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atelier\ demitro2 is een samenwerking tussen Deloitte, MINT, Traject en O2 voor de vervoerregio’s
Aalst, Brugge, Oostende, Roeselare, Vlaamse Ardennen, Waasland en Westhoek. Tractebel is in onderaanneming van MINT.
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LEESWIJZER 

Deze nota werd geschreven in het kader van het Vlaams decreet ‘basisbereikbaarheid’. Dit 
mobiliteitsdecreet trad in werking op 22 juni 2019. 

Het betreft een nota voor de herziening op korte termijn van het netwerk van bussen en “vervoer 
op maat” in de regio. Naast dit korte-termijn-proces wordt er parallel gewerkt aan een meer 
uitgebreid Mobiliteitsplan voor de regio, waar het openbaar vervoer op langere termijn bekeken 
wordt, samen met alle andere modi (auto’s, fietsen, vrachtvervoer, enz.…) 

In het eerste hoofdstuk van deze nota vindt u het kader waarbinnen wordt gewerkt, met daarin 
de belangrijkste principes en definities die voortspruiten uit het decreet.  

In het tweede hoofdstuk wordt het oorspronkelijke voorstel voor het kern- en aanvullend net 
bondig besproken en geanalyseerd. Er worden verschillende varianten van het kern- en 
aanvullend net besproken op basis van de feedback van de gemeenten.  

In het derde hoofdstuk worden verschillende mogelijkheden wat betreft Vervoer op Maat 
uitgebreid beschreven en geïllustreerd. Deze zijn te beschouwen als een soort van keuzemenu 
waaruit de vervoerregioraad kan kiezen. In het laatste deel van dit hoofdstuk werden een aantal 
combinaties uit dit “menu” gecombineerd in scenario’s en afgezet tegen een budgetneutrale lijn.  

 

In het vierde hoofdstuk wordt de finale keuze voor het OV-plan voor de korte termijn beschreven.  

Een vijfde hoofdstuk geeft een aanzet weer van het vervolgtraject.  
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1 INLEIDING 

Op 22 juni 2019 trad het decreet Basisbereikbaarheid in werking. Een vernieuwde visie op 
openbaar vervoer staat hierbij centraal. Hierbij wordt afgestapt van het principe van 
‘basismobiliteit’. Het decreet, dat onder meer combimobiliteit introduceert als uitgangspunt van 
het mobiliteitsbeleid, beoogt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig om te vormen van een 
aanbodgericht openbaar vervoer naar een meer vraaggestuurd systeem.  

Een goede organisatie van de mobiliteit overstijgt de gemeentegrenzen. Met de oprichting van 15 
vervoerregio’s en evenveel vervoerregioraden wenst de Vlaamse overheid de regionale aanpak 
een boost te geven. Regio Aalst is één van die 15 vervoerregio’s en behelst volgende 11 gemeenten 
en steden: Aalst, Berlare, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, Lebbeke, 
Lede, Ninove en Wichelen. 

De vervoerregioraad, bestaande uit alle relevante Vlaamse diensten behorende tot het 
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, de gemeentebesturen uit de regio, Departement 
Omgeving, intercommunales  en de provincie, stelt een mobiliteitsplan op voor de volledige regio 
en zal dit ook verder opvolgen en evalueren. Het mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie 
voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, dit voor alle vervoersmodi inclusief het 
openbaar vervoer, maar ook bijvoorbeeld de fiets en de wagen. Het plan behandelt de belangrijke 
mobiliteitsuitdagingen van de regio waaronder het realiseren van een volwaardig fietsbeleid, het 
uitwerken van een visie op het openbaar vervoer, het bepalen van strategische maatregelen 
voor de verbetering van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid.  

 

Figuur 1 – Vervoerregio’s in Vlaanderen 

 



Versie 9 juni 2020 

atelier\demitro2 - VVR Aalst–  Synthesenota/ Openbaar vervoerplan pagina 8 van 98 

Bij het ontwerpen van dit openbaar vervoernetwerk op korte termijn dienen de uitgangspunten 
van het decreet ‘basisbereikbaarheid’ gehandhaafd te worden. Deze staan in een volgende sectie 
omschreven. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is de budgetneutraliteit waarvan het OV-plan 
moet uitgaan. Het voorliggend document omschrijft onder andere bondig hoe het kernnet en 
aanvullend net en het Vervoer op Maat tot stand zijn gekomen.  

 

  

Het onderwerp van déze nota is dus het openbaar vervoerplan voor de regio voor de korte 
termijn, dat zich toespitst op het regionale openbaar vervoer netwerk zoals het er vanaf 
december 2021 zal uitzien. Openbaar vervoer op lange termijn vormt onderdeel van het 
regionale mobiliteitsplan, dat parallel aan dit proces opgestart werd en het komende jaar 
verder uitgerold zal worden.  
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1.1 OVERLEGSTRUCTUUR EN PROCESVERLOOP 

Om tot een gedragen openbaar vervoerplan te komen, werd maximaal overlegd met de 
stakeholders. De overlegstructuur is zodanig opgesteld dat gemeentebesturen werden betrokken 
via verschillende overlegorganen. 

In de vervoerregioraad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen, 
geïllustreerd door onderstaande figuur: 

• De gemeentebesturen uit de regio worden politiek vertegenwoordigd door hun 
burgemeester of schepen van Mobiliteit. 

• Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW), De Lijn, het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV), Departement Omgeving en de Vlaamse Waterweg hebben elk hun 
afgevaardigde in de raad. Deze actoren vormen samen het Team MOW. 

• Ook  NMBS en Infrabel, SOLVA1, Streekoverleg en de provincie Oost-Vlaanderen zitten in de 
vervoerregioraad. 

• MOW neemt hierbij de regierol op, bijgestaan door het studiebureau atelier\demitro2. 

 

 

Figuur 2 – Samenstelling van de vervoerregioraad 

                                              

 

1 SOLVA is een intercommunale van de gemeenten Kruisem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kluisbergen, 
Ronse, Maarkedal, Horebeke, Zwalm, Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw, Haaltert, Aalst, 
Lede, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Zottegem en Oosterzele 

Departement 
Omgeving 
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In ondersteuning van de vervoerregioraad werd een ambtelijke werkgroep opgericht waarin de 
gemeenten worden vertegenwoordigd door een aangewezen ambtenaar. Tijdens deze 
werkgroepen werden ideeën afgetoetst en afstemming gezocht, telkens in voorbereiding van de 
eerstvolgende vervoerregioraad.  

Verder werden ook een aantal bilaterale gesprekken georganiseerd met gemeentebesturen en 
stakeholders om specifieke problematieken in kaart te brengen en een-op-een te bespreken 
richting mogelijke oplossingen.  

Daarnaast werden ook gebruikers van het openbaar vervoer betrokken in het vooropgestelde 
participatietraject via peergroupsessies en overlegmomenten voor stakeholders. Op deze manier 
werden mogelijke uitdagingen en struikelblokken voor reizigers in kaart gebracht en gemitigeerd.  

Voorliggend plan behelst het versnelde proces in functie van een korte termijn openbaar 
vervoerplan. Onderstaande figuur geeft dit proces op beknopte wijze weer. Dit proces kadert in 
de bredere opmaak van een Regionaal Mobiliteitsplan met lange termijn focus op mobiliteit en 
(openbaar) vervoer. 
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Figuur 3 – Schematisch overzicht procesverloop 
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1.2 NIEUWE VISIE OP OPENBAAR VERVOER 

Bij het uitwerken van het nieuwe openbaar vervoer netwerk werd het decreet 
Basisbereikbaarheid en de bijhorende voorschriften indachtig gehouden. Op basis hiervan 
werden een aantal algemene principes geformuleerd die gehanteerd worden voor de uitrol van 
basisbereikbaarheid. Deze worden hieronder beknopt weergegeven: 

Principe 1: verplaatsingsnoden als vertrekpunt 

Samen met de lokale besturen en hun inwoners zoeken we  uit wat de 
reële verplaatsingsnoden zijn in de regio en gaan we na hoe we het 

aanbod van de verschillende vervoersvormen (openbaar vervoer, 
deelauto’s en -fietsen, etc..) hier binnen de budgettaire 
mogelijkheden maximaal kunnen op afstemmen . 

Principe 2: combineren van verschillende vervoersmiddelen 

De Vlaamse overheid wil het openbaar vervoer maximaal concentreren op 
de belangrijke verkeersassen in elke regio. Dit systeem kan alleen 
goed functioneren als de reiziger gemakkelijk de overstap kan maken 
van het ene naar het andere vervoersmiddel: van de bus of de trein op 
de (elektrische) fiets, de deelfiets, de auto of deelauto, carpool, 
taxi, etc. 

Principe 3: een netwerk van vervoersmogelijkheden 

Het openbaar vervoer van trein en bus, het wegennet, de fietsroutes 
en de waterwegen: we zoeken samen uit op welke manier we dit 
vervoersaanbod kunnen samenvlechten tot een overzichtelijk netwerk. 

Principe 4: een regionale aanpak 

Mobiliteit overstijgt gemeentegrenzen. Onze 300 Vlaamse gemeenten 
worden samengebracht in 15 vervoerregio’s. Elke regio wordt 
aangestuurd door een vervoerregioraad die instaat voor de opmaak en 
het uitrollen van een eigen regionaal mobiliteitsplan voor het 
personen- en het vrachtverkeer. 
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Principe 5: vlotte verkeersafwikkeling en doorstroming mogelijk maken 

“Hoe geraak ik snel en veilig van punt A naar punt B: met de fiets, 
de trein, de bus of de auto?” Die vraag stelt de Vlaming zich vele 
keren. Nadenken over mobiliteit gaat dan ook over het vastleggen van 
de ‘juiste’ locaties voor bijvoorbeeld bedrijven en woningen en dus 
m.a.w. over ruimtelijke ordening. Maar ook over het aanbod van wegen 
en andere verkeersinfrastructuren en de inrichting ervan. Zorgen voor 
een betere doorstroming voor de auto, de bus, de tram en de fiets is 
de opdracht. 

Principe 6: inzetten op duurzame vervoersmiddelen 

Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zet maximaal in op duurzame 
vervoersmiddelen. De opmaak van de regionale mobiliteitsplannen is 
voor elke regio de kans bij uitstek om deze omslag te realiseren. 

Principe 7: inzetten op innovatie 

Ook de informatie- en communicatietechnologie kunnen we inzetten om 
verplaatsingen veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker te maken. 
De Vlaamse overheid wil hier volop op inzetten. 

Principe 8: verkeersveiligheid aanpakken 

De verkeersveiligheid in Vlaanderen wordt aangepakt door een goede mix 
van kordate handhaving, investeringen in de infrastructuur en 
verkeerseducatie. 

 

De uitgangspunten van De Lijn en het Decreet Basisbereikbaarheid worden door het consortium 
in onderstaande principes verduidelijkt. 

1) Sterke assen 

Een eerste belangrijke uitdaging is sterke assen creëren en inzetten op die assen waar de grootste 
verplaatsingsstromen worden vastgesteld in een hiërarchisch opgebouwd netwerk. Deze assen 
vragen prioriteit op vlak van doorstroming voor het openbaar vervoer.   

De haltes van deze sterke OV-corridors functioneren als hub voor hun omgeving. De werking 
van deze hubs wordt concreet gemaakt door implementatie van het concept mobipunten. Dit 
dragende netwerk van cadanslijnen is een stabiel gegeven voor de komende jaren. Dit laat toe 
om investeringen in de brede zin doordacht te plannen en te realiseren, zoals bijvoorbeeld het 
verbeteren van doorstroming, het inplannen van Park & Rides en van mobipunten.  
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Figuur 4 – Creëer sterke assen 

 

2) Parallel rijden vermijden 

Lijnen uit het kern- en aanvullend net vormen de drager van het regionale OV-netwerk. Parallel 
rijden met deze dragende assen – hetzij functioneel of met het treinnet – wordt maximaal 
vermeden gezien een complementair systeem wordt ontworpen, tenzij op assen met een hoge 
vervoersvraag om de capaciteit te garanderen. 

 

Figuur 5 – Parallel rijden vermijden 

 

3) Eenduidige reisweg 

Een eenduidige reisweg van cadanslijnen binnen het kern- en aanvullend net (zonder varianten) 
in functie van leesbaarheid netwerk is een ontwerpprincipe. Dit impliceert dat de verbinding 
tussen deelgemeenten niet standaard wordt meegenomen binnen het kern- of aanvullend net, 
eventuele vragen vanuit gemeenten worden beoordeeld in functie van de principes 
basisbereikbaarheid (potentieel, omrijfactoren, type verplaatsingen, etc.).  Ook de ontsluiting van 
alle kernen binnen kern- en aanvullend net is geen doel op zich.   
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Voor vervoersvragen of noden die niet binnen het kernnet of aanvullend net worden 
beantwoord, kunnen oplossingen worden gezocht binnen het concept van vervoer op maat. 

 

Figuur 6 – Eenduidige reiswegen 

 

4) Ontsluiting regionale attractiepolen 

De regionale attractiepolen die doorheen de dag continu verplaatsingsstromen genereren, 
worden bediend door het kern- en aanvullend net2. Regionale attractiepolen die specifieke 
piekstromen genereren (met een dagelijks vast patroon) komen in aanmerking om ontsloten te 
worden met functionele lijnen indien deze attractiepolen nog geen andere bediening hebben of 
indien die bediening niet volstaat.  Dit geldt bijvoorbeeld voor woon-schoolverkeer en woon-
werkverkeer. 

5) Ontsluiting tewerkstellingsgebieden 

Tewerkstellingsgebieden hebben meestal geen potentieel voor een cadansverbinding binnen het 
kern- of aanvullend net gezien de vervoersvraag sterk afhankelijk is van het werkregime. 
Sommige gebieden liggen ‘toevallig’ langsheen een sterke as een worden zo goed ontsloten, 
andere gebieden zullen maatwerk vragen. 

Tevens is elk gebied anders, wat een aanpak op maat vraagt. Een functioneel aanbod is mogelijk 
indien de werkregimes zijn gekend.  Een engagement vanuit de werkgever is gewenst. Specifieke 
vervoersdiensten geënt op de mobipunten worden bepaald in het concept voor vervoer op maat.  

6) Mobipunten 

Op alle gecadanceerde verbindingen (trein, kern- en aanvullend net) worden hubs gecreëerd in 
de vorm van mobipunten die toegang tot/uitwisseling tussen vervoerlagen faciliteren. Ook op 

                                              

 

2 De definitie van het kern- en aanvullend net vindt u verderop in het rapport 
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plaatsen waar het kernnet en het aanvullend niet komt worden mobipunten gecreëerd zodat 
door middel van het vervoer op maat hierop kan worden aansloten.   

Een mobipunt is een herkenbare plek waar verschillende modi zoals fietsvoorzieningen, openbaar 
vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Deze vervoersmodi zijn op elkaar 
afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ruimtelijk 
ook optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren, zodat 
de toegang tot en overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden eenvoudiger wordt.  

 

Figuur 7 – Voorbeeld mobipunt (Bron: Mobipunt VZW)  
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1.3 NAAR EEN HERORIËNTERING VAN HET NETWERK OP BASIS VAN 
VERVOERSVRAAG 

Vlaanderen gaat voluit voor een gelaagd vervoernet. Een geïntegreerd openbaarvervoersysteem 
is de beste garantie om de doelstelling van basisbereikbaarheid optimaal te kunnen realiseren. 
Centraal bij basisbereikbaarheid staat het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke 
functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. De 
afstemming gebeurt op basis van de reële en potentiële vervoersstromen. Het vaste aanbod op 
basis van de criteria afstand, frequentie en amplitude wordt vervangen door een garantie op 
een goede mobiliteitsoplossing.  

