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VERVOERREGIORAAD ROUTEPLAN 2030 #6 

Datum: 25 juni 2019 
Locatie: KAVA Congrescentrum 
Tijdstip: 13u30-16u00 
Aanwezigheidslijst: zie bijlage 

AGENDA 

Actietabel ................................................................................................................................................ 1 
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2 Presentatie ontwerp plannota & plenaire bespreking .................................................................... 2 

3 Varia................................................................................................................................................. 6 
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ACTIETABEL 

Agenda To Do  Wie Wanneer 

2. 
Geef feedback op de conceptnota (verspreiding 05/07/2019). 
Ga in overleg van het deelgebied. Feedback richten aan Tom 
Janssens: vervoerregio.antwerpen@vlaanderen.be  

Alle 
gemeenten 

09/09/2019 

2. 
Activiteiten Slim naar Antwerpen voorstellen aan 
Vervoerregioraad 

Antwerpen TBD 

3.1 Voorgestelde aanpak mbt deelfietsen verder uitrollen 
Werkgroep 
deelfietsen 

asap 

3.2 
Aanliggende gemeenten, die de vraag stellen om als 
adviserend lid betrokken te worden, uitnodigen 

Team MOW+ asap 

3.3 Betrokkenheid stakeholders opnemen in het proces Team MOW+ asap 
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1 VERWELKOMING EN GOEDKEURING VERSLAG 

Het verslag van de vorige Vervoerregioraad (01/03/2019) wordt goedgekeurd zonder aanpassingen. 

2 PRESENTATIE ONTWERP PLANNOTA & PLENAIRE BESPREKING 

Bas Govers (consortium) ligt de concept Plannota toe aan de hand van een presentatie. 

2.1 Inleiding 
2.2 Van visie naar plan 
2.3 Ruggengraat versterken: kwaliteitssprong OV en P+R 

Hemiksem: wordt er ook gekeken naar een verbinding richting Mechelen? Vandaag is er enkel 
oriëntatie richting Antwerpen. 
NMBS: in onze plannen wordt de richting naar Sint-Niklaas onderzocht. 
 
Gebruiken de sneltrams de (huidige) traminfrastructuur? → Ze zullen vooral in eigen bedding rijden. 
Zijn er aanpassingen nodig aan tramstellen en/of de trambedding om van een tracé met een gewone 
tram naar een sneltram te gaan? → Alles moet geoptimaliseerd worden, o.a. brede deuren, comfort 
voor gebruiker, eigen bedding, etc. 
 
Brialmont tangent: bussen zullen in eigen bedding rijden. Vanuit de omgeving komen verschillende 
bussen op deze corridor. Samen vormen ze een snelle en frequente verbinding op deze Brialmont 
tangent. 
 
Wordt er gekeken naar de aanleg van een sneltram vanuit Boom of naar een verlenging van de 
sneltram Brussel – Willebroek? → Spoorlijn vanuit Boom gaat altijd sneller dan een sneltram. Het is 
weinig zinvol om parallelle infrastructuren uit te bouwen. De bestaande infrastructuren moeten we 
beter gaan benutten. Tariefverschillen tussen bus/tram en trein moeten ook weggewerkt worden. Het 
moet als één systeem gaan werken. 
 
Fortengordels zijn een interessant uitgangspunt. 
 
Districtentram zit in de zone tussen de Singel en R11. 
 
Tram naar Kontich: is dit definitief geschrapt? → Dit is een snelbus/trambus. Filosofie: het heeft geen 
zin om tramverlengingen uit te voeren wanneer de snelheid en betrouwbaarheid in de stad niet goed 
functioneert. 
P&R Kontich is nu op een snelbus geënt. Snelbus rijdt naar P&R Kontich over snelweg. De P&R is 
vandaag niet goed bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Dit wordt meegenomen in de 
gebiedsgerichte aanpak. 
 
