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REGIORAAD ROUTEPLAN 2030  

 
Datum: 30 maart 2018 
Locatie: Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem 
Tijdstip: 13u00 – 15u00  
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1. Opening VVR                                                                                                         
a. Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraad 

2. Routeplan 2030: inhoudelijke toelichting en gesprek/discussie                    
a. Hier staan we in het proces Routeplan           
b. Concept visie: kernopgaven en leidende principes      
c. Vooruitblik                                                                   

3. Infomoment ‘vervoer over water’                                                                        
4. Concrete projecten:                                                                                              

a. Stand van zaken concrete projecten       
b. Inspiratiedag Vervoer op Maat 

5. Varia                                                                                                                                                                     
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Verslag 

 
1. Opening VVR                                                                                                         

a. Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraad 
 
Dhr. Kennis (voorzitter) leidt het overlegmoment van de regioraad in.  
Voor de goedkeurig van het verslag van de vorige regioraad #1 dd. 11/12/2017 komen de volgende 
opmerkingen naar voren: 

o Feedback van de gemeente Zandhoven werd niet meegenomen in het verslag. Dit zal 
alsnog worden opgenomen. Een versie van het aangepaste verslag zal opnieuw 
rondgestuurd worden naar alle leden.   

o Voor wat betreft de aanwezigheden: de gemeente Brecht was vorig overlegmoment 
aanwezig, doch werd hun aanwezigheid niet mee opgenomen in de aanwezigheidslijst. Dit 
zal worden aangepast. 

• Buiten voorgaande opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. Een aangepaste versie zal alsnog 
worden rondgestuurd.  

                                                         
2. Routeplan 2030: inhoudelijke toelichting en gesprek/discussie                    

a. Hier staan we in het proces Routeplan      
b. Concept visie: kernopgaven en leidende principes      
c. Vooruitblik                                                                   

 
Het studiebureau licht het proces toe waar we momenteel staan en gaat vervolgens verder met de 
inhoudelijke uitwerking.  
Er wordt nadrukkelijk aangegeven dat het hier een eerste aanzet betreft die nog verdere detaillering 
en uitwerking behoeft. Opmerkingen en bedenkingen mogen na de vergadering bezorgd worden. 
 
Volgende vragen/opmerkingen kwamen naar voren naar aanleiding van deze procesmatige en 
inhoudelijke toelichting: 
 

• Vraag: In hoeverre vertoont de inhoudelijke uitwerking van deze studie gelijkenissen met de VITO-
studie “Ontwikkelingskansen o.b.v. knooppuntwaarde en voorzieningen (2016)”?  
Antwoord: Het traject dat het Routeplan 2030 momenteel doorloopt wordt op geregelde basis 
afgestemd met de sessies van de VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning) om zodoende 
de wenselijke combinatie tussen mobiliteit en ruimtelijke planning optimaal op mekaar af te 
stemmen. Momenteel wordt binnen het Routeplan vnl. gestuurd vanuit mobiliteit. Er wordt 
aangevuld dat ruimte en mobiliteit vergelijkbaar zijn met het ‘kip-en-ei’ verhaal: afstemming 
tussen beide is noodzakelijk! 

• Vraag: Kan de magnetenmethodiek en het resulterende onderscheid in verschillende regio’s 
verduidelijkt worden?  
Antwoord: Een magneet is een cumulatie van de potentie aan OV en fiets obv het aantal 
leerlingplaatsen, arbeidsplaatsen en inwoners binnen een gebied/sector met een straal van 800m. 
Maw wat mag ik verwachten aan gebruik van OV en fiets. De info hierover wordt gedestilleerd uit 
het Provinciaal verkeersmodel Antwerpen. Het spreekt voor zich dat het verwachte gebruik aan 
OV en fiets gerelateerd is aan de dichtheid: hoe hoger de dichtheid, hoe groter het potentieel 
gebruik.  
Opvallend: dichtstbevolkte gebieden zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in grootstedelijk gebied. 
Dit kan te maken hebben met enkel concentratie van één specifieke voorziening (vb. veel inwoners 

http://www.vrp.be/
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en minder arbeidsplaatsen en/of leerlingplaatsen). Een gebied kan ook ‘verkleuren’ indien er een 
toe- of afname volgt van specifieke voorzieningen en dus tot een andere gebiedstypologie zal 
behoren.  