Het hiërarchisch gestructureerd vervoermodel wordt gerealiseerd door het treinnet, het kernnet, 
het aanvullend net en het vervoer op maat elk hun rol binnen de hiërarchie te laten opnemen 
en deze optimaal op elkaar af te stemmen. Voor wat betreft het kernnet en aanvullend net wordt 
vervoersmaatschappij De Lijn als interne operator in Vlaanderen aangeduid. Deze netten zullen 
aangevuld en versterkt worden door een regionaal en lokaal flexibel vraaggestuurd aanbod via 
vervoer op maat. 

 

Figuur 8 – Gelaagd openbaar vervoernetwerk 

1.3.1 Het treinnet 

De trein is de ruggengraat van het openbaar vervoer. Het treinnet staat in eerste instantie in 
voor de internationale, intergewestelijke en interregionale verbindingen. Een goede afstemming 
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tussen Vlaanderen en de NMBS is noodzakelijk rond verbindingen, de uitbouw van mobipunten 
en kwaliteitsvereisten. Gezien de termijn van dit vervoerplan, namelijk met implementatie 
voorzien eind 2021, is het bestaande treinnetwerk als basis gehanteerd. Zolang het nieuwe 
vervoersplan 2020-2023 van de NMBS niet definitief is, kan hiermee nog geen rekening worden 
gehouden. Het doel van deze nota is het herwerken van het regionale aanbod (het busvervoer 
en het Vervoer op Maat) en bijgevolg ligt de focus niet op wensen voor het treinnet. In het 
mobiliteitsplan voor de vervoerregio wordt evenwel een langere termijnvisie opgenomen.   

1.3.2 Het kernnet 

Met het kernnet wordt een antwoord geboden op de hoge vervoersvraag op grote assen. Het 
kernnet is een netwerk van vaste en lijn gebonden openbaar vervoer met minimale bedienings- 
en comfortvoorschriften en een minimaal voorzieningenniveau ter hoogte van haltes, maximaal 
gericht op combimobiliteit.  Het is een netwerk dat op (inter)regionaal schaalniveau de grote 
kernen met elkaar verbindt en daarin complementair is aan het treinnet. Het kernnet (en 
aanvullend net) zoals dat uitgewerkt werd voor de vervoerregio Aalst wordt toegelicht in het 
volgende hoofdstuk. 

Binnen het kernnet werd een minimaal gewenst bedieningsniveau opgesteld inzake amplitude 
en frequentie.  Een goede frequentie en amplitude zijn van groot belang om een modale shift 
mogelijk te maken. De Vlaamse Regering zal het bedieningsniveau verder uitwerken in het 
uitvoeringsbesluit 'kwaliteitseisen kernnet en aanvullend net’. Onderstaande tabel geeft het 
minimaal bedieningsniveau van het kernnet weer (dus op dalmomenten), zoals voorgesteld door 
De Lijn:  

Tabel 1 – Minimale frequentie en amplitude kernnet (bron: De Lijn) 

 

Dagfrequentie 
Ochtend/ 

avondfrequentie Amplitude Ochtend/dag/avond 

Ma-vr Za Zo Ma-vr Za Zo Ma-vr Za Zo O D A 

Streeklijnen  

A (IP > 15.000) 4 4 2 2 2 2 6-23 8-23 8-21 <7 7-19 >19 

B (4500 < IP 
≤15000) 

2 1 1 1 1 1 6-21 8-21 8-21 <7 7-19 >19 

C (2500 < IP 
≤4500) 

1 1 (1) 1 1 NVT 6-19 8-19 8-19 <7 7-19 >19 

Stads- & voorstadslijnen 

A 4 4 2 2 2 2 6-23 8-23 8-21 <7 7-19 >19 

B 2 2 1 1 1 1 6-21 8-21 8-21 <7 7-19 >19 
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In bovenstaande tabel wordt melding gemaakt van het IP, het intrinsiek potentieel. In de 
methodiek is geopteerd om het intrinsiek potentieel (IP) op dagbasis van een verplaatsingsstroom 
als basis te nemen. 

Het intrinsiek potentieel geeft de gewogen vervoervraag weer tussen twee kernen op basis van 
de trajectlengte. Dit over een hele dag en voor alle modi (dus niet enkel ov-gebruik). Een hoog IP 
betekent dus dat er tussen 2 kernen veel verplaatsingen voorkomen door alle modi (trein, bus, 
auto, fiets, …). Dit maakt dat er veel bewegingen aanwezig zijn tussen beide kernen waarin OV 
mogelijks een grotere rol kan spelen. Bij een laag IP zijn er eerder weinig verplaatsingen tussen 
de opgenomen kernen over alle modi heen, waardoor de te behalen OV-winsten (met regulier 
vervoer) veel lager ligt. Vandaar dat dit IP-scores toekent aan de grenzen tussen kernnet, 
aanvullend net en Vervoer op Maat 

Het kernnet is gebaseerd op potentieel. Het uitgangspunt is dat een voldoende hoog 
kwaliteitsniveau3 aangeboden moet worden om de vervoersvraag effectief te vertalen naar 
bezetting. Als het potentieel hogere eisen verantwoordt inzake frequentie of amplitude, moeten 
deze steeds behouden blijven of versterkt worden. Dit net is zelf ook gelaagd: het bestaat uit A-
, B- en C-lijnen met elk hun eigen kwaliteitseisen inzake frequentie en amplitude. Dit onderscheid 
maakt een gelijkaardige opbouw over heel Vlaanderen mogelijk.  

Het intrinsieke potentieel van een kernnetlijn dient hoger te zijn dan 2.500. Bij een lager 
potentieel vormt het onderdeel van het aanvullend net (1.000 < IP < 2.500) of het vervoer op 
maat (IP < 1000).   

1.3.3 Het aanvullend net 

Het aanvullend net bestaat uit lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie vanuit en in de kleinere 
kernen naar de lijnen van het kernnet van het stads- en streekvervoer en het treinnet. Daarnaast 
bestaat het ook uit ontsluitende lijnen. Het aanvullend net is volledig complementair aan het 
kernnet.   

Binnen het aanvullend net geldt dat er op de gecadanceerde lijnen op week- en zaterdagen 
minimaal 1 rit per uur moet zijn.  Een bediening om de twee uur is niet attractief en kan nooit 
voldoende potentieel capteren.   

Naast de ‘gecadanceerde lijnen’ (lijnen die door de dag heen aan een vaste frequentie van 
minstens 1 rit per uur rijden), behoren ook de “functionele ritten” tot dit aanvullend net. Dit is 
een belangrijk onderscheiden deel dat inspeelt op specifieke, potentieel houdende 
verplaatsingsstromen op welbepaalde momenten met het oog op welbepaalde doelgroepen (in 
hoofdzaak scholieren en werknemers, dus voor woon-school- en woon-werkverkeer). Iedereen 

                                              

 

3 Voor openbaar vervoer spelen vele factoren mee die de kwaliteit ervan bepalen. Bijvoorbeeld de 
frequentie, de wachtaccommodatie, het type voertuig, de vlotte fysieke toegankelijkheid van dat voertuig, 
de doorstroming, enz… Hier wordt de frequentie bedoeld. De frequentie is een zeer cruciale factor voor de 
reiziger voor de keuze van het openbaar vervoer, omdat dit samenhangt met flexibiliteit, 
aansluitingsmogelijkheden en wachttijd (en dus reistijd.) 
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kan er echter gebruik van maken. Functionele bediening wordt dus enkel voorzien “in functie 
van”, hetgeen impliceert dat het hier zelden om gecadanceerde lijnen gaat die (al dan niet) de 
hele dag door rijden. Er is geen minimale frequentie en amplitude bepaald. Deze wordt lijn per 
lijn bekeken in functie van de noden in ieder deelgebied. Veelal betreft het een paar ritten 
verspreid over de dag.  

1.3.4 Het Vervoer op Maat 

Het Vervoer op Maat is complementair aan de hogere hiërarchische netten. Op die plaatsen met 
een lage vervoersvraag worden complementaire systemen voorgesteld.  Het aanbod aan Vervoer 
op Maat is gevarieerd en gaat van flexibele systemen, specifieke bus shuttles, deelmobiliteit tot 
doelgroepenvervoer4. Waar het kern- en aanvullend nog zones openlaten zonder vervoeraanbod, 
wordt door middel van Vervoer op Maat hieraan invulling gegeven.   

1.4 BUDGETNEUTRALITEIT 

De portefeuille voor de vervoerregio is door de Vlaamse overheid bepaald.  Dit budget wordt 
beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op 
maat. Het betreft dus een exploitatiebudget; infrastructuur, zoals mobipunten en 
doorstromingsmaatregelen, kan hiermee niet gefinancierd worden.  Het budget is samengesteld 
met de huidige werkingsmiddelen van De Lijn voor het (voor)stadsnet, het streeknet en de belbus 
in de regio, aangevuld met de Vlaamse tegemoetkomingen voor een aantal specifieke initiatieven 
zoals het doelgroepenvervoer (in functie van de DAV) en de bijdrage van Vlaanderen in het tarief 
van de Blue Bikes.   

Het budget voor het kernnet in de vervoerregio Aalst is een gesloten portefeuille van 12.966.785 
euro per jaar.  De rest van de middelen kan door de vervoerregio worden toegekend aan het 
aanvullend net en het vervoer op maat. Voor aanvullend net is er een budget van 4.411.228 euro 
voorzien. Het belbusbudget bedraagt 1.613.335 euro en maakt de hoofdmoot van het budget voor 
vervoer op maat uit (aangevuld met het budget uit de DAV en de Vlaamse bijdrage voor de 
huidige Blue-Bike). Op 12/06/2020 besliste de Vlaamse Regering echter om reeds vanaf het eerste 
jaar extra bijkomende budgetten vrij te maken voor VoM. 5 Dit maakt de noodzaak om voor 
vervoer op maat binnen het tot nu toe gehanteerde budget te werken minder strikt. Op 
middellange termijn kan bekeken worden welke bijkomende concepten met dit budget 
gefinancierd kunnen worden.  

                                              

 

4 In Vervoer op Maat worden met doelgroepen die personen bedoeld die vaak niet of moeilijk gebruik 
kunnen maken van het reguliere vervoer, bijvoorbeeld door een fysieke of mentale beperking. Deze 
personen zullen op basis van de mobiliteitsindicatiestelling, die op Vlaams niveau bepaald wordt, gebruik 
kunnen maken van doelgroepenvervoer specifiek gericht op hun noden. 
5 Zie https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-
view/5EE36D53AD26920008000017 .  

Voor Aalst komen volgende budgetten bijkomend vrij :  
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In de verschillende denkrichtingen en afwegingen tot opmaak van het gewenst scenario is de 
budgettaire spiegel steeds voorgehouden.  Voor het vervoer op maat dient te worden 
benadrukte dat het gehanteerde rekenmodel berust op een aantal hypotheses. Enkele elementen 
die de budgettaire raming kunnen beïnvloeden zijn: 

- De mate waarin inkomsten terugvloeien naar de vervoerregio. 

- Het gebruik van het vervoersysteem: hoe kwaliteitsvoller het systeem, hoe hoger het gebruik, 
hoe groter de kosten, … (echter zonder 100% kostendekking) 

- Kostprijzen die zullen blijken uit de marktconsultatie zijn van tal van factoren afhankelijk: 
concurrentieposities, brandstofprijzen, economische context, etc.  De werkelijke kosten zullen 
dus afwijken van de binnen de studie gehanteerde eenheidsprijzen.   

- Eventuele abonnementsformules of kortingstarieven binnen vervoer op maat, in combinatie 
met de andere netten.  Momenteel is dit binnen het theoretische kader niet mogelijk (richtlijnen 
Vlaamse overheid).  Toekomstige afspraken rond mogelijkheden en de bijhorende budget shift 
zullen de voorlopig gehanteerde begroting beïnvloeden.   

De werkelijke exploitatiekost en effectieve inkomsten zullen dus moeten blijken op basis van de 
werking van de markt en het succes van het aanbod.  Korte opvolging, evaluatie en bijsturing 
van het vervoerconcept zullen dus belangrijk zijn.  Hier zit een belangrijke rol voor de 
mobiliteitscentrale en MOW, in samenspraak met de vervoerregio.   

Ook voor het kernnet en aanvullend net is door De Lijn de budgetneutraliteit bewaakt. Na 
goedkeuring van het vervoerplan door de vervoerregio zal een gedetailleerde financiële 
doorrekening plaatsvinden en zal dit worden teruggekoppeld naar de vervoerregio.   
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1.5 DE VERVOERREGIO AALST 

De vervoerregio Aalst is gesitueerd aan de zuidzijde van de Vlaamse Ruit tussen Brussel en Gent. 
De regio bestaat uit 11 gemeenten. Het stedelijk gebied Aalst is centraal gelegen met in het 
noorden en het zuiden respectievelijk de twee kleinstedelijke gebieden Dendermonde en Ninove 
en Denderleeuw als randstedelijk gebied van Brussel. Daarnaast omvat de regio nog zeven 
gemeenten: Berlare, Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, Lebbeke, Lede en Wichelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9 – Vervoerregio Aalst 
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De dichtstbevolkte kernen zijn Aalst, Dendermonde, Ninove, Denderleeuw en Hamme. De regio 
heeft ongeveer 305.000 inwoners, waarvan ongeveer 163.000 – of 53% – in de drie stedelijke 
gemeenten wonen. 

In de vervoerregio Aalst bevinden zich ongeveer 77.000 arbeidsplaatsen, waarvan ongeveer 
56.000 – of zo’n 73% –  gesitueerd zijn in de drie stedelijke gebieden. Tewerkstelling is vooral 
geconcentreerd in de centra van Aalst, Dendermonde en Ninove, in een aantal kleinere kernen 
(Lede, Gijzegem, Lebbeke, …) en in een beperkt aantal vrij grote bedrijventerreinen zoals 
Hoogveld, Aalst Noord, Aalst Zuid, Erpe-Mere en Zwaarveld. 

Daarnaast zijn er in totaal ongeveer 56.000 leerlingenplaatsen, waarvan zo'n 38.000 – of 68% –   
in de drie stedelijke gemeenten. Ongeveer 2700 plaatsen voor hoger onderwijs bevinden zich in 
Aalst. Van de 21.000 leerlingenplaatsen in het middelbaar onderwijs bevinden er zich zo'n 17.000 
– of 81% –  in de drie stedelijke gebieden Aalst, Dendermonde en Ninove. 

 

  



Versie 9 juni 2020 

atelier\demitro2 - VVR Aalst–  Synthesenota/ Openbaar vervoerplan pagina 24 van 98 

2 KERNNET EN AANVULLEND NET 

In het kader van het decreet ‘basisbereikbaarheid’ ontwierp De Lijn een eerste voorstel van 
kernnet en aanvullend net (KN/AN).  

Het eerste voorstel KN/AN wordt toegelicht in sectie 2.1. Vervolgens wordt in 2.2 verder ingegaan 
op de analyse van dit voorstel. In het bijzonder komen hier de dekkings- en linkenanalyse aan 
bod. In 2.2.5 worden de onderzoeksvragen besproken, dewelke aanleiding gaven naar het 
opstellen van een alternatief scenario KN/AN, zoals voorgesteld in 2.3. In het ‘OV-plan’ zal enkel 
het finale KN/AN opgenomen worden.  

