Oriëntatienota OV
Ontwerpnota voor overleg binnen de VVRR Aalst
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INLEIDING EN KADERING
Belang van de oriëntatienota OV
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Oriëntatienota OV - Leeswijzer
Waarom een aparte oriëntatienota Openbaar Vervoer?
Er zijn twee redenen om het Openbaar vervoer in de regio apart te behandelen.
1. In het Decreet Basisbereikbaarheid werd vooropgesteld dat het Openbaar Vervoer vraaggerichter moet
gaan rijden en De Lijn haar netwerk op korte termijn moet herorganiseren. Daarom werd door De Lijn
reeds een voorstel van aanpassing van het netwerk voorgesteld (kernnet-aanvullend net). De timing
voor het Openbaar Vervoer loopt daarom voor op de andere vervoersmodi (fiets, auto, enz…) die in
het mobiliteitsplan aan bod zullen komen.
2. Openbaar vervoer heeft enkele specifieke karakteristieken die verschillen van de andere modi. Daarom
wordt de regio in deze nota vanuit een aparte bril bekeken.

atelier \ demitro2

4

VVR Aalst
12/12/2019

Oriëntatienota OV- Leeswijzer
Plaats in het
proces
In juli 2019 is het
startschot gegeven voor
de opmaak van zowel
het mobiliteitsplan als
het versnelde traject
van het openbaar
vervoerplan.
In voorliggend
presentatiedocument
wordt de verzamelde
informatie in de stappen
1 en 2 uit het versnelde
traject voor
de opmaak van het
openbaar vervoerplan
gebundeld.
atelier \ demitro2
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Oriëntatienota OV - Leeswijzer
Wat bevat deze oriëntatienota Openbaar Vervoer?
Stap 1 van het studieproces heeft tot doel beschikbare inzichten met betrekking tot het functioneren van
het huidige ‘openbaar’ vervoersysteem te bundelen. In deze nota worden beschikbare gegevens en kennis
gebundeld, zowel voor het treinnet, het busnetwerk alsook voor initiatieven met betrekking tot vervoer op
maat. Ook de regio zelf wordt bekeken: hoe ziet de regio eruit? Wat betekent dit voor het openbaar vervoer
en wat kan het openbaar vervoer betekenen voor deze regio? In stap 2 wordt een inventaris gemaakt van
relevante attractiepolen in de vervoerregio.
Parallel aan de stappen 1 en 2 is het studieproces gestart voor de opmaak van het kernnet, het aanvullend
net en het vervoer op maat. De gebundelde informatie in deze nota zal als achtergrondkennis worden
gebruikt voor de opmaak van de visie op het openbaar vervoersysteem.
De Lijn heeft haar eerste voorstel van kern en aanvullend net bij de aanvang van deze studie
gecommuniceerd. Volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens behandeld:
- Belangrijkste kenmerken van de regio
- spreiding van de bevolking en belangrijkste tewerkstellingsconcentraties
- Voorstelling van de belangrijkste attractiepolen
- Bestaande situatie van het openbaar vervoer: bundeling inzicht met betrekking tot aanbod en gebruik
- Visualisatie van de belangrijkste verplaatsingsstromen op basis van matrices uit het provinciale
verkeersmodel
VVR Aalst

atelier \ demitro2
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Oriëntatienota OV - Leeswijzer
Wat bevat deze oriëntatienota niet?
Inzichten, vragen tot feedback, suggesties tot wijzingen van het kernnet en aanvullend net etc. worden niet
in deze nota opgenomen. De rapportage van opmerkingen, afwegingen, alternatieven… vormen onderdeel
van de visievorming en zal in de synthesenota worden opgenomen. Wél werd reeds de dekking van de
attractiepolen bekeken.
Pas in een volgende fase zal een visie en doelstellingen uitgewerkt worden (waar willen we op de lange
termijn naar toe?) Vervolgens wordt een actieplan opgemaakt (Hoe gaan we dat verwezenlijken?) en wordt
een monitoring opgezet. De SWOT vormt een eerste schakel naar deze toekomstige fasen.

Statuut van deze nota
Voorliggende nota is een eerste ontwerp opgemaakt in het kader van de besprekingen binnen de ambtelijke
werkgroep en de vervoerregioraad.
Op basis van opmerkingen en suggesties geformuleerd op de ambtelijke werkgroep en de vervoerregioraad
wordt de nota nog aangepast. Ook verder onderzoek in latere fase kan nog toegevoegd worden aan deze
nota.

atelier \ demitro2
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SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE
STRUCTUUR VAN DE REGIO
Bevolking, tewerkstelling en onderwijs

atelier \ demitro2

8

VVR Aalst
12/12/2019

Studiegebied Aalst en omgeving
• Analyse van sociaal-demografische gegevens van 2017, opgedeeld in
statistische sectoren (input verkeermodel versie 4.2)
• Klassen ingedeeld o.b.v. densiteit van bevolking en tewerkstelling

atelier \ demitro2
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1.1 Bevolking
De vervoerregio Aalst is gesitueerd aan de zuidzijde
van de Vlaamse Ruit tussen Brussel en Gent. De regio
bestaat uit 11 gemeenten. Er is één stedelijk gebied
(Aalst) en twee kleinstedelijke gebieden (Dendermonde
en Ninove) in de regio. Denderleeuw is een
randstedelijk gebied van Brussel.

