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1.  Achtergrond 
 Basisbereikbaarheid, een nieuw Vlaams Mobiliteitsbeleid 

Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 vermeldt inzake openbaar vervoer onder meer het volgende: 

We willen een goed openbaar-vervoeraanbod waarborgen dat meer vraaggestuurd is. Voor de reiziger betekent dat 

maximaal inzetten op comfortabele voertuigen, optimale frequenties, concurrentiële snelheid en eenvoudig geïntegreerde 

dienstverlening en tarieven. Het concept van basismobiliteit wordt geëvalueerd en evolueert op basis hiervan naar 

basisbereikbaarheid. 

 

Dit wordt doorvertaald in de Beleidsnota 2014-2019 Mobiliteit & Openbare Werken. Bespreking van de thematiek in de 

Commissie Mobiliteit leidde uiteindelijk tot resolutie 414 van het Vlaams Parlement betreffende het invoeren van het 

principe van basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer. Hierin wordt gevraagd het huidige aanbod van 

openbaar vervoer te hervormen in de context van basisbereikbaarheid (= het kunnen bereiken van belangrijke 

maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen), en daarbij 

onder andere: 

 

1° nog meer in te zetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening, stoelend op stiptheid, comfort en snelheid, die mede kan 

worden bereikt via flankerende maatregelen op alle beleidsniveaus met het oog op het verbeteren van de doorstroming en 

de realisatie van vervoersknooppunten; 

 

2° in te zetten op het inschakelen van het juiste voertuig met de juiste capaciteit op de juiste plaats, afhankelijk van de 

vraag en op basis van een minimale kostendekkingsgraad, zodat zowel stedelijke als minder bevolkte gebieden op een 

manier worden ontsloten waarbij het aanbod beter is afgestemd op de vraag; 

 

3° een samenhangend, hiërarchisch gestructureerd vervoersmodel uit te tekenen, waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen een kernnet, een aanvullend net, een verfijnd net en een net op maat, en waarbij de dienstverlening van de NMBS, 

de VVM-De Lijn, de MIVB, de TEC en alternatieve vervoersconcepten complementair zijn aan elkaar; 

 

Naar aanleiding hiervan werd een conceptnota basisbereikbaarheid opgesteld die op 18/12/2015 door de Vlaamse 

Regering werd goedgekeurd. Deze nota diept de punten van de resolutie verder uit. In verband met de opbouw van het 

netwerk wordt er op een duidelijk hiërarchisch model ingegaan: treinnet, kernnet, aanvullend net, vervoer op maat.   

 

Met betrekking tot het kernnet wordt er gesteld: 

Complementair aan het treinvervoer zal met het kernnet een antwoord geboden worden op de hoge vervoersvraag op grote 

assen. Het kernnet verbindt kernen met elkaar, bedient de belangrijke centraal gelegen attractiepolen en voorziet een 

performant aanbod voor de voorstedelijke en de interstedelijke structurele verplaatsingsnoden. Het kernnet is een 

geïntegreerd dienstregelingenpakket van onderscheiden lijnen en lijnenbundels.  

Het kwaliteitsniveau en de service levels omtrent de uit te voeren exploitatie worden door centrale regie bepaald.  

 

Over het aanvullend net stelt de nota dan weer het volgende: 

Dit net bestaat enerzijds uit lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie vanuit en in de kleinere steden en gemeenten naar 

de lijnen van het kernnet van het stads- en streekvervoer en de diensten van de spoorwegoperator werkzaam in 

Vlaanderen. Anderzijds bestaat het ook uit meer ontsluitende lijnen die het kernnet complementeren. 

Ook wat nu gekend staat onder “functionele ritten” hoort tot dit aanvullend net. Het betreft woon-werk en woon-

schoolvervoer m.a.w. meestal louter spitsuurritten naar de scholen en tewerkstellingsconcentraties in Vlaanderen, die zich 

buiten de invloedssfeer van de stedelijke zones bevinden. De huidige onafhankelijke werking van verschillende 

shuttlediensten wordt m.a.w. geïntegreerd binnen dit structurele net.  

Potentieelonderzoek en vraaggestuurde elementen per verbinding dienen aan de basis te liggen van het aangeboden 

vervoerstype. De expertise van de vervoerregio en de gehaalde kostendekkingsgraad per individuele lijn zullen hierbij 

cruciaal zijn.  
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Het vraagafhankelijk vervoer van de belbussen maakt dus geen deel uit van het aanvullend net. Dit verschuift naar het 

vervoer op maat. 

 

In de conceptnota van 27/10/2017 wordt een verdere stand van zaken gegeven. Op 20/07/2018 volgde het ontwerp van 

decreet betreffende de basisbereikbaarheid. Inzake de conceptuele uitwerking van het kernnet en aanvullend net is vooral 

art. 32 relevant. Bij de conceptuele afbakening van de begrippen kernnet en aanvullend net onder 3.1 in dit dossier wordt 

hier naar teruggegrepen. Hier gaan we er dus niet verder op in. 

 

Deze nota handelt over de uitwerking van het kernnet en het aanvullend net in de vervoerregio Aalst. Conform de 

regelgeving heeft de vervoerregioraad een adviesfunctie met betrekking tot het kernnet en bepaalt ze de uitrol van het 

aanvullend net. De uitwerking die hier wordt voorgesteld is dan ook slechts een eerste aanzet van de kant van De Lijn, die 

in dialoog met de vervoerregioraad verder vorm zal krijgen. 

 

Het feit dat het aanvullend net volgens de regelgeving ook op potentieel gestoeld moet zijn maakt dat dit niet 

gebiedsdekkend zal zijn. Er zullen dus witte vlekken opduiken eens de lagen van het kernnet en aanvullend net bovenop 

het treinnet zijn gelegd. Waar nodig dient een aanbod uitgewerkt te worden met (middelen uit) het vervoer op maat. Hier 

komen we ook nog op terug in dit dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basisbereikbaarheid is… Het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke 

functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van 

vervoers- en financiële middelen 

Basisbereikbaarheid wil… Combimobiliteit en synchromodaliteit faciliteren en 

uitwerken van een geïntegreerd mobiliteitsnetwerk 

Basisbereikbaarheid gaat… Alle initiatieven voor collectief aangeboden vervoer of 

vervoer op maat capteren, integreren en de exploitatievoorwaarden 

vereenvoudigen 

Basisbereikbaarheid verwacht… Een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren van 

de verschillende actoren 
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2.  Huidig openbaar vervoeraanbod 
 Wat zijn de vandaag de mogelijkheden te reizen met het openbaar vervoer, binnen de 
 vervoerregio Aalst? 

Binnen basisbereikbaarheid wordt er met vervoerregio’s gewerkt. Dit impliceert dat het aanbod van De Lijn ook wordt 

toegewezen aan een bepaalde vervoerregio. Deze toewijzing is voor de vaste lijnen1 gebeurd op basis van het aandeel km 

van een lijn(enbundel) in één of meerdere regio’s. Ze wordt toegewezen aan de regio waar het aandeel in km het grootst 

is. De belbussen worden toegewezen op basis van het grootste aandeel in oppervlakte. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van al het openbaar vervoeraanbod in de regio, ook datgene dat aan een andere 

vervoerregio is toegewezen2. We vermelden bij onze vaste lijnen de betrokken vervoerregio en het aandeel van de lijn in % 

km. Voor dienstregelingen en overzichtsplannen verwijzen we u naar de websites van de betrokken maatschappijen. Een 

kaart met een schematisch overzicht van de huidige bediening vindt u als bijlage. 

 

2.1. Het treinaanbod 

1. Infrabel is de spoorinfrastructuurbeheerder van België. Infrabel is daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud, 

modernisering, uitbreiding en beheer van het Belgische spoorwegnet. 
 

De NMBS exploiteert, in opdracht van de federale overheid het Belgisch spoornetwerk. Ze zijn de enige aanbieder van het 

binnenlands personenvervoer per trein in ons land. 

 

Netkaart van het betrokken gebied: 

 
 Bron: www.belgianrail.be 

 

 

 
______ 
1 Lijnen die altijd voor elke rit uitrijden volgens voorziene traject en dienstregeling, daar waar de belbussen enkel uitrijden in functie van reservatie. 

2 Niet van toepassing op het aanbod van de NMBS 

http://www.belgianrail.be/
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De belangrijkste spoorlijnen die de VVR Aalst doorkruisen, zijn: 

 

 50 Brussel – Gent 

 50A Brussel – Oostende/Blankenberge/Knokke/Zeebrugge 

 53 Mechelen - Gent 

 57-60 Brussel - Lokeren 

 82 Aalst – Burst 

 89 Denderleeuw – Kortrijk 

 90 Geraardsbergen – Aalst 

 

Voor gedetailleerde info in verband met  het aanbod en de dienstregelingen van de NMBS verwijzen we naar de website 

http://www.belgianrail.be/. 

 

Richting en type treinen, per station en per lijn: 

Station Richting treinen 
Aalst Lijn 82 

• Aalst – Burst (P) 
Lijn 50: 

• De Panne – Gent – Aalst – Brussel – Luchthaven – Leuven - Landen 
(IC29) 

• Tongeren - Hasselt – Aarschot - Brussel – Aalst – Gent (IC20) 

• Bockstael – Aalst (S4) 

• Brussel – Denderleeuw – Oudenaarde (S3) 

• Aalst – Brussel – Dendermonde (S10) 

• Schaarbeek - Brussel – Denderleeuw – Aalst (S6) 

• Brussel – Gent (P) 

Appelterre Lijn 90: 

• Denderleeuw – Geraardsbergen – Brussel (S6) 

• Gent Sint-Pieters – Denderleeuw – Geraardsbergen (P) 

Baasrode-Zuid Lijn 53 

• Zeebrugge – Gent Sint-Pieters – Mechelen (L) 

Aalst Kerrebroek Lijn 82 

• Aalst – Burst (P) 

Bambrugge Lijn 82 

• Aalst – Burst (P) 

Burst Lijn 89 

• Brussel – Denderleeuw – Oudenaarde (S3) 

• Brussel - Denderleeuw – Zottegem – Kortrijk (P) 

Denderleeuw Lijn 89 

• Tongeren - Hasselt – Aarschot - Brussel – Aalst – Gent (IC20) 

• Brussel – Denderleeuw – Oudenaarde (S3) 

• Brussel - Denderleeuw – Zottegem – Kortrijk (P) 
Lijn 50 

• Tongeren - Hasselt – Aarschot - Brussel – Aalst – Gent (IC20) 

• Brussel Nat. Luchthaven – Brussel – Zottegem – Kortrijk – Brugge - 
Oostende (IC23) 

• De Panne – Gent – Aalst – Brussel – Luchthaven – Leuven - Landen 
(IC29) 

• Bockstael – Aalst (S4) 

• Brussel – Denderleeuw – Oudenaarde (S3) 

• Aalst – Brussel – Dendermonde (S10) 

• Schaarbeek - Brussel – Denderleeuw – Aalst (S6) 

• Verschillende P-verbindingen 
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Station Richting treinen 

Denderleeuw Lijn 90: 

• Denderleeuw – Geraardsbergen – Brussel (S6) 

• Gent Sint-Pieters – Denderleeuw – Geraardsbergen (P) 
Denderleeuw – Geraardsbergen (P) 

Dendermonde Lijn 57-60:  

• Kortrijk – Tournai – Ath – Adingen – Brussel – Dendermonde – 
Lokeren - Sint-Niklaas (IC26) 

• Dendermonde – Sint-Niklaas (L) 

• Brussel – Dendermonde (S3) 

• Aalst – Brussel – Dendermonde (S10) 
Lijn 53 

• Gent – Dendermonde  – Mechelen – Leuven (IC21) 

• Zeebrugge – Gent Sint-Pieters – Mechelen (L) 

Ede Lijn 89 

• Brussel – Denderleeuw – Oudenaarde (S3) 

• Brussel - Denderleeuw – Zottegem – Kortrijk (P) 

Eichem Lijn 90: 

• Denderleeuw – Geraardsbergen – Brussel (S6) 

• Gent Sint-Pieters – Denderleeuw – Geraardsbergen (P) 

Erembodegem Lijn 50: 

• De Panne – Gent – Aalst – Brussel – Luchthaven – Leuven - Landen 
(IC29) 

• Bockstael – Aalst (S4) 

• Aalst – Brussel – Dendermonde (S10) 

• Brussel – Gent (P) 

Erpe-Mere Lijn 82 

• Aalst – Burst (P) 

Haaltert Lijn 89 

• Brussel – Denderleeuw – Oudenaarde (S3) 

• Brussel - Denderleeuw – Zottegem – Kortrijk (P) 

Heizijde Lijn 60:  

• Brussel – Dendermonde (S3) 

• Aalst – Brussel – Dendermonde (S10) 

Iddergem Lijn 90: 

• Denderleeuw – Geraardsbergen – Brussel (S6) 

• Gent Sint-Pieters – Denderleeuw – Geraardsbergen (P) 

Lebbeke Lijn 60:  

• Brussel – Dendermonde (S3) 

• Aalst – Brussel – Dendermonde (S10) 

