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Sneltram alsnog op de rails
Het project zat op 
een dood spoor, 
maar komt toch 
weer op stoom: de 
tramverbinding 
tussen Hasselt en 
Maastricht. Gisteren 
werd met hulp van 
een extra grote zak 
Nederlandse euro’s 
een nieuwe 
overeenkomst  
getekend.
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O p het oude goede-
renspoor vlak bij
de Belgisch-Ne-
derlandse grens
zetten Vlaamse en

Maastrichtse gezaghebbers gis-
terochtend hun krabbel onder 
een nieuw tramcontract. 
De partijen hebben de strijdbijl
begraven en zijn het eens over 
een sneltram die vanaf 2021 tus-
sen Hasselt en Maastricht gaat 
pendelen.  Ook de Vlaamse ver-
voersmaatschappij De Lijn , die
de verbinding  gaat exploiteren,
tekende mee.
De eindhalte van de tram in
Maastricht wordt winkelcen-
trum Mosae Forum. Hij rijdt  dus
niet  verder  over de Wilhelmina-
brug naar het  centraal station, 
zoals  de gemeente in 2011 had 
toegezegd. De brug bleek  de 
tram niet te kunnen dragen.  Het
project leek daarop te sneuvelen
en er werd met rechtszaken ge-
dreigd.  
Dit jaar kwam er eindelijk een
oplossing. Maastricht, dat zich 
niet aan de oorspronkelijke af-
spraak  kon houden, stopt als 
schadevergoeding 6 miljoen
euro extra in  de exploitatie. Bo-
vendien is de provincie bereid 
4 miljoen te doneren voor de
elektrificatie van het treintraject
Weert-Antwerpen. Ook komt er
geld voor mooie tramhaltes en
voor een busverbinding tussen 
Echt en Maaseik. „Daarmee is
een dipje in de Vlaams-Neder-

landse samenwerking omgebogen 
in een versterkt perspectief. Het
project was bijna geëuthanaseerd, 
maar is nu weer springlevend”, al-
dus een tevreden Vlaamse minister
van Mobiliteit Ben Weyts. „Er 
wordt wel eens gezegd: er zijn gren-
zen aan de groei, maar wij gaan
groeien aan de grens.”
Over een tram tussen Hasselt en 
Maastricht wordt inmiddels al 
meer dan tien jaar  gedelibereerd. 
Het plan kwam uit de koker van  de 
Belgisch-Limburgse gouverneur 
Steve Stevaert, die de betrekkingen
met Nederlands-Limburg wilde
aanhalen. De tramlijn is dus politiek
gemotiveerd, maar het is de vraag of
het ook economisch verantwoord is.
De te verwachten kosten liepen in 

erneur 

de loop der jaren steeds hoger op. In
Vlaanderen is  217 miljoen euro uit-
getrokken voor de 27 km op Vlaams
grondgebied. De 5 km op Neder-
landse bodem gaan 70 miljoen kos-
ten, dat is 14 miljoen  euro per kilo-
meter. 
De Vlaamse inspectie van Financi-
en uitte eerder forse kritiek op de 
plannen. Het aantal van zesduizend
passagiers per dag dat De Lijn ver-
wacht te vervoeren, zou onrealis-
tisch  zijn. Er worden dan ook forse
exploitatieverliezen voorspeld.  
Het roept herinneringen op aan de
mislukte heringebruikname van
het goederenspoor tussen Maas-
tricht en Lanaken  voor 33 miljoen 
euro. Na vijf jaar waarin slechts 
15 goederentreinen het spoor ge-

bruikten, is dat project ter ziele. 
De spoorlijn maakt straks deel 
uit van het tramtracé. 
Voor sombere bespiegelingen 
was gisteren geen plek. De nieu-
we tramlijn halveert de reistijd 
tussen de hoofdsteden van beide
Limburgen, aldus gedeputeerde 
Patrick van der Broeck. Met de
bus doe je er nu 70 minuten over,
straks is dat met de tram onge-
veer 30 minuten.  Met om het half
uur een tram verbetert het open-
baar vervoer tussen de twee ste-
den sterk. Wethouder John
Aarts: ,,Er reizen dagelijks 
4000 mensen van Belgisch-Lim-
burg naar Maastricht om te wer-
ken. Een deel van die mensen wil-
len we uit de auto krijgen.” 

Er wordt wel eens 
gezegd: er zijn grenzen 
aan de groei, maar wij 
gaan groeien aan de 
grens.

De Vlaamse minister van Mobiliteit 
Ben Weyts

Gedeputeerde Patrick van der Broeck en de Vlaamse minister Ben Weyts zetten de tram weer op het spoor.  FOTO HARRY HEUTS 