 

Figuur 10 – Samenspel factoren bij opmaak openbaar vervoerplan 

Verplaatsingsstromen vormen de basis voor de opbouw van het vervoerplan, zoals hiervoor 
kernachtig beschreven. Het vormt een belangrijk ontwerp- en toetsingscriterium voor de opmaak 
van het plan, het is echter niet het enige criterium.  Het vervoerplan is immers tot stand gekomen 
na verschillende iteraties met de steden en gemeenten, op basis van een toetsing aan de 
geïdentificeerde attractiepolen, op basis van gesprekken met stakeholders enzovoort. Hierbij 
wordt telkens getracht een middenweg te vinden tussen het theoretische kader van 
basisbereikbaarheid, de vastgestelde vervoersvraag, maar evenzeer de noden en wensen van de 
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verschillende actoren, in het bijzonder de gemeentebesturen.  En dit eveneens binnen het door 
de Vlaamse overheid beschikbaar gestelde budgettaire kader. Het handhaven van de 
budgetneutraliteit op het niveau van de vervoerregio is evenzeer een belangrijk 
ontwerpcriterium. Figuur 10 geeft een niet-exhaustief overzicht van verschillende factoren die 
een belangrijke rol spelen bij de opmaak van het openbaar vervoerplan. 

Hierbij is het belangrijk om op te merken dat wordt gewerkt binnen een budgetneutraal kader. 
De portefeuille voor de vervoerregio is door de Vlaamse overheid bepaald. Dit budget wordt 
beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het kernnet, het aanvullend net en het Vervoer op 
Maat.  Het betreft dus een exploitatiebudget; de financiering van infrastructuur zoals mobipunten 
en doorstromingsmaatregelen kan hiermee niet. Het budget is samengesteld met de huidige 
werkingsmiddelen van De Lijn voor het (voor)stadsnet, het streeknet en de belbus in de 
vervoerregio, aangevuld met de Vlaamse tegemoetkomingen voor een aantal specifieke 
initiatieven zoals bijvoorbeeld het doelgroepenvervoer (in functie van de DAV).  
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2.1 BASISSCENARIO KERNNET EN AANVULLEND NET 

Voor het nieuw KN/AN werd – door toepassing van de principes van basisbereikbaarheid – 
gekomen tot een bundeling van verschillende oorspronkelijke lijnen op assen die één of 
meermaals per uur rijden langs de grootste kernen. Het netwerk wordt zo meer leesbaar, met 
een betere frequentie. Middelen worden efficiënter ingezet met een meer eenduidig plan als 
gevolg. Zo wordt voor lijnen die sneller en efficiënter bediend worden door een trein 
bijvoorbeeld geen bus meer ingezet. Ook wordt er gezorgd voor een betere aansluiting op het 
(relatief uitgebreide) treinnetwerk.  

Het kern- en aanvullend net, zoals te zien in Figuur 11 en Figuur 12, zorgen voor een busbediening 
de hele dag door. Het kernnet moet (complementair aan het treinvervoer) een antwoord bieden 
op de hoge vervoersvraag op grote assen. Het aanvullend net bestaat enerzijds uit lijnen met 
een uitdrukkelijke feederfunctie van en naar de lijnen van het kernnet en het spoornet en 
anderzijds uit meer ontsluitende lijnen die het kernnet complementeren.  

Ook de zogenaamde ‘functionele ritten’ – die zorgen voor extra bediening tijdens de spitsuren6 
– behoren tot dit aanvullend net. Op deze manier is er bijvoorbeeld een goede schoolbediening 
en wordt er ook beantwoord aan andere specifieke vragen voor verplaatsingen tijdens de spits. 
Deze lijnen worden in onderstaande figuren weergegeven. 

 

                                              

 

6 Met spitsuren worden de momenten van piekvraag bedoeld. Ook de ‘schoolspits’ op bv. 
woensdagnamiddag wordt hier mee inbegrepen. 
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Figuur 11 –  KN/AN Basisscenario, aanbod op weekdagen, dal (Bron: De Lijn) 
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Figuur 12– KN/AN Basisscenario, aanbod op weekdagen, spits (Bron: De Lijn) 
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2.2 ANALYSE VAN HET BASISSCENARIO 

Het basisscenario werd op verschillende manieren kritisch bekeken.  

In eerste instantie werd gekeken of het basisscenario de belangrijkste vervoersstromen dekt, 
omdat het kernnet moet samenvallen met de belangrijkste verplaatsingen en 
verplaatsingspotentiëlen in de regio.  

Daarnaast werd bekeken of en hoe de belangrijkste attractoren voor openbaar vervoer gedekt 
werden. Dit gebeurde aan de hand van een dekkingsanalyse van de bevolkings- en 
tewerkstellingsdichtheden en door te kijken naar een ruime selectie van attractiepolen. Dit 
vormde een belangrijke schakel in de onderbouwing van het Vervoer op Maat, omdat dit er in 
belangrijke mate op gericht is een mobiliteitsoplossing te bieden op die plaatsen (en tijdstippen) 
die niet door het reguliere openbaar vervoer bediend worden. 

Tevens werd een linkenanalyse doorgevoerd om te bekijken of de relaties tussen de belangrijkste 
kernen bediend werden.  

2.2.1 Verplaatsingen en potentieel 

Het succes van een vervoersysteem voorspellen is complex, zeker indien het een openbaar 
vervoersysteem betreft.  Naast de aanwezigheid van verplaatsingen spelen nog tal van andere 
factoren mee die de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het vervoersysteem bepalen.  De 
concurrentiepositie ten aanzien van andere alternatieven is hierbij belangrijk.  Doorstroming, 
omrijfactoren en parkeerbeleid in de steden en gemeenten zijn maar enkele elementen die het 
succes van het openbaar vervoer mee zullen bepalen, en die in de loutere enge interpretatie van 
de verplaatsingsstromen niet aan bod komen.   

Daarom is in de ontwerpoefening van het nieuwe net alle beschikbare kennis samengelegd, in 
het bijzonder ook de inzichten in het huidige gebruik van het netwerk. In de gemaakte 
afwegingen en keuzes voor de opmaak van het plan is, naast de verplaatsingsstromen, steeds 
gekeken naar het bestaande gebruik van het netwerk.  Dit gebruik werd uiteraard ook steeds 
afgespiegeld aan het bestaande aanbod.  Soms moesten keuzes worden gemaakt. Zoals ook reeds 
hiervoor toegelicht, vraagt basisbereikbaarheid om het netwerk te oriënteren op die plaatsen 
waar zich de grootste vervoersvraag bevindt. Om deze vervoersvraag te kunnen detecteren 
werden naast de verplaatsingsmatrices ook de beschikbare tellingen op de reguliere lijnen en de 
belbussen geconsulteerd. Onderstaande figuren geven de verplaatsingsstromen weer tijdens één 
uur in de ochtendspits, middag en avondspits: 
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Figuur 13: Ochtendspits verplaatsingen - 7u 
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Figuur 14: Dalverplaatsingen 
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Figuur 15: Avondspitsverplaatsingen - 16u 

Op basis van bovenstaande kaarten, nemen we een duidelijk pendelpatroon naar Gent en Brussel 
waar. Daarnaast zijn er ook radiale pendelpatronen rond Aalst, Dendermonde en Ninove en van 
Hamme naar Sint-Niklaas. Tijdens de dalperiode zijn er nog een aantal verplaatsingen rond Aalst 
en Dendermonde maar valt de vervoersvraag in de rest van de regio sterk terug. 
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2.2.2 Dekkingsanalyse SDG7 

Er werd een dekkingsanalyse gemaakt van het kern- en aanvullend net vanuit een 
bestemmingsoogpunt: welke bestemmingen van bewoning, scholen, werk, attractiepolen en 
kernen zijn met dit netwerk bereikbaar. Het gaat dus in de eerste plaats om een analyse van de 
bestemmingszijde (natransport), waarbij de reiziger zijn weg enkel te voet verderzet. Om die 
reden is gekozen voor een actieradius van 800m rond de lijnen van het kern- en aanvullend net. 
Voor het treinnet werd een radius van 1000m rond stations met bediening 1x/u, 1500m rond 
stations met bediening 2x/u en 2000m rond grote IC-stations gehanteerd omdat de reiziger daar 
vaak bereid is verder te stappen en omdat er bij stations meerdere middelen voor natransport 
beschikbaar zijn (deelfiets, taxi, …)8 

Voor het voortransport, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de fiets, kan een langere 
afstand tot de halte als buffer genomen worden. In onze dekkingsanalyse van het flexvervoer, 
waar we ons enkel op voortransport focussen en niet op natransport naar attractiepolen, 
hanteren we een buffer van 1500 meter (zie hoofdstuk 3.4.5). 

                                              

 

7 Socio-demografische Gegevens. Dit zijn de basisgegevens over de bevolkingsaantallen, tewerkstelling, 
onderwijs, enz.… die per statistische sector verzameld worden op Vlaams of Belgisch niveau.  
8 Deze actieradius van 800m is gangbaar als maximum voor een kwalitatief busaanbod en is gebaseerd op 
onderzoek voor de Zuidtangent in Nederland, het OVG (Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen) en 
de NMBS. 
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Hoe ver wil een reiziger wandelen/fietsen naar een OV-halte?  

De afstand die een reiziger bereid is af te leggen als voor- en natransport naar een 
halte is bepalend voor de maaswijdte van het OV-net. Die afstand kan te voet, met 
de fiets of met andere modi afgelegd worden. Nederlands onderzoek wijst uit dat 
reizigers bereid zijn om langere afstanden af te leggen naar hoogwaardiger en 
kwalitatiever openbaar vervoer.9 Niet alleen te voet blijkt het invloedsgebied van 
kwalitatiever OV groter (tot 800 meter i.p.v. 500 meter) ten opzichte van ontsluitend 
rijdende buslijnen, er is ook een bereidheid om de fiets te nemen naar een OV-halte 
op afstanden tussen 500 en 1300 meter. Dit ondanks het feit dat deze reizigers vaak 
gebruik konden maken van een minder kwalitatief bediende halte dichterbij. Een 
kwalitatief aanbod op iets grotere afstand is dus aantrekkelijker dan een minder 
kwalitatief aanbod dichterbij.  

 

Figuur 16: Vogelvluchtafstand van herkomstadres naar halte, opgesplitst naar vervoerwijze (Reizen met de fiets 
naar ontsluitende buslijnen zijn te verwaarlozen) Bron: Van der Blij, Veger & Sloebos 2010. 

 

                                              

 

9 VAN DER BLIJ, VEGER & SLOEBOS, “HOV op loopafstand. Het invloedsgebied van HOV-haltes.”, Bijdrage 
aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 2010. 
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Als we de vier lagen (treinnet, kern- en aanvullend net en vervoer op maat) hiermee evalueren, 
zien we dat de regio ruimtelijk voor een zeer groot deel gedekt is (zie verder). 

Er is een sterke relatie tussen de bevolkingsdichtheid en de vraag naar openbaar vervoer zoals 
in Figuur 16 weergegeven. Vooral zones met een dichtheid van 30 inwoners of meer per hectare 
zijn magneten voor het openbaar vervoer.10  

 

Figuur 17 – OV-trips per hectare in functie van het aantal inwoners per hectare 

Deze gebieden komen in vervoerregio Aalst voornamelijk voor rond Aalst (stedelijk gebied), 
Dendermonde (kleinstedelijk gebied), Ninove (kleinstedelijk gebied), Denderleeuw en Hamme. 

Dit wordt weergegeven in onderstaande Figuur 17. 

                                              

 

10 Figuur: Eigen werk, gebaseerd op onderzoek van o.a. Newman & Kenworthy en Spillar & Rutherford. 
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Figuur 18 – Bevolkingsdichtheid per statistische sector in VVR Aalst 

In onderstaande figuur (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Dekkingsanalyse SDG) werd een 
buffer van 800 meter toegevoegd aan het kernnet en aanvullend net. Voor de stations hangt de 
buffer af van de bediening: 1000m rond bediening 1x/u, 1500m rond bediening 2x/u en 2000m 
rond grote IC-stations. Vervolgens werd bepaald welk percentage van elke statistische sector 
binnen dit buffergebied valt. Het totale aantal bediende tewerkstellingspolen, schoolplaatsen of 
woonplaatsen wordt tenslotte opgeteld (zie volgende tabel).  
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Figuur 19 – SDG Dekkingsgraad in VVR Aalst 

De belangrijkste woon- en tewerkstellingspolen hebben een treinstation. De belangrijkste 
uitzondering is Hamme, dat geen treinstation heeft. Een aantal kernen – zoals Berlare, Baasrode 
en de kernen van Erpe en Mere – zijn minder goed gelegen tegenover het treinstation. Wanneer 
daar de dekking van het kern- en aanvullend net bijkomen, zien we dat ook Hamme en 
middelgrote kernen als Grembergen en Denderhoutem gedekt worden, samen met het stedelijk 
gebied van Aalst, dat door een stadsnet van niveau Kernnet B gedekt wordt. 

800m 
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De dekkingsanalyse leert ons dat de dichtst bebouwde gebieden van de regio bediend worden 
door een stabiel aanbod in het kern- en aanvullend net en/of de trein en wijst uit dat 84% van 
de bevolking en 93% van de tewerkstellingsplaatsen gebruik kan maken van het treinnet, kernnet 
of aanvullend net. Tijdens de spits worden zelfs 94% van de bevolking en 97% van de 
tewerkstellingsplaatsen bediend door een lijn van het KN, AN of FN. 

Tabel 2 –  Overzicht resultaten dekkingsanalyse, op basis van modelzones verkeersmodel 4.211 

 Bevolking 
Tewerkstellings-

plaatsen 

Leerlingen 
(secundair en 

hoger) 

Totaal VVR Aalst 315.085 78.631 23.114 

Dekking treinnet, kernnet, 
aanvullend net en functioneel 

net 

295.057 76.006 23.011 

93,64% 96,66% 99,55% 

Dekking treinnet, kernnet en 
aanvullend net 

264.041 72.762 23.004 

83,80% 92,54% 99,52% 

 

Onderstaande figuur geeft het omgekeerde weer: de gebieden die níet door het KN/AN en het 
treinnet gedekt worden. Concreet vormen zich elf witte vlekken, zoals geïllustreerd in Figuur 17. 
Een aantal van de ‘gaten’ die tussen de KN/AN-lijnen vallen, omvat slechts een beperkt aantal 
inwoners. Een zevental gebieden heeft tussen 7500 en 2100 inwoners die niet gedekt worden 
door KN/AN. De overige gebieden zijn kleiner en hebben minder dan 1400 inwoners. Deze 
gebieden hebben vaak wel een functionele bediening en ook Vervoer op Maat kan een oplossing 
bieden. 

                                              

 

11 De cijfers zijn anno 2013 omdat deze als basis voor het gebruikte verkeersmodel dienen. Deze cijfers 
kunnen licht afwijken van de cijfers die in het mobiliteitsplan lange termijn gehanteerd worden. 

Concreet betekent dit dat Vervoer op Maat (zie verder) naar locatie en tijdstip toe een 
antwoord kan bieden op de mobiliteitsvraag van zo’n 20.000 inwoners in de spits en 51.000 
inwoners buiten de spits. 



Versie 9 juni 2020 

atelier\demitro2 - VVR Aalst–  Synthesenota/ Openbaar vervoerplan pagina 39 van 98 

 

 

Figuur 20 – Witte vlekken met figuratieve aanduiding van aantal inwoners per gebied 

 

2.2.3 Dekkingsanalyse attractiepolen en kernen 

In de ‘Oriëntatienota Openbaar Vervoer’ werd een selectie gemaakt van de attractiepolen die 
mogelijks op regioniveau een rol spelen.  

