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BIJLAGE 1 

LIJNENNETKAART 

 
Hierna is de lijnennetkaart van het OV-netwerk basisbereikbaarheid opgenomen. Tevens zijn er 
uitsneden van de lijnennetkaart per gemeente opgenomen.  
 
      LEGENDA KAARTMATERIAAL 
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BIJLAGE 2 

LIJNFICHES 

 
Lijnfiches beschrijven nauwkeurig de eigenschappen van elke lijn, zoals de route, amplitude, frequentie, 
etcetera. De lijnfiches van het kernnet en aanvullend net dat valt onder de bevoegdheid van de 
vervoerregio Mechelen zijn opgenomen op de Sharepoint van de Vervoerregio Mechelen. 
 
De lijnfiches, aangepast naar aanleiding van de beslissing van de Raad van Bestuur van De Lijn om te 
besparen, zijn hier onder te vinden. Deze zijn ook terug te vinden op de Sharepoint van de Vervoerregio 
Mechelen. 
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Nieuwe lijnnummer en benaming: Lijn 286 Boom – Willebroek - Mechelen 
 Huidige lijnen: Lijn 286 Boom – Willebroek - Mechelen 
   Lijn 287 Boom – Willebroek – Heindonk – Mechelen 
 
Toegewezen VVR: 
 Nieuw: Mechelen 
 Huidig: Mechelen 
 
Betrokken steden en gemeenten: Boom, Willebroek, Mechelen 

 
Niveau en type verbinding: Kernnet (type B) 
 

 
  

 
  

KN Lijn 286 Boom-Willebroek-Mechelen  
 

Beslissingsniveau: De Lijn (VVR adviserend) 
Uitvoerder: De Lijn 
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Lijnbeschrijving:  
De verbinding Boom – Willebroek - Mechelen is een structurele kernnetverbinding type B. De 
bestaande lijnen 286 en 287 worden tot één kernnetlijn gebundeld langs het traject van lijn 
286 via de N16. Hierdoor vervalt de daluurbediening van Heindonk. De bestaande bediening 
van Heindonk wordt bijna uitsluitend in de spits gebruikt. Daarom wordt als functionele 
bediening nog een verbinding via Heindonk voorzien. 
 
De lijn rijdt elk half uur in de dal en om de 15 minuten in de spits. 
 
De rechtstreekse verbinding Boom-Mechelen zal in de toekomst enkel nog gebeuren via 
Willebroek en niet meer via Rumst. De verbinding Boom – Mechelen via Rumst blijft mogelijk 
met een overstap. 
 
Op deze verbinding zijn er geen afwijkende reiswegen. Alle versterkingsritten volgen dezelfde 
reisweg als de hoofdreisweg (soms slechts een stuk van het traject).  

 

Toekomstig 

TYPE DAG Spitsuurfrequentie Daluurfrequentie Amplitude 

Schooldagen 15’ 30’ 5u35 – 23u25 

Schoolverlofdagen 15’ 30’ 6u35 – 23u25 

Zaterdag 30’ 30’ 8u05 – 00u25 

Zondag 60’ 60’ 8u35 – 23u55 

 

Huidig 

TYPE DAG Spitsuurfrequentie Daluurfrequentie Amplitude 

Schooldagen 15’ 30’ 5u20-00u00 

Schoolverlofdagen 15’ 30’ 5u20-00u00 

Zaterdag 30’ 30’ 6u25-22u55 

Zondag 60’ 60’ 8u05-22-45 

 
 
Voor- en nadelen nieuwe verbinding: 
 

+ Volwaardige halfuurfrequentie gans het jaar, op alle dagen en kwartierfrequentie 
tijdens de spitsuren 

+ Een vaste rechtlijnige reisweg zonder omwegen: steeds een kortere reistijd 

+ Duidelijk gestructureerd aanbod (opvangen missing link NMBS tussen Boom en 
Mechelen) 

 
- Niet meer via Heindonk, tenzij als functionele bediening tijdens spitsuren op 

schooldagen 
 
Trein -en busaansluitingen 

 
Trein <> bus Boom  

Mechelen 
S32 Roosendaal – Puurs 
Geen specifieke verbinding 

Bus <> bus Boom 
Mechelen 

Richtingen noord en zuid 
Mechelen centrum + diverse 
richtingen 
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Belangrijkste attractiepolen: 
 
-NMBS-stations Mechelen, Willebroek en Boom 
-De busknoop in Mechelen 
-De busknoop in Boom 
-Centrum Willebroek 
 

Aandachtspunten: Daar deze verbinding een kernnetverbinding is, zijn er geen afwijkende 
reiswegen meer. Een functionele lijn via Heindonk blijft behouden. 
 

FN-variant  

Via Heindonk Tijdens spitsuren op schooldagen zijn er nog 4 ritten voorzien via 
Heindonk (functionele bediening). 