Frequentie 4 treinen per uur: is dit haalbaar zonder bijkomende investeringen in het spoor (op de lijn 
tussen Antwerpen en Mechelen)? Moeten bijvoorbeeld de werken rond het station in Mechelen 
afgerond zijn alvorens dit mogelijk is? Zijn er andere treinstellen nodig die sneller kunnen optrekken 
en afremmen? Indien een capaciteitsverhogingen mogelijk is zonder zeer grote investeringen moeten 
we binnen dit en 2 jaar realiseren. O.a. ook om Oosterweel draaglijk te maken. 

- NMBS: vernieuwingsoperatie van rijdend materiaal. Dit gaat echter traag. Wanneer welk 
materiaal waar operationeel is, is zeer moeilijk in te schatten. 
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- NMBS doet oefening: hoeveel capaciteit hebben we nog in de huidige treinen richting 
Antwerpen? We kijken eerst naar Linkeroever (zit eerst in de timing van de werken), daarna 
naar andere lijnen. Transportplan 2023: 2 voorstadstreinen op iedere as per uur. 

- Tijdens de werken aan het spoor in Mechelen kan dit zelfs een negatief effect hebben op de 
capaciteit. 

 
Hemiksem: Wordt er bekeken of een light train mogelijk is? Kunnen we sporen benutten met snelle 
voertuigen en meer haltes? → Op dit moment zijn er geen planning om bijkomende stations te plannen 
op lijn 52. De huidige stations hebben een onderlinge afstand die vergelijkbaar is met spoorlijnen rond 
bv. Berlijn. 
Grens Hemiksem-Hoboken zou interessante locatie zijn voor nieuw station. 
Het blijft een voorstadstrein. 
 
Hoe zit het met conflict tussen goederenvervoer over spoor en personenspoorvervoer? Op zich geen 
grote problemen, maar misschien wel veiligheidsissues. 
 
Overwegen in dorpscentra zorgen voor doorstromingsproblemen. 
Wat is de stand van zaken van tweede spoorontsluiting? → Dit zit nog in een planfase. 
 
Frequentie: kaarten tonen een ambitie voor 2030 (of verdere wensdromen). Hou de geleidelijke 
capaciteitsuitbreiding in het achterhoofd. 
 
Tramlijnen doortrekken naar Carrefour Borsbeek. Dit kan enkel op voorwaarde dat het gecombineerd 
wordt met een goed uitgeruste en kwalitatieve P&R. 

- Stad Antwerpen is geen voorstaander. Ik begrijp de vraag. Er wordt vanuit gegaan dat P&R aan 
hoofdwegennet geconnecteerd is. 

- Het is knoop van een andere waarde dan een knoop in Boechout. Deze knopen heb je nodig 
om gat tussen P&R Ranst, P&R Boechout en districtentram in te vullen. 

 
P&R doortrekken tot Q8 Ranst: huidige rondpunt is verzadigd. Parking Q8 wordt dus een P&R. Er moet 
bekeken worden of er maatregelen moet getroffen worden om inwoners van de omgeving ook 
toegang te geven tot deze P&R. 
 
20e eeuwse gordel mag niet vergeten worden. Hier zit ook de tangentiële districtentram in. 
 
Verbinding naar Massenhoven is ook HOV-lijn: staat fout op de kaart aangeduid. 
 
P&R Wommelgem-Ranst: mag geen afrit worden want dit zou zorgen voor sluipverkeer. Bij uitwerking 
een specifieke oplossing zoeken voor bereikbaarheid voor mensen uit de buurt. 
 
HOV-lijnen: lijnen richting Brasschaat en Sint-Job. Als de trein niets wordt, graag snelbus over E19. Takt 
aan op Schijnpoort. 
 
Vraag met betrekking tot het proces: 
Wanneer gaan we terug naar deelwerkbanken waarbij we ons gebied in detail kunnen bekijken en 
bespreken? 

- Geef feedback en ga hiervoor in overleg met de buurgemeenten. Na de zomer zullen de 
werkbanken opgestart worden. Dit is nu het groter kader/kapstok en geldt als startpunt voor 
de gebiedsgerichte aanpak. 