Lede Lijn 50: 

• De Panne – Gent – Aalst – Brussel – Luchthaven – Leuven - Landen 
(IC29) 

• Tongeren - Hasselt – Aarschot - Brussel – Aalst – Gent (IC20) 

• Brussel – Gent (P) 

Ninove Lijn 90: 

• Denderleeuw – Geraardsbergen – Brussel (S6) 

• Gent Sint-Pieters – Denderleeuw – Geraardsbergen (P) 

• Denderleeuw – Geraardsbergen (P) 

Okegem Lijn 90: 

• Denderleeuw – Geraardsbergen – Brussel (S6) 

• Gent Sint-Pieters – Denderleeuw – Geraardsbergen (P) 

Oudegem Lijn 53 

• Zeebrugge – Gent Sint-Pieters – Mechelen (L) 
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Station Richting treinen 

Schellebelle Lijn 53 

• Zeebrugge – Gent Sint-Pieters – Mechelen (L) 
Lijn 50: 

• De Panne – Gent – Aalst – Brussel – Luchthaven – Leuven - Landen 
(IC29) 

• Brussel – Gent (P) 

Schoonaarde Lijn 53 

• Zeebrugge – Gent Sint-Pieters – Mechelen (L) 

Serskamp Lijn 50: 

• De Panne – Gent – Aalst – Brussel – Luchthaven – Leuven - Landen 
(IC29) 

• Brussel – Gent (P) 

Vijfhuizen Lijn 82 

• Aalst – Burst (P) 

Welle Lijn 89 

• Brussel – Denderleeuw – Oudenaarde (S3) 

Wichelen Lijn 53 

• Zeebrugge – Gent Sint-Pieters – Mechelen (L) 

Sint-Gillis Lijn 60:  

• Brussel – Dendermonde (S3) 

• Aalst – Brussel – Dendermonde (S10) 
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2.2. Bus- en tramlijnen 

 

2.1.1.  Reguliere lijnen 

 
Bus en tramlijnen worden in Vlaanderen geëxploiteerd door De Lijn. Binnen deze vorm van openbaar vervoer is een 

onderscheid te maken tussen wat we reguliere lijnen noemen en functionele lijnen. 

Een reguliere lijn is gekenmerkt door een cadansbediening. Deze heeft op vandaag een frequentie van minstens 120’. In de 

toekomst, binnen basisbereikbaarheid blijven we spreken van reguliere lijnen, maar de minimumfrequentie wordt 60’. 

Een functionele lijn, die ook binnen basisbereikbaarheid blijft bestaan, is gekenmerkt door de onregelmatigheid van het 

aanbod. Meestal rijden de ritten enkel in de spits. In alle geval rijden deze lijnen altijd in functie van een verplaatsmotief bv 

woon-school of een attractiepool. 

 

Zoals reeds eerder omschreven, zijn niet alle lijnen die in de vervoerregio rijden, toegewezen aan deze vervoerregio. De 

toewijzing gebeurde op basis van het aantal trajectkilometers van de hoofdlijn, zoals opgenomen in het basisscenario 

Basisbereikbaarheid (zie verder). De lijnen worden weergegeven in bundels. Lijnen die dezelfde verbindingen maken, via 

een verschillende reisweg, krijgen vandaag elk een nummer. Het zijn deze lijnen die we bundelen. 

 

Hieronder een overzicht van de lijnen die op vandaag regulier rijden binnen de vervoerregio Aalst. 
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Overzicht van de reguliere lijnen die zijn toegewezen aan de vervoerregio Aalst: 

 

N° Benaming Lijnenbundel Stad / streek 

1 (Erpestraat) – ASZ – Station – Oude Abdijstraat  Stad 

2 Erembodegem – Aalst Station – Herdersem  Stad 

3 Aalst Oude Abdijstraat – Station – Nieuwerkerken  Stad 

4 ASZ – Station – O.L.V.-ziekenhuis – Hof Zomergem  Stad 

31 Aalst – Denderleeuw – Ninove  Streek 

32 Aalst – Denderleeuw – Aspelare – Ninove   Streek 

33 Aalst – Denderleeuw Hemelrijk – Aspelare – Ninove  Streek 

41 Aalst – Opwijk – Londerzeel  41/42/43/44 Streek 

54 Aalst – Overmere – Lokeren  Streek 

57 Aalst – Hofstade – Gijzegem – Dendermonde  Streek 

58 Aalst – Hofstade – Lede – Serskamp – Wetteren   Streek 

59 Aalst – Hofstade – Lede – Oordegem – Wetteren  Streek 

81 Aalst – Mere – Aaigem – (Woubrechtegem) – Heldergem   Streek 

87 Aalst – Haaltert – Aspelare – Geraardsbergen  Streek 

91 Sint-Niklaas - Hamme - Dendermonde - Lebbeke - Aalst 91/92 Streek 

91 Aalst – Erpe Vijfhuizen – Burst – Zottegem  91/92/93 Streek 

92 Sint-Niklaas - Hamme - Moerzeke - Dendermonde - Lebbeke - Aalst 91/92 Streek 

92 Aalst – Erpe Vijfhuizen – Sint-Lievens-Houtem - Herzele – Zottegem 91/92/93 Streek 

 

Overzicht van het de reguliere lijnen die in de vervoerregio Aalst rijden maar aan een andere vervoerregio zijn 

toegewezen: 

 

N° Benaming Bundel VVR 
Stad / 
streek 

VVR 

23 Dendermonde – Opwijk Station – Asse   Streek Vlaamse Rand 

24 Dendermonde – Opwijk Nijverseel - Asse  Streek Vlaamse Rand 

27 Dendermonde – Wetteren – Heusden – Gent   Streek Gent 

28 Dendermonde – Wetteren – Melle – Gent   Streek Gent 

36 S-M-Leerne/ De Pinte - Latem - Gent - Zele 34/35/36/37 Streek Gent 

76 Overboelaere – Geraardsbergen – Zandbergen   Streek Vlaamse Ardennen 

96 Aalst – Erpe - Oordegem -  Melle - Gent 94/96 Streek Gent 

127 Brussel – Ninove  via de dorpen  Streek Vlaamse Rand 

128 Brussel – Ninove  via de N8  Streek Vlaamse Rand 

153 Anderlecht – Drogenbos – Ninove   Streek Vlaamse Rand 

162 Ninove – Leerbeek   Streek Vlaamse Rand 

213 Aalst –Teralfene - Ternat - Asse - Brussel  Streek Vlaamse Rand 

214 Aalst – Asse - Brussel   Streek Vlaamse Rand 

245 Dendermonde – Brussel  Streek Vlaamse Rand 

252 Dendermonde – Bornem – Puurs – Boom   Streek Mechelen 

99S Hamme – Temse – Rupelmonde – Antwerpen LO  Streek Waasland 
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2.1.2.  Functionele lijnen 

 

De functionele lijnen zijn gekenmerkt door de onregelmatigheid van het aanbod. Meestal rijden de ritten enkel in de spits. 

In alle geval rijden deze lijnen altijd in functie van een verplaatsmotief bv woon-school of een attractiepool. 

 

Hieronder een overzicht van de lijnen die op vandaag regulier en functioneel rijden binnen de vervoerregio Aalst. De 

functionele lijnen zijn op de stippenlijnen op de kaart. 
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Overzicht van de functionele lijnen die zijn toegewezen aan de vervoerregio Aalst: 

 

N° Benaming Bundel VVR Stad / streek 

26 Dendermonde – Wieze – Aalst  Streek 

29 Dendermonde – Schoonaarde – Berlare  Streek 

34 Aalst – Denderhoutem Dorp (- Ninove)  Streek 

42 Aalst – Meldert – Asse 41/42/43/44 Streek 

43 Aalst – Moorsel Steven Kapel – Droeshout – Opwijk 41/42/43/44 Streek 

44 Aalst – Meldert – Opwijk – Londerzeel 41/42/43/44 Streek 

53 Aalst – Gijzegem – Overmere – Lokeren  Streek 

82 Aalst – Haaltert – Kerksken – Heldergem – Aaigem  Streek 

83 Aalst – Kerksken  Streek 

84 Aalst – Mere – Burst – Heldergem – Kerksken  Streek 

93 Aalst – Erpe Vijfhuizen – Ressegem – Zottegem 91/92/93 Streek 

98 Aalst – Erpe Vijfhuizen – Lede – Uitbergen  Streek 

 

Overzicht van het de functionele lijnen die in de vervoerregio Aalst rijden maar aan een andere vervoerregio zijn 

toegewezen: 

 

N° Benaming Bundel VVR Stad / 
streek 

VVR 

21 Dendermonde – Malderen  Streek Vlaamse Rand 

36 Zottegem – Aspelare - Ninove  Streek Vlaamse Ardennen 

37 Wetteren – Kalken – Overmere - Lokeren 34/35/36/37 Streek Gent 

39 Brakel – Lierde – Ninove  Streek Vlaamse Ardennen 

68 Dendermonde - Zele - Lokeren  Streek Waasland 

77 Geraardsbergen – Waarbeke - Denderwindeke  Streek Vlaamse Ardennen 

94 Aalst – Erpe Vijfhuizen – Impe – Oordegem – Melle – Gent 94/96 Streek Gent 

99 Hamme – Temse – Rupelmonde – Antwerpen LO  Streek Waasland 

102 Ninove – Leerbeek  Streek Vlaamse Rand 

126 Brussel – Ninove  Streek Vlaamse Rand 

212 Aalst - Asse - Brussel  Streek Vlaamse Rand 

253 Dendermonde - Puurs - Boom  Streek Mechelen 

254 Dendermonde - Lippelo - Puurs - Boom  Streek Mechelen 

257 Dendermonde - Bornem - Boom  Streek Mechelen 
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2.3. Belbussen 
 

Op vandaag rijden in Vlaanderen, in regie van De Lijn, ook belbussen. Deze belbussen werden ook toegewezen aan een 

vervoerregio, afhankelijk van de oppervlakte van het belbusgebied. 

 

De belbussen hebben een regulier aanbod maar rijden enkel op vraag.  

 

Het budget, nodig om deze te organiseren en te exploiteren, werd integraal ter beschikking gesteld van de 

vervoerregioraad, voor de uitwerking van het vervoer op maat. 

 

Overzicht van de belbussen die toegewezen zijn aan de vervoerregio Aalst: 

 

N° Benaming 

290 Belbus Hamme 

320 Belbus Lebbeke – Buggenhout 

330 Belbus Ninove – Haaltert 

340 Belbus Faluintjes – Opwijk 

355 Belbus Zele – Berlare   

385 Belbus Lede – Erpe-Mere 

 

Overzicht van de belbussen die in de vervoerregio Aalst rijden maar die toegewezen zijn aan een andere vervoerregio: 

 

N° Benaming VVR 

130 Belbus Wetteren – Wichelen – Laarne  Gent 

390 Belbus Herzele – Sint-Lievens-Houtem  Vlaamse Ardennen 
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3.  Heroriëntering naar kernnet en aanvullend net - methodologie 
 Hoe heeft De Lijn dat nu aangepakt? 

 

3.1. Conceptuele afbakening 1 
 

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 potentiele 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 VVM De Lijn als interne operator in Vlaanderen aangeduid. Dit deel van 

het net zal aangevuld en dus versterkt worden door regionaal en lokaal flexibel vraaggestuurd aanbod aan vervoer op 

maat. 

 

De trein is de ruggengraat van het openbaar vervoer. Het treinnet staat in eerste instantie in voor de internationale, 

intergewestelijke en interregionale verbindingen. De uitbouw van een voorstedelijk aanbod in het treinnet wordt door 

middel van de uitbouw van een Gewestelijk Expresnet (GEN) rond grootstedelijke gebieden (Brussel, maar ook Antwerpen 

en Gent) uitgewerkt. Bij de studie en uitbouw van het treinnet is op centraal niveau samenwerking met andere actoren 

voorzien zodat combimobiliteit als uitgangspunt verzekerd is.  

 

Een goede afstemming tussen Vlaanderen en de NMBS is noodzakelijk rond verbindingen, de uitbouw van knooppunten en 

kwaliteitsvereisten. De realisatie van Vlaamse spoorprioriteiten zal leiden tot een aanpassing van het busnet, als deze 

verbindingen worden overgenomen door het treinnet. 

 

Met het kernnet wordt een antwoord geboden op de hoge vervoersvraag op grote assen. Het kernnet is een netwerk van 

vast, lijngebonden 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 gewestelijk 

schaalniveau de grote kernen met elkaar verbindt (interregionaal) en daarin complementair is aan het treinnet;  

- Op regionale schaal bedient het kernnet de belangrijke regionale kernen en attractiepolen;  

- Op stadsregionale schaal voorziet het kernnet een performant voorstedelijke netwerk en een structurerend, interstedelijk 
netwerk. 
Het kernnet streeft naar een aantal vooropgestelde minimumkwaliteitseisen:  

- Minimale frequentie en amplitude; 

- Voldoende capaciteit; 

- Omrijfactor, Vf- factor, doorstroming, commerciële snelheid; 

- andere randvoorwaarden, vb. minimale halteinfrastructuur aan knooppunten, toegankelijkheid, algemene kwaliteit. 
Het kernnet is gebaseerd op potentieel. Uitgangspunt is dat een voldoende kwaliteitsniveau aangeboden moet worden om 

de vervoersvraag effectief te vertalen naar bezetting. Als het potentieel hogere kwaliteitseisen 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 

parallelle opbouw over heel Vlaanderen mogelijk. 

