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‘Revival van de boerentram’ stond in deze
krant (DS 9 november). Vier lijnen van
‘boerentrams’ zouden worden (her)aange
legd vanuit verschillende plaatsen (Nino
ve/Gooik, Boom/Bornem, Heistopden
Berg en Tervuren) richting Brussel.
Men mag verwachten dat deze trams snel
en comfortabel zullen zijn. Alleszins snel
ler dan de huidige files en comfortabeler
dan bussen. Als je de tegemoetkoming
meerekent die de meeste werknemers ont
vangen voor woonwerkverkeer zullen ze
bovendien goedkoop zijn.
Bedoeling van dit ambitieuze plan is de
pendelaars sneller in Brussel te krijgen.
Op zich een nobel idee. Maar heeft men al
eens goed nagedacht over de gevolgen en
interferenties met andere beleidsdomei
nen, vooral op lange termijn? Inzichten uit

de transporteconomie leren ons dat als je
een openbaarvervoersysteem ontwikkelt
dat tegelijk snel, comfortabel en goedkoop
is, je onvermijdelijk te maken krijgt met
stadsvlucht en stadsverloedering. De boe
rentrams brengen de pendelaars niet al
leen sneller Brussel in, maar ook sneller
Brussel uit.

Gezond boerenverstand

Werknemers die in Brussel werken, wor
den ontmoedigd om zich in Brussel te gaan
vestigen. De stad zal leeglopen, alleszins
ontvlaamsen en ook ontfransen. Men kan
dat natuurlijk counteren door tegelijk een
actief grootstedenbeleid te voeren gericht
op onder meer stadsvernieuwing en ver
fraaiing. Maar heeft men dan goed nage
dacht over het totale kostenplaatje op lan

Als men de boerentrams weer in het straatbeeld wil halen,
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eens meer moeten uitgeven als ze de subsi
dies voor woonwerkverkeer met het open
baar vervoer in stand wil houden.
Dit terwijl diezelfde inzichten uit de trans
porteconomie aantonen dat het beste ver
voer juist het vervoer is dat niet hoeft
plaats te vinden. Dit is zo als mensen dich
ter bij hun werk gaan wonen (of dichter bij
huis werk gaan zoeken) of – voor goede
rentransport – als de plaats van productie
dichter bij de plaats van consumptie komt
te liggen. Ik wil zeker geen pleidooi hou
den tegen de boerentram, maar wel oproe
pen om het gezond boerenverstand te la
ten werken.

ge termijn?
Waarschijnlijk gaat het project vijf keer
meer kosten dan men denkt. Eerst komen
de infrastructuur en exploitatiekosten
van de tramlijnen. Dan komen er de kosten
voor de veiligheid. Trams zijn snelle voer
tuigen die zich in het verkeer mengen en
het risico op ongevallen is groot. De dode
lijke ongevallen met de kusttram vormen
hier een schrijnend voorbeeld van.

Ten derde moet men een budget vrijmaken
om de stadsvlucht en verloedering te
counteren. Daarnaast zullen extra inbur
geringsprojecten nodig zijn om de Vlaam
se rand voldoende Vlaams te houden. Dus
de schepen van Vlaamse Zaken in Aalst zal
er collega’s bijkrijgen in onder meer Nino
ve/Gooik, Bornem/Boom en Heistopden
Berg. Ten slotte zal de overheid ook nog

Het beste vervoer is
het vervoer is dat niet
hoeft plaats te vinden