 
 
  
 
 
Actualisatie van de lijnfiche: 
 

 Datum Auteur Welke Aanpassingen 

Eerste versie 18/03/2020 Ruben Hens/ Bram 
Remans 

 

Revisie (13/9/2020)    

 30/10/2020 Els Langenus Frequentieaanpassing zondag 
ifv RVB 7/10 
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Nieuwe lijnnummer en benaming: Lijn 252 Puurs – Hingene – Bornem – Sint-Amands 
 Huidige lijnen: Lijn 252 Boom – Puurs – Bornem – Dendermonde 
   Lijn 257 Boom – Bornem – Dendermonde 
   Lijn 98 Sint-Niklaas – Tielrode – Temse – Bornem – Puurs – Londerzeel 
 
Toegewezen VVR: 
 Nieuw: Mechelen 
 Huidig: Mechelen 

 
Betrokken steden en gemeenten: Boom, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Buggenhout, Dendermonde 
 
Niveau en type verbinding: Aanvullend net 
 

 
 
Lijnbeschrijving: De verbinding Puurs – Bornem - Sint-Amands via Hingene is geselecteerd als 
onderdeel van het aanvullend net. De doelstelling van de lijnen in de regio Klein Brabant is om 
maximaal te verknopen met de treinen van Puurs. Gezien het bestaande treinaanbod tussen 
Boom en Puurs, verdwijnt het busaanbod op deze verbinding. Te Sint-Amands verknoopt de 
lijn met de aanvullende lijn Sint-Amands – Baasrode – Dendermonde. 

AN Lijn 252 Puurs – Hingene – Bornem – Sint-Amands  
 

Beslissingsniveau: VVR (De Lijn adviserend) 

Uitvoerder: De Lijn 
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Het traject van de lijn verloopt vanaf Puurs over de huidige lijn 98 tot Hingene en gaat vandaar 
verder naar Bornem over lijn 98 en 257. Vanaf Bornem vervolgt de lijn het huidig traject van 
lijn 252 en 257 over Branst, Mariekerke tot Sint-Amands. 
De lijn geeft gehoor aan de grootste vervoersvragen die leven in de regio Klein-Brabant, nl. de 
verbinding Puurs-Bornem, Bornem-Hingene en Bornem-Sint-Amands. 
 
De lijn rijdt steeds elk uur en om het halfuur tijdens spitsperiodes. 
 
Er is geen rechtstreekse verbinding voorzien tussen Boom en Dendermonde, behalve enkele 
spitsritten (functioneel net) op de verbindingen Boom-Puurs-Lippelo-Dendermonde en Boom-
Bornem-Dendermonde. 
 

Toekomstig 

TYPE DAG Spitsuurfrequentie Daluurfrequentie Amplitude 

Schooldagen 30’ + versterking 60’ 6:05 – 21:55 

Schoolverlofdagen 30’ 60’ 6:05 – 21:55 

Zaterdag 60’ 60’ 7:25 – 22:30 

Zondag 60’ 60’ 9:20 – 21:35 

 
 

Huidige 

TYPE DAG Spitsuurfrequentie Daluurfrequentie Amplitude 

Schooldagen 30’ 60’ 5:25 – 21:50 

Schoolverlofdagen 30’ 60’ 5:25 – 21:50 

Zaterdag 60’ 60’ 8:25 – 22:50 

Zondag 60’ 60’ 10:25 – 20:55 

 
 
Voor- en nadelen nieuwe verbinding: 
 

+ Volwaardige uurfrequentie op zondag 

+ Eén vaste reisweg en zelfde vertrektijden 

+ Hingene krijgt regelmatige bediening 

+ Aansluitingen te Puurs voor vlotte verbindingen op grotere afstand 

+ Heel wat OV-vragen uit regio Klein-Brabant beantwoord 
 

- Niet meer per bus tot Boom maar alternatief per trein 
- Niet meer rechtstreeks van Puurs naar Dendermonde 
- Langere reisweg per bus tussen Bornem en Puurs ten opzichte van bestaande lijn 

252 maar alternatief per trein 
 

Trein- en busaansluitingen 

 
Bus <> Trein Puurs Richting Antwerpen (S32), Leuven en Sint-Niklaas 

(L27) 

Bus <> Bus 
 

Puurs 
Sint-Amands 

Diverse richtingen 
Diverse richtingen 

 
Belangrijkste attractiepolen: 
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- Puurs Station 
- Kernen van Puurs, Hingene, Bornem en Sint-Amands 

 
Aandachtspunten: / 
 
Wijzigingen op vraag van VVRR: / 
  
 
 
Actualisatie van de lijnfiche: 
 

 Datum Auteur Welke Aanpassingen 

Eerste versie 18/03/2020 Ruben Hens/ Bram 
Remans 

 

Revisie (13/9/2020) 21/04/2020 Pierre Rijckaert L27 toegevoegd (benaming 
treinlijn) 

 30/10/2020 Els Langenus Zondagsamplitude ifv RVB 7/10 
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Nieuwe lijnnummer en benaming: Lijn 253 Puurs – Oppuurs – Sint-Amands 
 Huidige lijnen: Lijn 253 Boom - Puurs – Dendermonde 
 
