
  

Vervoerregioraad 09/10/2019  1 
 

VERVOERREGIORAAD ROUTEPLAN 2030 #7 

Datum: 9 oktober 2019  
Locatie: Park Inn 

Tijdstip: 10u00 - 12u30  
Aanwezigheidslijst: zie bijlage  
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1 VERWELKOMING EN GOEDKEURING VERSLAG 25/6 

Het verslag wordt goedgekeurd mits volgende aanpassingen: 

- Schepen van Brasschaat staat vermeld als verontschuldigd maar was aanwezig 

- Bij tussenkomst NMBS over voorstadstreinen (p.3) werd vermeld dat er in Transportplan 

2023 “minstens 2 voorstadstreinen” op iedere as per uur worden voorzien. Dit wordt 

aangepast naar “Transportplan 2023: 2 voorstadstreinen op iedere as per uur.” 

2 INLEIDING EN PROCESVERLOOP 

Bespreking van de reacties op concept plannota. Deze plannota wordt herwerkt met de gegeven 

reacties, tegen volgende VRR (18/11) wordt een nieuwe versie van de plannota voorgesteld. Parallel 

aan dit proces worden ook aanvullende nota’s opgemaakt en een doorrekening gedaan met het 

Vlaams verkeersmodel. 

Opmerking op de planning van de volgende VRR → werd verschoven naar voormiddag (9u – 11u). 

AWV geeft aan dat zij ook opmerkingen hebben bezorgd die niet in de (kern)werkbank of VRR 

behandeld worden. 

Gemeente Boom heeft zijn opmerkingen nog bezorgd. 

3 KADERS 

De drie belangrijke kaders waarin deze plannota opgemaakt wordt, worden geschetst. 
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- Toekomstverbond (TKV): gesprek moet worden aangegaan 

In het TKV staat de 50/50 modal split ingeschreven. Routeplan 2030 dient de maatregelen aan te 

leveren om deze modal shift te realiseren. 

Werkgemeenschap en de Werkbanken (WB) zijn onderdeel van TKV. Vanuit de WB komt het signaal 

dat de governance van de vervoerregio botst met de afspraken in dit TKV. 

 WB kunnen adviezen geven, VRR is het forum waarop verschillende stappen goedgekeurd 

worden. 

Voorzitter van de VRR neemt dit gesprek verder op met de WB en de burgerbewegingen. 

- Basisbereikbaarheid 

Is een bevoegdheid van De Lijn en een proces dat parallel loopt met RP2030. Opmerkingen omtrent 

dit proces worden doorgegeven aan De Lijn. 

RP2030: we kijken naar hoofdassen en hoe we in de toekomst aanvullend net en Vervoer op Maat 

(VOM) invullen. 

Basisbereikbaarheid kijkt naar de termijn 2020/2021; Routeplan kijkt naar horizon 2030. 

- Lopende planprocessen (bv. tweede spoorontsluiting) 

Andere processen moeten gerespecteerd worden, debat rond bv. A102 en tweede spoorontsluiting 

moeten we niet importeren in RP2030. 

Gemeenten geven hier wel aan dat er van de opportuniteit gebruik moet gemaakt worden om 

bepaalde win-win situaties te realiseren. Lier pleit hier bijvoorbeeld voor een koppeling tussen de 

tweede spoorontsluiting en de ontsluiting van Lier. 

 Bezorgdheden moeten gecapteerd worden en niet zomaar aan de kant geschoven worden. 

4 PLANNOTA – ALGEMENE ASPECTEN 

Jeroen Bastiaens (consortium) ligt algemene aspecten toe aan de hand van presentatie. 

4.1 Mobiliteitsknooppunten 

Vragen over locatie en rol van knooppunten. 

Suggesties rond lokale- en buurtknooppunten → worden overgenomen indien ze passen in het 

kader 

Bovenlokale en regionale knooppunten → uniformiteit creëren 

- Zoveel mogelijk koppelen aan snelwegen 

- Link met OV 

Verschuivingen hierin zijn nog mogelijk. Bv. Wommelgem/Ranst, Boom,… 

Vraag vanuit de gemeenten om duidelijkheid te geven over de invulling van deze 

mobiliteitsknooppunten vanuit de vervoerregio. Antwerpen geeft hier een voorzet tegen volgende 

VRR om knooppunten uniform in te richten. 
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Proces loopt binnen MOW om te kijken of er financiering mogelijk is voor knooppunten. In eerste 

instantie bovenlokale knooppunten. 