- Die kapstok heeft misschien lokale implicaties. We willen weten wat een bepaalde bushalte 
voor de omgeving betekent. 
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- Je moet inderdaad naar dat niveau kijken. Maar de heel lokale implementatie (welke plek in 
die buurt) moet nadien verder worden uitgezocht. 

- Verzamel informatie uit de regio en geef dit ook door aan de vertegenwoordiger van die regio 
in het Dagelijks Bestuur zodat het daar ook kan besproken worden. 

 
Wuustwezel: Kan het openbaar vervoer nog verder naar het noorden doortrekken? Nu lijkt de bus te 
stoppen in Brasschaat. 

- We sluiten niets uit. Bespreek het in subregio’s. 
- Deze input werd reeds gegeven en zien we niet terugkomen. Het zijn dingen die we reeds 

hebben overgemaakt en die info lijkt te verdwijnen. 
 
Dit is geen einddoel. Een mobiliteitsplan is ook iets levend. We zetten nu een plan uit met horizon 2030 
en een wensbeeld voor een verdere tijdshorizon. 

2.4 Kwaliteit voor fiets en deelmobiliteit 
2.5 Bundelen op het hoofdwegennet 

De focus lijkt te liggen op het hoofdwegennet en de aansluitingen op hoofdwegennet. N14: dit lijkt 
geen van de twee te zijn? Wat is hier exact de bedoeling? 

- Ring Lier is vandaag primaire weg I, maar heeft geen aansluiting op hoofdwegennet. Hoe gaan 
we hiermee om? 

- Tangentiële verbinding vanuit Lier naar Antwerpen. Hoe zien we dit? 
- Uitdagingen: 

o Relatie met P&R Boechout? 
o Vandaag wordt het vaak gebruikt als alternatief voor het hoofdwegennet voor de 

verbinding vanaf E313 richting Mechelen/Brussel. In de praktijk rijdt het verkeer door 
Duffel via afrit Rumst. Deze route staat nu niet op kaart en moet worden toegevoegd. 
Het probleem blijft zich voorbij Duffel stellen, want daar maken ze keuze tussen twee 
routes. Het mag absoluut geen maasverkleining worden. 

o Realiteit onder ogen durven zien: hoe kunnen we de realiteit bijsturen? 
▪ Verkeer zoekt inderdaad de kortste weg, maar het zijn ook veel lokale 

verplaatsingen (zij kennen de weg). Dit is mede het gevolg van jarenlang 
stilstaan op het hoofdwegennet. 

▪ Sturing van GPS moeten beïnvloeden: wat is de verwachte route die je volgt. 
▪ Wegen knippen/afsluiten kan een oplossing bieden, maar hier moeten we 

zorgvuldig mee omgaan. Het moet op het niveau van het systeem bekeken 
worden. 

▪ Onderscheid maken tussen lokale bewoner en ‘waze-volgers’. 

2.6 Stimuleren synchromodaliteit in de logisitiek 

Tweede spoortoegang 
- Gemeente Zandhoven ziet het tracé via de E313 niet zitten omdat Viersel en Massenhoven al 

doorsneden worden door het kanaal en de snelweg. 
- Tweede spoorontsluiting is nodig, zit momenteel nog in een planprocedure. We tekenen nu 2 

mogelijke varianten, er is nog geen beslissing genomen. 
- Koppelkansen met ontsluiting Lier benutten! Dit wordt positief onthaalt door Viersel en Lier. 

De voorzitter zal dit opennemen. 
 
Fietssnelweg langs Albertkanaal dient verder te worden geoptimaliseerd tot volwaardige fietssnelweg. 
De conflicten met het laden en lossen zijn echter een uitdaging en moeten grondig bekeken worden. 
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2.7 Gebiedsgerichte aanpak 
2.8 Samen werken 
2.9 Effecten 
 

2.10 Afsluitende vragen en opmerkingen 

Borsbeek: Welke vooruitgang willen we binnen welke termijn boeken met het fietsdeelsysteem? Als 
er snelheid gemaakt worden, wil men meedoen. Als er lang moet gewacht worden, starten we zelf (in 
nauw overleg). → Dit komt aan bod bij de variapunten. 
 