Toegewezen VVR: 
 Nieuw: Mechelen 
 Huidig: Mechelen 

 
Betrokken steden en gemeenten: Boom, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Buggenhout, Dendermonde 
 
Niveau en type verbinding: Aanvullend net 
 

 
 
Lijnbeschrijving: De verbinding Puurs – Oppuurs - Sint-Amands is geselecteerd als onderdeel 
van het aanvullend net. De doelstelling van de lijnen in de regio Klein Brabant is om maximaal 
te verknopen met de treinen van Puurs. Gezien het bestaande treinaanbod tussen Boom en 
Puurs, verdwijnt het busaanbod op deze verbinding.  
 
Met deze lijn wordt een snelle link gecreëerd tussen Puurs, Oppuurs en Sint-Amands. Het 
traject is identiek aan de route die de functionele lijn 253 vandaag volgt tussen Puurs en Sint-
Amands. 
 
Momenteel zijn er op deze lijn 15 ritten voorzien in de spits (beide richtingen samen). In het 
toekomstig net zal de lijn elk uur rijden en om het halfuur tijdens spitsperiodes. 
 
Er is geen rechtstreekse verbinding meer voorzien tussen Boom en Dendermonde, behalve 
enkele spitsritten (functioneel net) op de verbindingen Boom – Puurs – Lippelo - 
Dendermonde en Boom – Bornem - Dendermonde. 
 

AN Lijn 253 Puurs - Oppuurs - Sint-Amands 
 

Beslissingsniveau: VVR (De Lijn adviserend) 

Uitvoerder: De Lijn 
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Toekomstig 

TYPE DAG Spitsuurfrequentie Daluurfrequentie Amplitude 

Schooldagen 30’ + versterking 60’ 6:05 – 21:55 

Schoolverlofdagen 60’ 60’ 6:05 – 21:55 

Zaterdag 60’ 60’ 7:40 – 22:20 

Zondag 60’ 60’ 9:40 – 21:20 

 
Deze verbinding is vandaag louter functioneel. 
 
Voor- en nadelen nieuwe verbinding: 
 

+ Eén vaste reisweg en zelfde vertrektijden 

+ Snelle verbinding tussen Puurs en Sint-Amands  

+ Op alle dagen van het jaar met een uurbediening en een halfuurbediening tijdens 
spitsperiodes 

+ Van een functionele lijn gaan we naar een reguliere lijn 

+ Aansluitingen te Puurs voor vlotte verbindingen op grotere afstand 
 

- Niet meer per bus tot Boom maar alternatief per trein 
- Niet meer rechtstreeks van Puurs naar Dendermonde 
 

Trein- en busaansluitingen 

 
Bus <> Trein Puurs Richting Antwerpen (S32), Leuven en Sint-Niklaas 

(L27) 

Bus <> Bus 
 

Puurs 
Sint-Amands 

Diverse richtingen 
Diverse richtingen 

 
 

Belangrijkste attractiepolen: 
- Puurs Station 
- Kernen van Puurs, Oppuurs en Sint-Amands 

 
Aandachtspunten: / 
 
Wijzigingen op vraag van VVRR: / 
  
 
 
Actualisatie van de lijnfiche: 
 

 Datum Auteur Welke Aanpassingen 

Eerste versie 18/03/2020 Ruben Hens/ Bram 
Remans 

 

Revisie (13/9/2020) 21/04/2020 Pierre Rijckaert L27 toegevoegd (benaming 
treinlijn) 

 30/10/2020 Els Langenus Zondagsamplitude ifv RVB 7/10 
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Nieuwe lijnnummer en benaming: Lijn 254 Sint-Amands – Baasrode – Dendermonde 
 Huidige lijnen: Lijn 252 Boom - Puurs – Bornem – Dendermonde 
   Lijn 253 Boom – Puurs – Dendermonde 
   Lijn 254 Boom – Puurs – Lippelo – Dendermonde 
   Lijn 257 Boom – Bornem – Dendermonde 
 
Toegewezen VVR: 
 Nieuw: Mechelen 
 Huidig: Mechelen 

 
Betrokken steden en gemeenten: Boom, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Buggenhout, Dendermonde 
 
Niveau en type verbinding: Aanvullend net 
 

 
 
Lijnbeschrijving: Uit het huidig gebruik van de lijnen op het traject en de potentieelstudie blijkt 
dat er vervoersvraag is tussen Sint-Amands en Dendermonde. 
 

AN Lijn 254 Sint-Amands – Baasrode – Dendermonde  
 

Beslissingsniveau: VVR (De Lijn adviserend) 

Uitvoerder: De Lijn 
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De verbinding Sint-Amands - Dendermonde via Baasrode is geselecteerd als onderdeel van 
het aanvullend net. De nadruk ligt op de verknoping in Sint-Amands met de bussen richting 
Puurs om de verbinding Puurs – Dendermonde te behouden. 
 