atelier \ demitro2
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1.1 Bevolking
De dichtstbevolkte kernen zijn Aalst (stedelijk gebied),
Dendermonde (kleinstedelijk gebied), Ninove
(kleinstedelijk gebied), Denderleeuw en Hamme. De
regio heeft ongeveer 305.000 inwoners, waarvan
ongeveer 163.000 in de drie stedelijke gemeenten
wonen (53%).
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1.2 Tewerkstelling en onderwijs
In de vervoerregio Aalst bevinden zich ongeveer 77.000
arbeidsplaatsen, waarvan ongeveer 56.000 gesitueerd
zijn in de drie stedelijke gebieden (73%). Tewerkstelling
is vooral geconcentreerd in de centra van Aalst,
Dendermonde en Ninove, in een aantal kleinere kernen
(Lede, Gijzegem, Lebbeke, …) en in een beperkt aantal
vrij grote bedrijventerreinen (Hoogveld, Aalst Noord,
Aalst Zuid, Erpe-Mere, Zwaarveld).
Daarnaast zijn er in totaal ongeveer 56.000
leerlingenplaatsen, waarvan zo'n 38.000 in de drie
stedelijke gemeenten (68%). Ongeveer 2700 plaatsen
voor hoger onderwijs bevinden zich in Aalst. Van de
21.000 leerlingenplaatsen in het middelbaar onderwijs
bevinden er zich zo'n 17.000 in de drie stedelijke
gebieden Aalst, Dendermonde en Ninove (81%).
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ATTRACTIEPOLEN
Cultuur, sport, onderwijs, recreatie, toerisme en zorg
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Inleiding
• Basis voor de attractiepolen is VITO-studie
• Er wordt een selectie gemaakt tussen lokale (bv. sportlokalen, kleuterscholen)
en regionale (bv. sportcentra, middelbare scholen) attractiepolen
• Enkel regionale attractiepolen worden meegenomen in de analyse, lokale
attractiepolen worden buiten beschouwing gelaten
• Input voor de dekkingsanalyse KN/AN (hoofdstuk 6)
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2.1 Cultuur en sport
Met uitzondering van de bibliotheken, waarvan er
meerdere voorkomen in elke gemeente, bevinden de
culturele attractiepolen (cultuurcentra, concertzalen,
bioscopen, musea) zich voornamelijk in Ninove, Aalst,
Dendermonde en Berlare.
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2.1 Cultuur en sport
Regionale sportaccommodaties zoals atletiekpistes,
maneges en tennishallen zijn verspreid over de regio te
vinden. Overdekte zwembaden zijn enkel te vinden in
de grotere kernen Ninove, Aalst, Dendermonde en
Lebbeke.
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2.1 Cultuur en sport
Sporthallen en sportcentra zijn vooral in de grotere
kernen in de regio te vinden, terwijl veel van de
sportlokalen en sportvelden geconcentreerd zijn in de
kernen van de regio. Het OV-potentieel van maneges
en lokale sportaccommodaties is echter niet zo groot.
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2.1 Cultuur en sport
Als we kijken naar alle attractiepolen in de regio,
vallen de concentraties rond Ninove, Aalst,
Dendermonde en Hamme op. Veel van deze
attractiepolen zijn echter klein en hebben geen
regionaal belang.
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2.1 Cultuur en sport
Als we een selectie maken van de attractiepolen op
regionaal niveau, en sportlokalen, sportvelden en
maneges buiten beschouwing laten, zien we een nog
duidelijker beeld van een concentratie rond de
stedelijke gebieden. Bibliotheken, sporthallen en
tennishallen kennen een bredere verspreiding over
verschillende kernen in de regio.
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2.2 Onderwijs
Kleuterscholen en lagere scholen zijn verspreid over
alle kernen in de vervoerregio, maar het OV-potentieel
van deze onderwijsvormen is niet zo groot vanwege
de nabijheid en het feit dat kinderen onder 12 jaar
minder zelfstandig naar school gaan.
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2.2 Onderwijs
Voorzieningen voor hoger onderwijs en middelbare
scholen zijn sterk geconcentreerd in de centra van
Ninove, Aalst, Dendermonde, Hamme en Denderleeuw,
net zoals deeltijds onderwijs, volwassenonderwijs en
hoger beroepsonderwijs. Deeltijds kunstonderwijs kan
in de meeste kernen in de regio gevolgd worden.
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2.2 Onderwijs
Voorzieningen voor hoger onderwijs en middelbare
scholen zijn sterk geconcentreerd in de centra van
Ninove, Aalst, Dendermonde, Hamme en Denderleeuw,
net zoals deeltijds onderwijs, volwassenonderwijs en
hoger beroepsonderwijs. Deeltijds kunstonderwijs kan
in de meeste kernen in de regio gevolgd worden.
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2.2 Onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs kan gevolgd worden in
Dendermonde, Aalst, Erpe-Mere en Ninove,
buitengewoon middelbaar onderwijs enkel in Aalst.
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2.3 Recreatie en toerisme
We hebben een beeld van de locaties van grote
provinciale domeinen en natuurgebieden, evenals de
hotels in de vervoerregio.
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2.4 Zorg
Algemene ziekenhuizen bevinden zich in Ninove,
Dendermonde en Hamme, terwijl er twee algemene
ziekenhuizen in Aalst zijn. Woonzorgcentra zijn te
vinden in een groot aantal kernen met concentraties in
Aalst en Dendermonde.
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VERKEERSSTROMEN
Ochtendspits, dal en avondspits

