
"Bouw station in Halen uoor
alle Limburgse pendelaars,,

lode Geyssens (GD&U) uraagt
exfta s{opplaats op kruispunt
E3l4 en spoorliin naar Brussel

rit

HASSELÍ - "00k Llmburgers moeten snel op de trein kunnen stappen.
0m die reden tanceer iriamens coanlimïurg-het idee om een nieuw
station in Halen te bouwen, op de kruising van spoorlijn 3E Hassett-
Diest-Aarschot-Leuven-Brusse! en de E3l4 in Hilen,,,-Dat zegt Vlaams
ParlementslidLodeCeyssens.,.Hetstudiewerk,debouwvan-tret
station, de aanpassing van de op- en aÍritten vàn de EBl4 en een nieuw
parkeerterrein zullen samen zo'n l6 miljoen euro koston.,'
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Halen

Yaadaag roept gouverneur Her-
man Reynders de beleidsmakers
(ministers, parlementairen en bur-
gemeesters) van Limburg samen
over de betekenis van het nieuwe
velvoersplan van de NMBS voor
de provincie. Op die vergadering
zall ode Ceyssens alvast een op-
merkelijk idee lanceren.
"Om Limburg meer te ontsluiten,
wil CD&V een nieuw station dat
vlakbij de E314 Maasmechelen-
Lummen-Leuven-Brussel 1igt.
Die stopplaats zou ter hoogte vàn
ïalen moeten komen, net voorbij
de kruising met de E313, op dè
plaats waar de E314 en spoorlijn
35 elkaar kruisen. Spoorlijn 35
verbindt Hasselt via Diest en Aar-
schot met Leuven-Brussel, met
éen aansluiting in Aarschot naar
Antwerpen", zegt Ceyssens.

yves LAMBRTX

gedwongen de auto nemen om op
hun eindbestemming te raken.
Door het principe van combimo-
biliteit kunnen de automobilisten
toch vlot op de trein stappen voor-
daL ze in de file terechtkomen."
Volgens een studie van het depar-
tement Mobiliteit en Openbare
Werken steken dagelijks 30.000
voertuigen de provinciegrens
LimburgMaams-Brabant over.
"Dat aantalzou kunnen vermin.
deren als het nieuwe station er
komt en er meer reizigers beslissen
in Halen over te stappen op de
trein". meent Ceyssens, àie schat
dat de stopplaats, het aangepaste
op- en afrittencomplex van de
E314 en de parking voor 500
auto's in Halen zo'n 16 mitjoen
euro zullen kosten.

Ceyssens heeft de mosterd in Ne-
derland gehaald. "Langs de Al2
Den Haag-Utrecht-Arnhem lig-
gen onder andere de stations Den
Haag-Ypenburg en Zoetermeer
vlakbij de snelweg. En langs de A I
Amsterdam-Apeldoorn heb je het
station Hoevelaken, dat ]n 2012
vlakbd de snelweg werd ge-
bouwd", zegl de CD&V'er.

82 procent met de auto
Dat Limburgers zelden de trein
!aar het werk nemen, blijkt uit cij-
fers die de Open Vld-parlementi-

leden Mercedes van Volcem en
Lydia Peeters bijVlaams mobili-
teitsminister Ben Welts hebben
opgevraagd (zie kaart). Slechts
2,72 procent van de Limburgers
gaat met de trein naar het werk.
Dat is het laagste percentage van
Vlaanderen. Maar liefst 82,15
procent van de provinciegenoten
gaat met de auto naar het werk, en
ook dat is een Vlaams record. Dat
de NMBS Limburg decennialang
stiefmoederlijk heeft behandeld,
verklaart dit grotendeels.

-39.000 
voertuigen 
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Het station van Diest ligt op zo'n
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Schulen (Herk-de-Stad) ligt op
4,7 kilometer van de E314 en ver-