De lijn rijdt steeds elk uur en om het halfuur tijdens spitsperiodes. 
 
Er is geen rechtstreekse verbinding meer voorzien tussen Boom en Dendermonde. 
 

Toekomstig 

TYPE DAG Spitsuurfrequentie Daluurfrequentie Amplitude 

Schooldagen 30’ 60’ 6:15 – 21:40 

Schoolverlofdagen 60’ 60’ 6:15 – 21:45 

Zaterdag 60’ 60’ 7:55 – 23:00 

Zondag 60’ 60’ 9:55 – 22:00 

 
 

Huidige 

TYPE DAG Spitsuurfrequentie Daluurfrequentie Amplitude 

Schooldagen 30’ + versterking 60’ 5:30 – 22:25 

Schoolverlofdagen 30’ + versterking 60’ 5:30 – 22:25 

Zaterdag 60’ 60’ 8:05 – 22:50 

Zondag 60’ 120’ 10:05 – 20:25 

 
 
Voor- en nadelen nieuwe verbinding: 
 

+ Volwaardige uurfrequentie op zondag 

+ Eén vaste reisweg en zelfde vertrektijden 

+ Aansluitingen te Sint-Amands voor vlotte verbindingen met de rest van de regio 
 
- Niet meer per bus tot Boom maar overstappen op de bus en nadien op trein  
 

Trein- en busaansluitingen 

 
Bus <> Trein 
 

Dendermonde Diverse treinen 

Bus <> Bus 
 

Sint-Amands Richting Puurs 

 
 

Belangrijkste attractiepolen: 
- Kernen van Sint-Amands, Baasrode en Dendermonde 

 
Aandachtspunten: / 
 
Wijzigingen op vraag van VVRR: / 
  
 
Actualisatie van de lijnfiche: 
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 Datum Auteur Welke Aanpassingen 

Eerste versie 18/03/2020 Ruben Hens/ Bram 
Remans 

 

Revisie (13/9/2020)    
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Nieuwe lijnnummer en benaming: Lijn 525 Tremelo – Schriek – Heist-op-den-Berg 
 Huidige lijnen: Lijn 527 Tremelo – Schriek – Baal – Heist-op-den-Berg  
  
 
Toegewezen VVR: 
 Nieuw: Mechelen 
 Huidig: Mechelen 

 
Betrokken steden en gemeenten: Tremelo, Heist-op-den-Berg 
 
Niveau en type verbinding: Aanvullend net 
 

 
 

AN Lijn 525 Tremelo – Schriek – Heist-op-den-Berg 
 

Beslissingsniveau: VVR (De Lijn adviserend) 

Uitvoerder: De Lijn 
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Lijnbeschrijving: De verbinding Tremelo – Schriek - Heist-op-den-Berg wordt opgewaardeerd 

tot een volwaardige lijn. Deze nieuwe lijn volgt dezelfde reisweg als de bestaande functionele 

lijn 527, met uitzondering van de bediening van Baal en de bediening van Heist-op-den-Berg 

scholen.  

De lijn zal steeds met een uurfrequentie rijden en tijdens spitsuren met een halfuurbediening.  

Op deze verbinding zijn er geen afwijkende reiswegen. Alle versterkingsritten volgen dezelfde 

reisweg als de hoofdreisweg. 

 

Toekomstig 

TYPE DAG Spitsuurfrequentie Daluurfrequentie Amplitude 

Schooldagen 30’ + versterking 60’ 5:55 – 22:30 

Schoolverlofdagen 30’ 60’ 5:55 – 22:30 

Zaterdag 60’ 60’ 8:05 – 22:55 

Zondag 60’ 60’ 10:05 – 21:55 

 
Deze verbinding wordt vandaag louter functioneel aangeboden 
 
Voor- en nadelen nieuwe verbinding: 
 

+ Volwaardige uurfrequentie gans het jaar, op alle dagen 

+ Eén vaste reisweg en zelfde vertrektijden 

+ Snellere verbinding tussen Tremelo en Schriek/Heist-op-den-Berg 
 
Trein- en busaansluitingen 

 
Bus <> Trein 
 

Heist-op-den-Berg Richting Leuven en Antwerpen (IC29, L28) 

Bus <> Bus 
 

Heist-op-den-Berg Diverse richtingen 

 
Belangrijkste attractiepolen: 

- Tremelo Gemeentehuis 
- Heist-op-den-Berg Station 
- Heist-op-den-Berg Gemeentehuis 

 
Aandachtspunten: / 
 
Wijzigingen op vraag van VVRR: / 
  
 
 
Actualisatie van de lijnfiche: 
 

 Datum Auteur Welke Aanpassingen 
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Eerste versie 18/03/2020 Ruben Hens/ Bram 
Remans 

 

Revisie (13/9/2020) 22/04/2020 Pierre Rijckaert IC29 & L28 toegevoegd 
(benaming treinlijn) 