4.2 Fietsplusnetwerk 

Volgen hier het BFF van de provincie. 

Aantal prioritaire routes worden naar een hoger kwaliteitsniveau gebracht met aandacht voor snelle 

fietsen. 

Zandhoven merkt hier op dat er kwaliteitseisen verbonden moeten worden aan het 

fietsplusnetwerk. Langs het kanaal wordt ook een fietsplusroute voorzien maar gebrekkige 

verlichting, wordt niet gestrooid, laden en lossen binnenvaart,.. 

4.3 Ondersteuning gemeenten 

5 PLANNOTA – DISCUSSIEPUNTEN 

Sven Huysmans en Jeroen Bastiaens lichten discussiepunten en reacties op plannota toe aan de hand 

van presentatie. Bestuurlijk voorzitter Koen Kennis formuleert het voorstel tot verderzetting. 

5.1 Doorontwikkeling naar (light)rail 

Rail A12 Zuid 

Op bepaalde plaatsen met mobiliteitsproblemen (A12 Zuid), waarom tram niet doortrekken tot 

daar? Boom ook voorstander van tramverbinding. In toekomst mogelijkheid om A12 te 

ondertunnelen. 

 Eerst kijken naar bestaande treinsporen. Veel verantwoordelijkheid bij voorstadsnet NMBS. 

Niet inzetten op verlenging tram maar betere connectie van Aartselaar met bestaand spoor. 

Nieuwe sporen leggen waar nu een gebrek is, bijvoorbeeld in het oosten. Nieuwe sporen moeten 

mensen op langere afstand richting de stad brengen. 

Sneltrams tot aan fortengordel. Aansluiting op snelwegen voor P+R functies. 

Aanbod moet even attractief zijn als de auto om de modal shift te realiseren. Snelheid en frequentie 

zijn hier zeer belangrijk. Kan het meeste gegarandeerd worden met trein die ononderbroken kan 

rijden. 

Spoorlijn tussen Boom en Willebroek onderbroken. Verbinding die A12 kan ontlasten. 

De Lijn Vlaams Brabant voorziet tram tot Willebroek. Mogelijkheid om door te trekken tot spoorlijn 

Sint-Niklaas – Mechelen? 

P+R Kontich 

Mortsel: voorstander van tramlijn tot Kontich (P+R) om file in Kontich en Mortsel te vermijden. 

Wordt niet mee opgenomen. 

 Tramverlenging buiten fortengordel → mensen te lang op trage tramlijnen 
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Bussen niet altijd valabel alternatief, eerst bestaande spoorlijnen benutten. In het zuiden → 

aanvullend net afstemmen op bestaande spoorlijnen. Nieuwe sporen enkel zinvol in dense gebieden. 

P+R Kontich: kan nu opgevangen worden met bussen en zoveel mogelijk vrije busbanen. 

Kontich: ook liever tramlijn, meer comfort dan bus. Kan zich wel stellen achter HOV verbinding op 

korte termijn. 

Mortsel wil formeel signaal indien tramverlenging niet zal gebeuren. Hierbij wordt de opmerking 

gemaakt dat deze nota geen beslist beleid is. Vlaams beleid moet worden afgestemd op deze nota. 

HOV bus 

HOV bussen 

- Kwaliteitsvereisten nodig 

- Eventueel hoger tarief 

- Ambitie hebben 

 

 HOV bus is nieuw concept. 

Bv. Kontich: 4 haltes en dan op Singel overstappen op het stedelijk net 

Zoersel: snelbussen populair maar zitten aan hun grenzen. Inzetten op alternatief dat comfort van 

de reiziger verhoogt. Zonder comfort kunnen we mensen niet verleiden om de auto te laten staan. 

Frequentie van OV zal doorslaggevend zijn. Wijnegem: elke 10 minuten tram richting Antwerpen → 

weinig mensen met auto naar Antwerpen. 