Slim naar Antwerpen zal een stevige boost moeten krijgen vooraleer we het kunnen uitbreiden. 

- Momenteel werken we er aan om de routeplanner op een hoger niveau te brengen. 
- We gaan er geen MaaS applicatie van maken. We bekijken wel met de mobiliteitsaanbieders 

om hun data beschikbaar te stellen zodat MaaS aanbieders hiermee aan de slag te gaan. 
- Vandaag zijn we al in Zwijndrecht actief en met andere gemeenten zijn er contacten. 
- Toekomstige VRR: toelichting activiteiten Slim naar Antwerpen. 

 
Mortsel: Kunnen we via een systeem van financiële stimuli het verkeer in de regio sturen? → Een eigen 
systeem voor de vervoerregio uitrollen heeft zeer veel uitdagingen. Samen met Vlaanderen kijken naar 
tolheffing voor vrachtwagens kan wel zeer interessant zijn. 
 
Gebiedsaanpak: “parkeerbeleid afgestemd op regionale strategie” 

- Hoe dichter bij de stad, hoe duurder. Hoe meer parkeerproblemen, hoe duurder. 
- NMBS heeft ook een nieuw parkeerbeleid uitgewerkt. 
- Hoe krijgen we coherentie in het parkeerbeleid in de regio en hoe verhouden parkeertarieven 

zich ten opzichte van elkaar? Afschrikkend beleid rond betalend parkings zijn dus nodig. 
- Dit moet worden meegenomen in de doorrekening want dit beïnvloedt de modale keuze van 

de reiziger. P&R is maatschappelijke kost om modal shift te realiseren. Op welke manier wordt 
dit doorgerekend? → Dit zal worden meegenomen. 

- Het is een kracht van de vervoerregio om dit regionaal te benaderen en te koppelen aan een 
OV- en parkeerstrategie. Het is niet logische dat je verder van de stad moet betalen aan een 
treinstation (Brecht). 

 
Hoofdwegennet: vrachtstrook + rijstrook voor snelbus: is dit haalbaar? → De aanduiding betekent niet 
dat op deze routes overal een vrachtstrook en een busstrook nodig is. Dit is bij de uitwerking verder te 
bekijken. Vooral het doorstromingsniveau voor vracht- en busverkeer is belangrijk. Eventueel kan een 
vrachtstrook ook gebruikt worden door snelbussen.  
 
Graag opkomende ideeën doorgeven aan Tom Janssens (Team MOW+) 
(vervoerregio.antwerpen@vlaanderen.be) zodat we deze maximaal kunnen meenemen. 
 
Er zijn geen gemeenteraden meer in de zomer. We zien deze timing niet realistisch. 

- Eind september willen we deze nota laten landen. Graag tegen 09/09/2019 uw feedback 
geven zodat deze fase op 09/10/2019 (Vervoerregioraad) kan worden afgerond. Ga in 
overleg binnen de deelregio. 

- Hoofdstuk gebiedsgerichte aanpak: alle details die we kennen, geef ze mee. Er zullen later nog 
werkbanken georganiseerd worden. Maar alle details die we nu al kennen, geef ze mee zodat 
er rekening mee kan gehouden worden. 

 
Gemeenten (o.a. in Zuid en Zuid-Oost) wensen dat er een toelichting wordt gegeven van de studie. 

mailto:vervoerregio.antwerpen@vlaanderen.be
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3 VARIA 

3.1 Stand van zaken regionale aanpak deelfietsen 

Besluit workshop: “we moeten dit doen, liever snel dan traag.” 
 
Koen Kennis licht zijn idee over een regionaal deelfietsensysteem toe: 

- Voorstaander om aanbieder ook zijn eigen commercieel vlak te laten voorstellen. Zo krijg je 
een aanbod voor de stad, de fietsassen en x aantal fietsen per x aantal inwoners. 