• Vraag: Wat is de rol van de provincie in deze studie? Wat met de studie Middenkempen en deze 
uitgangspunten? Hoe worden deze processen op mekaar afgestemd? 
Antwoord: Er zal gezorgd worden dat deze processen op elkaar worden afgestemd. De provincie 
is tevens vertegenwoordigd binnen het Routeplan 2030.  
De provincie kijkt ook naar recreatieve verplaatsingen. Het Routeplan 2030 is sterk ingegeven 
vanuit de functionele verplaatsingen. Er wordt gevraagd om dit in een ruimer kader te bekijken: 
vb. fietssnelwegen bekijken ifv realisatiegraad en gebruik. Verbinding vanuit Noorderkempen tot 
Albertkanaal is niet op plan vermeld. Afstemming met provincie is noodzakelijk. Visievorming moet 
aansluiting zoeken op concrete maatregelen.  

• Vraag: Er wordt een vraag gesteld rond het ontbreken van fiets en fietsinfrastructuur op lokaal 
niveau. Die lokale infrastructuur is noodzakelijk vermits deze onlosmakelijk verbonden is met de 
first- en last-mile. 
Antwoord: Klopt. Lokale fietsinfrastructuur en fietsveiligheid is en blijft belangrijk. De 
hoofdroutestructuren dienen eerder gezien te worden als een netwerk dat rond deze mobipunten 
wordt aangebracht en hierop aantakt. De lokale fietsinfrastructuren zullen hier bijkomend aan 
toegevoegd worden.  

• Vraag: Heel veel verkeer naar de stad komt vanuit de stad, rand en regio. Maar zeer veel verkeer 
gaat naar / komt van de haven. Deze relatie tussen rand en haven ontbreekt.  
Antwoord: Het wegennetwerk heeft minimale eisen. Doorstromingseisen is voor alle verkeer en 
niet louter specifiek stadsgericht verkeer. Verkeersinfrastructuur van en naar de haven moet ook 
aan deze eisen voldoen.  
Essentieel is dat er ook veel verkeer van en naar de haven gaat: zowel van linker- als rechteroever 
en zowel vracht- als personenvervoer. Er is inderdaad het logistieke verhaal van de haven dat 
primeert maar ook de werknemer moet in de haven kunnen geraken. Belang van gebrek aan OV 
tussen de haven en rand.  

• Vraag: Wat is het meest strategische hoofdpunt (inzake prioritering: zie slide 64)? 
Antwoord: Het is van belang dat de ingrepen die we doen elkaar versterken. De ingrepen moeten 
passen in een totaalstrategie. We moeten een visie hebben die naar eenzelfde horizont gaat. Het 
is belangrijk dat je het allemaal verder brengt. Als je een project doet, moet je dat doen tegen de 
achtergrond van deze visie. Het is moeilijk om te zeggen welke belangrijk zijn, eerder een 
prioritering op basis van evidentie. Kijken met welke projecten je het snelste mee aan de slag kan 
gaan. Veel van de huidige project passen hier al in (vb. SNA). 

• Vraag: Betreffende de modal-split: deze cijfers lijken niet ambitieus genoeg (deel door ontbreken 

referentiekader).  

Antwoord: Modal shift is geen doel op zich, eerder een middel om dit te bewerkstelligen. Het gaat 

om bereikbaarheid, leefbaarheid, vlotte reistijd, etc. Indien we echt hard willen sturen op modal 

split moeten we beter gaan meten, o.a. om ook inzicht te krijgen in de huidige situatie. 

• Vraag: Wat met vervoersarmoede? Het huidige verhaal is eerder gericht op de sterkste stromen. 

Wat met landelijke gebieden? In hoeverre worden attractiepunten meegenomen? 

Antwoord: Voorzieningen worden meegenomen op schaalniveau aan de hand van het aantal 

bezoekers. Één van de doelen is trouwens arbeidsplaatsen / voorzieningen te bereiken. Sociale 

bereikbaarheid toetsen: wordt die goed ingevuld of moeten we bijstellen? Nog geen netwerk voor 

bepaald.  

• Vraag: Wordt er rekening gehouden met zorgregio’s? Wat met belang van verkleurde vlakken op 

basis van zorgvoorzieningen?  



 
 
 

5 
 
 
 

Antwoord: Sommige activiteiten trekken veel verkeer aan. We kijken dan naar schaalniveau 

(invloed regionaal / lokaal) op basis van aantal bezoekers. De vlekkenkaart kan ook geïntegreerd 

worden in de voorzieningenkaart. Een vlak die nu vb. oranje is, kan dan misschien rood worden. 

Kijken hoe we vanuit de knooppunten in een netwerk de first/last mile moeten gaan organiseren.  