 Regionale assen: 4x/uur 

Sneltramnet: 8x/uur 

Kwaliteitseisen voor A-net, gebaseerd op R-net in Rotterdam. 

Niet bestaande snelbussen, wel een nieuw concept 

Edegem: Hoe wordt P+R UZA gezien? 

 Bekijken hoe dit gekoppeld kan worden aan snelwegennet. Ideaal scenario: P+R met 

aansluiting op snelweg en tram. 

Hemiksem: verbinding naar Mechelen mee opnemen. Frequentie kan in Hemiksem probleem 

worden door vele overwegen. 

Voorstel 

NMBS: 

- Wat is er mogelijk met huidige infrastructuur? 

- Wat is er nodig voor de ambities? 

Belangrijke potentiële railtrajecten: 

- Parallel met hogesnelheidslijn (Sint-Job, Brasschaat) 

- Ringspoor (Kallo – Logistiek Park Schijns (LPS)) 

- Naar het oosten. 

HOV bussen: zoveel mogelijk op vrije busbanen (piste pechstroken verder ontwikkelen).  
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5.2 Routering bussen en Brialmont tangent 

Opmerking: benaming Brialmont tangent kan verwarring oproepen, ‘Brialmont’ wordt gelinkt aan 

fortengordel. 

HOV-verbindingen gaan wel door tot in het centrum? 

 Wel richting centrum waar nodig/waar het kan. 

Kwaliteit van knopen moet eerst voldoende zijn om overstap te maken. 

Districtenlijn tussen 20ste eeuwse gordel en ring/singel. Hoge densiteit, nu geconnecteerd aan een 

aantal stadslijnen. Op termijn een aparte lijn. Overstapgelegenheid voor mensen uit het hinterland 

naar tangentiële districtslijn. 

Ringspoor moet benut worden als tangentiële lijn. Zuidelijk is dit moeilijk (Berchem – Linkeroever). 

Voorlopig moet dit opgevangen worden door bussen. 

Voorstel 

Interregionale snelbussen blijven rijden tot in het centrum (Rooseveltplaats). Ook voor Flixbus e.d. 

Brialmont tangent → eerst focussen op ringspoor. 

5.3 Bussen E313/E34 en P+R voorzieningen Oost 

P+R Oost wordt nu voorzien aan Q8 Ranst. Parkeren aan één kant van de snelweg, hoe wordt 

terugkeer in de andere richting voorzien? 

 Piste om één van de bruggen te integreren als oversteekbrug binnen deze P+R functie en los 

te koppelen voor ander verkeer. Optimaal tram doortrekken en integreren in P+R zodat er 

snelle aansluiting is op OV-net 

Knooppunt Wommelgem is beperkt, krijgt in dit scenario eerder lokale functie. 

Zoersel: P+R Ranst moet vanuit beide richtingen op de snelweg bereikbaar zijn. 

Zoersel en Massenhoven hebben reeds P+R functie. Belangrijk dat P+R’s elkaar geen concurrentie 

aandoen. 

Schilde: Waarom wordt P+R enkel gelinkt aan snelweg? 

 Anders toestroom van verkeer uit de omgeving via sluipwegen. Wel nood aan een goede 

fietsontsluiting voor omgeving. 

Voorstel 

Nu verder inzetten op HOV-bussen. Verlenging tram tot Ranst onderzoeken. 

Lier: win-win voor ontsluiting Lier bekijken. Kan Ranst dienst doen als transferium voor de bewoners 

van Lier? 

5.4 Knoop Logistiek Park Schijns en Nx 
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Stabroek en Kapellen benadrukken de noodzaak van de Nx. Momenteel enorme verkeersdruk in 

dorpskernen door verkeer naar de haven. Voorgesteld tracé bewust gekozen om verkeer niet door 

dorpskernen te trekken. 

Simultane aanleg van LPS en Nx is nodig. Nx aanleggen als echte doorgangsweg met goede 

fietsverbinding richting haven. 

Huidige bottleneck Tijsmanstunnel niet verplaatsen naar A12, voldoende capaciteit voorzien. 

AWV geeft aan dat dit mee wordt opgenomen in het proces van het Haventracé. 