- Mogelijkheid voor de gemeente om dit pakket aan te vullen met bv. bijkomende fietsen of 
bijkomende locaties. Deze upgrade is dan bijkomend betalend. 

- Mobit gebruikt een systeem waarbij je de fiets terugbrengt naar de herkomstlocatie. Breng je 
de fiets naar een andere plek, dan moet je bijkomend betalen. 

- We moeten het nu overlaten aan de aanbieders via een request for information (RFI). 
 
Elektrische deelfietsen: wordt er voor het basispakket een investering verwacht? Dit zal afhangen van 
wat de aanbieders zelf willen dragen. 
 
Actieve spelers in de regio: 

- Antwerpen: Mobit, CloudBike, Velo 
- Schoten (100 fietsen voor 37.000 inwoners) en Brasschaat: Mobit 
- Boom: CloudBike 
- Blue-Bike in tal van stations 

 
Malle ligt op de rand van de VR. Is er al gesproken met omliggende vervoerregio’s? → Er zal initiatief 
genomen worden. 
 
Antwerpen heeft een vergunningenkader waarin onder andere een kwaliteitsniveau wordt vastgelegd. 
Dit kwaliteitsniveau willen we doortrekken in de vervoerregio. 
Lier denkt eraan om ook een vergunningensysteem op te zetten. Mechelen heeft het nog niet, Leuven 
wil er mee starten. Roeselare heeft het kader van Antwerpen opgenomen. Het vergunningenkader van 
Antwerpen mag gekopieerd worden. In september kom er een vernieuwde versie. 
 
Hoe staat de vervoerregio tegenover mobipunten? Boom kreeg reeds de vraag van Autodelen en 
Taxistop om hiermee aan de slag te gaan. → In de stad willen we de Slimme Schakels uniformiseren. 
Herkenbaarheid helpt bij burgers. Het zou elegant zijn om dit binnen de vervoerregio te uniformiseren. 
 
De Vervoerregioraad gaat akkoord om op de voorgestelde manier door te werken aan de 
deelfietsen. 

3.2 Buurgemeenten als adviserende leden in de vervoerregioraad 

Sint-Niklaas, Willebroek en Duffel stelden reeds formeel te vraag om als adviserend lid te worden 
betrokken. 
 
Vlaams niveau: enkel aangrenzende/buurgemeenten worden uitgenodigd wanneer ze dit vragen. 
Afstemming met voorzitter VR Waasland: kunnen ook gemeenten van verder (dus niet enkel 
buurgemeenten) ook aansluiten? 
 
De Vervoerregioraad gaat akkoord om gemeenten die de vraag stellen als adviserend lid te 
betrekken. 



 

Vervoerregioraad 25/06/2019  7 

3.3 Aanbieding advies TreinTramBus (TTB) 

Iedere gemeenten staat het vrij om er mee te doen wat je wil. 
Vraag: kunnen ze een toegevoegde waarde leveren in het debat in de Vervoerregio? 
 
Advies geven op het uitgewerkte plan vanuit reizigersperspectief. Twee opties: 

- We vragen formeel een consultancy opdracht: formuleer aandachtspunten 
- Aan stakeholders (touring, vab, voetgangersbeweging, fietsersbond, TTB): bekijk dit en geef 

advies 
➔ Wat is het verschil tussen TTB en andere stakeholders? Je kan de ene geen consultancy geven 

en de andere niet. Beter een algemeen advies vragen en alle stakeholder gelijk behandelen. 
Momenteel zijn deze stakeholders betrokken in de werkbank. Er zal aan deze stakeholders advies 
gevraagd worden vanuit het reizigersperspectief. 
 
Belangengroepen betrekken is belangrijk, maar er moet ook voldoende tijd zijn om politiek er 
voldoende aandacht aan te besteden. In de regio moeten we dit verhaal ook uitdragen (o.a. 
gemeentebesturen via netwerkavonden). 