 

 

___________ 
1 Gebaseerd op art. 32 van het Ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid  van 20/07/2018 en de bijhorende Memorie van 
toelichting. 
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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.  

Ook de “functionele ritten” behoren tot dit aanvullend net. Dit is een belangrijk onderscheiden deel dat inspeelt op 

specifieke, potentieelhoudende verplaatsingstromen op welbepaalde momenten met het oog op welbepaalde 

doelgroepen (in hoofdzaak scholieren en werknemers, dus voor woon-school- en woon-werkverkeer). Iedereen 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. Veelal betreft het een paar ritten 

verspreid over de dag.  

 

In lijn met het principe van de hiërarchisering van het vervoersnet werd bij het uittekenen van het kernnet en aanvullend 

net vertrokken vanuit het huidige NMBS aanbod. Volgende uitgangspunten werden hierbij gevolgd: 

Waar het aanbod van de NMBS voldoende hoog is om de vervoersvraag af te dekken op de treinrelatie, wordt geen parallel 
aanbod voorzien met kernnet of aanvullend net. Waar het aanbod van de NMBS onvoldoende is in functie van de 
vervoersvraag op de treinrelatie (voornamelijk in frequentie) werd een aanvullende lijn ingetekend.  
 

Het vervoer op maat is complementair aan de hogere hiërarchische netten. Op regionaal en lokaal niveau wordt er binnen 

de vervoerregio’s zo ruimte gelaten voor vervoeroplossingen die lokale noden efficiënt kunnen invullen.  Het vervoer op 

maat is volledig vraagvolgend. Het betreft als vertrekpunt het geoptimaliseerd aanbod van de belbusbediening aangevuld 

met aanbod inzake het doelgroepenvervoer. In een latere fase kunnen door de vervoerregio nog andere vervoersvormen 

worden toegevoegd.  

 

 

3.2. Selectie verbindingen 
 

Gezien de uitgangspunten van het kernnet diende een methodiek ontwikkeld te worden vertrekkende vanuit het effectieve 

potentieel. Er werd geopteerd om het intrinsiek potentieel (IP) op dagbasis van een verplaatsingsstroom als basis te 

nemen. Het intrinsiek potentieel geeft de gewogen vervoervraag (met inbegrip van woon-school) weer tussen twee kernen 

op basis van de trajectlengte (over een hele dag, voor alle modi). De matrix met vervoerstromen uit de provinciale 

verkeersmodellen werd hiervoor geaggregeerd tot op deelgemeenteniveau.   

 

 

   
Figuur 1: formule intrinsiek potentieel 

 

 

 

3.2.1.  Kernnet 
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Een streeklijn die voldoet aan een hoge vervoervraag zal in principe op zich een sterke lijn vormen; ze moet haar 

aantrekkingskracht niet enkel halen uit de mogelijkheid tot overstappen. 

 

Volgende grenzen werden bepaald qua intrinsiek potentieel: 

 

• A-lijn: IP > 15.000 

• B-lijn: 4500 < IP ≤15000 

• C-lijn: 2500 < IP ≤4500 
 

Lijnen op assen met een IP lager dan of gelijk aan 2.500 zouden we D-lijnen kunnen noemen. Deze horen niet tot het 

kernnet, maar tot het aanvullend net. Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat het aanvullend net enkel uit D-lijnen 

bestaat. Ook sterke lijnen kunnen hiertoe behoren (bv. omdat ze te ontsluitend zijn). 

 

Het resultaat van deze oefening werd getoetst aan expertise, bestaande plannen, gekende vragen, het belang van een 

verbinding voor de netwerkstructuur,…  Op basis van deze toetsing kon beslist worden om een bepaalde verbinding toch 

niet of net wel op te nemen. De resultaten vergen steeds interpretatie. Ze geven een richting aan, maar moeten aan de 

praktijk worden afgetoetst. Zo zijn er verbindingen die hoog scoren, maar waar een trein rijdt die heel wat potentieel 

genereert. Met de bril van basisbereikbaarheid, dat een gelaagd net voorschrijft, op, werd er bijzonder kritisch naar dit 

soort verbindingen gekeken. We stappen zoveel mogelijk af van parallelle verbindingen. 

 

Ook is het belangrijk naar de segmenten te gaan kijken. Het potentieel op een verbinding tussen kernen 1, 2, 3 en 4 kan 

gegenereerd worden door de stromen tussen kern 1 en kern 2. Misschien hoort de verbinding tussen 2 en 4 wel helemaal 

niet meer tot het kernnet. Soms is het dus nodig bepaalde kernen niet mee te nemen in de berekening omdat deze zo’n 

sterke vervoerspanning genereren dat ze een vertekend beeld opleveren. Concreet kijken we dus naar de verbindingen per 

segment en niet steeds over een hele as.  

 

Het intrinsiek potentieel per segment vullen we dan verder in door de lijnen daar te bundelen of te splitsen. Segmenteren 

is dus de oefening op basis waarvan beslist wordt om al dan niet te bundelen of te splitsen. 

Bundelen: Als tussen twee punten verschillende lijnen samenkomen, dan hangt het van de vervoerspanning af hoe men de 
betrokken lijnen categoriseert. De verplaatsingsstroom kan misschien wel het bedieningsniveau van een A-lijn vergen, 
maar daarom moet niet elke lijn die er passeert een A-lijn zijn. De combinatie van twee B-lijnen creëert automatisch 
hogere frequenties en kan ook volstaan om aan de vraag tussen die twee punten te voldoen.   
Splitsen: een lijn kan men ook in verschillende categorieën verdelen. Ook hier kijkt men naar de vervoerstromen per 
segment. Tussen punt 1 en 2 kan het een A-lijn zijn, tussen 2 en 3 een B-lijn etc.  Zo kan men ook verschillende 
verbindingen op één as capteren.   
 

 

 
Figuur 2: visuele voorstelling principes “bundelen” en “splitsen” 

 

Op stadsregionale schaal werd vervolgens omgekeerd geredeneerd: (voor)stadslijnen binnen het kernnet moeten minstens 

A- of B-lijnen zijn wat de kwaliteitseisen betreft. Indien ze het minimale bedieningsniveau niet kunnen verantwoorden, 
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omwille van te weinig potentieel, horen ze niet tot het kernnet. Lijnen van dergelijk niveau vinden we enkel terug in de 

centrumsteden. Ook hier kan gesplitst en gebundeld worden.  Op basis van het kader dat het Ontwerpdecreet betreffende 

de basisbereikbaarheid van 20/07/2018 biedt, werd dan verder bepaald dat het enkel de tramlijnen en de structurerende 

(voor)stadsbuslijnen in de centrumsteden zijn die deel uitmaken van het kernnet. 

 

3.2.2.  Aanvullend net 
 

De verbindingen van het aanvullend net hebben een IP ≤ 2500 en >1000.  Ook hier is interpretatie echter aan de orde. 

 

Het aanvullend net is ondergeschikt aan het kernnet. De verbindingen die deel uitmaken van dit net moeten, daar waar er 

voldoende potentieel is, de witte vlekken die het kernnet laat opvullen (=complementeren) of aanvoer voorzien naar het 

hoger gelegen net. Het potentieel moeten we hier ook in relatie tot het hoger gelegen net beschouwen en niet als op 

zichzelf staand. Ook in het aanvullend net keken we kritisch naar verbindingen parallel met de trein. 

 

Op stadsregionale schaal werd geredeneerd dat de stadslijnen die geen A-of B-niveau verantwoorden tot het aanvullend 

net behoren. Hiermee komen we terecht buiten de centrumsteden. Op basis van het kader dat het Ontwerpdecreet 

betreffende de basisbereikbaarheid van 20/07/2018 biedt, werd dan verder bepaald dat ook niet-structurerende 

(voor)stadsbuslijnen in de centrumsteden deel uitmaken van het aanvullend net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Kwaliteitseisen 
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3.3.1.  Frequentie & Amplitude 

 

Binnen het kernnet stellen we een minimaal gewenst bedieningsniveau voorop inzake amplitude en frequentie. Dit zijn 

streefwaarden en geen door de burger afdwingbare normen. De potentiëlen op de geselecteerde assen zijn van die aard 

dat zij een dergelijk kwaliteitsniveau verantwoorden. Door dit niveau uiteindelijk niet te behalen, verliest het kernnet een 

groot deel van haar aantrekkingskracht. Het kan alleen maar functioneren en mee een modal shift realiseren indien het 

aanbod navenant is. Het potentieel van een as hangt immers niet enkel samen met de reisweg, maar ook (en zelfs meer 

nog) met de frequentie. Er moet immers een minimaal kwaliteitsniveau zijn om het potentieel om te zetten in effectieve 

bezetting.  

 

Beoogd minimaal bedieningsniveau kernnet 

*  Frequenties:  worden uitgedrukt in ritten per uur per richting, dit zijn minimale frequenties welke verhoogd 

worden in functie van de vervoervraag. 

** Geldig voor schooldagen en schoolvakanties uitgezonderd de eerste week van de kerstvakantie. Bij de 

minima wordt geen onderscheid gemaakt tussen spits en dal, in functie van vervoervraag zullen de frequenties in 

de spits veelal hoger liggen. 

***  IP = intrinsiek potentieel, geeft de gewogen vervoervraag weer tussen twee kernen (met inbegrip woon-

school) op basis van de trajectlengte. 

°  Geldig voor zaterdagen en eerste week kerstvakantie, kan verhoogd worden in functie van de vraag. 

 

We benadrukken dat het hier om een minimaal niveau gaat: hier moet minstens aan voldaan worden, maar het potentieel 

kan een nog hoger niveau verantwoorden. Een goed voorbeeld hiervan is de spits. Hier zijn geen aparte richtwaarden voor 

opgegeven die voor elke lijn gelden omdat deze in de praktijk te sterk van regio tot regio verschilt om “hard” te definiëren. 

Het kernnet streeft steeds naar hogere frequenties tijdens de plaatselijke spits voor zover de vervoervraag deze verhoging 

kan verantwoorden.  

 

Aangezien we het potentieel volgen, is het logisch dat het zwaartepunt overdag ligt. Het spreekt ook voor zich dat het 

aanbod op A-lijnen van een hoger niveau moet zijn dan op B-lijnen en vervolgens op de C-lijnen. 

 

Een bediening op zondag over een hele dag bleek niet voor elke lijn nuttig te zijn, ook niet voor A-lijnen.  Daarom werd 

besloten om op zondag geen minimale bediening voorop te stellen. Bediening wordt voorzien waar en wanneer nodig.  

Voor A- en B-lijnen is het wel zo dat, als er op zondag gereden wordt, dit minimaal respectievelijk 2x/uur dan wel 1x/uur is.  

Voor C-lijnen kan er van die 1x/uur afgeweken worden. Gezien het aantal verplaatsingen op een zondag beduidend lager is 

dan op week- en zaterdagen, is een verdere uitbreiding van het aanbod op zondag wel minder prioritair. 

 Dagfrequentie* Ochtend/avondfreq
* 

Amplitude Ochtend/dag/avond 

 ma-
vr** 

Za° zo ma-
vr** 

Za° zo ma-
vr** 

Za° zo ochtend dag avon
d 

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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Bij de verdere ontwikkeling van de stadsregionale bediening die binnen het kernnet valt, wordt binnen de centrumsteden 

een hoogfrequent aanbod voorzien waarbij A-lijnen tijdens de dag aan een minimale frequentie rijden van 4 x/u en B-lijnen 

aan een minimale frequentie van 2 x/u. Tijdens de ochtend (<7u) en de avond (>19u) zullen A-lijnen minimaal 2 x/u blijven 

rijden, binnen de vooropgestelde amplitude. 

 

Opmerking: Op de hoofdcorridors in onze centrumsteden streeft De Lijn, voor zover te verantwoorden door het potentieel, 

steeds naar een hogere samengestelde frequentie: 

 

 

 

 

 

 

  

Binnen het aanvullend net stellen we dat er op de gecadanseerde 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. Op zon- en 

feestdagen is een frequentie van 1x/2u in bepaalde regio’s wel nog te verantwoorden (zo bediening op zich al voldoende 

meerwaarde heeft, net zoals bij het kernnet). Verder schuiven we geen minimale frequentie en amplitude naar voren.  

Deze dient lijn per lijn bekeken te worden in functie van de noden in het gebied.   

Net zoals bij het kernnet komt de dienstregeling in de eerste week van de kerstvakantie minimaal overeen met de 

dienstregeling op zaterdag, verder te verhogen in functie van de vraag. 

 

3.3.2.  Omrijfactor 
De omrijfactor op het kernnet bedraagt maximaal 1,3. Binnen een regio zijn kernnetlijnen immers structurerend zodat een 

verbindend netwerk gecreëerd wordt.  