26

VVR Aalst
12/12/2019

3.1 Ochtendspits
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3.2 Dal
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3.3 Avondspits
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3.4 Conclusie
• Er is een duidelijk pendelpatroon naar Brussel en Gent
• Daarnaast zijn radiale pendelpatronen rond Aalst, Dendermonde en Ninove en
van Hamme naar Sint-Niklaas
• In de daluren zijn er nog een aantal verplaatsingen rond Aalst en
Dendermonde maar valt de vervoersvraag in de rest van de regio sterk terug
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HUIDIG NETWERK OV
Aanbod en gebruik trein, bus, belbus, MMC, DAV
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4.1 Trein: aanbod week
4 IC-verbindingen Brussel-Gent zonder halte
2 IC-verbindingen Brussel-Gent via Aalst & Wetteren
IC-verbinding Gent-Dendermonde-Mechelen-Leuven
IC-verbinding Sint-Niklaas-Dendermonde-Brussel
IC-verbinding Oostende-Kortrijk-Brussel
S3/S10 Dendermonde-Brussel (2x/u)
S4/S10 Aalst-Denderleeuw-Jette-Brussel (2x/u)
S3 Zottegem-Brussel
S6 Aalst-Denderleeuw-Geraardsbergen-Brussel
L Mechelen-Dendermonde-Gent-Zeebrugge

S34 Dendermonde-Antwerpen tijdens de spits
P-treinen Aalst-Burst
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4.1 Trein: aanbod weekend
3 IC-verbindingen Brussel-Gent zonder halte
2 IC-verbindingen Brussel-Gent via Aalst & Wetteren
IC-verbinding Lokeren-Dendermonde-Brussel
IC-verbinding Oostende-Kortrijk-Brussel (extra haltes)
S10 Dendermonde-Brussel
S10 Aalst-Denderleeuw-Jette-Brussel
S6 Denderleeuw-Ninove-Geraardsbergen-Brussel
L Mechelen-Dendermonde-Gent-Kortrijk
Geen weekendbediening in Wichelen, Oudegem,
Baasrode-Zuid, Ede & Welle en tussen Aalst en Burst
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4.1 Trein: reizigerscijfers week
3 grote stations en IC-knooppunten: Denderleeuw, Aalst
en Dendermonde: 5000-10.000 reizigers/weekdag
3 middelgrote stations: Ninove (S), Lede (IC) & Burst (S):
1000-1500 reizigers/weekdag
18 kleinere stations, bediend door S- of L-treinen: 150800 reizigers/weekdag
4 zeer kleine stations, bediend door P-treinen: 25-50
reizigers/weekdag (Aalst-Burst)
Middelgrote stations net buiten de regio: Zele,
Wetteren, Opwijk, Asse, Liedekerke
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4.1 Trein: reizigerscijfers weekend
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Conclusie Trein aanbod en gebruik
• Er is een relatief uitgebreid treinaanbod
• Ontbrekende verbindingen van Aalst naar Dendermonde en Sint-Niklaas
• Denderleeuw is het best bediende en meest gebruikte station van de regio,
gevolgd door Aalst en Dendermonde
• Aalst-Burst kent slechts een spitsbediening en daarmee samenhangend laag
gebruik
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4.2 Huidig aanbod bus (regio)
De regio kent een aantal sterke OV-assen (Gent-Aalst,
Aalst-Dendermonde, Dendermonde-Sint-Niklaas, AalstBrussel, Ninove-Brussel) die echter niet allemaal even
goed bediend worden of een soms een minder helder
dienstregelingsconcept hebben.
Op een aantal plekken is er een parallel aanbod bus en
trein (Gent-Dendermonde, Aalst-Wetteren).
Het onderscheid tussen reguliere en functionele lijnen
is niet duidelijk naar de reiziger toe.
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4.2 Huidig aanbod bus (stad Aalst)
Er zijn een aantal sterke OV-assen naar sub urbane
kernen (Gijzegem, Nieuwerkerken, Erembodegem,
Herdersem, Asse), terwijl andere relaties (Moorsel,
Haaltert) slechts door het regionale net bediend
worden aan lage frequenties.
Het stadsnet is zeer grillig en lijnen 2 en 3 hebben een
onaantrekkelijk dienstregelingsconcept met veel
vertakkingen.
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4.2 Huidig aanbod bus
Op dit schema blijkt dat het huidige netwerk een
goede dekking heeft en de meeste kernen bedient.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een aantal
van de hier afgebeelde lijnen slechts een bediening elke
twee uur in dal heeft (bv. Lede-Serskamp-Wetteren,
Lede-Oordegem-Wetteren en Aalst-St-Lievens-HoutemHerzele-Zottegem)
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4.2 Huidig aanbod bus
Het functionele netwerk bedient quasi alle kernen die
niet door het reguliere net gedekt worden.