AANWEZIGHEIDSLIJST 

Naam Organistatie Handtekening 

Antonio Geert Rumst Aanwezig 

Arien Caroline The New Drive Aanwezig 

Bastiaens Jeroen Sweco Aanwezig 

Bauwens Dirk Schilde Aanwezig 

Bossuyt Kristof district Wilrijk Verontschuldigd 

Buelens Tinne Antwerpen Aanwezig 

Christiaen Koen NMBS Aanwezig 

Corbreun Roger De Lijn Antwerpen Verontschuldigd 

Cordy Paul district Antwerpen Verontschuldigd 

De Cordt Marc Zoersel Verontschuldigd 

De Ranter Paul district Hoboken Verontschuldigd 

De Ridder Annelies AWV Antwerpen Verontschuldigd 

De Ryck Johan Ranst Verontschuldigd 

De Saegher Bruno district Berchem Verontschuldigd 

D'Hulster Steve Mortsel Aanwezig 

El-Hajoutti Abdelhafid Boom Aanwezig 

Fonteyn Goele Brasschaat Aanwezig 

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen Aanwezig 

Frans Rik Stabroek Verontschuldigd 

Geens Joris Zandhoven Verontschuldigd 

Geeraerts Carl district Berendrecht-Zandvliet-Lillo Verontschuldigd 

Govers Bas Goudappel Coffeng Aanwezig 

Goyvaerts Rudi Boechout Aanwezig 

Helsen Alex Wommelgem Aanwezig 

Helsen Koen Kapellen Aanwezig 

Huet Kathleen MOW - Beleid Antwerpen Verontschuldigd 

Huysmans Sven The New Drive Aanwezig 

Janssens Tom MOW - Beleid Antwerpen Aanwezig 

Johnson Michiel Team MOW+ Aanwezig 

Kennis Koen Antwerpen Aanwezig 

Lambrecht Bart Aartselaar Aanwezig 

Lauwers Marian Borsbeek Aanwezig 

Lemmens Luk Provincie Antwerpen Verontschuldigd 

Lux Wim Provincie Antwerpen Verontschuldigd 

Luyckx Rit Wuustwezel Aanwezig 
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Meyvis Jenne Hemiksem Aanwezig 

Moeremans Ilse Omgeving Aanwezig 

Nuytemans Marc MOW - Beleid Antwerpen Aanwezig 

Palinckx Koen Ekeren Aanwezig 

Peeters Eline Brecht Aanwezig 

Quick Brigitte Essen Verontschuldigd 

Redig Luc Ranst Aanwezig 

Rombauts Anita NMBS Verontschuldigd 

Rombouts Wouter Schoten Verontschuldigd 

Rottiers Geert Schelle Verontschuldigd 

Sekeris Tjerk district Deurne Aanwezig 

Simons Wendy district Merksem Aanwezig 

Sysmans Mil Wijnegem Aanwezig 

Timmermans Birre Edegem Aanwezig 

Van de Vijver Marc Beveren Verontschuldigd 

Van de Vyver André Zwijndrecht Verontschuldigd 

Van den Abbeele Stefan De Lijn Antwerpen Aanwezig 

Van den Bergh Jef Kalmthout Aanwezig 

van der Kooij Erik APPM Verontschuldigd 

Van der Velde Bart Niel Aanwezig 

Van Houtven Stephanie district Borgerhout Verontschuldigd 

Van Hove Luc Zandhoven Aanwezig 

Van Looy Sanne Malle Aanwezig 

Van Rensbergen Jan BAM Verontschuldigd 

Van Tichelt Gaston Essen Verontschuldigd 

Van Vossen Astrid Departement MOW Aanwezig 

Verbeeck Wouter Provincie Antwerpen Aanwezig 

Verhoeven Rudy Lint Aanwezig 

Verhulst Olivier Schilde Verontschuldigd 

Vinckx Ria Team MOW+ Aanwezig 

Volckaerts Koen Hove Verontschuldigd 

Wevers Willem Kontich Aanwezig 

Wollants Bert Lier Aanwezig 

Wuyts Kristin Team MOW+ Aanwezig 

Wynants Ivo Wijnegem Verontschuldigd 

 
 