In het aanvullend net kan de omrijfactor hoger zijn dan 1,3.  Aanvullende lijnen zijn immers veelal niet structurerend. Ze 

kunnen wel complementair rijden aan een structurerende treinverbinding met lage frequentie of aan een kernnetlijn.  

 

3.3.3.  Halte-afstand 
Voor intrastedelijke (kernnet of aanvullend net) lijnen bedraagt de afstand tussen halteplaatsen gemiddeld 400 à 500m. De 

andere haltes van het kernnet en het aanvullend net worden ingepland met een onderlinge afstand van 500 à 1000m. De 

effectieve afstand hangt voornamelijk af van de verkeersveiligheid, nabijheid kruispunten, nabijheid attractiepool, afstand 

t.o.v. woonzones en tewerkstellingsplaatsen. Bij de inplanting van de haltes moet steeds een onderscheid worden gemaakt 

in de aangeboden kwaliteit van het openbaar vervoer. Reizigers zijn bereid een grotere afstand te wandelen of fietsen naar 

een halte indien de kwaliteit van het aanbod groter is. De kwaliteit wordt bepaald door zowel het traject (rechtstreeks of 

via overstap; verbindend of ontsluitend), de snelheid en de frequentie.  

 

3.3.4.  Capaciteit 

De Lijn wil op het vlak van capaciteit een duidelijke keuze maken. Het oplossen van capaciteitsproblemen dient voorrang te 

krijgen op het wegwerken van missing links. De Lijn moet steeds voorzien in voldoende capaciteit. Het niet voldoen aan dit 

criterium maakt openbaar vervoer onaantrekkelijk en doet reizigers afhaken. Dit geldt eens te meer voor pendelaars. Naast 

een competitieve verplaatsingstijd is voldoende capaciteit een belangrijke voorwaarde om het aandeel OV te verhogen in 

de doelstelling van 40% duurzame woon-werkverplaatsingen (Pact 2020; ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen 2013) en dus 

het realiseren van een modal shift, waar ook de conceptnota over spreekt. 

 

Voldoende capaciteit is zowel in het kernnet als in het aanvullend net een vereiste. Het aanvullend net bestaat immers 

onder meer ook uit functionele bediening en sterke streeklijnen, met hoge bezettingen tijdens de spits. 

3.3.5.  Maximale doorstroming 
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De ambities van het ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen zijn niet min op het vlak van commerciële snelheid, Vf-factor, 

betrouwbaarheid en stiptheid. Deze doelstellingen zijn echter wel cruciaal voor een kwalitatief openbaar vervoer.  

Investeringen in openbaar vervoer krijgen maar hun volle rendement indien aan deze voorwaarden wordt voldaan. Gebrek 

aan doorstroming leidt tot een verhoging van de exploitatiekost en tot een verminderde aantrekkingskracht van het 

openbaar vervoer. 

 

We brengen de doelstellingen nog even in herinnering. Voor het stads- en streekvervoer is het de ambitie van het 

ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen dat de Vf-factor maximaal 1,5 bedraagt voor afstanden korter dan 2 km en maximaal 

1,3 voor afstanden langer dan 5 km. Prioritair binnen de stedelijke regio’s zorgen we op de stamlijnen, metrolijnen en het 

verbindend grootstedelijk vervoer voor een stiptheidsniveau van 95%. Op hoogfrequente lijnen moet voor verschillende 

timing points de stiptheid fors verbeterd zijn. 

 

Dit vraagt verregaande maatregelen. Doorstroming is prioritair op de gecongesteerde hoogfrequent bediende corridors. 

Het al dan niet aanwezig zijn van doorstromingsmaatregelen kan bepalend zijn voor de keuze van verdere investeringen in 

het aanbod.   

 

Daarom zal het luik “doorstroming”, ook op lokale wegen, een belangrijke verantwoordelijkheid zijn van de vervoerregio.  

De regelgeving geeft dit zelf ook aan.  Het is dan ook van belang dat de regio hierin voldoende middelen investeert.  

 

Een goede doorstroming is van belang in zowel het kernnet als het aanvullend net.  Ook de lijnen uit dit laatste net moeten 

de klant stiptheid en betrouwbaarheid kunnen garanderen, zeker als men naar systemen met hubs gaat. 

 

3.3.6.  Andere randvoorwaarden 
 

Haltes van het kernnet worden prioritair uitgerust met een schuilhuisje en een fietsenstalling. Ze zijn goed en veilig 

bereikbaar met de fiets of te voet. Sommige haltes krijgen de functie van hub en worden als dusdanig uitgerust.  

Belangrijke haltes krijgen real-time info. Het net moet tevens duidelijk leesbaar zijn voor reizigers. Een leesbaar netwerk 

bestaat o.a. uit logisch opgebouwde verbindingen waarbij voertuigen steeds hetzelfde traject afleggen, een 

samenhangende lijnnummering hebben en op goed gespreide frequenties rijden. 

 

Daarnaast krijgen deze lijnen ook voeding vanuit het gehele netwerk: 

•  het aanvullend net  

•  te voet – goede en veilige voetpaden  

•  fiets – uitrusting halte + goede en veilige fietsbereikbaarheid  

•  auto P+R  
De verantwoordelijkheid van de verschillende actoren voor het realiseren van de randvoorwaarden moet worden 

aangeduid. 

 

Het kernnet is complementair aan het NMBS-net / MIVB-net / TEC-net. 

 

Ook voor het aanvullend net is een goede halte-uitrusting van belang. Naar haltes van deze lijnen komen ook mensen te 

voet en met de fiets. Bereikbaarheid en comfort moeten dus gevrijwaard worden. Hetgeen voor het kernnet gesteld werd 

over de leesbaarheid van het net geldt uiteraard ook voor het aanvullend net. 

 

 

 

 

 

3.4. Impact budgettaire context 
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Basisbereikbaarheid dient budgetneutraal gerealiseerd te worden. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.  

De realisatie van het kernnet, zeker op week- en zaterdagen, krijgt hierbij prioriteit aangezien eerst het bovenliggende net 

in orde moet zijn vooraleer het onderliggende net naar behoren kan functioneren. Ook dan zal het echter niet mogelijk zijn 

om meteen alle verbindingen van het kernnet op het minimaal gewenste niveau te voorzien. Dit zou grotendeels ten koste 

gaan van het aanvullend net en te grote gaten in het netwerk laten. Daarom wil De Lijn gefaseerd werken en op de korte 

termijn uitgaan van een selectieve realisatie. Verbinding per verbinding werd afgewogen waar we prioritair op zouden 

inzetten. Dit gebeurde op basis van expertise en resultaten van doorrekeningen van het kernnet in de provinciale 

verkeersmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Openbaar vervoerverbindingen binnen de vervoerregio Aalst 
 Wat is het resultaat van de oefening Basisbereikbaarheid. Zijn er extra onderzoeken gebeurd 
 op vraag van stakeholders. Welke keuze werden gemaakt ifv het netwerk? 
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 Aanpak 

 
Initieel werd een basisscenario voorgelegd aan de vervoerregioraad. Dit scenario werd opgemaakt volgens de eerder 

besproken methodiek, getoetst aan de praktijk, doorgerekend met het Vlaamse verkeersmodel om de impact op 

reizigers in te schatten en werd het budget per net doorgerekend. 

 

Na bilaterale overlegmomenten met de steden en gemeenten, werden varianten opgemaakt. De resultaten werden 

besproken op de vervoerregioraden en verder aangepast. Het laatste voorstel, variant vervoerregioraad, ligt voor ter 

goedkeuring.  

 

 
 

Hierna volgt de historiek per verbinding. In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de twee 

scenario’s, per net.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Verbinding Aalst – Denderleeuw – Denderhoutem - Ninove 
 

4.1.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 
 

Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Denderleeuw 31/32/33 20’ 

Denderhoutem – Denderleeuw 31/32/33 30’ 

Denderhoutem – Aspelare – Ninove 32/33 120’ 

Denderhoutem – Ninove 31 60’ 

Aalst – Denderhoutem – Ninove  34 functioneel 

RegelgevingKADER

THEORIE Intrinsiek Potentieel

PRAKTIJK

1ste  voorstel

Aangepast  voorstel

CONTROLE Voorstel VVRR

Vervoersstromen

Tellingen Vragen Attractiepolen

Reizigers Budget
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4.1.2.  Betrokken gemeenten 
 

Aalst en deelgemeente Erembodegem, Denderleeuw met deelgemeenten Welle en Iddergem,  Denderhoutem als 

deelgemeente van Haaltert en Ninove met deelgemeenten Outer, Nederhasselt en Aspelare. 

 

4.1.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 

 

Het IP op het traject Aalst-Denderleeuw bedraagt 7.210. In principe rijdt de lijn hier parallel met de trein. Denderleeuw 

behoort echter (gedeeltelijk) tot het stedelijk gebied en wordt gekenmerkt door zeer dichte bebouwing. Het station van 

Denderleeuw is een belangrijke aantrekkingspool in de omliggende regio, en het tweede grootste station in Oost-

Vlaanderen. Op basis van de vervoersstromen tussen Aalst en Denderleeuw wordt dit traject toegewezen aan het 

kernnet (B-lijn). De huidige frequenties en amplitudes blijven behouden.  

 

Het IP op dit traject Aalst-Denderleeuw-Denderhoutem bedraagt 6.580. Op basis van de vervoersstromen 

tussen Denderhoutem en Denderleeuw wordt ook dit traject toegewezen aan het kernnet (B-lijn). De huidige 

frequentie op dit traject wordt een continue 30’ en amplitudes blijven behouden.  

 

Het IP op het traject Denderhoutem-Ninove bedraagt 1.530. De verbinding Aalst-Ninove wordt echter niet opgenomen in 

het kernnet door concurrentie met de trein op deze verbinding. Omwille van de ontsluiting van de woongebieden 

tussen Denderhoutem en Ninove wordt het traject tussen Denderhoutem en Ninove toegewezen aan het aanvullend net. 

De huidige frequenties en amplitudes blijven behouden. Het voorstel om deze verbinding aan het aanvullend net toe te 

kennen werd verworpen door de leden van de proefregio Aalst. Deze verbinding werd na stemming toegewezen aan het 

kernnet (C-lijn). In de voorstelling van het basisscenario aan de vervoerregio Aalst werd deze beslissing meegenomen. 

Het IP tussen Denderhoutem en Ninove over Aspelare bedraagt 1.350. Op basis van de vervoersstromen tussen 

Denderhoutem en Ninove, over Aspelare wordt dit traject toegewezen aan het aanvullend net. Voor deze verbinding 

worden enkel de functionele ritten behouden.   

  
Schematisch zal het aanbod tussen Aalst-Denderleeuw-Ninove er als volgt uit zien:  
 

 
4.1.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 
 

1. Vraag om het volledige traject Aalst-Denderleeuw-Denderhoutem-Ninove op een gelijke 30’ frequentie te bedienen 
 i.p.v. 30’ + 20’ + 60’ frequentie op de deeltrajecten.  
 
 Antwoord De Lijn: De doorrekening van het volledige traject op 30’ werd weerhouden voor de doorrekening van de 
 variant. Uit de resultaten blijkt dit een positief effect te hebben zodat we deze aanpassing meenemen in het voorstel 
 kernet-aanvullend net dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 
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2.  Vraag om de weggevallen dalritten Denderhoutem-Aspelare-Ninove d.m.v. ander vervoer (bvb. vervoer op maat) op te 
 vangen.  
 
 Antwoord De Lijn: Voor de dekking van dit gebied met openbaar vervoer dient inderdaad naar een oplossing binnen 
 vervoer op maat gekeken worden. 
 

 
 

 
3.  Vraag om de functionele ritten van de lijnen 32-33 via industriezone Aalst-Zuid te laten lopen.  
 

 Antwoord: Klassiek openbaar vervoer is zelden geschikt om perifeer gelegen tewerkstellingszones te bedienen. Een 

 degelijk aanbod aan openbaar vervoer uitbouwen voor Aalst-Zuid, is geen sinecure: er zijn verschillende werkschema’s 

 op gebied van begin-en einduren van de werknemers en de werknemers komen uit alle mogelijke richtingen naar hun 

 werkplaats. De huidige bezettingen van de bussen op stadslijn 2, die dwars door de industriezone rijden, zijn zeer 

 laag. Aangezien de lijnen 31-32-33 rakelings (oostzijde) naast de zone rijden, kunnen de werknemers vanaf een halte op 
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 deze as zich ook per fiets of te voet naar de tewerkstellingsplaatsen begeven. Eventueel kan een Mobipunt uitgebouwd 

 worden en in samenwerking met de bedrijven gezocht worden naar vervoermiddelen voor deze ‘last mile’.  