40

VVR Aalst
12/12/2019

29 Berlare - Schoonaarde - Dendermonde

4.2 Bus: tellingen

Lijn

Lijnnaam
1 Stadsnet Aalst
2 Stadsnet Aalst
3 Stadsnet Aalst
4 Stadsnet Aalst
21 Malderen - Dendermonde
23 Asse - Opwijk Station - Dendermonde
24 Asse - Opwijk Nijverseel - Dendermonde
26 Dendermonde - Wieze - Aalst
27 Gent - Heusden - Wetteren - Dendermonde
28 Dendermonde - Wetteren - Melle - Gent
29 Berlare - Schoonaarde - Dendermonde
31 Ninove - Denderleeuw - Aalst
32 Ninove - Denderleeuw - Aalst
33 Ninove - Denderleeuw - Aalst
34 Ninove - Denderleeuw - Aalst
41 Aalst - Opwijk - Londerzeel
42 Aalst - Meldert - Asse
43 Aalst - Moorsel Steven Kapel - Droeshout - Opwijk
44 Aalst - Meldert - Opwijk - Londerzeel
53 Lokeren - Aalst
54 Lokeren - Aalst
57 Dendermonde - Gijzegem - Hofstade - Aalst

Weekdag Zaterdag
25/11/2018
25/11/2018
25/11/2018
25/11/2018
8/11/2018
25/09/2018
25/09/2018
1/11/2014
25/09/2018
4/10/2014
8/11/2018
4/10/2014
8/11/2018
4/10/2014
8/11/2018
27/11/2014
23/05/2019
27/11/2014
23/05/2019
27/11/2014
23/05/2019
27/11/2014
23/05/2019
1/11/2014
31/05/2018
1/11/2014
31/05/2018
1/11/2014
31/05/2018
1/11/2014
31/05/2018
6/10/2016
6/10/2016
22/9/2015
4/10/2018
7/10/2014

Zondag
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018

8/11/2018
27/11/2014
31 Ninove - Denderleeuw - Aalst
23/05/2019
27/11/2014
32 Ninove - Denderleeuw - Aalst
23/05/2019
27/11/2014
33 Ninove - Denderleeuw - Aalst
23/05/2019
27/11/2014
34 Ninove - Denderleeuw - Aalst
23/05/2019
1/11/2014
41 Aalst - Opwijk - Londerzeel
31/05/2018
1/11/2014
42 Aalst - Meldert - Asse
31/05/2018
1/11/2014
43 Aalst - Moorsel Steven Kapel - Droeshout - Opwijk
31/05/2018
1/11/2014
Aalst - Meldert - Opwijk - Londerzeel
31/05/2018 Zaterdag
Lijn 44 Lijnnaam
Weekdag
53
Aalst
6/10/2016
1 Lokeren
Stadsnet-Aalst
25/11/2018
54
Lokeren -Aalst
Aalst
6/10/2016
2 Stadsnet
25/11/2018
22/9/2015
3 Stadsnet Aalst
25/11/2018
57
Dendermonde
4/10/2018
4 Stadsnet
Aalst - Gijzegem - Hofstade - Aalst
25/11/2018
7/10/2014
21 Malderen - Dendermonde
8/11/2018
58 Asse
Aalst -- Opwijk
Hofstade
- Lede- -Dendermonde
Serskamp - Wetteren
1/03/2018
23
Station
25/09/2018
7/10/2014
24 Asse - Opwijk Nijverseel - Dendermonde
25/09/2018
59 Aalst - Hofstade - Lede - Oordegem - Wetteren
1/03/2018
1/11/2014
23/4/2015
26 Dendermonde - Wieze - Aalst
25/09/2018
81 Aalst - Heldergem
18/02/2016
4/10/2014
23/4/2015
27 Gent - Heusden - Wetteren - Dendermonde
8/11/2018
82 Aalst - Heldergem
18/02/2016
4/10/2014
23/4/2015
28 Dendermonde - Wetteren - Melle - Gent
8/11/2018
83 Aalst - Kerksken
18/02/2016
4/10/2014
23/4/2015
29 Berlare - Schoonaarde - Dendermonde
8/11/2018
84 Aalst - Heldergem
18/02/2016
27/11/2014
13/4/2015
31 Ninove - Denderleeuw - Aalst
23/05/2019
87 Aalst-Geraardsbergen
1/04/2018
27/11/2014
19/4/2016
32 Ninove - Denderleeuw - Aalst
23/05/2019
91 Sint-Niklaas - Hamme - Dendermonde - Lebbeke - Aalst
4/10/2018
27/11/2014
19/4/2016
33 Ninove - Denderleeuw - Aalst
23/05/2019
92 Sint-Niklaas-Hamme-Moerzeke-Dendermonde-Lebbeke-Aalst
4/10/2018
27/11/2014
91 Ninove
Aalst-Zottegem
3/03/2015
34
- Denderleeuw - Aalst
23/05/2019
92 Aalst-Zottegem
3/03/2015
1/11/2014
93 Aalst
Aalst-Zottegem
3/03/2015
41
- Opwijk - Londerzeel
31/05/2018
98 Aalst-Lede-Uitbergen
3/03/2015
1/11/2014
42 Aalst - Meldert - Asse
31/05/2018
1/11/2014
43 Aalst - Moorsel Steven Kapel - Droeshout - Opwijk
31/05/2018
1/11/2014
44 Aalst - Meldert - Opwijk - Londerzeel
31/05/2018
53 Lokeren - Aalst
6/10/2016
54 Lokeren - Aalst
6/10/2016
22/9/2015
41
57 Dendermonde - Gijzegem - Hofstade - Aalst
4/10/2018
7/10/2014