Er werd gekozen voor een ruime selectie, omdat er vaak geen scherpe lijn te trekken valt tussen 
lokale en regionale attractiepolen en ook om een beeld te krijgen van clusters van attractiepolen. 
In deze (lijst van) attractiepolen werden culturele attractiepolen, middelbare en hogescholen en 
sportaccommodaties opgenomen. Culturele attractiepolen omvatten bibliotheken, cultuurcentra, 
concertzalen/schouwburgen, bioscopen en musea. In de lijst van sportaccommodaties worden 
sportcentra, sporthallen, atletiekpistes, tennishallen en zwembaden opgenomen. Lokale 
attractiepolen zoals maneges, sportvelden en -lokalen en kleuter- en lagere scholen worden 
buiten beschouwing gelaten omdat het louter lokale attractiepolen betreft.  
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Figuur 21: Dekkingsanalyse regionale attractiepolen 

Wat betreft de kernen, werden enkel de kernen volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
mee opgenomen. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuur van Oost-Vlaanderen omschrijft de 
nederzettingsstructuur in het buitengebied als volgt:  

“Hoofddorpen en woonkernen zijn kernen die in het buitengebied van 
structureel belang zijn binnen de provinciale nederzettingsstructuur. Zij vullen 
de stedelijke gebieden aan als centrale plaatsen op lokaal niveau. Hoofddorpen 
zijn de groeipolen van de nederzettingsstructuur van het buitengebied, waar 
de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en lokale bedrijvigheid gebundeld 
wordt. Hoofddorpen onderscheiden zich van woonkernen omdat zij als een 
mogelijke locatie voor een lokaal bedrijventerrein beschouwd worden. Inzake 
wonen en voorzieningen is er geen verschil in de taakstelling tussen de 
hoofddorpen en de woonkernen.” 
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Binnen de dekkingsanalyse werd geëvalueerd welke van deze attractiepolen en kernen buiten 
het buffer gebied van 800 meter valt. Figuur 17 geeft alle attractiepolen en kernen in de niet 
gedekte gebieden weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22 – Kernen en attractiepolen die niet gedekt worden door het KN/AN en treinnet 
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Tabel 3 – Overzicht aantal inwoners per niet-gedekte kern 

 

*Voor Outer was er geen relevante statistische sector beschikbaar om het aantal inwoners van de kern te bepalen. 

Deze gebieden hebben vaak wel een functionele bediening en ook Vervoer op Maat kan een 
oplossing bieden. De gebieden die niet gedekt worden door het kern- en aanvullend net 
omvatten 13 kleine kernen en een relatief beperkt aantal attractiepolen – voornamelijk 
woonzorgcentra en kleine industriegebieden – buiten die kernen.  

De functionele lijnen zijn niet mee opgenomen in deze analyse, maar met uitzondering van Kastel 
worden alle kleine kernen wel functioneel bediend. Voor deze locaties zetten we in op Vervoer 
op Maat.  

2.2.4 Linkenanalyse 

Verder werd ook een linkenanalyse uitgevoerd. Hierin analyseerden we de belangrijkste OV-
verbindingen tussen de verschillende stedelijke gebieden. Doel is om au te bekijken of de 
belangrijkste stedelijke kernen op een voldoende hoog niveau met elkaar te verbonden worden. 
De basis hiervoor is een drieledige stedenhiërarchie. In deze hiërarchie is de 1ste orde 
‘grootstedelijk’, de 2de orde ‘regionaalstedelijk’ en de 3de orde ‘kleinstedelijk’ gebied. Aalst is een 
stad van 2de orde, Dendermonde en Ninove zijn steden van 3de orde. De steden van het hoogste 
niveau zijn Gent, Antwerpen en Brussel. 
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Figuur 23 –  Linkenanalyse van 1ste  en 2de orde 

Uit de linkenanalyse van 1ste en 2de orde blijkt dat de link Aalst-Antwerpen mogelijk is met een 
treinoverstap, maar niet rechtstreeks. Gent en Brussel zijn wel rechtstreeks bereikbaar per trein. 

 

Figuur 24 –  Linkenanalyse van 1ste en 3de orde 

Uit de linkenanalyse van 1ste en 3de orde blijkt dat de link Ninove-Brussel mogelijk is met kernnet 
A of met een treinoverstap te Denderleeuw. Vanuit Dendermonde is er wel een rechtstreekse 
treinconnectie naar zowel Gent als Brussel. 
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Figuur 25 – Linkenanalyse van 2de orde 

Uit de linkenanalyse van 2de orde blijkt dat de link Aalst-Sint-Niklaas slechts bediend wordt door 
een kernnet B-link en niet door een treinlink. Ook steden van 2de orde buiten de vervoerregio, 
zoals Mechelen en Kortrijk, zijn vanuit Aalst enkel te bereiken met een treinoverstap. 

 

Figuur 26 –  Linkenanalyse van 2de en 3de orde    

Uit de linkenanalyse van 2de en 3de orde blijkt tenslotte dat de link Aalst-Dendermonde mogelijk 
is met kernnet B en de link Aalst-Zottegem met kernnet C. Aalst wel geconnecteerd door middel 
van een rechtstreekse treinlink met Wetteren, Ninove en Geraardsbergen. 

 

Uit deze analyse leren we voornamelijk dat Aalst niet erg centraal ligt in het treinnetwerk. Naar 
Ninove, Gent en Brussel is er wel een rechtstreekse treinverbinding. Ontbrekende 
treinverbindingen worden wel opgevangen door een verbinding op niveau van het kernnet.  
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2.2.5 Vragen en antwoorden van de gemeenten op het basisscenario 

De Lijn heeft hiervoor een aparte nota opgesteld, die later geïntegreerd wordt.  
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2.2.6 Participatie 

In verschillende peergroupsessies en in stakeholdersoverleg werd gepeild naar de inzichten van 
verschillende doelgroepen: jongeren, ouderen, scholen, werknemers en werkgevers, reizigers, 
enzovoort. 

De inzichten die we hieraan overhielden laten zich samenvatten in volgende punten: 

 Het OV moet efficiënter: iedereen ziet in dat betere doorstroming hierin noodzakelijk is 
en beter comfort is wenselijk, maar niet tegen eender welke prijs. 

 Iedereen wil een zo direct mogelijke verbinding tegen een zo laag mogelijke prijs. 

 Vele participanten wijzen op de complementariteit met andere domeinen: andere modi 
(fiets/auto/vrachtverkeer/…) en andere beleidstakken: bijvoorbeeld fiscaliteit en 
rekeningrijden.  

 Vele participanten verlangen bijkomende frequenties en bijkomende lijnen. Na uitleg ter 
zake zien de meeste participanten in dat dit vaak geen haalbare kaart is: 

o De vragen spreken elkaar tegen: bundeling van lijnen leidt tot hogere frequenties, 
maar meer lijnen vragen een spreiding van dit aanbod, dus lagere frequenties. In 
basisbereikbaarheid worden de middelen ingezet waar ze het meeste reizigers 
opleveren, zonder de regionale dekking volledig uit het oog te verliezen. 

o Deze oefening is een oefening op korte termijn en, vooral, met gesloten budget. 
M.a.w. er is geen geld voor hogere frequenties én meer aanbod. 

 Armoede bestaat ook in mobiliteit. Er wordt veel verwacht van het openbaar vervoer 
als “openbare dienst” om hierin te mitigeren. Deze vraag is zeer legitiem, maar valt net 
zoals bijvoorbeeld de vraag voor rekeningrijden buiten de scope van dit plan. 

 In verschillende gesprekken komt de vraag naar boven om minder mobielen van een 
beter aanbod te voorzien. Het sterkste citaat ter zake “Het is toch de verdomde plicht 
van de overheid om hierin te voorzien!” 

Het verslag van het stakeholdersoverleg OV vindt u in bijlage 
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2.2.7 Reizigerswinst 

 

Figuur 27: Reizigerswinst basisscenario. Bron: De Lijn 

De toepassing van basisbereikbaarheid op het huidige netwerk van De Lijn, dus de herschikking 
van het bestaande aanbod binnen het bestaande budget tot het voorgestelde 
kernnet/aanvullend net, resulteert in meer reizigers. Doorrekening van het basisscenario levert 
voor Aalst een reizigerswinst op van 3.6%. De kostendekkingsgraad en efficiëntie van het 
busnetwerk verhoogt hiermee in dezelfde grootteorde. 

 

 

2.2.8 Conclusie 

Op basis van voorgaande analyse kunnen we concluderen dat het basisvoorstel van De Lijn goed 
zit: de belangrijkste concentraties van tewerkstelling, wonen en attractiepolen worden gedekt 
en de basisstructuur valt samen met de belangrijkste vervoersstromen. Structurele aanpassingen 
van het voorgestelde netwerk zijn dus niet nodig. Op basis van het overleg met de gemeenten 
werden wel twee varianten op het basisscenario kernnet en aanvullend net voorgesteld. Deze 
worden in het volgende deel toegelicht. 
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2.3 VARIANTEN OP HET BASISSCENARIO 

De Lijn heeft hiervoor een aparte nota opgesteld, die later geïntegreerd wordt.   
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3 VERVOER OP MAAT 

Deze synthesenota omvat een beschrijving van de concepten die onderzocht werden in het kader 
van het Vervoer op Maat (zie 3.3 – 3.8). Daarnaast zijn enkele mogelijke scenario’s opgenomen in 
sectie 3.9. In het finale ‘OV-plan’ zal het finale KN/AN opgenomen worden, alsook het 
voorkeursscenario voor VoM.  

Naast het kern-, aanvullend en functioneel net, wil Vervoer op Maat inspelen op de 
vervoersnoden van mensen die geen gebruik kunnen maken van de andere vervoerslagen, 
omwille van hun doelgroep, hun locatie of omwille van het tijdstip van de verplaatsing. Hierbij 
dient benadrukt te worden dat het Vervoer op Maat zo veel mogelijk dient reizigers aan te 
voeren naar het KN/AN.  
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3.1 THEORETISCHE CONCEPTEN EN RESULTAAT VAN DE 
WORKSHOPS 

Het aanbod van vraagafhankelijk vervoer is in de bestaande toestand versnipperd over drie 
vormen: belbus, MMC en DAV. Daarnaast wordt op verschillende locaties reeds deelmobiliteit 
aangeboden, bijvoorbeeld deelfietsen en deelwagens. Een gecoördineerde werking kan leiden tot 
efficiëntiewinsten in organisatie en in gebruik. Op die manier zijn er minder voertuigen en 
chauffeurs nodig en kunnen doelgroep- en open gebruikers tezamen hun traject afleggen. Daarom 
wordt gekeken naar nieuwe vormen van Vervoer op Maat, waarbij multimodaal verkeer 
gestimuleerd wordt en er voldoende aandacht is voor personen met een mobiliteitsbeperking 

De mobiliteitsoplossingen worden in een aantal mogelijke concepten gecatalogeerd, zoals te zien 
in Figuur 24. 

 

Figuur 28 – Menukaart Vervoer op Maat12 

Welke vorm van Vervoer op Maat het meest geschikt is, hangt af van de specifieke context van 
de vraag. Om deze vervoersmodi te kunnen combineren en de stap te zetten naar combimobiliteit 
moeten deze verschillende modi op een efficiënte en overzichtelijke manier met elkaar 
verknopen. Mobipunten zullen hier een belangrijke rol in spelen.  

Op basis van de workshops in de vervoerregioraad werden de vaste lijnen, de semi-flex, 
flexvervoer en natransport per (deel)fiets als zeer kansrijk ervaren. Daarnaast werd voldoende 
aandacht voor doelgroepen (flexplus-vervoer) als belangrijk geacht. Ook deelwagens bleken een 
item waarop meer ingezet kon worden 

  

                                              

 

12 Opmerking: MMC wordt (nog) niet in basisbereikbaarheid meegenomen 
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3.2 LOCATIE MOBIPUNTEN 

Elk knooppunt van vervoersmogelijkheden, nabij voldoende vervoerpotentieel, komt in 
aanmerking als mobipunt. Voor de selectie van deze punten werd gekeken naar de aansluiting 
met het openbaar vervoer, bedrijventerreinen en andere attractiepolen, afstemming met 
fietssnelwegen enzovoort. Daarnaast zijn een aantal mobipunten opgenomen, die specifiek dienen 
als aantakkingspunt voor het flexvervoer (in de Gaps, of “white spots”). Een eerste voorstel van 
selectie van mobipunten werd aangeduid in onderstaande kaart. De lijst van mobipunten vindt 
u in bijlage. Het betreft een eerste hypothese van selectie van mobipunten, een inschatting van 
het studiebureau van punten die bijdragen aan een beter functioneren van de mobiliteit en het 
openbaar vervoer in het algemeen en het Vervoer op Maat in het bijzonder. Deze lijst werd 
inmiddels reeds gedeeltelijk aangepast op basis van de input van gemeenten. Dit is een levend 
document en in dit OV-plan wordt de locatie en hiërarchie van de mobipunten nog niet definitief 
vastgelegd. Ook kan het zijn dat verschillende gemeenten bij operationalisering nog tot inzicht 
komen om enkele punten toe te voegen of te verplaatsen. Mogelijks zullen er nog bijkomende 
punten geselecteerd worden in volgende fasen (i.c. het Regionaal mobiliteitsplan voor de lange 
termijn.) Enkele van de hieronder voorgestelde punten spelen echter nu al een specifieke rol 
binnen vervoer op maat, bijvoorbeeld omdat ze kansrijk gezien worden om deelfietsen verder 
uit te rollen of het flexvervoer aan te bieden in de landelijke kernen die niet door het kern- en 
aanvullend net bediend worden. 
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Figuur 29: Werkkaart mobipunten 
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Het niveau van deze mobipunten (interregionaal, regionaal, lokaal of buurt) zal in een latere fase 
bepaald worden. Daarnaast zijn er op Vlaams niveau nog een aantal oefeningen lopende rond 
de inrichting en financiering van deze mobipunten. Zoals reeds aangehaald in de inleiding, kan 
het budget Vervoer op Maat enkel ingezet worden voor exploitatiekosten. Investeringskosten 
voor de inrichting van mobipunten kunnen dus niet uit het budget Vervoer op Maat komen. 

3.3 VAST VERVOER 

Vast vervoer binnen Vervoer op Maat kan een aanvulling zijn op het kern- en aanvullend net, in 
de vorm van bijvoorbeeld een vaste pendelbus. Dit is vooral interessant op plekken waar een 
relatief grote vervoersvraag leeft. 

3.3.1 Voorstel vast vervoer – Zuidtangent Aalst 

In de alternatieve voorstellen voor KN/AN wordt het stadsnet van Aalst aanzienlijk aangepast, 
waarbij de focus ligt op de belangrijke assen richting het centrum. Aanvullend hierop stellen we 
in de zuidrand van Aalst een tangentverbinding voor. 