 

 
 

 

4.1.5.  Voorstel in variant – voor advies/goedkeuring vervoerregio 

 

Traject Net Frequentie dal 

Aalst – Denderleeuw – Denderhoutem – …  Kernnet B-lijn 30’ 

… Ninove Kernnet C-lijn 30’ 

Aalst – Welle – Denderleeuw – Denderhoutem – Ninove Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Denderleeuw – Denderhoutem – Aspelare – Ninove Aanvullend net  Functioneel 

Aalst – Denderhoutem – Ninove Aanvullend net Functioneel 

 

In de basisvariant werden op de verschillende trajecten, verschillende 

frequenties voorgesteld. Tussen Aalst en Denderleeuw werd een 20’ 

frequentie aangeboden, tussen Denderleeuw en Denderhoutem een 30’ 

frequentie en tussen Denderhoutem en Ninove een 60’. 

 

In de variant werd het volledige traject doorgerekend op een frequentie van 

30’. De resultaten hiervan zijn positief waardoor we de verbinding Aalst – 

Denderleeuw – Denderhoutem – Ninove op die manier opnemen in het 

voorstel dat aan de vervoerregioraad wordt voorgelegd, voor advies. 

 

 

 

4.2. Verbinding Aalst – Dendermonde – Hamme – Sint-Niklaas  
 

4.2.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 

 

Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Lebbeke – Dendermonde – Sint-Niklaas  91 60’ 
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Aalst – Lebbeke – Dendermonde – Moerzeke – Sint-Niklaas 92 60’ 

Aalst – Wieze – Denderbelle – Dendermonde  26 Functioneel 

 

4.2.2.  Betrokken gemeenten 
 

Aalst en deelgemeenten Moorsel, Herdersem en Wieze, Dendermonde en deelgemeenten Sint-Gillis-Dendermonde en 

Grembergen, Hamme en deelgemeente Moerzeke, Elversele, deelgemeente van Hamme en Sint-Niklaas. 

 

4.2.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 

 

Deze lijn zorgt momenteel voor een rechtstreekse verbinding tussen de 2 regionaal gebieden van Sint-Niklaas en Aalst over 

Dendermonde, een missing link in het treinnetwerk in de provincie. Het IP op de volledige verbinding is 6.220. Op vandaag 

heeft deze lijn echter al een hogere frequentie tussen Sint-Niklaas en Dendermonde dan tussen Dendermonde en Aalst.  

 

Op het traject van Dendermonde naar Sint-Niklaas rijden momenteel twee varianten met elk een uurfrequentie. De eerste 

variant rijdt over Hamme (= kortste reisweg) en de tweede variant rijdt over Moerzeke en Hamme. 

 

Het intrinsiek potentieel op de verbinding bedraagt 5.500. Op basis van vervoersstromen en tellingen wordt de reisweg van 

lijn 91 toegewezen aan het kernnet-type B. De ritten van beide lijnen worden dus gebundeld en er komt een 

halfuurfrequentie via de kortste reisweg.  

De reisweg van lijn 92 via Moerzeke worden enkel nog functioneel voorzien en toegewezen aan het aanvullend net.  

 

Het IP (Intrinsiek Potentieel) op het deeltraject Aalst – Dendermonde via deze reisweg bedraagt 8.210. Lijn 91 rijdt op deze 

verbinding echter in concurrentie met de lijn 57 Dendermonde-Aalst via Gijzegem, die in het kernnet zit. Toch blijft er 

voldoende potentieel voor een bijkomende reguliere verbinding. De reisweg via Lebbeke wordt wel toegewezen aan het 

aanvullend net met een uurfrequentie.  

 

Bijkomend onderzoek in de proefregio Aalst heeft geleid tot het opnemen van de verbinding tussen Aalst – Lebbeke en 

Dendermonde in het kernnet en het toewijzen van de verbinding Aalst – Dendermonde via Gijzegem naar het aanvullend 

net. Beide verbindingen behouden in het voorstel een 30’ frequentie. 

Er werd ook beslist, op basis van huidig gebruik, om de reisweg via industriezone Wijngaardveld te verlaten. 

 

 

4.2.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 
 

1. Vraag om de wijk Kastel ook functioneel te bedienen.  
 
 Antwoord: Door de erg lage bezetting en lage bewoningsdichtheid, is er gekozen om deze antenne niet meer functioneel 
 te bedienen. Er wordt daarom voorgesteld om deze vervoersvraag met behulp van vervoer op maat te beantwoorden. 
 
2. Vraag om de weggevallen dalritten via Moerzeke en Kastel op te vangen d.m.v. ander vervoer (bvb. vervoer op maat). 
 
 Antwoord: Deze vraag moet inderdaad met vervoer op maat beantwoord worden. Voor Moerzeke en Kastel wordt door 
 het consortium een voorstel van vervoer op maat uitgewerkt. 
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3.  Vraag om lijn 91 te verknopen aan zowel de stations van Dendermonde als Aalst.  
  
 Antwoord: De bus-treinaansluitingen te Sint-Niklaas en Aalst primeren boven de aansluiting bus-trein in Dendermonde. 

 In Dendermonde houden we prioritair rekening met aansluitingen voor reizigers op het deel tussen Sint-Niklaas en 

 Dendermonde met de trein van/naar Brussel. Reizigers tussen Dendermonde en Aalst hebben de mogelijkheid om in 

 Aalst over te stappen op de trein van/naar Brussel. Reden: het volgen van de logische richting, nl. je zal niet van Aalst 

 naar Dendermonde gaan om daar op te stappen op de trein richting Brussel. De volgende dienstregeling, waarbij we 

 een correcte 30 minuten kadans voorzien, zonder bediening Hamme Markt en zonder stilstand te Dendermonde, wordt 

 daarom als meest geschikte voorgesteld.   

  

 
 

 (de doorkomsttijden van de bussen kunnen later nog een paar minuten wijzigen van hetgeen hier vermeld staat)  

 Een stilstand aan het station van Dendermonde is eveneens onderzocht om te kijken of er in Aalst en Sint-

 Niklaas minder wachttijd tussen treinaankomst en busvertrek is (in de voorgestelde dienstregeling loopt de 

 wachttijd zo op tot 20 minuten. Echter zal dit globaal leiden tot de inzet van een extra voertuig, wat zorgt voor een 

 financiële impact.   

 

4.  In de VVR Aalst bestaan er 2 lijnen met het lijnnummer 91 en 2 lijnen met het lijnnummer 92. Dit is verwarrend. Vraag 
 om de nummeringen aan te passen.  
 
 Antwoord: De lijnnummering is inderdaad verwarrend. De volledige lijnnummering in de VVR Aalst wordt nog 
 herbekeken. 
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5. Vraag om de antenne naar Hamme-Markt niet langer op- en af te rijden en een recht traject te behouden volgens de 
 principes van Basisbereikbaarheid.  

 

 Antwoord: De antenne naar Hamme-Markt zal bediend worden door de nieuwe lijn 99 Temse-Hamme (VVR Waasland). 
 Eveneens doet het consortium een voorstel om binnen de studie ‘vervoer op maat’ Kastel/Moerzeke ook de Grote 
 Markt mee te nemen.  
  
  

4.2.5.  Voorstel in variant – voor advies/goedkeuring vervoerregio 

 

Traject Net Frequentie dal 

Aalst – Dendermonde – Hamme – Sint-Niklaas  Kernnet B-lijn 30’ 

Dendermonde – Moezeke – Hamme – Sint-Niklaas  Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Moorsel – Herdersem – Wieze – Lebbeke - Dendermonde Aanvullend net Functioneel 

 

 
Het voorstel is niet gewijzigd in de variant en wordt aan de vervoerregioraad 

voorgelegd, ter goedkeuring, zoals voorgesteld in het basisscenario. 

 

Moerzeke, deelgemeente van Hamme, krijgt dus geen reguliere bediening meer 

binnen het kernnet of aanvullende net Basisbereikbaarheid. Dit hiaat krijgt een 

oplossing binnen vervoer op maat met een semi-flexsysteem. 

 
 

 

 

 

 

 

4.3. Verbinding Aalst – Dendermonde  
 

4.3.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 



 

 

28 

 

 

Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Hofstade – Gijzegem – Dendermonde 57 30’ 

 

4.3.2.  Betrokken gemeenten 
 

Aalst en deelgemeenten Hofstade en Gijzegem en Dendermonde met deelgemeenten Appels, Mespelare en Oudegem . 

 

4.3.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 
 
Deze lijn zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen Aalst en Dendermonde.  

De verbinding tussen de regionaal stedelijke gebieden Aalst en Sint-Niklaas is een missing link in het treinnet binnen de 

provincie. Het IP (Intrinsiek Potentieel) op het deeltraject Aalst – Dendermonde via deze reisweg bedraagt 4.460. Deze 

vormt een aanvulling op de kernnetlijn Aalst – Sint-Niklaas die tussen Dendermonde en Aalst via Lebbeke gaat. 

Op basis van het feit dat deze lijn dezelfde verbinding maakt in het netwerk van de kernnetverbinding tussen Aalst en 

Dendermonde, over Lebbeke, wordt deze verbinding toegekend aan het aanvullend net. Het intrinsiek potentieel is 

voldoende hoog om ook hier een 30’-frequentie aan te bieden. 

 

4.3.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 
 

1. Historiek proefregio  
  
 Aalst was proefregio in 2018, ter voorbereiding van de oprichting van de vervoerregioraden en het opmaken van 

 regionale plannen. In het initiële voorstel werd de verbinding Aalst – Lebbeke – Dendermonde in het aanvullend net 

 opgenomen en de verbinding Aalst – Gijzegem – Dendermonde in het kernnet. Bijkomend onderzoek en motivatie heeft 

 voor de switch gezorgd. De reisweg is in tijd korter via Lebbeke. 

 Beide lijnen krijgen een frequentie van 30’ wat te verantwoorden is. Dit o.a. doordat de verbinding tussen Dendermonde 

 en Asse via Lebbeke wordt gedegradeerd tot een functionele lijn, met enkel spitsritten. 

 

4.3.5.  Voorstel in variant – voor goedkeuring vervoerregio 
 

Traject Net Frequentie dal 

Aalst – Hofstade – Gijzegem – Dendermonde  Aanvullend net 30’ 

 

Het voorstel is niet gewijzigd in de variant en wordt aan de 

vervoerregioraad voorgelegd, ter goedkeuring, zoals voorgesteld in het 

basisscenario. 

 

 
 

 

4.4. Verbinding Aalst – Opwijk – (Londerzeel)  
 

4.4.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 
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Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Opwijk – (functioneel tot Londerzeel) 41 60’ 

Aalst – Meldert – Asse  42 Functioneel 

Aalst – Moorsel – Droeshout – Opwijk  43 Functioneel 

Aalst – Meldert – Opwijk – Londerzeel  44 Functioneel 

 

4.4.2.  Betrokken gemeenten 
 

Aalst en deelgemeente Moorsel, Meldert en Baardegem, Opwijk en deelgemeente Droeshout, Merchtem en deelgemeente 

Peizegem, Londerzeel en deelgemeente Steenhuffel en Asse. 

 

4.4.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 
 

Traject Aalst – Moorsel – Opwijk   

Op basis van het Intrinsiek Potentieel (IP) tussen Aalst en Opwijk – nl 3.250 – wordt deze verbinding behouden 

als kernnetlijn, type C. Dit wordt bevestigd op basis van tellingen. De verbinding Aalst-Opwijk is de meest structurerende 

verbinding met de hoogste vervoersstromen. De huidige frequenties (=uurfrequentie) en amplitude blijven behouden.  

 

Overige trajecten  

De overige trajecten gaan naar het aanvullend net als functionele ritten. In de spits blijven al deze verbindingen 

behouden:  

• Verbinding tot Londerzeel  

• Verbinding tot Asse over Meldert  

• Verbinding tot Merchtem/Peizegem  

 

De Lijn adviseert de vervoerregioraad om de functionele ritten van deze lijnenbundel te analyseren en te herschikken op 

basis van gebruik. De reiswegen van de verschillende varianten verlopen momenteel zeer kronkelig, wat verwarrend kan 

zijn voor de reizigers.  

 

4.4.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 
 

1. Vraag naar hogere frequentie tussen Aalst en Opwijk maar vooral op het gedeelte Aalst - Moorsel  

 

 Antwoord: De frequentie wordt in de variant verhoogd van 60’ naar 30’ op het traject Aalst-Moorsel. Een extra 

 verhoging naar een 15’-frequentie op deze as is ook mogelijk wanneer het stadsnet hervormd wordt en de vrijgekomen 

 middelen op de voorstedelijke assen kunnen ingezet worden. Hiervoor werd via een parallel traject met de stad Aalst 

 onderhandeld. 

 Aan de vraag naar een verhoging van de frequentie op de volledige as tot in Opwijk kan geen gevolg gegeven worden 

 omdat het intrinsiek potentieel daarvoor te laag is. Bovendien zullen hiervoor extra financiële middelen nodig zijn. 

 

2. Vraag naar een vast dagaanbod tussen Merchtem en Londerzeel (lijn 41/42). 

 

 Antwoord: Deze vraag is behandeld door VVR Vlaamse Rand. 