 30/10/2020 Els Langenus Zondagsamplitude ifv RVB 7/10 
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Nieuwe lijnnummer en benaming: Lijn 551 Lier – Sint-Katelijne-Waver – Onze-Lieve-Vrouw-
Waver – Putte  
 
Toegewezen VVR: 
 Nieuw: Mechelen 
 Huidig: Mechelen 

 
Betrokken steden en gemeenten: Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 

Putte 
 
Niveau en type verbinding: Aanvullend net 
 

 
 

AN Lijn 551 Lier – Sint-Katelijne-Waver – Onze-Lieve-Vrouw-Waver – Putte 
 

Beslissingsniveau: VVR (De Lijn adviserend) 

Uitvoerder: De Lijn 
 



 

Bijlage 2 
Lijnfiches 

Lijnbeschrijving: Deze lijn vormt de rechtstreekse verbinding tussen Putte, Onze-Lieve-Vrouw-

Waver, Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Lier. In dit voorstel zal ze van aan de kerk van Sint-

Katelijne-Waver doorrijden richting Duffel. Ter hoogte van de N108 Berkhoevelaan wordt, via 

een bediening van Duffel – Oost, afgeslagen richting Lier om zo verder te rijden naar het 

station van Lier. Op deze manier hebben beide oevers van de Nete een bediening met het 

openbaar vervoer. 

In Duffel bedient deze lijn de oostkant van het centrum van Duffel. Hierdoor ontstaat er een 
knooppunt met de kernnetlijn van Lier naar Mechelen. In het centrum van Sint-Katelijne-
Waver wordt er gestreefd naar een aansluiting met de stadslijn Mechelen – Sint-Katelijne-
Waver via AZ Sint-Maarten (zie verder). Zo kunnen de inwoners van Putte, net als in het eerste 
voorstel, mits een overstap zich verplaatsen naar het ziekenhuis. 
 

Toekomstige frequentie en amplitude 

TYPE DAG Spitsuur Daluur Vroeg/Laat  Amplitude 

Schooldagen 30’ 60’ 60’ 5:50 – 22:30  

Schoolverlofdagen 30’ 60’ 60’ 5:50 – 22:30  

Zaterdag 60’ 60’ 60’ 7:15 – 23:00 

Zondag 60’ 60’ 60’ 10:15 – 22:00 

 
Hoewel lijnen 560 en 561 vandaag korte deeltrajecten verzorgen van deze nieuwe lijn is een 
vergelijking in frequentie en amplitude niet eenduidig door de afwijkende reisweg. 
 
Voor- en nadelen nieuwe verbinding: 
 

+ Nieuwe volwaardige uurfrequentie gans het jaar met halfuurfrequentie tijdens de 
spits op weekdagen 

+ Verbinding tussen O.L.V-Waver en Sint-Katelijne-Waver 

+ Diverse busaansluitingen 
 

- Duffel centrum wordt slechts rakelings bediend 
 

Trein- en busaansluitingen 

 
Bus <> Trein Lier Geen specifieke verbinding 

 

Bus <> Bus Lier 
Sint-Katelijne-Waver 

Diverse richtingen 
Verbinding Putte – AZ Sint-Maarten 

 
Belangrijkste attractiepolen: 

- Lier Station 
- Lier Heilig Hartziekenhuis 
- Sint-Katelijne-Waver Gemeentehuis 
- Putte Gemeentehuis 

 
Aandachtspunten:  

- Ter hoogte van de halte Duffel Onze-Lieve-Vrouwelaan is er 
een opportuniteit om een mobipunt uit te bouwen 

 
Wijzigingen op vraag van VVRR: Om de verbinding tussen Sint-Katelijne-Waver en Lier mogelijk te 

maken wordt de lijn Putte – AZ Sint-Maarten uit het originele voorstel gewijzigd tot de lijn in deze fiche. 
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Actualisatie van de lijnfiche: 
 

 Datum Auteur Welke Aanpassingen 

Eerste versie 18/03/2020 Ruben Hens/ Bram 
Remans 

 

Revisie (13/9/2020)    

 30/10/2020 Els Langenus Zondagsamplitude ifv RVB 7/10 
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BIJLAGE 3 

ITERATIESLAG OP HET VOORSTEL 

BASISBEREIKBAARHEID 

 
De iteratieslag op het voorstel basisbereikbaarheid kent twee belangrijke onderdelen. 

■ Een overzicht van de gestelde vragen van gemeenten naar aanleiding van het initiële voorstel van 

het netwerk basisbereikbaarheid. 

■ Nota basisbereikbaarheid Mechelen door De Lijn: op basis van de opmerkingen van de gemeenten 

op het voorstel basisbereikbaarheid onderzocht De Lijn aansluitend en in afstemming met de 

gemeenten de iteratiemogelijkheden, die zijn toegelicht in deze nota. 
 