Hierdoor is het van cruciaal belang dat alle gemeenten deelnemen aan de vervoerregio zodat de 

nodige afstemming met lokale wensen kan gebeuren.  

• Vraag: Hoe ziet u OV en fiets als één? 

Antwoord: Als fietsgebruik alleen maar groeit doordat OV niet goed functioneert, krijgen we stand 

still in onze visies en doelstellingen. Streven naar een juist gebruik van het juiste vervoermiddel 

door combinatie. OV moet sneller zijn en op afstanden rijden waar de fiets dit niet kan. Aansluitend 

op OV kan fiets de first/last mile doen. Ze moeten mekaar complementeren. De combinatie van 

OV en fiets kan dus een volwaardig systeem zijn en is dus meer dan een aanvullend systeem.  

Opmerking: Fiets meenemen in OV. Dit is lastig om te combineren op drukke lijnen waar de 

capaciteit van de tram ontoereikend is. Ook regelgeving laat het niet toe. Leren uit ‘best practices’ 

uit het buitenland en adviseren aan andere overheden.  

• Vraag: Wat is nodig vanuit strategisch oogpunt bij opbouw van het volledige plan? Welk 

totaalbeeld willen we bekomen waar we alle maatregelen op kunnen afwegen? Op basis van 

andere lopende processen nu al strategisch nadenken waar we op kunnen inzetten.  

Antwoord: We moeten eerst weten wat het globale kompas is zodat we weten waar we naartoe 

kunnen gaan (afstemming Haventracé; Oosterweel;…). Welke leidende principes gaan we 

hanteren wanneer we een maatregelenpakket gaan opstellen.  

• Vraag: Financieel luik koppelen aan maatregelenpakket. Mooi om regionaal uit te tekenen maar 

wat met financiering? 

Antwoord: Het klopt dat niet alle maatregelen meteen kunnen worden gerealiseerd (fasering). Er 

zal voor de maatregelen een MKBA worden opgemaakt om hierin te sturen en de juiste keuzes te 

kunnen maken.  

• Vraag: Wat met het spoornet? Ook hier zijn verbeteringen mogelijk. Hoe hier als vervoerregio op 

ingrijpen? 

Antwoord: In het recente verleden zijn er extra treinen ingezet vanuit het oosten op de noord-zuid 

as. Maar het gaat niet enkel over extra treinen, ook stations en knooppunten. De NMBS zit mee 

aan tafel en stelt zich open voor constructief gesprek. 

• Vraag: Vrees dat zonder kilometerheffing het zwaar vrachtverkeer afgeleid zal worden langs de 

lokale kernen.  

Antwoord: Er dient nog gesproken te worden over de modaliteiten van de kilometerheffing. Dit zal 

echter door de volgende regering worden opgenomen.  

• Vraag: Wordt dezelfde methodiek toegepast in de andere vervoerregio’s?  

Antwoord: Momenteel zijn nog niet alle vervoerregio’s opgestart. Vier zogenaamde ‘proefregio’s’ 

zijn momenteel lopende: Aalst, Westhoek, Mechelen en Antwerpen. De methodiek in Antwerpen 

is breder dan in de eerste drie pilootregio’s. (zeer sterk gefixeerd op OV). In alle vervoerregio’s (die 

nog opstarten en ook in die eerste 3 pilootregio’s) zal ook die bredere aanpak worden gehanteerd 

voor de opmaak van een mobiliteitsplan waarbij rekening gehouden wordt met alle modi.  

Combimobiliteit en knopen zullen overal een belangrijke rol spelen.  Afstemming tussen 

vervoerregio’s onderling zal in elk geval ook de nodige aandacht krijgen.  

• Vraag: Voldoende aandacht voor prioritering en financiering. Realistische blik op zowel impact als 

financiële consequenties. Ook richting Europa een aantal vragen stellen. 
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Antwoord: Het beslist beleid kan een bouwsteen zijn richting gedifferentieerde tariefheffing. In 

volgende fasen gaan kijken naar de meest logische investering (via MKBA). Zowel kijken naar 

investering als exploitatie, ed. Kijken naar geheel kader. 

 

3. Infomoment ‘vervoer over water’                
 
Tom Verlinden (Havenbedrijf) geeft een toelichting rond de Waterbus en de op til staande 
projecten.               
Hieruit kwamen volgende vragen naar voren: 
 

• Vraag: Waarom ligt de snelheid op het Albertkanaal veel lager dan op de Schelde? 
Antwoord: Dit heeft voornamelijk te maken met de golfslag. Momenteel bedraagt de snelheid 
13km/u maar het doel is om ergens tussen de 16 à 20km/u te eindigen zodoende een 
halfuurfrequentie kan worden gerealiseerd.  