 

 

 

3.  Vraag om de functionele ritten om te buigen via het station van Merchtem. 

 

 Antwoord: Om het treinstation van Merchtem te bedienen moet het lijntraject grondig aangepast worden. Er is gekozen 

 om de functionele ritten van de lijnen 41 en 44 via de noordwestelijke zijde (Klei) de gemeente Merchtem te laten 
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 binnenrijden. De bewoningsdichtheid is er immers groter. Aangezien de functionele ritten hoofdzakelijk gericht zijn op 

 woon-schoolvervoer richting Aalst, is een bediening van het treinstation niet aangewezen. VVR Vlaamse Rand

 onderzoekt wel een eventuele verlenging van lijn 250 van Steenhuffel naar Merchtem. Echter laat de omgeving van het 

 treinstation van Merchtem niet toe om er bussen te laten keren. Een eventuele eindhalte zal dus op een beperkte 

 afstand van het station (100-150 meter) moeten ingepland worden. We wachten op resultaten van de doorrekening 

 door VVR Vlaamse Rand. 

 
 

  

4.  Vraag naar lijnuitlenging waarbij er een rechtstreekse lijn ASZ – Opwijk tot stand komt. 
 

 Antwoord: Het verkeersmodel geeft aan dat het potentieel aan reizigers daarvoor te laag is (slechts 2 bijkomende 

 reizigers) indien deze lijn doorgetrokken wordt naar het ASZ. Er wordt tevens voldoende aanbod voorzien aan het 

 station van Aalst om naadloos over te stappen op de stadslijn naar het ASZ. 

 

4.4.5.  Voorstel in variant – voor advies/goedkeuring vervoerregio 

 

Traject Net Frequentie dal 

Aalst – Moorsel - …   Kernnet C-lijn 15’ 

… Moorsel – Opwijk – …  Kernnet C-lijn 60’ 

… Opwijk – Londerzeel  Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Meldert – Asse  Aanvullend net  Functioneel 

Aalst – Moorsel Steven Kapel – Droeshout – Opwijk  Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Moorsel – Baardegemen – Mazenzele – Opwijk  Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Meldert – Opwijk – Londerzeel  Aanvullend net Functioneel 

 

In het variante scenario wordt de frequentie  
Aalst – Moorsel verhoogd tot 15’, door herschikking 
van het stadsnet. 
 

 
 

 

4.5.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 

 

Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Haaltert – Aspelare – Geraardsbergen  87 60’ 
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4.5.2.  Betrokken gemeenten 
 

Aalst en deelgemeente Nieuwerkerken en Erembodegem, Haaltert en deelgemeenten Kerksken en Heldergem, Sint-

Antelinks, een deelgemeente van Herzele, de deelgemeenten Aspelare en Voorde van Ninove en Geraardsbergen met 

deelgemeenten Smeerebbe-Vloerzegem, Idegem, Schendelbeke en Onkerzele. 

 

4.5.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 

 

Deze lijn zorgt momenteel voor een rechtstreekse verbinding tussen Aalst en Geraardsbergen. Het IP op de volledige 

verbinding is 2.750. Op vandaag heeft deze lijn echter een hogere frequentie tussen Aalst en Haaltert dan tussen Haaltert 

en Geraardsbergen. 

 

Traject Aalst-Haaltert: 

Het IP op het traject Aalst-Haaltert bedraagt 5.420. Uit tellingen weten we dat de vervoersstromen hier veel hoger zijn dan 

op traject B. Op basis daarvan wordt dit traject toegewezen aan het kernnet – type C. In principe zou deze lijn op basis van 

het IP een kernnetlijn-type B moeten zijn. Omdat dit potentieel op een belangrijk deel van het traject mee wordt 

opgevangen door een aantal alternatieven (stadslijn 3, streeklijn 81) is een kernnetlijn type C  met een 60’-frequentie 

voldoende. 

Traject Haaltert-Geraardsbergen: 

Het IP op het traject Haaltert-Geraardsbergen is een stuk lager en bedraagt 1.025. Dit traject gaat naar het aanvullend net, 

als reguliere lijn. Gezien reguliere lijnen binnen basisbereikbaarheid op weekdagen en zaterdag minimum een frequentie 

van 60’ hebben, verhogen we de frequentie op dit traject.  

Dit is dus een opwaardering t.o.v. het huidige aanbod.  

 

4.5.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 
 

1. Vraag om deze lijn te verknopen met de S3-trein in station van Haaltert. 
 
 Antwoord: Dit is niet mogelijk omdat daardoor de aansluiting en Geraardsbergen en Aalst verstoord worden. 

 Aangezien het gaat om een lijn met gedeeltelijke KN-karakteristiek, wordt prioriteit gegeven aan bus-treinaansluiting in 

 Geraardsbergen en Aalst. 

 
2. Vraag om lijn 87 via rotonde ‘Albatros’ te sturen, zodat industriezone Aalst-Zuid bediend wordt. 

 

 Antwoord: Lijn 87 via Nieuwerkerken sturen (zoals het huidige tracé) levert het meeste reizigerspotentieel op. Het traject 
 wijzigen is daarom niet aangewezen. 
 
 
3. Vraag om de frequentie van lijn 87 (Aalst – Geraardsbergen) tijdens daluren te verhogen van 60’ naar 30’ op het traject 

 Aalst – Nieuwerkerken – Haaltert. 

  

 Antwoord: De frequentie verhogen is mogelijk mits een verschuiving van de financiële middelen binnen de 

 vervoerregio. Door herschikking van het stadsnet van Aalst, is het mogelijk deze frequentieverhoging mee te nemen de 

 variante scenario’s.  

 

4.5.5.  Voorstel in variant – voor advies/goedkeuring vervoerregio 

 

Traject Net Frequentie dal 

Aalst – Nieuwerkerken – …     Kernnet C-lijn 15’ 
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… Haaltert/Kerksken Kernnet C-lijn 30’ 

… Aspelare – Geraardsbergen  Aanvullend net Functioneel 

 

In het variante scenario wordt de frequentie Aalst – 

Nieuwerkerken verhoogd tot 15’ frequentie, door 

herschikking van het stadsnet Aalst en de verbinding 

naar Haaltert krijgt een 30’ frequentie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Verbinding Aalst - Heldergem  
 

4.6.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 
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Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Mere – Aaigem – Heldergem 81 60’ 

Aalst – Haaltert – Kerksken – Heldergem  82 Functioneel 

Aalst – Kerksken  83 Functioneel 

Aalst – Mere – Burst – Heldergem  84 Functioneel 

 

4.6.2.  Betrokken gemeenten 
 

Aalst en deelgemeente Nieuwerkerken, Haaltert en deelgemeenten Ede en Heldergem, deelgemeenten Mere en Aaigem 

uit Erpe-Mere en deelgemeente Woubrechtegem van Herzele. 

 

4.6.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 
 
De lijn 81 verbindt Aalst met Heldergem (deelgemeente van Haaltert) via Mere en Aaigem. 

Het IP (Intrinsiek Potentieel) voor deze verbinding bedraagt 2.980. In principe is dit voldoende voor een kernnetlijn (C-lijn).  

Wegens het zeer ontsluitende karakter van deze lijn en het feit dat het eerste stuk van de verbinding ook wordt afgedekt 

door het stadsnet van Aalst (stadslijn 3 Aalst – Nieuwerkerken (-Edixvelde Kerk) wordt de lijn echter toegewezen aan het 

aanvullend net.  

Op basis van tellingen tijdens de daluren weten we dat het verantwoord is hier een reguliere lijn te behouden. De huidige 

frequenties en amplitude blijven dan ook gelijk. 

De uurfrequentie wordt voorgesteld tot Heldergem Ouddorp (niet tot Berenhoek). 

 

4.6.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 
 

1. Vraag om deze lijn te verknopen met de S3-trein in station van Haaltert. 
 
 Antwoord: Aansluiten in Ede is mogelijk. De dienstregeling van lijn 81 wordt indien nodig aangepast. De NMBS is 

 bovendien van plan om de frequentie van de S3-lijn te verdubbelen tot 2 treinen per uur. Vanaf Eede zijn de 

 busreizigers van lijn 81 sneller in Brussel dan eerst over Aalst te moeten reizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5.  Voorstel in variant – voor goedkeuring vervoerregio 

 

Traject Net Frequentie dal 
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Aalst – Mere – Aaigem – Heldergem Aanvullend net 60’ 

Aalst – Haaltert – Kerksken – Heldergem  Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Kerksken  Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Mere – Burst – Heldergem  Aanvullend net Functioneel 

 

In het variante scenario wijzigt het verknopingspunt 
met de trein naar Ede station.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Verbinding Aalst – Erpe-Mere – Zottegem  
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4.7.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 

 

Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Erpe Vijfhuizen – Sint-Lievens-Houtem – Herzele – 
Zottegem 

91 60’ 

Aalst – Erpe Vijfhuizen – Sint-Lievens-Houtem – Herzele – 
Zottegem (- Woutbrechtegem) 

92 Functioneel 

Aalst – Erpe Vijfhuizen – Ressegem – Herzele  93 Functioneel 

 

4.7.2.  Betrokken gemeenten 
 

Aalst, de deelgemeenten Erpe, Mere, Bambrugge, Burst, Aaigem, Erondegem, Ottergem en Vlekkem van Erpe-Mere, 

Herzele met deelgemeenten Borsbeke, Hillegem, Ressegem, Woubrechtegem, Sint-Lievens-Houtem  metdeelgemeenten 

Vlierzele, Zonnegem, Letterhoutem en Zottegem met deelgemeenten Oombergen, Leeuwergem, Grotenberge. 

 

 

4.7.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 
 
Deze 3 lijnen verbinden Aalst met Zottegem via verschillende reiswegen. Tussen Aalst en Zottegem rijdt ook een trein,  

maar het aanbod hiervan is op vandaag onvoldoende tijdens de daluren. 

Het intrinsiek potentieel van de verschillende lijnen is als volgt: Lijn 91: IP = 3.220, Lijn 92: IP = 2.450 en Lijn 93: IP = 2.350. 

Op basis van het IP en tellingen tijdens de daluren wordt het traject van lijn 91, dat vanaf Erpe Vijfhuizen grotendeels de 

N46 volgt tot Oombergen (met omweg via Mere Dorp), toegewezen aan het kernnet-type C.  

Het traject van de lijnen via 92 en 93 wordt toegewezen aan het aanvullend net. Lijn 92 houdt enkel zijn functionele ritten 

tijdens de spits over. Voor lijn 93, die enkel functionele ritten had, wijzigt niets.  

Aaigem, Ressegem, Erondegem, Ottergem, Vlekkem,Vlierzele, Zonnegem, Letterhoutem, Sint-Lievens-Houtem, 

Grotenberge en Woubrechtegem zullen met deze lijnen dus enkel nog tijdens de spits worden bediend. 

 

4.7.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 
 

1.  Vraag frequentieverhoging tussen Aalst en Erpe-Mere (30’ i.p.v. 60’), waarbij oftewel de huidige lijn 91 versterkt wordt 

 of er alternerend via de N46 recht van en naar Aalst kan gereden worden. 

 

 Antwoord: De huidige route van lijn 91 is de meest aangewezen omdat de N46 te ver van de kernen ligt om interessant 

 te zijn voor potentiele reizigers. Met name de kern van Mere ligt op meer dan een kilometer van de N46. Een buslijn 

 'versnellen' door het niet meer bedienen van kleinere gehuchten, is meestal een goeie zaak. Maar in dit specifieke geval 

 niet. 

 Wat de vraag voor een frequentieverhoging naar 30’ betreft: hiervoor is er effectief reizigerspotentieel. Maar hiervoor 

 dienen financiële middelen te verschuiven. Binnen het voorstel om het stadsnet te hervormen (zie verderop in dit 

 document) is deze frequentieverhoging opgenomen en verschuiven middelen van het afgeslankte stadsnet naar deze 

 voorstadslijn. 

 

2.  In de VVR Aalst bestaan er 2 lijnen met het lijnnummer 91 en 2 lijnen met het lijnnummer 92. Dit is verwarrend. Vraag 

 om de nummeringen aan te passen. 

 

 Antwoord: De lijnnummering is inderdaad verwarrend. De volledige lijnnummering in de VVR Aalst wordt nog 

 herbekeken. 

 

3.  Vraag om lijn 91 via Vlierzele, Letterhoutem en Sint-Lievens-Houtem te laten lopen.  
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 Antwoord: In het initiële voorstel Basisbereikbaarheid is lijn 91 ingetekend via Erpe-Mere, Burst, Borsbeke, 

 Hillegem en Oombergen waarbij grotendeels de N46 wordt gevolgd. D.m.v. een functionele lijn 92 zullen Sint-Lievens-

 Houtem, Letterhoutem en Vlierzele bediend worden. 

 

 
 

 Bijkomend onderzoek De Lijn  

 De keuze voor de reisweg in het basisscenario werd onderbouwd op basis van intrinsiek potentieel en getoetst aan 

 tellingen. Dit gebeurde in 2018 bij de opmaak van het kernnet en aanvullend net in het kader van de proefregio. 

 Voortschrijdend inzicht en extra datagegevens uit Mobibvalidaties hebben ons in staat gesteld bijkomend 

 onderzoek te doen op deze verbinding. 