 

Figuur 30 – Route Zuidtangent Aalst 

Het stadsnet van Aalst wordt omgevormd tot een frequent (voor)stadsnet met focus op de 
radiale verbindingen. Hierdoor werden op stedelijk niveau enkele gaten geslagen in de dekking 
van het aanbod. Aanvullend hierop stellen we daarom een vaste tangentverbinding voor vanuit 
Meldert naar de zuidrand van Aalst die ook een aantal tussenliggende woonwijken (Zandberg) 
en attractiepolen (Industriepark Zuid) verbindt met het station van Erembodegem, waar een 
aansluiting op de S4/S10-trein voorzien kan worden. Daarnaast zijn er aan de Brusselbaan, 
Ninovesteenweg, in Terjoden en in Nieuwerkerken aansluitingen met het frequente voorstadsnet 
of kernnet. Deze bus kan via een vaste bediening 1x per uur (tussen 7.00 u en 19.00 u) op 
weekdagen rijden tussen Meldert en Nieuwerkerken. De dienstregeling van deze pendelbus 
wordt afgestemd op de overstap op de S4/S10 in het station van Erembodegem, waar ook de 
buffertijd voorzien wordt. 
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Wat betreft het aantal bezoekers, kunnen de huidige 300 reizigers per dag als richtlijn worden 
gebruikt. Deze reizigersaantallen zijn gebaseerd op tellingen van het huidige stadsnet. Inwoners 
en bezoekers zijn de doelgroep voor deze bus.  

 

3.3.2 Kostprijs vast vervoer– Zuidtangent Aalst 

De geschatte kostprijs is € 244.000 per jaar, zonder de inkomsten van de gebruiker. Het tarief zal 
gelijk zijn aan dat van een standaardticket: € 2 per rit.  

 

Gezien het nieuwe traject, valt het moeilijk precies in te schatten hoeveel werkelijk gebruik er 
zal zijn van dit concept. Wanneer de inkomsten worden meegerekend, wordt een totale kost van 
€ 204.000 bekomen. Het aantal reizigers wordt conservatief vastgesteld op een halvering t.o.v. 
het gebruik van de belbus in 2018, om de inkomsten niet te overschatten.   
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3.4 FLEX VERVOER 

Het flexvervoer biedt voornamelijk een antwoord op de verplaatsingsnoden die ontstaan door 
locatie. De GAP’s (of “witte vlekken”) zijn de plaatsen die niet door het netwerkvoorstel voor 
kern- en aanvullend net ontsloten worden. (zie hoofdstuk 2.2.2)  

We gaan daarbij uit van het principe dat open gebruikers steeds zo snel mogelijk naar het kern- 
en aanvullend net verwezen worden. Daarnaast kunnen ook doelgroepen van deze vorm van 
Vervoer op Maat gebruik maken (zie verder, verplaatsing type 4). 

3.4.1 Huidig flexvervoer 

Momenteel kan een reiziger beroep doen op de belbus voor verplaatsingen die niet beantwoord 
worden door het regulier net. 

Zes belbusgebieden zijn grotendeels gelegen in de vervoerregio Aalst: Hamme, Zele-Berlare, 
Lebbeke-Buggenhout, Faluintjes-Opwijk, Lede-Erpe-Mere en Ninove-Haaltert. Belbusgebieden 
Wetteren-Wichelen-Laarne en Herzele-Sint-Lievens-Houtem liggen ook gedeeltelijk binnen de 
vervoerregio. Het grootste deel van de regio wordt gedekt door belbussen, enkel het meest dense 
gebied tussen Gijzegem, Aalst en Denderleeuw wordt niet bediend. Een aantal belbusgebieden 
bedienen ook omliggende gemeenten zoals Opwijk, Buggenhout, Waasmunster en Zele. 

Bij het totale aantal gereden 
kilometer en het aantal vervoerde 
reizigers per vervoerregio valt op 
dat de belbus in de regio Aalst – 
met ongeveer 182 reizigers per 
weekdag en ongeveer 36 reizigers 
per weekenddag – relatief weinig 
gebruikt wordt tegenover de 
regio’s Gent en Vlaamse 
Ardennen. 

Het belbusgebruik is duidelijk 
geclusterd in een aantal gebieden, 
die gedeeltelijk (maar niet 
volledig) overeenkomen met de 
belbusgebieden.  

Figuur 31 –  Huidige belbusgebieden (bron: De Lijn) 
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Figuur 32 – Gebruiksgebieden belbus  

Een inschatting van de vraag naar flexvervoer werd gemaakt aan de hand van de huidige 
belbusvragen op niveau van de relaties tussen deelgemeenten. Hiertoe werd een onderscheid 
gemaakt tussen het aantal vragen op een bepaalde relatie in de daluren op weekdagen, tijdens 
de spits op weekdagen, op zaterdagen en op zondagen. Een deel van de huidige belbusvragen 
zal worden opgevangen binnen het voorgestelde kern- en aanvullend net. 

Vervolgens werd voor de belangrijkste relaties – dit wil zeggen met meer dan 300 vragen per 
jaar of met 0,82 vragen per dag – geëvalueerd of deze opgevangen worden door een lijn uit het 
kern- of aanvullend net.  
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Tabel 4 – Overzicht niet-beantwoorde vraag naar flexvervoer 

Vraag niet beantwoord door 
KN/AN 

Week, 
spits 

Week, dal Zaterdag Zondag TOTAAL 

Vraag op alle lijnen in 2018 
per jaar, in aantal passagiers

* 
11.694 48.336 4.726 3.979 68.735 

Verwachte vraag binnen het 
kader van KN/AN v2

** 
, per 

jaar, in aantal passagiers 

8.153 

 
34.483 

 
3.253 

 
2.56213 

 
48.793 

 
*Zowel de uitgevoerde als niet-uitgevoerde ritten zijn in de telling opgenomen. Ongeveer 21% van de gevraagde ritten werd niet 
uitgevoerd. 

**Verwachte daling werd bepaald voor de meest gebruikte relaties (= relaties met meer dan 300 vragen per jaar). Voor de andere 
lijnen wordt een totale daling van 10% verondersteld.  

 

3.4.2 Voorgestelde types verplaatsingen binnen flexvervoer 

Om de vervoersvraag voor het flexvervoer te kunnen bundelen en competitie met het KN/AN zo 
veel mogelijk te vermijden, werden een aantal specifieke types verplaatsingen voorgesteld. Deze 
staan hieronder omschreven.  

                                              

 

13 Opm: de vervoersvraag voor het vervoer op maat daalt op zondag mogelijks minder, omdat het aanbod 
van Kernnet en aanvullend net dan lager blijft. Een exactere inschatting is op dit moment moeilijk, maar 
de monitoring en de buffer in het budget voor het flexvervoer biedt voldoende ruimte om dit op te 
vangen. 
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Type 1: Verbinding met overstap 

Het flexvervoer kan gebruikt worden om van een onbediend mobipunt of 
onbediende halte naar een kern- of aanvullend net lijn gevoerd te worden.   

Onbediend wordt hierbij gedefinieerd als niet bediend door een kern- of aanvullend 
net-lijn. De haltes van functionele lijnen worden een deel van de dag niet bediend 
(meestal alleen in de spits.) Op die tijdstippen, 45 minuten voor en na de bediening 
door de vaste bus, kan van de flexbus gebruik gemaakt worden.  

Een reiziger kan steeds van een onbediend mobipunt of halte op een functionele lijn 
naar de dichtstbijzijnde halte op een kern- of aanvullend net lijn gebracht worden, 
om vandaar zijn traject verder te zetten. Analoog kan men ook van een kern- of 
aanvullend net lijn naar een functioneel net-halte of een onbediend mobipunt op de 
eerste gordel gebracht worden. Dit kan ook vervoerregiogrens-overschrijdend. 

De eerste gordel omvat de dichtstbijzijnde mobipunten met kern- of aanvullend net 
bediening in alle richtingen. 

Type 2: Verbinding tussen twee mobipunten of haltes waar geen verbinding tussen 
bestaat 

Het flexvervoer kan ook worden ingezet om rechtstreeks van een mobipunt of halte 
naar een andere halte of mobipunt op de eerste gordel gevoerd te worden, indien 
hier geen relatie tussen bestaat. 

Volgend type verplaatsing kan rechtstreeks gefaciliteerd worden. De reiziger wil 
zich verplaatsen van een mobipunt OF een onbediende halte naar een andere 
functioneel net-halte OF een mobipunt. Op voorwaarde dat deze op de eerste gordel 
liggen of op maximum 7 kilometer, en dat hier geen relatie tussen bestaat. ‘Geen 
relatie’ wordt gedefinieerd als een relatie waartussen geen cadansverbinding 
bestaat of waar de omrijfactor in een verplaatsing met overstap te groot is14. Dit kan 
ook vervoerregiogrens-overschrijdend. 

                                              

 

14 Deze omrijfactor zal nog op Vlaams niveau vastgelegd worden. In het voorstel gaan we uit van een 
omrijfactor van meer dan 1,6. Ook de 7 km is een richtlijn waar in de praktijk door de mobiliteitscentrale 
op bijgestuurd kan worden. De gemiddelde lengte van een huidige belbusrit is minder dan 6 km.  
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Type 3: Verbinding tussen deelkern en hoofdgemeente 

De relatie tussen de deelkernen en de hoofdgemeente wordt gegarandeerd door 
het flexvervoer.  

Een reiziger kan steeds beroep doen op het flexvervoer om zich van een deelkern 
naar de hoofdgemeente te verplaatsen, indien hier geen cadansverbinding tussen 
bestaat, of indien een verplaatsing met een overstap een te grote omrijfactor heeft 
(cfr. supra).  

Type 4: Ritten met doelgroep gebruikers 

Rechtstreekse verplaatsingen zijn mogelijk, indien dit kan gecombineerd worden 
met het stoep-tot-stoep vervoer van de doelgroepgebruiker.  

Indien een vraag voor doelgroep gebruikers een gelijkaardig traject volgt als de 
vraag van de open gebruiker, kan de open gebruiker mee rijden. 

 

Deze verplaatsingen kunnen plaatsvinden binnen een aantal randvoorwaarden en 
kwaliteitseisen, die werden gedetailleerd in. De mobiliteitscentrale koppelt terug naar de 
vervoerregio rond het gebruik van het flexsysteem. Indien het voor bepaalde vragen efficiënter 
blijkt om een vaste verbinding te voorzien, kan de mobiliteitscentrale dit voorstellen. 

Tabel 5: Randvoorwaarden voor flexvervoer 

Randvoorwaarde Omschrijving 

Bedieningsuren Het flexvervoer zal ritten uitvoeren tijdens de 
bedieningsuren van het KN/AN. Hierbij wordt ook het voor-

Figuur 33 –  4 types verplaatsingen binnen het flexvervoer 
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transport voor de eerste bus voorzien en het natransport 
na de laatste bus.  

Overstaptijd Voor verplaatsingen met overstap wordt de overstaptijd zo 
beperkt mogelijk gehouden.  De ambitie is 5 minuten 
overstaptijd, met als maximum 10 minuten als streefdoel.  

Aanwezigheid van een verbinding Indien er op een afstand van maximum 1,5 km binnen een 
tijdsvenster van +/- 45 minuten een verbinding is binnen 
het reguliere net, wordt aan de reiziger gevraagd hier 
gebruik van te maken en kan zodoende geen aanspraak 
worden gemaakt van het flexvervoer (tenzij voor 
doelgroepen.) 

Verwachte flexibiliteit van de 
reiziger 

De reiziger zou worden opgehaald binnen een tijdsvenster 
van +/- 30 minuten t.o.v. de gevraagde vertrektijd. Indien 
de reiziger een overstap moet maken, zal worden gelet op 
de voorwaarden voor de overstaptijd.  

Minimale en maximale afstand af 
te leggen door flexvervoer 

Het flexvervoer zal enkel ritten uitvoeren van minstens 1,5 
kilometer. Met het flexvervoer zal de eerste gordel van 
mobipunten worden bediend, met als richtinggevend 
maximum 7 kilometer.   

Omrijfactor Indien een verbinding binnen de eerste gordel mobipunten 
of van maximaal 7 kilometer een omrijfactor van 1.6 kent 
met overstap, zal de rit rechtstreeks uitgevoerd worden. 
Indien de totale ritlengte van een rit met overstap minder 
dan 3 kilometer zou bedragen, zal de rit ook rechtstreeks 
uitgevoerd worden. 

 

 

3.4.3 Inschatting vraag flexvervoer 

Voor elke ‘gap’ uit de analyse, hebben we even kort op kaart gezet hoeveel belbusvragen (heen 
en terug) er momenteel zijn. Dit geeft een indicatie van de te verwachten vraag per gebied voor 
de verplaatsingen van types 1 en 2.15 Daarnaast hebben we ook de belangrijkste relaties van type 
3 vergeleken met de huidige belbusvraag op die assen.  

                                              

 

15 Deze inschatting is iets anders uitgevoerd dan de algemene vraaginschatting voor de hele regio, gezien 
we hier niet met relaties werken maar op halteniveau. Om tot de vraaginschatting per gebied te komen, 
werd het aantal vertrekkende reizigers vanaf een belbushalte in een ‘gap’ genomen en verdubbeld op ook 
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Figuur 34: Kaart met inschatting van de vraag per niet-gedekte zone. 

                                              

 

de toekomende relaties in te schatten. De cijfers kunnen daarom licht verschillen. Bij de inschatting van de 
kostprijs zijn we van de algemene vraaginschatting voor de regio uitgegaan.  
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3.4.4 Voorstel flexvervoer 

We werken twee opties voor het flexvervoer uit: een flexbus en een flextaxi. Het fundamentele 
verschil tussen beide systemen, en ook in de kosteninschatting ervan, ligt in de manier waarop 
voor de beschikbaarheid van het vervoer betaald wordt. De gebruiker zélf zal weinig verschil 
merken.  

Bij een flexbussysteem betaalt de vervoerregio een beschikbaarheidsvergoeding voor de uren 
dat het busje beschikbaar is. Ook op momenten dat het busje beschikbaar is maar geen 
vervoersprestaties levert, wordt er een beschikbaarheidsvergoeding betaald. De kostprijs is 
hierbij volledig afhankelijk van het aanbod (de momenten waarop het busje beschikbaar is) en 
varieert niet naargelang er meer of minder vraag is. Afstemming tussen vraag en aanbod is hierbij 
dan ook zeer belangrijk, aangezien er gemakkelijk een onder- of overaanbod kan ontstaan. Een 
gedeeltelijke loskoppeling van het aanbod (dus niet het vast toewijzen van een busje aan één 
gebied) is wel mogelijk, maar heeft praktische beperkingen, gezien dan een aantal onbeladen 
kilometers dienen afgelegd te worden. 

Bij een flextaxisysteem betaalt de vervoerregio voor elke rit een vergoeding aan de vervoerder. 
Er wordt dus enkel betaald voor effectief gepresteerde ritten, niet voor de beschikbaarheid van 
het voertuig. Dit betekent dat de kostprijs recht evenredig is aan het aantal uitgevoerde ritten 
(en dus de vraag). Het is ook mogelijk om op hetzelfde moment meerdere vervoerders in te 
schakelen om de ritten uit te voeren, waardoor piekvragen eenvoudiger kunnen worden 
opgevangen dan bij een vast flexbusaanbod. Gezien er echter niet betaald wordt voor de 
beschikbaarheid van de voertuigen, is er geen garantie dat er steeds een vervoerder bereid zal 
zijn om de rit uit te voeren. Een beschikbaarheidsgarantie kan eventueel worden opgenomen 
wanneer het systeem geoperationaliseerd wordt. 

In beide systemen gelden de types verplaatsingen en haltes, zoals beschreven in de vorige secties. 
Daarnaast wordt voorgesteld een tarief van 2€ te hanteren voor het flexvervoer, ongeacht het 
gekozen type systeem.  

 

Optie 1: Flexbus-systeem 

De flexbus biedt een alternatief op de belbus waarbij de operationele aspecten en de aanbods-
aspecten gedeeltelijk worden losgekoppeld van elkaar. 