Beide onderdelen zijn hierna opgenomen. 
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Overzicht vragen gemeenten (versie 27-12-2019) 
 

Nr. Gemeente 
Datum  
Vraag 

ontvangen 
 Vraag 

Priotiteit 
volgens 
gemeente 

Overeenstemming 
met andere 
gemeenten? 

Op welke 
VVR heeft 
dit impact? 

Welke VVR 
heeft 
beslissingsrech 
voor deze 
vraag/lijn? 

Type Vraag Vervoerslaag 
1e Antwoord 
TEAM MOW 

1 Berlaar 21/10/2019 Lier - Berlaar - Heist-op-den-Berg: verbinding is 
eigenlijk Kernnet B waardig, waarom niet 
frequentie opwaarderen en vanuit Berlaar 
splitsen, zodat er toch nog rechtstreeks van 
Berlaar naar Lier gereden kan worden, wel in 
kadans voor rest van traject. Trein is maar 1 per 
uur, dus ook niet kernnet B. 

 

  

Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg KN + AN 

Vraag naar 2 
bussen per uur, 
herbekijken 
eventueel spits, 
budget? Exacte 
traject Kapellebaan 
of Molenlei: 
bestuderen - test 
bus + politie 
verwittigen 

2 Berlaar 21/10/2019 Berlaar-Heikant: lijnen 570-571 vallen weg, 
slechts twee keer per dag bediening met 
functionele lijn Lier-Putte-Berlaar-Heikant-Lier 
en over VOM hebben we nog geen info 
ontvangen. We kunnen dus geen positief advies 
op dit voorstel geven.   Mechelen Antwerpen Nieuwe verbinding VOM 

Vraag wordt 
bestudeerd in VVR 
Antwerpen. 

3 Berlaar 21/10/2019 Magneetkaarten nog niet ontvangen/ Categorie 
4 en 5 onvoldoende aanbod volgens richtlijnen 

  Mechelen Mechelen 
Aanpassen 
frequentie VOM Ok ondertussen. 

4 Bonheiden 17/10/2019 Lijn 530 langs N15 site "De Nekker" laten rijden, 
zodat niet alle bussen langs Nekkerspoel 
moeten rijden en een belangrijke attractiepool 
bereikbaar wordt.  Mechelen Mechelen Leuven Aanpassen reisweg KN 

Wordt bekeken in 
VVRR Leuven. 

5 Bonheiden 17/10/2019 

Huidige lijn 681 langs Rijmenam centrum laten 
blijven rijden. Graag regulier vervoer door 
Rijmenam centrum. 

Toppriorite
it  Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding VOM 

Middelen bundelen 
op 1 lijn = 1 
krachtige KN lijn. 
Functionele 
bediening is er nog 
in Rijmenam. VOM 
verder 
onderzoeken? 
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Nr. Gemeente 
Datum  
Vraag 

ontvangen 
 Vraag 

Priotiteit 
volgens 
gemeente 

Overeenstemming 
met andere 
gemeenten? 

Op welke 
VVR heeft 
dit impact? 

Welke VVR 
heeft 
beslissingsrech 
voor deze 
vraag/lijn? 

Type Vraag Vervoerslaag 
1e Antwoord 
TEAM MOW 

6 Bonheiden 17/10/2019 Betere bediening Imeldaziekenhuis vanuit 
Muizen, Boortmeerbeek, Putte en Heist-op-den-
Berg Belangrijk Mechelen Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding AN 

IP te laag, negatief 
advies om deze lijn 
in te leggen. 

7 Bonheiden 17/10/2019 Woonkernen Putsesteenweg en de Mart 
verbinden met Bonheiden centrum, 
Imeldaziekenhuis en WZC Den Olm Minder 

belangrijk  Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding AN - VOM 

Onderzoeken of er 
nood is om  VOM 
(vervoer op maat) 
te voorzien 

8 Bonheiden 17/10/2019 Behouden stations NMBS Hever, Muizen en 
Boortmeerbeek 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

9 Boortmeerbeek 19/10/2019 Dit voorstel gaat in tegen de omgevingsanalyse 
(verdichting enkel op plaatsen waar veel 
voorzieningen zijn en voldoende OV) - niet in 
orde om 284 en 681 af te schaffen voor kernen 
Hever en Schiplaken 

  Mechelen Leuven Nieuwe verbinding AN 

Vraag overgemaakt 
aan VVRR Leuven. 
Te bekijken wat 
voorzien kan 
worden van 
functionele 
bediening. 

10 Bornem 18/10/2019 Bedrijventerrein langs N16 en KMO zone van 
Bornem wordt niet meer bediend door 
wegvallen van buslijn 252: kunnen we Hingene 
laten vallen in de nieuwe buslijn Londerzeel - 
Dendermonde? 

Toppriorite
it  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg AN 

IP is veel lager, 
negatief advies. 
Verder bekijken of 
er opties zijn 
binnen VOM? 