Zondag
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018

We beschikken over recente
tellingen (2014-2018) van alle
buslijnen in de vervoerregio
voor weekdagen.
Voor het stadsnet van Aalst
en voor lijnenbundel 80
beschikken we ook over een
telling op zondag.

18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016

Op basis van deze tellingen
zullen we o.a. specifieke input
leveren voor de alternatieve
scenario’s.
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Conclusie Bus aanbod en gebruik
•
•
•
•

Er is een fijnmazig bus aanbod dat de belangrijkste kernen met elkaar verbindt
Vele kernen worden bediend door verschillende varianten
Deze varianten maken het aanbod voor de reiziger minder duidelijk
Daarnaast zijn er talrijke functionele ritten die alleen in de spits rijden (vaak
schoolritten)
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4.3 Belbus
Zes belbusgebieden zijn grotendeels gelegen in de VVR
Aalst: Hamme, Zele-Berlare, Lebbeke-Buggenhout,
Faluintjes-Opwijk, Lede-Erpe-Mere en Ninove-Haaltert.
Belbusgebieden Wetteren-Wichelen-Laarne en HerzeleSint-Lievens-Houtem liggen ook gedeeltelijk binnen de
VVR.

Het grootste deel van de regio wordt gedekt door
belbussen, enkel het meest dense gebied tussen
Gijzegem, Aalst en Denderleeuw wordt niet bediend.
Een aantal belbusgebieden bedienen ook omliggende
gemeenten zoals Opwijk, Buggenhout, Waasmunster
en Zele.
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4.3 Belbus
Bij het totale aantal gereden km en het aantal vervoerde
reizigers per VVR valt op dat de belbus in de regio Aalst
relatief weinig gebruikt wordt t.o.v. de regio’s Gent en Vlaamse
Ardennen.
Dit komt overeen met ca. 182 reizigers per weekdag en ca. 36
reizigers per weekenddag.

Het gebruik in Gent is waarschijnlijk eerder te verklaren door
het hoge bevolkingsaantal en het feit dat er in heel Gent een
aanbod is.
In Aalst is er geen volledige dekking en zijn er meer
alternatieven qua regulier busvervoer dan in de Vlaamse
Ardennen, wat de lagere gebruikscijfers verklaart.
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4.3 Belbus
Het gemiddeld aantal km is consistent (5 à 8km) en gelijkaardig
als in West-Vlaanderen (cf. Traject)
Ook het percentage niet-gereden ritten is gelijklopend (21 à
25%)