De verbindingen zijn op aanvraag, met een minimale reservatietijd van 1 uur en aanbod tijdens 
de diensturen van het kern- en aanvullend net. Een rit zou € 2 kunnen kosten (€ 1 voor een 
overstap vanaf treinnet, kernnet of aanvullend net).  

Op basis van het huidig belbusgebruik zien we 51.000 vervoersvragen per jaar. 

De geschatte kostprijs is € 794.000 per jaar, uitgaande van een efficiëntiewinst tegenover het 
huidige aanbod en er vanuit gaande dat de inkomsten terugkomen naar de vervoerregio en het 
voorgestelde tarief gehanteerd wordt. Indien de inkomsten niet terugvloeien naar de 
vervoerregio, zou dit systeem ongeveer € 880.000 per jaar kosten. 
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Figuur 35 geeft een inschatting van de locaties waar een flexbus ons het meest geschikte concept 
lijkt. Elk van deze gebieden komt ruwweg overeen met 10.000 vragen voor flexvervoer per jaar, 
de capaciteit die één flexbus kan opvangen: 

 Haaltert/Ninove met kernen Outer er Nederhasselt 

 Lede/Wichelen/Erpe-Mere met kernen Bruinbeke, Vlekkem, Ottergem, Impe en Smetlede 
(onder voorbehoud van het alternatief scenario KN/AN) 

 Aalst/Lebbeke met kernen Eerdegem en Denderbelle  

 Berlare/Zele met kernen Zogge en Uitbergen 

Deze gebieden komen ruwweg overeen met 10.000-13.000 vragen voor flexvervoer per jaar, de 
capaciteit die één flexbus kan opvangen. Enkel het gebied Aalst/Lebbeke heeft slechts ca. 5500 
vragen en is daarom minder geschikt als flexbusgebied: hier is een flextaxi een mogelijk beter 
geschikt concept (zie optie 2).  

Opmerking: deze gebieden zijn een louter operationele afbakening, belangrijk voor de 
aanbesteding van het flexconcept. Voor de gebruiker zijn alle types van verplaatsingen mogelijk 
zoals hierboven beschreven, zelfs al vallen ze licht buiten deze afbakening, zolang ze aan de 
beschrijving van de type-verplaatsingen uit het vorige hoofdstuk voldoen.   

Voor Hamme/Moerzeke/Kastel en Sint-Blasius/Denderbelle stellen we twee semi-flex concepten 
voor, waarover later meer. 
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Figuur 35: Kaart met indicatieve aanduiding van de flexbusgebieden op basis van een vraaginschatting. 

 

 

Optie 2: Collectieve taxi 

De helft van de huidige belbusvragen zou worden opgevangen door verbindingen in het kern- 
en aanvullend net. De overige vragen, alsook eventuele nieuwe vragen, kunnen worden 
opgevangen door een flexsysteem waarbij de reiziger van mobipunt naar mobipunt wordt 
gebracht. De focus ligt op het aanvoeren van de reizigers naar het kern- en aanvullend net.  
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Er wordt zo veel mogelijk ingezet op het bundelen van de vervoersvragen. Dit betekent dat, 
indien mogelijk, ook doelgroepgebruikers met dezelfde rit verplaatst kunnen worden. 

De verbindingen zijn op aanvraag, met een minimale reservatietijd van 1 uur, en aanbod tijdens 
de diensturen van het kern- en aanvullend net. Het tarief bedraagt 2€ per rit. Er worden 51.000 
vervoersvragen per jaar verondersteld, op basis van het huidig belbusgebruik. Naast open 
gebruikers kunnen ook doelgroepgebruikers beroep doen op deze voertuigen. 

De geschatte kostprijs is 696.000€ per jaar, indien de inkomsten van het Vervoer op Maat 
terugvloeien naar de vervoerregio. Indien de inkomsten niet terugvloeien naar de vervoerregio, 
zou dit systeem ongeveer 796.000€ per jaar kosten. 

 

3.4.5 Analyse voorstel flexvervoer 

Twee verschillende systemen worden voorgesteld. In optie 1 (Flexbus) worden permanent 
voertuigen ter beschikking gesteld. In optie 2 (Collectieve taxi) worden taxi’s ingezet. Voor- en 
nadelen van de verschillende systemen worden hieronder opgelijst in onderstaande figuur. 

 

Figuur 36: Vergelijking werkingsprincipes flexvervoer 

In hoofdstuk 2.2 werd een dekkingsanalyse gemaakt van het kern- en aanvullend net vanuit een 
bestemmingsoogpunt: welke bestemmingen van bewoning, scholen, werk, attractiepolen en 
kernen zijn met dit netwerk bereikbaar. Daarvoor werd ervan uit gegaan dat de reiziger zijn 
weg enkel te voet verderzet met een actieradius van 800m. 

Omdat we voor het flexvervoer uitgaan van een basisaanbod voor bewoners op locaties waar 
het kernnet niet komt, bekijken we de dekkingsanalyse opnieuw, maar door een andere bril: We 
gaan nu uit van herkomsten, en dus meer voor de hand liggend gebruik van de fiets en bijgevolg 
van een dekkingscirkel van 1500 meter voor voetgangers én fietsers – zoals verondersteld wordt 
in de Vlaamse regionale verkeersmodellen, voortransport fiets.  Op basis hiervan hebben we een 
lijst van 19 mobipunten opgesteld, waar naast de FN-haltes een aanbod aan flexvervoer dient te 
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zijn. Als we de vier lagen (treinnet, kern- en aanvullend net en vervoer op maat) hiermee 
evalueren, zien we dat de regio ruimtelijk voor een zeer groot deel gedekt is (zie Figuur 37).16  

Gemeente Locatie 

Aalst    Houten Kruis 

Aalst   Moorsel Spruithoek 

Berlare   Uitbergen centrum 

Dendermonde   Appels industrie 

Erpe Mere - Ottergem 

Erpe Mere - Vlekkem Dorp 

Haaltert   Lebeke Kerk 

Hamme   Zogge 

Lebbeke   Brusselsesteenweg 

Lebbeke   Denderbelle dorpskern 

Lede   Wanzele dorpskern 

Ninove   Appelterre industrie 

Ninove   Nederhasselt dorpscentrum 

Ninove   Outer 

Ninove   Pollare Dorp 

Ninove   Wijk Molenveld 

Wichelen   Bruinbeke 

Wichelen   Serskamp dorpskern 

Wichelen   Sociaal huis 

 

Alle kernen en attractiepolen die we geïdentificeerd hebben in de oriëntatiefase worden gedekt 
door een mobipunt met flexaanbod. 

Belangrijk om op te merken is dat de dekking van het voorgestelde flexsysteem goed 
overeenkomt met de dekking van de huidige belbushaltes, zoals geïllustreerd in Figuur 38. Op 
deze kaart is ook de dekking van de functionele lijnen mee opgenomen.  

                                              

 

16 De mobipunten die gericht zijn op de bediening van de attractiepolen worden op wandelafstand hiervan 
ingeplant.  
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Figuur 37: Dekkingsanalyse 2.0 – mobipunten 

Maken we de vergelijking met het huidige belbusgebruik, dan zien we dat alle locaties waar nu 
meer dan 500 belbusreizigers per jaar zijn, gedekt worden door de geselecteerde locaties met 
flexaanbod.  
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Figuur 38: Dekkingsanalyse 2.0 – belbusgebruikers per halte 

3.4.6 Kostprijs flexvervoer 

Optie 1: Flexbus-systeem 

Het budget werd bepaald, uitgaande van zeven voertuigen die permanent ter beschikking staan. 
Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs van de ritten: 
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Tabel 6 – Assumpties kostprijs van flexbus 

Onderdeel Assumptie Verklaring van de assumptie 

Aantal vervoersvragen 51.000 vragen 
per jaar 

Inschatting op basis van belbusgegevens, 
zie vorige slide, met een marge van 10%. 

Bezettingsgraad 1,18 reizigers per 
rit 

Inschatting op basis van belbusgegevens 
in 2018.17 Het nieuwe concept zou evenwel 
een hogere bezettingsgraad kunnen 
hebben. 

Aantal ritten  43.000 ritten per 
jaar 

Uitgaande van de vooropgestelde 
bezettingsgraad en het aantal 
vervoersvragen. 

Gemiddelde afstand per rit 6 km Inschatting op basis van type ritten 
uitgevoerd door de belbus in 2018 

Prijs per bediend busje per 
jaar 

220.000 €/jaar Uitgaande van de gemiddelde kostprijs 
voor een belbus in 2018.  

Aantal voorziene voertuigen 4 Gezien de verplaatsingen meer gebundeld 
zouden worden, en er minder vragen 
worden verwacht.  

Aantal ritten per bus per dag 31 Op basis van de eerder gedetailleerde 
assumpties, worden dagelijks ca. 125 ritten 
verwacht, wat neerkomt op een 
gemiddelde van 31 per voertuig.  

                                              

 

17 Aangezien collectieve taxi’s ingezet worden, waarbij meerdere passagiers vervoerd kunnen worden, kan 
de bezettingsgraad in de praktijk hoger liggen.  We gaan echter uit van de huidige bezettingsgraad van 
de belbus.  
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In totaal wordt de kostprijs van het flexbus-concept geraamd op € 880.000 per jaar, los van 
eventuele inkomsten uit het gebruik. Er dient te worden opgemerkt dat dit slechts een raming 
van de kosten betreft, en dat dit tijdens de aanbestedingsprocedure eventueel onderhandeld kan 
worden. 

Het budget van het flexvervoer wordt in onderstaande figuur bepaald uitgaande van een 
flexbus-systeem. Twee tarieven worden voorgesteld en vergeleken met het referentiescenario 
(Scenario 0, geen inkomsten). Het is nog niet zeker dat de inkomsten terug zullen vloeien naar de 
vervoerregio. 

 

Figuur 39: Kostenraming flexbus-systeem 

 

Optie 2: Collectieve taxi 

Het budget van de collectieve taxi werd bepaald uitgaande van volgende assumpties: 
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Onderdeel Assumptie Verklaring van de assumptie 

Aantal vervoersvragen 51.000 vragen 
per jaar 

Inschatting op basis van belbusgegevens, 
zie vorige slide, met een marge van 10%. 

Bezettingsgraad 1,27 reizigers per 
rit 

Inschatting op basis van belbusgegevens 
in 2018. Aangezien collectieve taxi’s 
ingezet worden, waarbij meerdere 
passagiers vervoerd kunnen worden, kan 
de bezettingsgraad in de praktijk hoger 
liggen.   

Aantal ritten  40.000 ritten 
per jaar 

Uitgaande van de vooropgestelde 
bezettingsgraad en het aantal 
vervoersvragen, zouden ca. 19.000 ritten 
uitgevoerd moeten worden.  

Gemiddelde afstand per rit 6 km Inschatting op basis van type ritten 
uitgevoerd door de belbus in 2018 

Prijs per kilometer 2,5 €/km Uitgaande van courante taxi-tarieven. 
Indien er twee reizigers in het voertuig 
zitten, wordt ervan uit gegaan dat de 
beladen kilometers slechts éénmaal 
vergoed worden.  

Instapvergoeding aan 
vervoerder 

4 €/passagier De courante instapvergoeding van 2,5 
€/rit werd verhoogd, rekening houdend 
met het feit dat vervoerders buiten hun 
reguliere werkingsgebied moeten willen 
gaan.  

 

Figuur 40: Assumpties voor berekening kostprijs collectieve taxi 

In totaal wordt de kostprijs van het flextaxi concept geraamd op 796.000€ per jaar, los van 
eventuele inkomsten uit het gebruik. In totaal kost het uitvoeren van deze ritten dus 796.000 € 
per jaar. Er dient te worden opgemerkt dat dit slechts een raming van de kosten betreft, en dat 
dit tijdens de aanbestedingsprocedure eventueel onderhandeld kan worden. 

Het budget van het flexvervoer wordt in onderstaande figuur bepaald uitgaande van een taxi-
systeem. Twee tarieven worden voorgesteld en vergeleken met het referentiescenario (Scenario 
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0, geen inkomsten). Het is ook nog niet zeker dat de inkomsten terug zullen vloeien naar de 
vervoerregio. 

 

 

Figuur 41: Kostenraming collectieve taxi 
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3.5 SEMI-FLEX VERVOER 

3.5.1 Voorstel semi-flex vervoer 

3.5.1.1 Semi-flex Sint-Blasius Dendermonde 

Het ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde is relatief ver gelegen van het station en de reguliere 
bushaltes. We stellen voor een pendelbusje tussen het station en het ziekenhuis in te leggen. Dit 
busje rijdt 2 maal per uur en sluit aan op de bus- en treinknoop aan het station op u00 en u30.  

Hier is een H/T-rittijd (van het station naar het ziekenhuis, en terug) van ongeveer. 2 maal 15 
minuten voor nodig, met een buffertijd aan het station (van ongeveer 15 minuten). De overige 15 
minuten in het uur kan het busje flexibel (op aanvraag) naar Denderbelle rijden. 

Deze bus kan op het vaste deel 2 maal per uur rijden in elke richting. Deze ritten kunnen flexibel 
(op aanvraag) verdergezet worden tot Denderbelle. De dienstregeling is afgestemd op treinuren 
in Dendermonde en de openingsuren van het ziekenhuis. Dit pendelbusje zal elke dag rijden 
(behalve zondag) van 9.00u tot 20.00u.  

 

Figuur 42 - Semi-flex Sint-Blasius 

Wat betreft het aantal bezoekers, kunnen de huidige 8.000 belbusreizigers per jaar (in 2018) als 
richtlijn worden gebruikt. Patiënten en bezoekers van het ziekenhuis en inwoners zijn de 
doelgroep voor deze flexbus. Voor het vast gedeelte van de semi-flex geldt het basistarief van € 
2 en voor het flex gedeelte wordt € 1 gevraagd. De geschatte kostprijs voor dit concept is € 
226.000 per jaar. 
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3.5.1.2 Semi-flex Moerzeke 

De kernen Moerzeke en Kastel worden niet gedekt door het kern- en aanvullend net. Vanwege 
de grootte, van ongeveer 4000 inwoners, en de locatie (barrière Schelde) stellen we een semi-flex 
concept voor, waarbij elk uur vast gereden wordt tussen Hamme en Moerzeke, en er flexibel 
verlengd wordt naar Kastel of Grembergen. Ook de bediening van Hamme Markt wordt 
meegenomen in dit concept. Een H/T-rittijd (van Hamme markt naar Moerzeke) duurt ongeveer 
30 minuten, met een buffertijd van ongeveer 10 minuten. De overige 20 minuten kunnen besteed 
worden voor het flexvervoer. 

Deze bus kan via een vaste bediening eenmaal per uur rijden tussen Moerzeke en Hamme Markt 
tussen 9.00u en 17.00u, elke dag behalve zondag. De dienstregeling is afgestemd op bus-uren in 
Hamme, met een aansluiting op de Kernnet B-lijn aan het Tweebruggenplein. Twee verlengingen, 
naar Grembergen Dorp (KN-lijn) of naar Kastel (Veer), zijn mogelijk op aanvraag:  

Wat betreft het aantal bezoekers, kunnen de huidige 103 reizigers per dag (huidig bus-gebruik) 
als richtlijn worden gebruikt. Inwoners van Moerzeke en Kastel zijn de doelgroep voor deze 
flexbus. Voor het vast gedeelte van de semi-flex geldt het basistarief van € 2 en voor het flex 
gedeelte wordt tweemaal het basistarief gevraagd. De geschatte kostprijs voor dit concept is € 
190.000 per jaar. 

