
Koning opent Diabolo-spoortunnel

ZAVENTEM

slechts een half uur over doen.
TreinenuitLeuvenmoetenvoort-
aanniet langerkeren inhet stati-
onvande luchthaven,maar kun-
nen doorrijden naar Brussel of
Antwerpen.Totslotzorgtdenieu-
we spoortunnel er ook voor dat
deluchthavenbeterbereikbaar is
metdeThalysvanuitverschillen-
de Europese steden. Toch is niet

iedereen even gelukkig. Nadat
eerder TreinTramBus de dure
treintickets en het beperkte rit-
tenaanbod hekelde, spreken nu
ook Veilig Mobiel (Verkeersplat-
formvandeLuchthavenregio)en
ACW Luchthavenregio van een
gemistekans.

Toeslag
«Mensen die in de omgeving van
de luchthaven wonen, zullen de
verbinding met Brussels Airport
mijden», zegt Daan Vanderhulst,
voorzitter van ACW Steenokker-
zeel. «Wie met de bus naar de
luchthaven pendelt om daar een
trein te nemen, moet 4,30 euro
extrabetalen. Sinds2009geldt al
een toeslag van 2,10 euro en

sindsdien laten heel wat omwo-
nenden de trein links liggen.Wij
vragen dat buurtbewoners en zij
die station Brussels Airport als
onderdeel van hun reisweg ge-
bruiken die toeslag niet moeten
betalen.» «De toeslaggeldt alleen
voor tickets gekocht in de lucht-
havenof voor rittenmetBrussels
Airport als bestemming» weer-
legtFrédéricPetit,woordvoerder
vanInfrabeldekritiek. Deprovin-
cieVlaams-Brabantpleitvoorhet
optrekken naar vier verbindin-
genperuurnaarBrussel,Antwer-
pen,MechelenenLeuven. «Vanaf
decemberkomenertweeverbin-
dingen tussen de luchthaven en
Antwerpen», zegt Bart Crols,
woordvoerdervanNMBS.»

LUCHTHAVENVOORTAANAANGESLOTEN OP GROTEASSEN SPOORNETWERK

Koning Albert heeft gisteren de Diabolo-spoor-
tunnel, die de luchthaven van Zaventemmet de
lijn Schaarbeek-Mechelen op de E19 verbindt,
officieel geopend. Zondag rijden de eerste pas-
sagierstreinen door de tunnelkokers. Toch is er
heel wat kritiek op de hoge prijs voor een trein-
ticket en het beperkte aanbod.
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De tunnelkokers onder de lucht-
havenvanZaventem lekengiste-
ren even op een ondergrondse
discotheek. Vreemde figuren en
dansers warmden de vele geno-
digden, waaronder heel wat
Vlaamseenfederaleministers,op
voordekomstvankoningAlbert.
Omstreeks11.15uurreeddetrein,

met de koning naast de machi-
nist, het vernieuwde station van
de luchthaven binnen. Wat later
volgdedeofficiëleopening.Vanaf
zondag kan je dankzij het Diabo-
lo-project,waarbijnavijf jaaraan
gewerktwerd,snellersporentus-
senAntwerpenende luchthaven
vanZaventem.Daarwaardereis-
tijd momenteel nog een uur be-
draagt, zal men er vanaf zondag
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