11 Bornem 18/10/2019 Bediening voor Buitenland is weggevallen door 
het wegvallen van huidige lijn 98, daardoor 
geen bediening meer tussen Temse en Bornem. 
Vraag om hier een vervoersmogelijkheid te 
bieden, bijvoorbeeld via de flexbus. Belangrijk  Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding VOM 

Bekijken binnen 
VOM 

12 Bornem 18/10/2019 Spoorlijn Sint-Niklaas - Mechelen/Leuven: 
verhogen naar 30 minuten frequentie 

 Puurs-Sint-Amands Mechelen Mechelen 
Aanpassen 
frequentie Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 
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Nr. Gemeente 
Datum  
Vraag 

ontvangen 
 Vraag 

Priotiteit 
volgens 
gemeente 

Overeenstemming 
met andere 
gemeenten? 

Op welke 
VVR heeft 
dit impact? 

Welke VVR 
heeft 
beslissingsrech 
voor deze 
vraag/lijn? 

Type Vraag Vervoerslaag 
1e Antwoord 
TEAM MOW 

13 Duffel 23/10/2019 Lier-Duffel-Sint-Katelijne Waver-Mechelen: 
doordat deze via Sint-Katelijne Waver rijdt ipv 
via de Mechelsebaan: bediening van een aantal 
attractiepolen valt weg (Fort Van Duffel; PVT 
Schorshagen en jeugdzorg; School Ter Elst). Ook 
de verbinding met AZ Sint-Maarten valt weg! 

 Mechelen Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg KN 

We werken aan 
een nieuw voorstel 
voor dit gebied om 
tegemoet te 
proberen komen 
aan de vragen. 
Moet in 
overeenstemming 
met de 
buurgemeenten 
bekeken worden. 

14 Duffel 23/10/2019 Verbinding tussen gehucht Mijlstraat en 
centrum Duffel onderzoeken (deze verbinding 
valt weg doordat lijn 556 functioneel is en lijn 2 
weggevallen is) 

  Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding VOM 

Functionele lijn 
blijft behouden, 
eventueel verder 
onderzoeken of FN 
of VOM nodig is 
voor markt? 

15 Duffel 23/10/2019 Duffel - Kontich - Aartselaar - Hemiksem: via 
Lint rijden (zoals nu lijn 52/53) 

  Mechelen Antwerpen Aanpassen reisweg KN 

Vraag wordt 
bestudeerd in VVR 
Antwerpen. 

16 Duffel 23/10/2019 Treinperrons toegankelijk maken voor 
mindervaliden 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

17 Heist-op-den-
Berg 

25/10/2019 Huidige lijnen 510-511 gaan in voorstel 
rechtstreeks via N10. Graag toch 1 van beiden 
via Katelijne Waver scholen laten rijden voor 
scholieren.  

Sint-Katelijne-
Waver Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg KN 

Bekijken of dit met 
een functionele rit 
opgelost kan 
worden. 

18 Heist-op-den-
Berg 

25/10/2019 lijn 510 vanuit Hulshout via Booischot laten 
afbuigen (511 behouden op voorgestelde 
traject; lijn 161 kan dan wegvalllen, want niet 
meer nodig en lijn 160 kan dan een upgrade 
krijgen van functioneel naar regulier ('60-'30) 

  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg KN + AN 

Middelen bundelen 
op 1 lijn = 1 
krachtige KN lijn. 
Booischot wel nog 
functionele 
bediening. 
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Nr. Gemeente 
Datum  
Vraag 

ontvangen 
 Vraag 

Priotiteit 
volgens 
gemeente 

Overeenstemming 
met andere 
gemeenten? 

Op welke 
VVR heeft 
dit impact? 

Welke VVR 
heeft 
beslissingsrech 
voor deze 
vraag/lijn? 

Type Vraag Vervoerslaag 
1e Antwoord 
TEAM MOW 

19 Heist-op-den-
Berg 

25/10/2019 Lier – Berlaar – Heist-op-den-Berg: doorrijden 
tot P&R in Boechout ipv stoppen in 
Zevenbergen 

  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg AN 

Stopt aan Lier 
station, 
alternatieven: kan 
met de trein of 
buslijn 90 vanuit 
Lier station. 

20 Heist-op-den-
Berg 

25/10/2019 Tremelo – Schriek – Heist-op-den-Berg: langs 
Bredestraat ipv Schriekstraat en 
Gommerijnstraat: is korter en dus sneller. 

  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg AN 

Ok, verder bekijken 
of reisweg van 
doorstroming in 
orde is. 

21 Heist-op-den-
Berg 

25/10/2019 Realisatie digitaal ondersteuningsplatform om 
carpoolen lokaal te implementeren   Mechelen Mechelen Andere Andere 

Ok, voor 
gemeente? 

22 Heist-op-den-
Berg 

25/10/2019 Cambio uitbreiden naar de 5 deelgemeenten 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 
Ok, voor 
gemeente? 

23 Kapelle-op-den-
Bos 

21/10/2019 Omleiden route van de kerk naar de 
Hoogveldweg, voor vlottere doorstroming en 
verhoogde veiligheid in centrum 

  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg KN + AN 

Ok, verder bekijken 
of reisweg van 
doorstroming in 
orde is. 

