
Chaos op Lijn 12 MOET stoppen ! 
 
Sinds de start van het nieuwe schooljaar wordt het treinverkeer op Lijn 12 (Roosendaal-
Essen-Antwerpen) sterk geplaagd.  Er zijn veelvuldige vertragingen: 10 tot 15 minuten 
vertraging is dagelijkse kost, maar vaak lopen ze langer op tot 30 en 40 minuten.  Bovendien 
werden regelmatig treinen afgeschaft, ook tijdens de spitsuren.  
 
Vandaag werd een nieuw dieptepunt bereikt.  In volle ochtendspits werden zowel de IC-trein 
Essen-Antwerpen-Charlerio als de P-trein Essen-Schaarbeek geannuleerd.  Om dat op te 
vangen werd in Essen herhaaldelijk aangekondigd dat de internationale trein Amsterdam-
Brussel er uitzonderlijk halt zou houden.  De trein kwam aan, stopte en… hield de deuren 
gesloten.  Zo vertrok hij twee minuten later opnieuw uit Essen.  De reizigers op het perron 
lachten de NMBS gewoon uit... 
 
Voor de frequente treinproblemen worden de meest diverse excuses ingeroepen: 
tractieproblemen, materiaal dat niet tijdig ter plaatse is, falende overwegen, vertragingen die 
elders werden opgelopen…  Het is echter duidelijk dat er structureel iets misloopt op de lijn. 
 
Bovendien werd de dienstregeling in het weekend teruggeschroefd tot 1 trein per 2 uur, bij 
wijze van tijdelijke maatregel omwille van werkzaamheden.  Hierover werd echter nauwelijks 
gecommuniceerd, en ook nu is nog lang niet duidelijk wanneer alles terug normaal zal 
verlopen.  Omdat de dienstverlening in het weekend op Lijn 12 sowieso erg beperkt is, met 
één L-trein per uur, levert dit een onaanvaardbare toestand op. 
 
Het Actiecomité Lijn 12 roept de NMBS en Infrabel daarom op om onmiddellijk de nodige 
maatregelen te nemen om een einde te maken aan de chaos.  De reizigers uit het noorden 
van de provincie Antwerpen hebben recht op een behoorlijke dienstverlening, zowel tijdens 
de week als in het weekend.  Bovendien wordt nogmaals aangetoond dat het 
communicatiebeleid van de spoorwegmaatschappij zeer te wensen overlaat; daarvoor 
kunnen alvast geen technische excuses worden ingeroepen. 
 
Het Actiecomité startte overigens net nu een reeds langer geplande bevraging van de 
ondertekenaars van het platform “Voor meer en betere treinen op Lijn 12”.  Ook de andere 
reizigers van de lijn kunnen eraan deelnemen : via de website www.lijn12.be kunnen ze hun 
mening geven over de dienstverlening op de lijn.  Begin november worden de resultaten 
bekendgemaakt.  Daarna zullen ze ook onder de aandacht van de spoorwegmaatschappij en 
van minister Vanackere worden gebracht. 

http://www.lijn12.be/