VVR
Waasland
Aalst
Vlaamse Ardennen
Gent

Aangevraagde
ritten
92.420
137.468
278.734
254.674

Uitgevoerde
ritten
69.707
103.866
220.716
193.002

Niet-gereden
% Niet-gereden
ritten
22.713
25%
33.602
24%
58.018
21%
61.672
24%
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4.3 Belbus
Het belbusgebruik is duidelijk geclusterd in een aantal
gebieden, die gedeeltelijk (maar niet volledig)
overeenkomen met de belbusgebieden.
De belangrijkste cluster bevindt zich rond ZeleDendermonde-Lebbeke, met enkele belangrijke relaties:
- Dendermonde-Zele is parallel aan de (dure)
treinrelatie.
- Lebbeke-Sint-Gillis is waarschijnlijk gerelateerd aan
het ziekenhuis.
- Hamme-Zele heeft geen regulier bus aanbod.
In Ninove zijn er relaties naar de kleine deelgemeenten
die slecht of niet bediend worden door regulier
busvervoer, net zoals tussen Aalst en Opwijk. Tussen
Lede en Erpe-Mere is er een tangentverbinding. Naar
Wetteren zijn er ook enkele duidelijke relaties,
waarvan Uitbergen-Wetteren de belangrijkste is.
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4.3 Belbus
De meest gebruikte halte in
de VVR ligt aan het SintBlasiusziekenhuis in
Dendermonde, waar geen
reguliere bus bediening is.
De meeste belangrijke haltes
zijn bestemmingshaltes in de
grote kernen. Ook de halte
Uitbergen Kerk wordt zeer
veel gebruikt (cf.. relatie
naar Wetteren)
De uurverdeling van het
gebruik in Aalst vertoont
slechts een licht
spitspatroon en vrij veel
dalgebruik. Gebruik in het
weekend is slechts 20% van
het weekgebruik. (ook
consistent met andere
VVR’s)
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4.3 Belbus
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4.4 Minder Mobielen Centrales
Minder Mobielen Centrales
• MMC’s zijn georganiseerd op gemeentebasis en worden aangeboden
door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie
• Doel is het tegengaan van sociaal isolement bij ouderen,
andersvaliden en mensen met een laag inkomen die zich geen taxi
kunnen veroorloven
• Werking op basis van vrijwillige chauffeurs die rijden met hun eigen
auto
• Voorwaarden voor toetreding: inkomen minder dan 2x leefloon,
regulier OV geen optie vanwege ziekte, ouderdom of handicap
• Betaalsysteem: vaste abonnementskost (€10 per jaar of €5 voor 6
maanden) + onkostenvergoeding van (gemiddeld) €0,30/km
• Aanvraag rit 48u op voorhand
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4.4 Minder Mobielen Centrales
Het aantal ritten uitgevoerd
door MMC’s in de VVR Aalst
varieert sterk en kent drie
grote golven. Het gebruik van
de MMC’s in Vlaanderen kent
daarentegen een vrij continu
stijgende trend, die de laatste
jaren enigszins afvlakt.
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4.4 Minder Mobielen Centrales
Niet elke gemeente heeft een
MMC (gehad). Drie gemeenten
hebben nu geen MMC-aanbod
(Aalst, Denderleeuw en Lede).
Het is opvallend dat dit vrij
grote kernen zijn. Vooral het
ontbreken van een MMC in
Aalst heeft een grote impact
op het aantal ritten.

51

VVR Aalst
12/12/2019

4.4 Minder Mobielen Centrales
Het gemiddelde aantal
kilometer per rit per
gemeente varieert maar
stabiliseert in een range
van 20 tot 40 km.
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4.4 Minder Mobielen Centrales
Het gemiddelde aantal
kilometer per rit voor
heel de regio stabiliseert
rond de 27-28km, gelijk
aan het Vlaamse
gemiddelde.
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4.4 Minder Mobielen Centrales
Het aantal kilometer is
dan ook gelijklopend
met het aantal ritten.
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4.5 Diensten Aangepast Vervoer
Dienst Aangepast Vervoer
• Deze worden gesubsidieerd door MOW en georganiseerd
volgens 27 vervoergebieden in Vlaanderen
• Doelgroep bestaat uit mensen die niet zelfstandig het
openbaar vervoer kunnen gebruiken, m.a.w.
rolstoelgebruikers of mensen met een beperkte
mobiliteit, en hun begeleiders
• DAV zijn (vaak) uitbesteed aan vzw’s, die meestal
gedeeltelijk met vrijwilligers werken
• Betaalsysteem: een instapkost (bv. 2 euro) en een
kilometertarief dat meestal tussen 0,65 en 1,75 euro per
kilometer ligt, afhankelijk van de afstand en de DAV
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4.5 Diensten Aangepast Vervoer

Drie vervoersgebieden liggen
gedeeltelijk op het
grondgebied van VVR Aalst:
VG’s Aalst (1), Wetteren (27) en
Dendermonde (6), de laatste
twee pas actief sinds 2017.
In Wetteren ligt het aantal
uitgevoerde ritten veruit het
hoogst, mogelijk is dit omdat
dit VG ook de zuidoostrand
van Gent omvat.
De gemiddelde ritafstand ligt
gemiddeld 5 à 10 km.