 De verschillende scenario’s, waaronder een nieuwe variant, werd afgewogen met het verkeersmodel. De reisweg via 

 Vlierzele, Sint-Lievens-Houtem en het centrum van Herzele, levert de beste resultaten op. 

 

 
 
 
 

4.7.5.  Voorstel in variant – voor advies/goedkeuring vervoerregio 
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Traject Net Frequentie dal 

Aalst – Erpe – Mere - … Kernnet 15’ 

… Burst - … Kernnet 30’ 

… Vlierzele – Sint-Lievens-Houtem – Herzele – Zottegem  Aanvullend net 60’ 

Aalst – Erpe – Erondegem – Vlierzele – Burst – Borsbeke – 
Hillegem – Oombergen – Zottegem 

Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Erpe – Erondegem – Vlierzele – Burst – Ressegem  Aanvullend net Functioneel 

 

 
  

In het variante scenario ligt het voorstel om Aalst – Erpe-Mere aan het kernnet toe te wijzen en het traject tussen Erpe-

Mere en Zottegem, via Sint-Lievens-Houtem en Herzele, aan het aanvullend net. Deze wijziging aan toekenning van het 

net, is het gevolg van reiswegwijzing aan het traject voorgesteld in het basisscenario. De nieuw voorgestelde reisweg via 

Sint-Lievens-Houtem en Herzele heeft een afwijkingsfactor van meer dan 1,3 ten aanzien van de rechtstreekse verbinding.  

Op de kernnetverbinding krijgt het traject tot Mere een frequentieverhoging van 15’ en tot Burst een 30’ waarvan één rit 

per uur tot het station van Burst rijdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.8. Verbinding Aalst – Hofstade – Lede – Wetteren  
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4.8.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 

 

Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Hofstade – Lede – Serskamp – Wetteren  58 120’ 

Aalst – Hofstade – Lede – Oordegem – Wetteren  59 120’ 

 

4.8.2.  Betrokken gemeenten 

 

Aalst en deelgemeente Hofstade, Lede inclusief deelgemeenten Wanzele, Impe, Smetlede en Oordegem, Erpe, 

deelgemeente van Erpe-Mere, Serskamp, deelgemeente van Wichelen en Wetteren met deelgemeente Massemen. 

 

4.8.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 
 
Zowel lijn 58 als lijn 59 verbindt Aalst met Wetteren. De trajecten lopen gelijk tussen Aalst Station en Lede Dorp. Daarna is 

er een opsplitsing van de reisweg: 2-uurfrequentie over Serskamp naar Wetteren (lijn 58) en 2-uurfrequentie over 

Oordegem naar Wetteren (lijn 59). 

De verbinding over Serskamp heeft een intrinsiek potentieel van 4.960 en de verbinding over Oordegem 4.430. 

Merken we op dat er tussen Aalst en Wetteren ook een treinverbinding bestaat. Op basis van vervoersstromen en tellingen 

worden de ritten van beide lijnen gebundeld op de reisweg van lijn 58.   Lijn 58 wordt toegewezen aan het aanvullend net 

(gezien parallelle verbinding met het treinnetwerk) en krijgt een uurfrequentie. Dit is een opwaardering t.o.v. het huidige 

aanbod. 

Lijn 59 (over Oordegem) wordt een functionele lijn. 

 

4.8.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 
 
1.  Vraag om lijn 59 i.p.v. lijn 58 de hoofdlijn te maken. 
 
 Antwoord: Bijkomend onderzoek heeft aangetoond dat het te verantwoorden is om de lijn over Oordegem als hoofdlijn 

 te nemen. Het gebruik ligt hoger obv Mobibvalidaties en uit het verkeersmodel blijkt meer potentieel te zitten op deze 

 verbinding. Bovendien ligt lijn 59 verder van de spoorlijn Schellebelle – Lede verwijderd en is de doorstroming ook beter. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.  Vraag om deze lijnen te verknopen met de treinen aan het station van Lede. 
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 Antwoord: Aangezien het snelle treinaanbod richting Brussel in Lede hetzelfde is als in Aalst, zijn busreizigers op  lijn 

 58/59 beter gebaat om in Lede over te stappen. Aansluiten in Lede is mogelijk mits een kleine verschuiving van de knoop 

 rond de middag (+/- 13u). Dit geeft volgend resultaat: 

 Voormiddag: bus uit Wetteren u30 voorziet aansluiting met trein naar Brussel u37 en bus uit Aalst u19 voorziet 

 aansluiting met trein naar Gent u24 

 Namiddag: Trein uit Brussel u23 voorziet aansluiting met bus naar Wetteren u30 en trein uit Gent u 36 voorziet 

 aansluiting met bus naar Aalst u41 

  

 

4.8.5.  Voorstel in variant – voor advies/goedkeuring vervoerregio 
 

Traject Net Frequentie dal 

Aalst – Hofstade – Wanzele – Serskamp – Wetteren Aanvullend net Functioneel 

Aalst – Hofstade – Lede – Impe – Smetlede – Oordegem – 
Wetteren 

Aanvullend net 60’ 

 

 
 

In het variante scenario wordt de lijn via Oordegem voorgesteld als reguliere lijn en de lijn over Serskamp als functionele. 

De verknoping van beide lijnen gebeurt aan het station van Lede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Verbinding Aalst – Overmere – Lokeren   
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4.9.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 

 

Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Aalst – Gijzegem – Overmere – Lokeren  53 Functioneel 

Aalst – Overmere – Lokeren  54 60’ 

 

4.8.2.  Betrokken gemeenten 

 

Aalst en deelgemeenten Hofstade en Gijzegem, Schoonaarde, deelgemeente van Dendermonde, Berlare inclusief 

deelgemeente Overmere en Lokeren.  

 

4.8.3.  Resultaat oefening Basisbereikbaarheid – concept uit basisscenario 
 
Deze lijn zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen Aalst en Lokeren via Berlare.  

De rechtstreekse verbinding tussen het regionaal stedelijk gebied Aalst en het kleinstedelijk gebied Lokeren is een missing 

link in het treinnet binnen de provincie. De verbinding is dus belangrijk i.f.v. gelaagdheid van het net. 

Het IP (Intrinsiek Potentieel) voor de verbinding Aalst – Lokeren bedraagt 4.460. Dit wordt bevestigd door tellingen. Er zijn 

geen andere lijnen die dat potentieel kunnen opvangen. 

Op basis van dit IP en gegevens uit de tellingen wordt deze lijn toegewezen aan het kernnet-type C. De huidige frequentie 

(60’) en amplitude blijft behouden. 

 

4.8.4.  Input en vragen van stakeholders over deze verbinding 

 

1. In het basisscenario behoudt lijn 54 zijn reisweg via een verlaten traject met vooral lintbebouwing. Vraag om lijn 54 

 gelijk met lijn 57 via Gijzegem te laten lopen zodat Gijzegem – Aalst een hogere frequentie krijgt. Hierdoor kan de 

 frequentie van lijn 57 mogelijks verlaagd worden. 

 

 Antwoord: Intern onderzoek geeft aan dat er reizigersverlies zal zijn wanneer gekozen wordt om lijn 54 tussen Aalst en 

 Gijzegem over het traject van lijn 57 zouden sturen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.5.  Voorstel in variant – voor advies/goedkeuring vervoerregio 
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In het variante scenario zijn er geen wijzigingen voor 
deze verbinding.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Het stadsnet van Aalst  
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4.10.1.  Betrokken lijnen in het huidige netwerk per traject en frequenties 

 

Traject Lijnen Huidige frequentie dal 

Erpestraat – ASZ – Station – Oude Abijstraat 1 20’ 

Erembodegem – Aalst Station – Herdersem 2 20’/60’ 

Aalst Oude Abdijstraat – Station – Nieuwerkerken 3 20’/60’ 

ASZ – Station – O.L.V. Ziekenhuis – Hof Zomergem  4 20’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2.  Een verhaal apart 
 

Het stadsnet van Aalst bestaat vandaag uit 4 lijnen met een zeer ontsluitend karakter. Dit zorgt voor heel wat 

verplaatsingsmogelijkheden maar zorgt ervoor dat reizigers soms lang onderweg zijn met de bus om hun bestemming te 
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bereiken. De huidige frequentie is 20’ wat eigenlijk voor een stadsnet niet zo aantrekkelijk is. Daarnaast zijn er wat 

doorstromingsproblemen om de stad binnen te rijden.  

Tellingen van de afgelopen jaren, zowel op weekdagen als zondag bevestigden dat het gebruik van dit net aan de lage kant 

ligt. Ook nemen we mee dat er geen groei in zat, we zagen eerder een sterke terugval door enerzijds het aanbod en 

anderzijds de reistijd en betrouwbaarheid van dit net. 

 

In het basisscenario werd het stadsnet behouden zoals het op vandaag rijdt en werden de lijnen toegekend aan het 

kernnet. Na voorstelling van het basisscenario aan de vervoerregioraad is De Lijn, in overleg met de stad, aan de slag 

gegaan om dit stadsnet te hertekenen en de randvoorwaarden te bepalen om hier een succesverhaal van te maken. 

 

Op basis van tellingen, getoetst aan geregistreerde Mobibvalidaties en doorgerekend met het verkeersmodel komen we 

tot een nieuw scenario dat er als volgt uitziet: 

 

 
 

Traject Net Frequentie dal 

ASZ – Biekorf – Station – H.Hartplein – Oude Abdijstraat  Kernnet 10’ 

 

Het resultaat is één lange stadslijn van west naar oost. Hiermee verbinden we de belangrijkste attractiepolen en krijgen de 

wijken met een hoog gebruik een hoger aanbod dan vandaag. 

Door deze herschikking kunnen we de frequentie van een aantal interstedelijke of voorstedelijk trajecten op de 

streeklijnen verhogen. 

 

Mede door deze herschikking, krijgen volgende verbindingen een verhoogde frequentie: 

 

Verbinding Frequentie - dal 

Aalst – Mere 15’ 

Aalst – Burst  30’ 

Aalst – Haaltert 30’ 

Aalst – Herdersem 15’ 

Aalst – Moorsel 15’ 

Aalst – Nieuwerkerken 15’ 

 

 

5. Het kernnet en aanvullend net voor de vervoerregio 
 Wat is het voorgestelde basisscenario en wat is het voorstel kernnet en aanvullend net dat 
 voorgelegd wordt aan de vervoerregio voor goedkeuring? 

5.1. Kernnet 
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 In de vervoerregioraad Aalst zitten 2 types van kernnetlijnen. De oranje lijnen op de kaart krijgen het statuut van het 

 type B en krijgen een minimumaanbod van 30’ frequentie op daluren. De gele lijnen zijn type C-lijnen en krijgen een 

 60’ frequentie op daluren. 

 De hieronder weergegeven kaarten bevatten enkel de lijnen die toegewezen zijn aan de vervoerregio Aalst.  

 

 Het kernnet wordt aan de vervoerregioraad voorgelegd voor advies. De Lijn beslist over het uiteindelijke concept. 

 

5.1.1.  Het basisscenario 
 

 
 

 In het kernet Basisbereikbaarheid voor de vervoerregio Aalst, zitten 6 kernnet streeklijnen.  

  

Verbinding Frequentie – dal 
minimum te voorzien 

Frequentie – dal 
openomen in concept 

Aalst – Dendermonde – Hamme – Sint-Niklaas   30’ 30’ 

Aalst – Moorsel – Baardegem – Opwijk  60’ 60’ 
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Aalst – Denderleeuw – Denderhoutem - … 30’ 20’ 

… - Ninove 60’ 60’ 

Aalst – Erpe-Mere – Zottegem 60’ 60’ 

Aalst – Haaltert  60’ 60’ 

Aalst – Berlare – Overmere – Lokeren  60’ 60’ 

 

 In dit scenario blijft het stadsnet van Aalst ongewijzigd.  

 

 
 

Verbinding Frequentie – dal 
openomen in concept 

ASZ – Station – Oude Abdijstraat 20’ 

Erembodegem – Aalst Station – Herdersem  20’ 

Aalst Oude Abdijstraat – Station – Nieuwerkerken 20’ 

ASZ – Station – O.L.V. Ziekenhuis – Hof Zomergem  20’ 

 

 

 

 

5.1.2.  Het scenario vervoerregioraad dat voorligt voor goedkeuring  
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 In het kernet Basisbereikbaarheid, variant voor de vervoerregio Aalst, zitten ook 6 kernnetlijnen.  

  

Verbinding Frequentie – dal 
minimum te voorzien 

Frequentie – dal 
openomen in concept 

Aalst – Dendermonde – Hamme – Sint-Niklaas   30’ 30’ 

Aalst – Moorsel – …  60’ 15’ 

… Baardegem – Opwijk  60’ 60’ 

Aalst – Denderleeuw – Denderhoutem - … 30’ 30’ 

… - Ninove 60’ 30’ 

Aalst – Mere - … 60’ 15’ 

… Burst  60’ 30’ 

Aalst – Haaltert  60’ 30’ 

Aalst – Berlare – Overmere – Lokeren  60’ 60’ 

 

 

 

 In dit scenario wordt het stadsnet aangepast. 
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Verbinding Frequentie – dal 
openomen in concept 

ASZ – Station – Oude Abdijstraat 20’ 

Erembodegem – Aalst Station – Herdersem  20’ 

Aalst Oude Abdijstraat – Station – Nieuwerkerken 20’ 

ASZ – Station – O.L.V. Ziekenhuis – Hof Zomergem  20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Aanvullend net 
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 In het aanvullend net hebben we ook 2 types van de lijnen. We hebben de lijnen met een bepaalde frequentie 

 rijden, gedurende de dag en we hebben functionele lijnen die op welbepaalde tijdstippen, in functie van rijden. 