• Vraag: Wie financiert deze bijkomende verbindingen? Gemeenten Niel/Boom/Schelle al langer 
vragende partij om bestaand traject Waterbus door te trekken. 
Antwoord: het Havenbedrijf neemt het initiatief en maakt een financiële afweging. Het 
Havenbedrijf focust op de Haven. Voor uitbreiding van de route Albertkanaal wordt op termijn 
gekeken naar andere financierders.  

• Vraag: Is dit en verhaal dat concurrentieel is tov andere vormen van vervoer? Berendrecht / 
Zandvliet zijn vragende partij voor Waterbus?  
Antwoord: Een verbinding voor woon-werkverkeer is hier niet zinvol gezien de lage snelheid van 
de Waterbus binnen de dokken. Weinig commercieel gezien de lage snelheid en vele alternatieven.  

 

 

4. Concrete projecten:                                                                                              
c. Stand van zaken concrete projecten       
d. Inspiratiedag Vervoer op Maat 

 

Tinne Buelens (stad Antwerpen) en het studiebureau lichten de stand van zaken omtrent concrete 
projecten en de inspiratie rond Vervoer op Maat toe. 
Voor een verdere toelichting van deze initiatieven wordt verwezen naar de info vervat in de 
presentatie. 
 

• Vraag bij de inspiratiedag Vervoer op Maat: deze inspiratiedag is gericht op lokale besturen. 
Uiteraard zijn ambtenaren van harte welkom. 

• Opmerking: indien er reeds concrete vragen zijn rond fietsdelen: de stad Antwerpen heeft 
contacten met verschillende aanbieders en wil gerust helpen in het maken van verdere afspraken 
tussen gemeenten en aanbieders.  

 
 
5. Varia     
 

• De gemeente Merksem stelt zich de vraag waarom het dossier rond buslijn 650 niet geagendeerd 
kon worden binnen de vervoerregioraad, zoals eerder op een ander overlegorgaan werd 
voorgesteld. De gemeente dringt dan ook aan op een vergadering met de stad Antwerpen, De Lijn 
en de gemeente Merksem. 
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• De bedenking wordt gemaakt of gedifferentieerde parkeertarieven ook kunnen spelen binnen de 
vervoerregio. Een afstemming hieromtrent is noodzakelijk. 

• Gemeenten stellen zich vragen over de relatie tussen de verschillende overlegfora.  Ze verwijzen 
o.a. naar de consultatie door de gouverneur. Die consultatieronde was eenmalig om de grenzen 
van de vervoerregio’s te bevestigen/bepalen.  

• Concrete projecten: Quick-wins die leiden tot KT verwezenlijkingen? Vb. systeem Bonheiden 
waarbij schoolkinderen gestimuleerd worden tot gebruik van de fiets voor woon-schoolverkeer en 
hiervoor beloond worden met jeton voor kermisattractie. Kijken welke acties op KT kunnen 
opgeschaald worden uit SNA. 

• Destijds zijn er een aantal concrete Minder Hinder maatregelen opgesomd en uitgerold ikv de 

werken aan de Ring. Deze dienen naast mekaar gelegd te worden: overlay toepassen. 

 

 

Verdere afspraken 

• Er wordt aan de steden en gemeenten gevraagd om tegen uiterlijk 19/04 feedback op het verslag 

en de presentatie door te geven.  

 

 

Actielijst – te ondernemen acties 

Nr. Omschrijving Door wie? Tegen wanneer? 

1. Aanpassing verslag regioraad #1 dd. 11/12/2017 

• Feedback gemeente Zandhoven opnemen; 

• Aanwezigheid gemeente Brecht opnemen. 

Consortium Asap  

2. Aangepast verslag regioraad #1 dd. 11/12/2017 rondsturen 
naar alle leden. 

Consortium Asap 

3.  Opmaak verslag en ter beschikking stellen van presentatie en 
verslag regioraad #2 op de Sharepoint. 

Consortium/MOW Asap 

4. Suggesties, opmerkingen en vragen over concept visie 
Routeplan 2030 bezorgen aan 
vervoerregio.antwerpen@vlaanderen.be  

Steden en gemeenten 
VVR Antwerpen 

19/04/2018 

5. Visie Routeplan 2030 aanpassen obv verkregen suggesties, 
opmerkingen en vragen.  

Consortium Werkbank #3  
(dd. 26/04) 
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