Voorstel 

Integraal project A12 noord: Nx koppelen aan OV-aanbod, regionale knoop en fietskruising A12 

Fietsverbinding die doorsteekt naar de haven waar nu veel barrières zijn. P+R uitbouwen en 

aansluiten op een lightrail die ringspoor zou kunnen vervangen. 

P+R is specifiek gericht naar de haven. Kan niet in Ettenhovense polder, is Vogelrichtlijngebied. 

5.5 A12 Zuid 

Boom vraagt of er momenteel al plannen zijn voor een P+R in Boom. Dit is echter een nieuw idee dat 

verder ontwikkeld dient te worden. 

P+R Boom → mogelijk station opschuiven richting A12.  

Boom benadrukt hier ook de vraag tot overkapping. Ideaal scenario met P+R aan overzijde A12. 

De timing rond A12 is cruciaal voor deze regio. Aanpak A12 staat nu gepland tegen 2030, Hemiksem 

vindt dat dit naar voor geschoven moet worden. AWV geeft aan dat er voor A12 zuid concrete 

studies lopende zijn en bepaalde zaken sneller gerealiseerd kunnen worden. 

Aartselaar: Het station van Boom is niet nuttig als knooppunt voor Aartselaar, vooral richting 

Brussel. Eerst een beter beeld nodig van A12 en wat hier gaat gebeuren, dan pas beslissingen nemen 

over het knooppunt en de locatie hiervan. Dit dient ook samen bekeken te worden met het 

doortrekken van verbinding N171 – N177, deze is cruciaal voor werken aan A12. 

 P+R Boom dient voor ontlasting A12 richting Antwerpen. Daarom zo ver mogelijk van de 

stad. Richting Mechelen en Brussel mag niet vergeten worden. 

 Spoor en snelweg liggen hier naast elkaar → mogelijkheid om overstapfunctie te creëren. 

Dient zo snel mogelijk werk gemaakt te worden van de ondertunneling van kruispunten. 

Voorstel 

Integrale aanpak bekijken en bestuderen. Mijlpalen in gefaseerde aanpak verwerken. 

5.6 Goederenvervoer 

Belangrijk om lokaal te bekijken hoe bedrijventerreinen nu ontsloten worden voor vrachtverkeer. 

- Routeplanners voor vrachtwagens: input voorzien door op lokaal niveau te bekijken 

(geprefereerde routes). 

- Er kunnen vragen meegenomen worden tot directe ontsluiting op het hoofdwegennet. 
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Nachtlogistiek: terminals waarmee kernen niet belast worden en er geen problemen ontstaan met 

nachtlawaai. 

Malle: onderscheid maken tussen bestemmings- en doorgaand verkeer. Werken met camera’s? Taak 

voor de VRA. → Moeilijk om onderscheid te maken. Moet handhaafbaar zijn. 

Zandhoven: Studie Middenkempen rond vrachtverkeer. Kan opgestart worden met betrokken 

gemeenten. Mogelijkheid tot evaluatie en verdere uitrol. 

Goederenvervoer over water moet meer in de verf gezet worden. 

6 VARIA 

6.1 Fietsdeelsystemen 

RFI uitgestuurd, 12 inschrijvers informatie aangeleverd. 

- Zeer ambitieus project. 

- Niet zuiver free floating. In dense kernen free floating, daarbuiten eerder werken met 

mobipunten. 

- Hybride systeem: elektrische en gewone fietsen. 

- Issue: stroomvoorziening. Lokale overheden zullen stroomvoorziening moeten voorzien. 

Nog geen duidelijkheid over kostprijs → verder onderzoeken. 

Zo snel mogelijk bestek uitsturen.  

Verder juridisch onderzoek nodig. 

Bij gunning kijken naar: 

- Kwaliteit van materiaal 

- Begeleiding 

- Systematiek 

- Voldoende aanbod 

Elektrische deelsteps? → in Brussel probleem met overvloed aan steps. 

 Steps in de regio zijn weinig zinvol. Uitbreiding vanuit Antwerpen is mogelijk. Wel zelfde 

voorwaarden in randgemeenten als in Antwerpen nodig. 

Timing? 

- Bestek voorleggen op VRR 18/11 en in de markt zetten. 

- Gunning voorjaar 2020 

- Uitrol 3 – 9 maanden 

Toelichting over budget op VRR 18/11. 