 

5.2.1.  Het basisscenario 

 

 
 

 In het aanvullend net Basisbereikbaarheid voor de vervoerregio Aalst, zitten 4 reguliere lijnen. De verbinding 

 Haaltert (Kerksken) naar Geraadsbergen is een verlengde van de kernnetlijn Aalst – Haaltert. 

  

Verbinding Frequentie – dal 
minimum te voorzien 

Frequentie – dal 
openomen in concept 

Haaltert/Kerksken - Geraardsbergen   60’ 60’ 

Aalst – Ede – Aaigem – Heldergem 60’ 60’ 

Aalst – Lede – Wanzeele – Serskamp – Wetteren 60’ 60’ 

Aalst – Gijzegem – Dendermonde 60’ 30’ 

 

 

 

5.2.2.  Het scenario vervoerregioraad dat voorligt voor goedkeuring 
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 Tegenover de basisvariant is de reisweg van de lijn Aalst – Wetteren gewijzigd, werd het traject Burst – Zottegem 

 door aanpassing van de reisweg toegewezen aan het aanvullende net en werd de verknoping van twee 

 aanvullende lijnen met het treinnet gewijzigd van station(s). 

  

Verbinding Frequentie – dal 
minimum te voorzien 

Frequentie – dal 
openomen in concept 

Haaltert/Kerksken - Geraardsbergen   60’ 60’ 

Aalst – Ede – Aaigem – Heldergem 60’ 60’ 

Aalst – Lede – Impe – Smetlede - Oordegem – Wetteren 60’ 60’ 

Aalst – Gijzegem – Dendermonde 60’ 30’ 

Burst – Zottegem 60’ 60’ 
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6.  Verdere aanpak randvoorwaarden 
 Hoe gaan we verder om de kwaliteitseisen te realiseren, die belangrijke randvoorwaarden zijn 
 voor het succes van een openbaar vervoerplan? 

6.1. Motivatie 
 

In hoofdstuk 3 Methodologie en heroriëntering van het kernnet en aanvullend net, worden de kwaliteitseisen voor deze 

netten beschreven. Het belang van een aantal eisen wordt vaak onderschat toch zijn ze onlosmakelijk van een succesvol 

openbaar vervoerverhaal.  

In dit hoofdstuk gaan we verder in op doorstroming en de toegankelijkheid van de haltes. We geven ook weer welke 

methodiek we gaan hanteren om binnen de verdere uitwerking van het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Aalst 

rond deze deelaspecten. Het einddoel is om tot een actietabel te komen waarin de knelpunten een prioriteit krijgen en 

waarbij een oplossing wordt voorgesteld en dit per wegbeheerder. 

 

6.2. Naar een kwaliteitsvol kernnet en aanvullend net in de vervoerregio Aalst d.m.v. 

 toegankelijke haltes. 
 

6.2.1. Inleiding 
 

Tijdens de vervoerregioraad van 23/01/2020 werd door De Lijn het belang benadrukt van toegankelijk openbaar vervoer 

en een goede doorstroming. Nog te vaak daalt de kwaliteit van openbaar vervoer doordat deze aspecten ondermaats 

scoren.   

Voor het aspect toegankelijkheid is vooraf door De Lijn een analyse gemaakt van de huidige toegankelijkheidsstatus van de 

bushaltes die bij de uitrol van het decreet Basisbereikbaarheid (december 2021) zullen bediend worden binnen 

het kernnet en het aanvullend net. De Lijn heeft elke halte een of meerdere van de volgende labels toegekend 1:  

• Niet toegankelijk voor personen met een beperking  

• Toegankelijk voor personen met een beperking, mits assistentie  

• Toegankelijk voor personen met een visuele beperking  

• Toegankelijk voor personen met een beperking  

 

 
 
Om alle reguliere haltes de hoogste graad van toegankelijkheid te kunnen geven (Toegankelijk voor personen met een 

visuele beperking), zouden er door de wegbeheerders (gemeenten en Vlaams Gewest) op grote schaal aanpassingen 

moeten gebeuren die eveneens een groot financieel engagement vragen. Heel wat haltes kunnen mits kleine 

ingrepen al een opwaardering krijgen om zo het label ‘toegankelijk voor personen met een beperking mits assistentie’ en 
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‘toegankelijk voor personen met een visuele beperking’ te verdienen. Aangezien buschauffeurs recent de 

verplichting opgelegd kregen om bussen aan een halte te laten knielen en indien nodig de oprijplaat uit te leggen (99% van 

de voertuigen zijn uitgerust met deze hulpmiddelen), kan reeds een comfortabele op- en afstap gegarandeerd worden voor 

mensen in een rolstoel. Het hellingspercentage tot het voertuig zal op dat moment nog maximaal 20% bedragen2. 

Dat betekent niet automatisch dat een persoon in een rolstoel het voertuig zelf kan in- en uitrollen. Een chauffeur van De 

Lijn is daarom opgeleid om assistentie te bieden maar dit kan echter niet afgedwongen worden.   

Uiteraard is het wenselijk dat alle haltes het hoogste kwaliteitslabel hebben waardoor bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker 

volledig zelfstandig kan in- en uitrijden. Maar we moeten gezien de beperkte budgettaire middelen een realistische manier 

vinden om tot een snellere realisatie van toegankelijke haltes te komen. Vandaar het voorstel voor het label ‘toegankelijk 

mits assistentie’.  

 

6.2.3. Specifiek voor de vervoerregio Aalst 
 
In de vervoerregio Aalst zijn op dit moment 536 haltes die het label ‘toegankelijk voor personen met een beperking mits 

assistentie’ en ‘toegankelijk voor personen met een visuele beperking’ nog niet verdiend hebben. Een gerichte methodiek 

om deze aan te pakken dringt zich dus op.  

 

Een eerste prioritering  

Door De Lijn is een eerste prioritering per gemeente en per wegbeheerder opgemaakt op basis van de volgende 

parameters:  

• Huidig gebruik van de halte (aantal opstappende reizigers)  

• Huidig aantal doortochten aan de halte per dag  

• Huidige aantal kruisingen van verschillende lijnen binnen de haltecluster3  

• Behoud van de halte in het nieuwe netwerk Basisbereikbaarheid (vanaf december 2021)  

 

Door middel van een score, toegekend aan iedere parameter, is gekomen tot een gewogen gemiddelde per 

halte. Vervolgens werd een prioriteringslijst samengesteld.  

 

De verdere screening door de wegbeheerders  

Aan de wegbeheerders, actief binnen de vervoerregio, is gevraagd om tussen 23/01/2020 en 20/02/2020 de specifieke 

haltes kritisch intern te bestuderen op basis van locatie, lokale projecten, eventuele wensen inzake Mobipunten etc. Het 

kan bijvoorbeeld zijn dat een huidige haltelocatie niet geschikt is om volgens het toegankelijkheidslabel aangepast te 

worden. Of de wegbeheerder ziet bijvoorbeeld meer potentieel in een nieuwe haltelocatie.   

Daaropvolgend vonden bilaterale overlegmomenten plaats op 20/02/2020  en 21/02/2020 waarop afvaardigingen van De 

Lijn, AWV, MOW en de gemeenten aanwezig waren. De geselecteerde haltes werden verder besproken en waar nodig in 

de lijst aangepast of geëlimineerd. Dit met als doel tot een uitgefilterde lijst van de meest prioritair aan te pakken haltes te 

komen. Vanuit De Lijn, AWV en MOW werden een aantal gerichte adviezen op de voorstellen en vragen gegeven.  

 

Timing  

• Najaar 2019  

o Interne oefeningen De Lijn: selectie van haltes met ontbrekende status ‘toegankelijk mits assistentie’  

• 23/01/2020  

o Toelichting oefening door De Lijn in de vervoerregioraad  

o Afspraak ‘huiswerk’ door wegbeheerders: screening haltelijst op basis van eigen prioritering, 

infrastructurele mogelijkheden en lokale projecten en wensen.  

• 20/02/2020 en 21/02/2020  

o Bilaterale gesprekken met de steden en gemeenten  

▪ Luisteren naar hun input  

▪ Eerste adviezen ter aanpak vanuit De Lijn en AWV  

▪ Afspraken  



 

 

52 

 

• Verdere aanpak  

o Verfijning prioritering  

o Opname in synthesenota Openbaar vervoer vervoerregio Aalst  

o Opname als doelstellingen  

▪ Strategische doelstellingen  

▪ Operationele doelstellingen  

o Bepalen verdere timing  

o …  

  
 

6.3. De doorstroming analyseren 
 

6.3.1. Inleiding 
 

Om de doorstroming van een netwerk te beoordelen, werd in het verleden gefocust op de stiptheid en de commerciële 

snelheid. Tegenwoordig werken we met de volgende 3 factoren: 

• Commerciële snelheid: de reistijd inclusief het halteren aan de haltes gedeeld door de afstand (uitgedrukt in 

km/u). 

• Betrouwbaarheid: de verhouding tussen de gemiddelde reistijd en het 90-percentiel. 

• Efficiëntie: de verhouding tussen de gemiddelde reistijd in de snelste dalperiode en de gemiddelde reistijd in de 

spits. 

Doelstellingen op vlak van doorstroming linken we aan betrouwbaarheid en efficiëntie. De commerciële snelheid is een 

inherent onderdeel maar niet langer het uitgangspunt. We stellen de volgende streefdoelen voorop: 

• Betrouwbaarheid ≥ 80% 

• Efficiëntie ≥ 80% 

 

6.3.2. Knelpunten in de vervoerregio Aalst 
 

In de vervoerregio Aalst zijn we op zoek gegaan naar de segementen met een efficiëntiewaarde die lager is dan 70%. We 

selecteerden 110 knelpunten m.b.t. doorstroming. Een gerichte methodiek om deze aan te pakken dringt zich dus op. We 

maken daarbij geen onderscheid in ambitieniveau tussen de verschillende vervoerslagen, maar geven wel prioriteit aan de 

hoogste vervoerslaag: kernnet. Voor het aanvullend net hanteren we een eerder pragmatische aanpak als opportuniteiten 

zich aandienen (bv. fietspadenproject, doortochtherinrichting, specifieke problemen, aanleg uitstulpende haltes, 

verkeerslichtenbeïnvloeding,…). 

Een eerste prioritering 

Op basis van alle knelpunten werden er 84 op het toekomstige kernnet geselecteerd. 40 daarvan bevinden zich in de stad 

Aalst. Samen met de wegbeheerders (steden/gemeenten of Vlaams Gewest) zal nu actief op zoek gegaan worden naar 

oplossingen om die knelpunten weg te werken. De Lijn zal daarbij nog per gemeente een aantal quick wins of andere 

voorstellen lanceren. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd noodzakelijk om grootschalige infrastructuurprojecten uit te voeren 

maar kan een kleine ingreep ook het gewenste effect teweeg brengen. We denken daarbij aan wegmarkeringen, het 

anders organiseren van parkeren, verkeerslichtenbeïnvloeding enz. 

De verdere verfijning van de knelpuntenlijst 

Een maand na de vervoerregioraad vonden bilaterale overlegmomenten plaats (op 20/02/2020 en 21/02/2020) waarop 

afvaardigingen van De Lijn, AWV, MOW en de gemeenten aanwezig waren. De knelpunten werden per gemeente 

overlopen. Dit met als doel een geactualiseerde status van de knelpuntlocatie te kennen.  
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Op bepaalde plaatsen zijn er immers projecten lopende of in het vooruitzicht of is er een visie om de zone waarin het 

knelpunt gelegen is, te herontwikkelen. Met deze input kan nu verder aan de slag gegaan worden. Een prioritering bepalen 

zal daarbij een volgende stap zijn. 

Timing 

• 23/01/2020 

o Toelichting belang van doorstroming door De Lijn in de vervoerregioraad 

o Uitleg methodiek ‘meten van doorstroming’ 

• 20/02/2020 en 21/02/2020 

o Bilaterale gesprekken met de steden, gemeenten en AWV 

▪ Overloop knelpunten per gemeente 

▪ Capteren van eventuele projectplannen in de nabijheid van knelpunten 

• Verdere aanpak 

o Verfijning knelpunten op basis van de input uit het overleg (De Lijn) 

o Bepalen knelpuntenprioritering 

o Uitwerken en voorstellen van quick wins per locatie (De Lijn) 

o Opname in synthesenota Openbaar vervoer vervoerregio Aalst 

o Opname als doelstellingen 

▪ Strategische doelstellingen 

▪ Operationele doelstellingen 

o Bepalen verdere timing 

 

 

 


