investeringen in de spoorinfrastructuur voor 

goederenvervoer. “We hebben de ambitie om de spoorcapaciteit te verhogen ter hoogte van 

het gebied Oude Landen in Ekeren, zodat de goederen er vlotter kunnen doorrijden. Het is nog 

wachten op een vergunning om dat te mogen doen”, zegt Hanna El Bachiri.  

“We willen ook de spoorlijnen L11 en L27A in Antwerpen-Noord op verschillende hoogtes 

zetten, zodat ze elkaar niet meer kruisen en er dus meer treinen per uur kunnen passeren.” 

Er wordt ook gewerkt aan een informaticasysteem dat het laden en lossen van zeecontainers 

beter afstemt op het treinverkeer, zodat treinen bijvoorbeeld efficiënter kunnen worden 

geladen en onnodige wachttijden worden vermeden. 

Kritiek van havenwerkgevers 

Maar volgens Stephan Vanfraechem, topman van Alfaport-Voka, doet Infrabel veel te weinig 

om de capaciteit voor goederenvervoer te verbeteren. “Sommige stukken spoor op 

bijvoorbeeld Linkeroever zijn niet eens geëlektrificeerd, waardoor elektrische treinen 

onderweg moeten overstappen op diesellocomotieven. Dat is tijdverlies en niet 

milieuvriendelijk.” 

“De extra sporen die Infrabel in Oude Landen in Ekeren plant, zijn niet onbelangrijk. Maar 

die capaciteitsuitbreiding is onvoldoende”, zegt Vanfraechem. “Er is bijvoorbeeld al jaren 

vraag naar een tweede spoortoegang voor goederentreinen in de Antwerpse haven, zodat 

treinen rechtstreeks tussen Lier en Antwerpen-Noord kunnen rijden. Dat levert tijdswinst op. 

Maar daar zijn door de federale overheid geen grote budgetten voor uitgetrokken.”  

Infrabel zegt dat de plannen voor die tweede haventoegang nog niet concreet zijn. “In ons 

meerjarenplan is alleen een studie naar deze tweede toegang opgenomen”, zegt Hanna El 

Bachiri. “De extra spoorcapaciteit die we in Ekeren willen creëren, is wel noodzakelijk als er 

later een tweede haventoegang komt.” 

Voor Vanfraechem zijn die plannen veel te mager. “Ik roep de federale overheid op om meer 

geld te investeren in extra infrastructuur voor het spoorvervoer”, zegt hij. “Anders gaan we 

tegen 2030 nooit 15% van de containers via het spoor kunnen vervoeren.” 
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