Het percentage
rolstoelgebruikers varieert ook
redelijk sterk per VG (data
voor Aalst en Wetteren in
2017 was foutief), maar ligt
altijd boven 25-30%.
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4.6 Scheldeveren

Grote seizoenschommelingen in gebruik Scheldeveren, vooral door
recreatief fietsgebruik recreatief
Veer Schellebelle ligt dichtbij de kern, andere veren minder: meer
voetgangersgebruik en meer totaal gebruik

57

VVR Aalst
12/12/2019

Conclusies vraagafhankelijk vervoer
(Belbus/MMC/DAV)
• Er is een goede dekking van de niet-stedelijke delen van de vervoerregio door
belbussen.
• Er is een vrij laag gebruik van de belbus (ca. 182 reizigers per weekdag en ca.
36 reizigers per weekenddag)
• Het belbusgebruik komt vooral voor op locaties zonder regulier bus aanbod.
Het belbusgebruik naar het ziekenhuis van Dendermonde (eveneens zonder
regulier aanbod) springt er uit.
• Een deel van de belbusgebieden overschrijdt de VVR-grens.
• Het MMC-gebruik fluctueert sterk naargelang het aanbod.
• Ook het DAV-gebruik fluctueert in de vervoerregio.
• Het aanbod van vraagafhankelijk vervoer is versnipperd over drie vormen
(belbus, MMC, DAV).
• Het gebruik van de Scheldeveren is sterk seizoensafhankelijk.
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NETWERKVOORSTEL
DE LIJN
Voorstel Basisbereikbaarheid
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5. Netwerkvoorstel De Lijn
Het voorgestelde toekomstig net vertoont een
duidelijkere hiërarchie en versterking van de frequentie
op hoofdassen (door het bundelen van parallelle lijnen).
Op deze manier wordt een duidelijker leesbaar net
verkregen.
Er wordt gekozen voor Aalst-Lebbeke-Dendermonde als
structurerende Kernnet B-as en voor Aalst-LedeSerskamp-Wetteren als AN-as.
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5. Netwerkvoorstel De Lijn
Nagenoeg alle kleinere kernen behouden een bediening
in de spitsperiode (functionele lijnen). Ook alle
schoolritten blijven behouden.
Doel hiervan is het beantwoorden van specifieke vragen
voor verplaatsingen in de spits.
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OV-gerelateerde
analyses
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6.1 Analyses
Theorie en principes
Basisbereikbaarheid heeft als doel het
rendement van het openbaar vervoer te
verbeteren. Enerzijds door OV aan te bieden
op plaatsen waar de meeste vraag is en
anderzijds door de middelen te bundelen op
assen met het hoogste potentieel.
Analyse van verschillende busverbindingen
wijst uit dat het rendement van
hoogfrequentere verbindingen hoger ligt
(reizigers per ingezette middelen).
Ook zeer laagfrequente busverbindingen,
indien gericht op zeer specifieke noden,
bijvoorbeeld schoolritten, hebben een (iets)
hoog rendement.
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6.1 Analyses
Onderzoek wijst uit dat de OV-vraag sterk
correleert aan de bebouwingsdichtheid en de
concentratie van functies

Theorie en principes

Bron: Newman&Kenworthy

1

2

3

4
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1/ In dunbevolkte gebieden (Lintbebouwing en
verkavelingen met vrijstaande woningen) met
minder dat 30 inwoners per hectare (15
woningen per hectare) het aantal OVverplaatsingen per persoon laag ligt en
exponentieel toeneemt tot 50 inwoners per
hectare.
2/ Rond 30 woningen per hectare (+- 60
inwoners per hectare) vlakt het aantal OVverplaatsingen per persoon sterk af.
3/ Schematisch samengevat kan men stellen
dat de OV-vraag in lintbebouwing en
verkavelingen laag ligt, in grotere
dorpskernen toeneemt en in en nabij grotere
steden hoog ligt.
4/ De data van de verschillende studies
hebben we gecombineerd en omgezet naar
een vervoersvraag per hectare.
VVR Aalst
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6.2 Vervoersvraag
Aanvulling op de IP-methode van De Lijn: confronteren
HB-relaties uit verkeersmodel met netwerk. Alle
substantiële stromen worden gedekt door het
netwerkvoorstel van De Lijn.
Twee belangrijke (<=300) relaties worden slechts met
een uurfrequentie bediend in het voorstel van De Lijn:
Aalst-Moorsel en Aalst-Haaltert.
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6.3 Linkenanalyse
Analyse van de belangrijkste links
tussen de verschillende stedelijke
gebieden, op basis van een drieledige
stedenhiërarchie. Aalst is een stad
van 2e orde, Dendermonde en
Ninove zijn steden van 3e orde.

1-2

1-3

2-2

2-3
66

Link Aalst-Antwerpen (niveau 1-2) is
mogelijk met een treinoverstap,
maar niet rechtstreeks
Link Aalst-Sint-Niklaas (niveau 2-2) is
slechts een kernnet B-link en geen
treinlink
Link Ninove-Brussel (niveau 1-3) is
mogelijk met Kernnet A of met een
treinoverstap te Denderleeuw
Links Aalst-Dendermonde & AalstZottegem (niveau 2-3) zijn mogelijk
met resp. Kernnet B en C
VVR Aalst
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6.4 Dekkingsanalyse
SDG

Uit deze grafiek blijkt dat vooral de
zones met een dichtheid van 30
inwoners of meer per hectare de
magneten zijn voor het OV. Dit komt
overeen met 15 woningen per hectare.
We kijken dus in eerste instantie of
vooral die zones goed bediend worden.
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6.4 Dekkingsanalyse: SDG
Voor het treinnet is de dekkingsanalyse gebaseerd op
het verschillende potentieel voor voor/natransport
voor een bediening van L/S/IC-treinen (resp.
1000/1500/2000 meter)
De meeste belangrijke kernen hebben een treinstation.
De belangrijkste uitzondering is Hamme.