 

  

Figuur 43 - Semi-flex Moerzeke 
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3.5.2 Kostprijs semi-flex vervoer 

3.5.2.1 Kostprijs semi-flex Sint-Blasius 

Verschillende ticketprijzen zijn mogelijk. Voorlopig werd ervan uit gegaan dat er geen 
cofinanciering is. Het is echter nog niet duidelijk of de inkomsten van de tickets zullen 
terugvloeien naar de vervoerregio. Enkel de inkomsten van het vaste traject werden berekend, 
aangezien het moeilijk inschatten is hoeveel vraag het flextraject zal hebben. 

 

Figuur 44 - Verschillende tariefstructuren semi-flex Sint-Blasius 

3.5.2.2 Kostprijs semi-flex Moerzeke 

Verschillende ticketprijzen zijn mogelijk. Voorlopig werd ervan uit gegaan dat er geen 
cofinanciering is. Het is echter nog niet duidelijk of de inkomsten van de tickets zullen 
terugvloeien naar de vervoerregio. Hoeveel vraag nu zal beantwoord worden is moeilijk te 
schatten. Deze inschatting gebeurde op basis van de cijfers van 2018. 

 

Figuur 45 -  Verschillende tariefstructuren semi-flex Moerzeke 
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3.6 FLEXPLUS VERVOER/DOELGROEPENVERVOER 

De vragen vanuit Doelgroep kunnen deels beantwoord worden door het flexvervoer (type 4). 
Voor alle minder mobielen is een zo volledig mogelijke deelname aan het maatschappelijk leven 
steeds het eerste doel. Dit zal in de praktijk spijtig genoeg niet steeds voor alle doelgroepen 
mogelijk zijn. Daarom gaan we ervan uit dat speciale types aangepast vervoer ook in de toekomst 
zullen blijven bestaan.  

3.6.1 Huidig flexplus-vervoer 

Momenteel wordt doelgroepenvervoer voorzien door de Dienst Aangepast Vervoer (DAV). Dit is 
vervoer voor personen die niet in staat zijn het reguliere openbaar vervoer te gebruiken of die 
niet zonder rolstoel kunnen. Daarnaast zorgt ook de Minder Mobielen Centrale (MMC) voor het 
vervoer van de doelgroepen vervoersarmen en ouderen. MMC’s worden (voorlopig) echter niet 
opgenomen in de werking van de Mobiliteitscentrale en dus ook niet verder besproken in deze 
nota. 

Diensten Aangepast Vervoer (DAV) 

Dienst Aangepast Vervoer wordt gesubsidieerd door MOW en georganiseerd volgens 27 
vervoergebieden in Vlaanderen. De doelgroep bestaat uit mensen die niet zelfstandig het 
openbaar vervoer kunnen gebruiken – zoals rolstoelgebruikers of mensen met een sterk beperkte 
mobiliteit – en hun begeleiders. De mobiliteitsindicatiestelling gebeurt op basis van doktersattest. 
Voor ziekenvervoer of woon-werk vervoer kan men geen beroep doen op de DAV. Men kan de 
DAV wel gebruiken voor socioculturele verplaatsingen, een eenmalig dokters- of 
tandartsenbezoek, een kappersbezoek enzovoort. Betaling gebeurt aan de hand van een 
instapkost (bijvoorbeeld 2 euro) en een kilometertarief dat meestal tussen 0,65 en 1,75 euro per 
kilometer ligt, afhankelijk van de afstand en de DAV.  

De Dienst Aangepast Vervoer heeft drie vervoersgebieden die deels op het grondgebied van 
vervoerregio Aalst liggen: vervoersgebieden Aalst, Wetteren en Dendermonde. 
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Figuur 46 – Vervoersgebieden DAV 

Onderstaande figuur geeft het aantal uitgevoerde ritten per vervoersgebied per jaar weer. In 
totaal worden jaarlijks ca. 10.000 ritten uitgevoerd via de drie DAV’s in vervoerregio Aalst. Een 
gedeelte van deze vragen wordt echter uitgevoerd in gemeenten buiten de vervoerregio, en het 
aantal ritten kan sterk fluctueren van jaar tot jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

De DAV geeft aan dat de vraag groter is dan het aanbod dat binnen de huidige budgetten kan 
gerealiseerd worden. De reservaties worden nauwgezet opgevolgd, zodat reservaties 
evenwichtig zijn.   

Naast de DAV’s zijn er nog andere initiatieven die een deel van de vervoersnood van minder 
mobiele mensen opvangen. Een deel van de vragen voor niet-rolstoelgebruikers wordt ingevuld 
door de Minder Mobielencentrales. Ook voor (kans)armen is deze MMC een optie. Een ander deel 
gebruikt de belbus als open gebruiker. Een aantal mensen kan ook gebruik maken van een 
persoonlijk-assistentiebudget (PAB) om hun verplaatsingen te financieren en ook met 
dienstencheques kan een rit met een (aangepaste) taxi worden aangevraagd. Sommige 

Figuur 47 – Aantal uitgevoerde ritten DAV per VG per jaar 
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woonzorgcentra voorzien tenslotte busjes voor eigen vervoer van hun bewoners, voor 
bijvoorbeeld groepsuitstappen. 

3.6.2 Voorstel flexplus-vervoer 

Er is een grote nood aan doelgroepenvervoer, zowel van stoep tot stoep, als van gang tot gang. 
Momenteel organiseert de DAV het vervoer voor socioculturele verplaatsingen voor personen 
die niet zonder rolstoel kunnen of voor personen die geen gebruik kunnen maken van het 
reguliere openbaar vervoer. Hiervoor wordt momenteel ongeveer € 91.000 per jaar voorzien aan 
de DAV/MAV. In 2018 werden op deze manier ongeveer 10.000 ritten verzorgd in de drie 
vervoersgebieden.  

Het tarief zal bestaan uit € 2 instapkost en dan € 0,65 per kilometer voor de eerste 25 kilometer 
en € 0,90 per kilometer voor de verdere kilometers. 

 

3.6.3 Doelgroepenvervoer: kostprijs 

Uit gesprekken met DAV-vervoerders blijkt dat er een groei te verwachten is in het aandeel dat 
zij opnemen van de vraag voor doelgroepenvervoer. Dit door het wegvallen van vrijwilligers in 
de MMC-werking, door uitval van eigen vervoer van sommige woonzorgcentra en uiteraard door 
de toenemende vergrijzing. Ook de vervoerregio geeft aan dat er voldoende aandacht moet zijn 
voor doelgroepreizigers. We stellen dan ook voor om het budget, voorbehouden voor de DAV’s, 
te behouden. 

De vaste kostprijs voor het doelgroepenvervoer is op vandaag € 91.000. 
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3.7 DEELSYSTEMEN - DEELFIETSEN 

De deelfiets vergroot de actieradius van het openbaar vervoer. Fietsdeelsystemen kunnen ingezet 
worden om de last mile te overbruggen. Vooral voor open gebruikers biedt deze oplossing veel 
mogelijkheden, gezien de hoge flexibiliteit en de permanente beschikbaarheid. Dat geldt zeker 
nog in grotere mate voor elektrische fietsen, zowel voor bestemmingen in de witte vlekken als 
voor bestemmingen en attractiepolen langs minder frequent bediende lijnen. In de eerste plaats 
richten we ons op de bedrijventerreinen in de regio.  Deelfietsen zijn 24/7 inzetbaar, dus kunnen 
lokaal een antwoord bieden op vele vervoersvragen die door tijdstip niet beantwoord kunnen 
worden door regulier OV.  

 

3.7.1 Huidige fietsdeelsystemen 

Er is een aanbod van Blue bike-fietsen in de stations van Aalst, Dendermonde en Ninove. Dit is 
een back-to-one systeem dat over heel Vlaanderen actief is. In Aalst is Mobit ook actief met 150 
free-floating deelfietsen op locaties binnen de ring R41/N9 en op 30 locaties daarbuiten. Daarnaast 
was Circ in 2019 ook actief met een project van elektrische deelsteps, maar dit project lijkt 
voorlopig te zijn stilgelegd. 

 

Figuur 48 – Huidige deelfiets locaties in VVR Aalst 

Blue-bike is een systeem met aanbod over heel Vlaanderen, waardoor gebruikers ook op andere 
plaatsen gebruik kunnen maken van de dienst. Bovendien is het compatibel met de Mobib-kaart. 
Alternatief kan de vervoerregio er zelf voor kiezen om een eigen deelfietsensysteem op te starten, 
dat voor het gebruiksgemak wel compatibel dient te zijn met het bestaande aanbod. 
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3.7.2 Voorstel fietsdeelsystemen 

Voor deze vervoerregio is het aangeraden om in eerste instantie te focussen op netwerklogica, 
vanuit efficiënte inzet van middelen maar evenzeer gezien het gemiddeld fietsbezit, alsook het 
ontbreken van een hoge bevolkingsdichtheid. 

Vijftien prioritaire locaties (waarvan 3 reeds bestaande, zoals rood omcirkeld in Figuur 45) 
werden geïdentificeerd. In eerste instantie bieden treinstations en een aantal busknopen het 
meeste potentieel. In het voorgestelde netwerk van deelfietsen bevinden de 
tewerkstellingsplaatsen van regionaal belang zich op minder dan 5 km van een deelfietsenstation. 

  

Figuur 49 – Overzicht mogelijke locaties deelfietsen (bestaande locaties omcirkeld) en deelwagens18 

                                              

 

18 Opm: Te Ninove wordt een bijkomend fietsdeelpunt voorzien ter hoogte van de Centrumlaan omdat die 
knoop voor de bussen minstens zo belangrijk is als die aan het station. 
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Tabel 7 – Overzicht mogelijke locaties deelfietsen 

 

Naast deze locaties zijn er nog meer locaties mogelijk in de regio – zoals bijvoorbeeld 
Dendermonde Oude Vest en station Baasrode-Zuid – en bij uitbreiding alle andere treinstations 
in de regio (zoals Vijfhuizen), eventueel met minder fietsen per locatie. Mits bijkomend budget 
en/of indien de inkomsten zouden terugvloeien naar de regio, kan de vervoerregio beslissen om 
bijkomende locaties te realiseren. Op de vervoerregioraad van 18/6/2020 werd beslist de locatie 
Ninove Centrumlaan toe te voegen. 

Met het oog op kostenefficiëntie, wordt voorgesteld in eerste instantie back-to-one systemen te 
voorzien. Ook is het op vervoerregio-niveau relevant om in te zetten op de netwerklogica, 
gekoppeld aan de OV-knooppunten en mobipunten. 

Er kunnen ongeveer 120 fietsen geïnstalleerd worden. Alle tewerkstellingsplaatsen van regionaal 
belang zijn hiermee bediend. De doelgroepen voor deze deelfietsen zijn in de eerste plaats 
werknemers (voor hun last mile verplaatsingen) en toeristen. Het gevraagde bedrag zal tussen € 
1 en € 3 per dag liggen. 

Een belangrijke flankerende maatregel moet het verbeteren van de kwaliteit en bewegwijzering 
van de routes tussen station en bedrijventerrein zijn. Ook de inrichting van de omgeving als 
mobipunt speelt een belangrijke rol. 
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De voorgestelde oplossing is geschikt voor alle 14 regionale bedrijventerreinen in de regio, die 
vanuit een zestal deelfietslocaties bereikt kunnen worden. Veel van deze bedrijventerreinen zijn 
bijkomend ook nog ontsloten door een kern- of aanvullend net-lijn. 

 

3.7.3 Kostprijs fietsdeelsystemen 

De geschatte kostprijs voor de 12 nieuwe stations bedraagt ongeveer € 96.000 per jaar indien de 
bestaande initiatieven nog steeds gefinancierd worden door de steden. De huidige Vlaamse 

Fietsdeelsystemen als vervoersoplossing: case bedrijventerreinen 

Voor bedrijventerreinen kunnen deelfietsen een vervoersoplossing bieden (voor 
de last mile). 

In regio Aalst is de grootste concentratie van tewerkstelling geclusterd rond de 
stad Aalst. Overige regionale bedrijventerreinen zijn er in Hamme, 
Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere en Ninove. 

Sommige bedrijventerreinen liggen vlak aan een kernnet- en aanvullende lijn 
en zijn dus goed ontsloten door de bovenliggende netten. Bijna alle 
bedrijventerreinen liggen in de buurt van een (belangrijk) station, maar zelden 
op wandelafstand (800m). Gebruikers die vanuit deze stations de 
bedrijventerreinen willen bereiken, dienen ofwel een lange afstand te 
wandelen, ofwel een plooifiets mee te nemen op de trein. De laatste schakel van 
de verplaatsingsketting (het natransport) is hier een grote zwakte.  

Deelfietsen van het ‘back-to-one’-principe kunnen de ontbrekende laatste 
schakel van de verplaatsingsketting (van mobipunt naar arbeidsplek) invullen 
en zo meer duurzame verplaatsingen mogelijk maken. De fietsen worden ‘s 
ochtends uitgeleend aan het mobipunt en ‘s avonds terug naar het mobipunt 
gebracht. Dit is mogelijk met een uitleentijd van 24u. 

Studies wijzen op twee belangrijke factoren voor het succes van deelfietsen. 
Ten eerste is de aanwezigheid van een sterk OV-aanbod belangrijk, en ten 
tweede speelt de dichtheid van tewerkstellingspolen.  

Onderzoek toont aan dat voor deelfietsen kan worden uitgegaan van een 
actieradius van gemiddeld 5 kilometer. In het huidige voorstel kunnen 
deelfietsen bijgevolg worden ingezet voor de last mile verplaatsingen naar alle 
tewerkstellingspolen. 



Versie 9 juni 2020 

atelier\demitro2 - VVR Aalst–  Synthesenota/ Openbaar vervoerplan pagina 84 van 98 

toelage voor de drie bestaande locaties bedraagt €5.403 per jaar. De inkomsten van het gebruik 
zijn hierbij nog niet in meegerekend.  
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3.8 DEELSYSTEMEN – DEELWAGENSYSTEMEN 

Het deelwagensysteem is in de eerste plaats een alternatief voor een (tweede) privéwagen en 
een aanvulling op zachte modi zoals (deel)fiets en OV. Bundeling met OV is dan ook een 
succesfactor voor een deelwagensysteem. Door in te zetten op elektrische deelwagens, is er ook 
een incentive voor meer duurzame (auto)mobiliteit. Een groot voordeel van deelwagens is dat 
ze 24/7 beschikbaar zijn. 

3.8.1 Huidige deelwagensystemen 

Er is al een bestaand aanbod aan deelauto’s in vervoerregio Aalst. Cambio biedt deelwagens aan 
in Aalst (11) en in Dendermonde (4) en ook Valckenier share is actief op 3 locaties in Aalst. Ook 
andere aanbieders zoals BattMobiel en Partago proberen hun activiteiten in de regio Aalst te 
ontplooien.  

 

Figuur 50: Locaties huidige deelwagensystemen 
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Tabel 8 –  Locaties huidige deelwagensystemen 

 

Er is ook een lopend project van SOLVA19 rond deelwagens in de gemeenten Aalst, Denderleeuw, 
Erpe-Mere en Lede. Binnen dit project werden in samenspraak met de gemeente telkens twee 
locaties geselecteerd. Deze worden weergegeven in onderstaande figuur en tabel. 