6.2 Vervoer op maat 

De vraag wordt gesteld hoe het zit met subsidieaanvragen voor Vervoer op maat. Zandhoven, Malle 

en Zoersel dienden reeds een proefproject in voor een buurtbus die door de gemeenten 

gefinancierd wordt. Ze hebben hier echter nog geen antwoord op gekregen. 
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AANWEZIGHEIDSLIJST 

Naam Organistatie Handtekening 

Antonio Geert Rumst Verontschuldigd 

Arien Caroline The New Drive Verontschuldigd 

Bastiaens Jeroen Sweco Aanwezig 

Bauwens Dirk Schilde Verontschuldigd 

Bossuyt Kristof district Wilrijk Verontschuldigd 

Christiaen Koen NMBS Aanwezig 

Corbreun Roger De Lijn Antwerpen Verontschuldigd 

Cordy Paul district Antwerpen Aanwezig 

De Cordt Marc Zoersel Aanwezig 

De Cuyper Natascha PZ-Noord Aanwezig 

De Ranter Paul district Hoboken Verontschuldigd 

De Ridder Annelies AWV Antwerpen Aanwezig 

De Ryck Johan Ranst Verontschuldigd 

De Saegher Bruno district Berchem Verontschuldigd 

De Wit Sophie Aartselaar Aanwezig 

Derkinderen Koen Antwerpen Aanwezig 

D'Hulster Steve Mortsel Aanwezig 

El-Hajoutti Abdelhafid Boom Aanwezig 

Fonteyn Goele Brasschaat Verontschuldigd 

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen Aanwezig 

Frans Rik Stabroek Aanwezig 

Geens Joris Zandhoven Aanwezig 

Geeraerts Carl district Berendrecht-Zandvliet-Lillo Verontschuldigd 

Goeminne Jurgen Sint-Niklaas Aanwezig 

Govers Bas Goudappel Coffeng Verontschuldigd 

Goyvaerts Rudi Boechout Aanwezig 

Helsen Alex Wommelgem Aanwezig 

Helsen Koen Kapellen Aanwezig 

Hendrickx Filip Omgeving Aanwezig 

Huet Kathleen MOW - Beleid Antwerpen Verontschuldigd 

Huysmans Sven The New Drive Aanwezig 

Janssens Tom MOW - Beleid Antwerpen Verontschuldigd 

Johnson Michiel Team MOW+ Aanwezig 

Kennis Koen Antwerpen Aanwezig 

Lambrecht Bart Aartselaar Verontschuldigd 

Lauwers Marian Borsbeek Verontschuldigd 

Lemmens Luk Provincie Antwerpen Verontschuldigd 

Lux Wim Provincie Antwerpen Verontschuldigd 

Luyckx Rit Wuustwezel Aanwezig 

Meyvis Jenne Hemiksem Aanwezig 

Moeremans Ilse Omgeving Verontschuldigd 

Muys Nele Brasschaat Aanwezig 

Nuytemans Marc MOW - Beleid Antwerpen Verontschuldigd 

Palinckx Koen Ekeren Verontschuldigd 

Peeters Eline Brecht Aanwezig 

Quick Brigitte Essen Verontschuldigd 

Reyntjes Ludo Stabroek Aanwezig 

Rombauts Anita NMBS Verontschuldigd 

Rombouts Wouter Schoten Verontschuldigd 

Rottiers Geert Schelle Verontschuldigd 

Segers Ben district Borgerhout Verontschuldigd 

Sekeris Tjerk district Deurne Aanwezig 

Simons Wendy district Merksem Verontschuldigd 

Spiessens Luc Willebroek Aanwezig 

Timmermans Birre Edegem Aanwezig 

Van Berckelaer Dis Borsbeek Aanwezig 
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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 Verontschuldigd 

Van Looy Sanne Malle Aanwezig 

Verhoeven Rudy Lint Aanwezig 

Verhulst Olivier Schilde Aanwezig 

Vinckx Ria Team MOW+ Aanwezig 

Volckaerts Koen Hove Verontschuldigd 

Wevers Willem Kontich Aanwezig 

Wollants Bert Lier Aanwezig 

Wynants Ivo Wijnegem Aanwezig 

 