Een aantal kernen (Berlare, Baasrode, Erpe-Mere) zijn
minder goed gelegen ten opzichte van het treinstation.
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6.4 Dekkingsanalyse: SDG
Als we de lijnen van het Kernnet en het Aanvullend
net toevoegen, zien we dat ook Hamme en
middelgrote kernen als Grembergen en Denderhoutem
gedekt worden, samen met het stedelijk gebied van
Aalst. Enkel een aantal kleinere kernen (Uitbergen,
Moerzeke, Denderbelle, Meldert) wordt enkel bediend
door het functioneel net.

Buslijnen 57 en 94/96 werden als ‘Aanvullend Net B’
gecategoriseerd, gezien zij 2x/u rijden.
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6.5 Dekkingsanalyse: regionale attractiepolen
Als we kijken naar de selectie van regionale
attractiepolen (zie hoofdstuk 2) merken we een erg
goede dekking van de regionale attractiepolen op.
Slechts een beperkt aantal attractiepolen valt buiten
de dekkingszone.
Op kleinere schaal zijn de ziekenhuizen ASZ Aalst en AZ
Sint-Blasius echter niet zo gunstig gelegen voor het
openbaar vervoer. Door het specifieke karakter zijn
ziekenhuizen gebaat met een halte voor de deur. ASZ
Aalst is op enige afstand van de OV-as aan de
Gentsesteenweg gelegen, terwijl AZ Sint-Blasius
midden in een woonwijk ligt.
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7. Eerste aanzet SWOT-analyse








Drie goed gebruikte IC-stations als knooppunten in het trein- en busnetwerk
OV-knoop in Dendermonde met goede aansluitingen trein-trein en trein-bus
Zeer snelle treinverbinding Brussel-Denderleeuw en verder naar Aalst-Wetteren en Zottegem-Oudenaarde-Kortrijk
Goede S-verbindingen Aalst-Jette, Dendermonde-Jette, Zottegem-Brussel en Aalst-Geraardsbergen-Brussel
Goede dekking van het treinnet met veel stations
Structurerende buslijnen van Aalst naar Brussel, Dendermonde, Denderleeuw en Gent
Over het algemeen goed uitgebouwde lokale voorzieningen (bv. lagere- en kleuterscholen), terwijl de belangrijkste regionale voorzieningen in
de steden zijn geconcentreerd

Zwaktes








Minder goed weekend-treinaanbod tussen Zottegem en Denderleeuw
De grootste stedelijke kern (Aalst) is relatief slecht gelegen in het treinnetwerk
Slecht georganiseerd stadsnet met veel omwegen en vertakkingen
ASZ Aalst en AZ Sint-Blasius slecht gelegen t.o.v. aanbod OV
Slechte aansluitingen trein-bus in de regio Haaltert-Erpe-Mere-Burst(-Herzele)
Geen MMC-aanbod in Aalst, Denderleeuw en Lede

Opportuniteiten












Verbeterd S-aanbod door hogere frequenties en bredere amplitudes (S3 Zottegem-Denderleeuw-Brussel)
Studies naar heropening spoorlijnen 57 (Aalst-Dendermonde) en 52 (Dendermonde-Puurs)
Verknoping van bussen aan de stations van Dendermonde en Aalst
Verbeterd stadsnet Aalst en integratie stadsnet en regionaal net
Duidelijke hiërarchisering netwerk
Bundeling buslijnen op de verbindingen met het hoogste potentieel
Vraaggericht netwerk, zoals ook blijkt uit de HB-data
Deelmobiliteit als last-mile oplossing voor OV
Betere organisatie VOM
Afstemming ruimtelijk beleid op het OV-netwerk









Stagnerende reizigerscijfers treingebruik
Overlap belbusgebieden met institutionele grenzen VVR's
Geïsoleerd bekijken infrastructuurprojecten spoorlijn 52 en 57 zonder rekening te houden met bovenregionale impact (verbinding Waasland-Dender)
Geïsoleerd bekijken stadsnet Aalst zonder interactie met regionaal net en VOM
Concurrentie tussen reguliere lijnen en Vervoer Op Maat en overaanbod VOM op bepaalde locaties
VOM-oplossing in grote volumes is zeer kostelijk (bv. rond AZ Sint-Blasius, Wetteren-Uitbergen, Aspelare-Ninove, etc.)
Ruimtelijke ontwikkelingen op locaties die slecht ontsloten worden door OV

Sterktes

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