 

Figuur 51 – Geselecteerde locaties voor deelwagens SOLVA 

                                              

 

19 SOLVA, Streekoverleg Vlaamse Ardennen, is een intercommunale waarin alle gemeenten van de 
vervoerregio Vlaamse Ardennen verenigd zijn, plus de gemeenten Lede, Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, 
Denderleeuw en Ninove. 
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Tabel 9 – Geselecteerde locaties voor deelwagens SOLVA 

 

3.8.2 Voorstel deelwagensystemen 

Autodeelsystemen zouden in principe in elke gemeente geïntroduceerd kunnen worden. Via de 
vervoerregio zou de opstartkost gedragen kunnen worden. Deelwagens kunnen mee de transitie 
naar duurzame mobiliteit faciliteren en vervoersarmoede beperken. In het kader van het 
versterken van het OV-netwerk bieden ze vooral potentieel aan stations. Een deelwagen heeft 
ook voldoende potentiële gebruikers nodig. Daarom werden locaties geselecteerd in de grootste 
kernen in de regio, waar voldoende inwoners zijn die gebruik kunnen maken van de deelwagens. 

Zeventien initiële locaties werden geïdentificeerd (zoals te zien is op onderstaande kaart), 
waarvan er al drie bestaan op dit moment. Daarnaast is er één locatie gepland door Solva. De 
bestaande locaties liggen aan de stations van Aalst, Dendermonde en Erembodegem, en de 
geplande locatie aan Moorsel Dorp. 
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Figuur 52 – Voorgestelde regionale locaties voor deelwagensystemen (bestaande locaties omcirkeld) 

Een indicatie van prioriteiten werd ook meegegeven – op basis van locatie in het netwerk en 
potentieel – zodat de vervoerregioraad eventueel kan beslissen om voorrang te verlenen aan 
een gedeelte van de locaties. 
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Tabel 10 –  Locaties mobipunten met deelwagensystemen en aanbod OV 

 

Specifiek voor elektrische deelwagens is een aansluiting op het elektriciteitsnet een voorwaarde 
die een rol speelt bij de exacte locatiekeuze. Indien de installatie op de voorgestelde locaties niet 
mogelijk zou zijn, zijn er verschillende opties. Ofwel kiest men voor een plaatsing op een locatie 
dichtbij (op wandelafstand) waar wel eenvoudig een aansluiting gerealiseerd kan worden ofwel 
kiest men voor de installatie van conventionele deelwagens. 

Er kunnen ongeveer 30 elektrische wagens geïnstalleerd worden. Het precieze tarief zal een 
instapkost en een kilometerkost omvatten. De open gebruiker (met rijbewijs) is de doelgroep van 
deze deelwagens, voornamelijk ter vervanging van een tweede wagen. Met het oog op 
kostenefficiëntie, wordt voorgesteld in eerste instantie back-to-one systemen te voorzien.  

3.8.3 Kostprijs deelwagensystemen 

De geschatte kostprijs voor 12 stations bedraagt € 115.200 per jaar voor 2 elektrische deelwagens 
of € 57.600 per jaar voor 1 elektrische deelwagen (of 50% financiering van 2 wagens). De 
inkomsten van het gebruik zijn hier nog niet in afgetrokken. Bij niet-elektrische wagens ligt de 
kost lager. 

Het budget voor deelwagensystemen werd bepaald na gesprekken met aanbieders van 
deelwagens. Volgende assumpties werden gemaakt voor het berekenen van de kostprijs: 
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Tabel 11 – Assumpties berekening kostprijs deelwagensystemen 

 

Om de zichtbaarheid en beschikbaarheidsgevoel voor de gebruiker te verhogen, wordt 
voorgesteld om per locatie twee wagens te voorzien. Ook aanbieders wijzen erop dat dit de 
groei van het systeem bevordert. 

Er dient opgemerkt te worden dat de gemeente de parkeerplaats en eventuele laadpaal dient te 
voorzien. Het voorzien van een laadpaal kan eventueel ook in de aanbesteding opgenomen 
worden. Mogelijks ligt de kostprijs dan hoger. Alternatief kan gekozen worden voor 
conventionele wagens. 
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3.9 BUDGETTAIR OVERZICHT EN VERSCHILLENDE SCENARIO’S 
VERVOER OP MAAT 

De voorgestelde oplossingen voor Vervoer op Maat werden gebundeld in drie overzichtelijke 
blokken: het flexvervoer (flexbus of flextaxi, inclusief het huidig budget voor 
doelgroepenvervoer) de “semiflex” (inclusief de Zuidtangent te Aalst en de semiflex naar Sint-
Blasius Dendermonde en naar Moerzeke) en de deelmobiliteit. Het Vervoer op Maat valt buiten 
het oorspronkelijke budget. Op 12/06/2020 besliste de Vlaamse Regering echter om reeds vanaf 
het eerste jaar extra bijkomende budgetten vrij te maken voor VoM. 20 

Op de vervoerregioraad van 18/06/2020 werden vier opties voorgelegd. Onderling verschillen ze 
door de keuze voor (de iets duurdere) flexbus versus flextaxi en het aantal deelwagens bij de 
opstart. De raad besliste om ruim voldoende budget te voorzien om flexvervoer mogelijk te 
maken. Men hanteert de kostprijs van de flexbus, maar wenst telkens te kijken wat het meest 
efficiënt werkt. De voorkeur gaat hierbij uit naar flextaxi’s. Op die manier kan het concept naar 
keuze uitgevoerd worden. De raad gaat ook bij operationalisering per locatie kijken hoeveel 
deelwagens nodig zijn. 

Figuur 53 – Opties voor besteding van het budget vervoer op maat 

 

                                              

 

20 Zie https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-
view/5EE36D53AD26920008000017 .  

Voor Aalst komen volgende budgetten bijkomend vrij :  
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4 FINAAL OV-PLAN VOOR DE KORTE TERMIJN 

 

4.1 KERNNET-AANVULLEND NET 

Wordt aangeleverd door De Lijn in een aparte nota en wordt later geïntegreerd. 

4.2 VERVOER OP MAAT 

Dit voorkeurscenario geeft de neerslag weer van de consensus die in de ambtelijke werkgroep 
van 18/12/2020 gevonden werd. 

Flexvervoer en doelgroepenvervoer 

De vervoerregio besliste om het type van flexvervoer open te laten. Dat betekent dat de 
mobiliteitscentrale bij aanbesteding kiest voor de meest haalbare optie. Omdat de flexbus de 
duurste optie is wordt er gekozen om voor het flexvervoer het budget voor de flexbus te 
voorzien. Het budget voor het doelgroepenvervoer zit mee vervat in het onderdeel ‘flex’. 
Dit komt op een totaal bedrag van 970.000 €. 

Semi-flexvervoer 

De vervoerregioraad besliste om de drie semi-flexconcepten te operationaliseren, gezien dat de 
gemeentes in kwestie tevreden zijn met de oplossingen. Het gaat om de concepten Sint Blasius 
in Dendermonde, Moerzeke in Hamme en de Zuidtangentlijn Aalst. 
Dit komt op een totaal bedrag van 660.000 €. 

Deelmobiliteit 

Alle deelfietslocaties en autodeellocaties werden goedgekeurd. Er werd gekozen om de 
deelwagens optimaal in te vullen. Dat wil zeggen: op landelijke locaties zal de deelwagen 
vermoedelijk best met twee wagens opgestart worden (een extra beschikbaarheidsgarantie voor 
de gebruiker) terwijl die in stedelijke gebieden, waar meerdere locaties met deelwagens bestaan, 
één wagen per locatie kan volstaan (omdat de beschikbaarheidsgarantie van een andere wagen 
zich op fiets- of wandelafstand bevindt.) Bij operationalisering wordt dit verfijnd. De 
deelfietslocaties werden alvast uitgebreid met één extra locatie (Ninove Centrumlaan). De uitrol 
van de deelwagens wordt gefaseerd uitgevoerd volgens de prioritering van de locaties. Op die 
manier kan ingespeeld op eventuele fluctuaties in het beschikbare budget (bv. het 
doelgroepenvervoer stijgt sterk in vraag en zorgt voor een grotere kost. Prioriteit 3 van 
deelwagens wordt één jaar uitgesteld.) 

Dit komt op een totaal bedrag van 211.200 €. 

De vervoerregio kan bestaande contracten van deellocaties niet zomaar overnemen (wegens 
contractbreuk). De vervoerregio stelt het volgende voor:  
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 Men gaat alvast verder met de nieuw voorgestelde locaties om te zorgen voor een goede 
spreiding. 

 Men wenst de reeds bestaande locaties te laten overnemen door de regio, en dit zo snel 
als mogelijk volgens de contracten. 

 Indien dit niet mogelijk is, wordt er gekeken naar een andere, bijkomende locatie voor 
de gemeente die zelf al een deellocatie had geïmplementeerd. 

 

Dit resulteert in onderstaand overzicht van de deellocaties: 

Locatie deelwagen Gemeente Aanbod OV 
Bestaand 
aanbod Prioriteit 

Hamme Tweebruggenplein Hamme Bus  1 
Grembergen Dorp Dendermonde Bus  3 
Dendermonde Station Dendermonde Trein en bus Cambio / 
Lebbeke Station (of Dorp) Lebbeke Trein (of bus)  2 
Berlare Kerk Berlare Bus  3 
Wichelen Sociaal Huis Wichelen /  2 
Schellebelle Dorp Wichelen /  3 
Lede Station Lede Trein en bus (Cambio) / 
Gijzegem Klooster Aalst Bus  3 
Moorsel Dorp Aalst Bus Solva / 
Station Aalst Aalst Trein en bus Cambio / 
Station Erembodegem Aalst Trein en bus Cambio / 
Station Denderleeuw Denderleeuw Trein en bus  1 
Station Haaltert Haaltert Trein en bus  1 
Station Ede Haaltert Trein en bus  2 
Mere Vijfhoek Erpe-Mere Bus  2 
Station Ninove Ninove Trein en bus  1 
Tabel 12 – Locaties deelwagens 

Locatie deelfiets Gemeente Aanbod OV 
Bestaand 
aanbod Prioriteit 

Hamme Tweebruggenplein Hamme Bus  1 
Grembergen Dorp Dendermonde Bus  3 
Dendermonde Station Dendermonde Trein en bus Blue-bike / 
Lebbeke Station Lebbeke Trein  3 
Schoonaarde Station Dendermonde Trein  2 
Schellebelle Station Wichelen Trein  3 
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Lede Station Lede Trein en bus 2 
Station Aalst Aalst Trein en bus Blue-bike / 
Station Erembodegem Aalst Trein en bus 2 
Station Denderleeuw Denderleeuw Trein en bus 1 
Station Haaltert Haaltert Trein en bus 2 
Mere Vijfhoek Erpe-Mere Bus  3 
Station Burst Erpe-Mere Trein  1 
Station Ninove Ninove Trein en bus Blue-bike / 
Centrumlaan Ninove Bus  3 
Tabel 12 – Locaties deelfietsen 

 

Dit resulteert in de volgende besteding van het budget vervoer op maat: 

 

Figuur 54 – Finale besteding van het budget vervoer op maat 

 

Men besteed aldus volgens de ramingen 1.841.200 €, op een voorzien budget van 1.710.332 €. Zoals 
vermeld, wordt er extra budget voorzien vanuit Vlaanderen, en worden deelwagens volgens 
prioriteit uitgerold, en volgens de nood (1 of 2 deelwagens). 

Daarbij is er ook nog geen duidelijkheid of de inkomsten terugvloeien naar de vervoerregio. 
Indien deze wel zouden terugvloeien, kan er duidelijk binnen budget gewerkt worden. 
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Figuur 55 – Vervoer op maat: synthesekaart concepten 
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5 VERDERE STAPPEN 

5.1 LIJNVOERING 

De gedetailleerde lijnvoering voor het KN/AN/FN wordt door De Lijn uitgewerkt in het kader 
van de finale doorrekening van het finale scenario en de uitrol hiervan voor de exploitatie eind 
2021.Daarnaast wordt er een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt dat een doorzicht geeft voor 
de ontwikkeling van de mobiliteit voor alle modi, niet alleen het openbaar vervoer, voor de regio 
tot 2030 à 2040. 

5.2 FLANKERENDE MAATREGELEN 

Er zijn voor een goed werkend en aantrekkelijk openbaar vervoer drie essentiële elementen: 
doorstroming, doorstroming en … doorstroming. Daarnaast is openbaar vervoer geen op zich 
staand gegeven: de interactie met andere modi (bijvoorbeeld fiets) en andere beleidsdomeinen 
(bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, fiscaliteit, zorg, armoede en sociale zekerheid) spelen allemaal 
een rol. Ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer dient verder verbeterd te worden. 
De Lijn zorgde de laatste jaren voor een inhaalbeweging van haar voertuigen. De haltes kunnen 
nu gericht volgen, en ook voor de trein is nog een belangrijke inhaalbeweging te maken.   

5.2.1 Doorstroming 

Het grote voordeel van het hertekenen van het netwerk in een kern- en aanvullend net is dat 
het nu duidelijker uitgesproken wordt welke de belangrijkste lijnen zijn, met de hoogste 
reizigersaantallen en de hoogste frequenties. Bovendien worden op heel wat plaatsen de 
middelen die in basismobiliteit erg verspreid lagen, gebundeld. Dit laat toe om ook wat 
doorstromingsmaatregelen betreft duidelijkere prioriteiten te kiezen. De Lijn heeft een traject 
voor verbetering van de Doorstroming opgestart waarvoor in de vervoerregio Aalst een 
proeftraject loopt.  

5.2.2 Betere verknoping en hoger aanbod 

Een belangrijk probleem voor het openbaar vervoer is een te laag aanbod. De frequenties blijven 
vaak laag waardoor de reiziger geconfronteerd wordt met soms hoge overstaptijden. Uiteraard 
is het opdrijven van de frequenties onmogelijk binnen een budget neutrale context. De 
doorstromingswinsten kunnen hier echter al een deel van de oplossing gaan vormen. Maar ook 
de overstappen kunnen misschien duidelijker beredeneerd worden. Een visie voor verknoping 
op (inter)regionele schaal en de lange termijn dringt zich op.  

5.2.3 Fietsen 

Fietsen zijn een belangrijk alternatief voor duurzame mobiliteit. Ze combineren een hoge 
flexibiliteit met de beste milieukenmerken. Elektrische fietsen verhogen bovendien sterk de 
actieradius. Een visie op het fietsbeleid wordt uitgewerkt in het regionaal mobiliteitsplan voor 
de langere termijn. Het is niet ondenkbaar dat een aantal onderdelen uit deze nota daarbij 
aangevuld zullen worden (bijvoorbeeld mobipunten aan belangrijke fietsassen.)  
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5.2.4 Autocirculatie en Parkeerbeleid 

De auto heeft een groot aandeel in de modal split en een grote flexibiliteit. Spijtig genoeg 
combineert hij dit met een groot ruimtegebruik en slechte milieuprestaties (CO2-uitstoot, fijn stof, 
ongevallen, …) 

Ook voor de wagen wordt in het regionaal mobiliteitsplan een visie voor de langere termijn 
uitgewerkt. Ook hier zal er een zekere interactie zijn met het OV. Bijvoorbeeld wat doorstroming 
betreft, of bijvoorbeeld met betrekking tot parkeerbeleid en kansen voor Park + Rides.  

5.2.5 Ruimtelijke ordening 

Zoals in het beginhoofdstuk aangehaald hangt het potentieel voor OV sterk samen met de 
bebouwingsdichtheid. Op lange termijn zou het interessant zijn om te werken met verdichting 
op kansrijke locaties (knopen van OV en bestaande grote kernen en steden) om zo de duurzamere 
modi (niet alleen OV, maar ook fietsen en wandelen) meer kansen te geven. 

 