24 Puur-Sint-
Amands 

23/10/2019 Mechelen - Hombeek - Tisselt - Leest - 
Breendonk: doortrekken naar Puurs. 

Toppriorite
it  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg AN 

Ok, wordt mee 
opgenomen in 
nieuw voorstel 
voor de regio 

25 Puur-Sint-
Amands 

23/10/2019 Puurs - Londerzeel: omrijden via Lippelo 
Belangrijk  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg AN 

IP is veel lager, 
negatief advies.  

26 Puur-Sint-
Amands 

23/10/2019 Boom - Puurs (huidige 252, maar dan als FN) 
toevoegen: 8 ritten in functie van school en 
industrie 

Minder 
belangrijk  Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding AN(FN) 

Deze lijn is niet op 
de industrie, wel 
op de school 
gericht. School 
gerichte ritten zijn 
behouden (cfr. 
Tellingen). 

27 Puur-Sint-
Amands 

23/10/2019 Voor LAB-school die nog gaat uitbreiden: 
aansluiting op de treinen optimaliseren   Mechelen Mechelen Andere AN 

ok, opgenomen in 
voorstel. 

28 Puur-Sint-
Amands 

23/10/2019 Flexbus behouden en uitbreiden met 
Breendonk en Dienstencentrum Paepenheide 

  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg VOM 

Ok, voor nu, maar 
verder te bekijken 
wat met VOM 
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Type Vraag Vervoerslaag 
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TEAM MOW 

29 Puur-Sint-
Amands 

23/10/2019 Spoorlijn Sint-Niklaas - Mechelen/Leuven: 
verhogen naar 30 minuten frequentie + later op 
vrijdag- en zaterdagavond 

 Zie boven (12) Mechelen Mechelen 
Aanpassen 
frequentie Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

30 Sint-Katelijne-
Waver 

21/10/2019 Lijn Lier - Duffel - Sint-Katelijne-Waver - 
Mechelen ook woonzorgcentrum laten 
aandoen, is amper omweg = hogere 
verplaatsingsstroom dan via Duffelsesteenweg  

Toppriorite
it  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg KN 

Te bekijken, 
kunnen we 
normaal wel 
inpassen 

31 Sint-Katelijne-
Waver 

21/10/2019 Lijn Lier - Duffel - Sint-Katelijne-Waver - 
Mechelen: traject splitsen: beurtelings via 
Pasbrug en Grote 
Nieuwedijkstraat/Mechelsesteenweg laten 
gaan.  Belangrijk  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg KN 

Middelen bundelen 
op 1 lijn = 1 
krachtige KN lijn.  

32 Sint-Katelijne-
Waver 

21/10/2019 Huidige functionele lijnen (6) voor de scholen 
behouden + kijken naar uitbreidingsplannen van 
zowel SUI als Hagelstein.   Mechelen Mechelen Andere AN(FN) 

Huidige lijnen 
blijven behouden 

33 Sint-Katelijne-
Waver 

21/10/2019 Mogelijks vraag naar een functionele lijn vanuit 
Heist-op-den-Berg naar de scholen van Waver 

 Zie boven (17) Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding AN(FN) 

Is een optie, te 
bekijken of dit 
ingepast kan 
worden. 

34 Sint-Katelijne-
Waver 

21/10/2019 Station SKW - bedrijventerrein - bushalte SKW 
Kempenaerestraat: Bedrijvenpendel inleggen 

  Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding VOM 
te bekijken 
binnnen VOM 

35 Sint-Katelijne-
Waver 

21/10/2019 Station Sint-Katelijne Waver uitbouwen als 
Hoppinpunt  

Minder 
belangrijk  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Ok, voor 
gemeente? 

36 Sint-Katelijne-
Waver 

21/10/2019 Station Sint-Katelijne Waver: perrons 
toegankelijk maken 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

37 Willebroek 17/10/2019 Boom-Willebroek-Mechelen(287): is nu  
kernnetlijn geworden, graag meer dan 
functionele ritten per dag: ontwikkeling 
toekomstige ontwikkeling terreinen    Mechelen Mechelen 

Aanpassen 
frequentie KN + AN 

Middelen bundelen 
op 1 lijn = 1 
krachtige KN lijn.  
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38 Willebroek 17/10/2019 Bediening Blaasveld: heropenen stopplaats 
onderzoeken 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

39 Kapelle-op-den-
Bos 

19/12/2019 Verbinding tussen Kapelle - Londerzeel 
behouden, of toch enkele ritten (oudere 
mensen over de brug naar carrefour, okay, 
colruyt, aldi, …; rusthuis en markt op dinsdag) in 
Londerzeel;  

  Mechelen Mechelen Aanpassen reisweg AN 

Is deel van nieuwe 
scenario voor de 
regio. Bekijken of 
dit opgelost kan 
worden met FN 
lijnen. 

40 Mechelen 24/12/2019 Mechelen - Hombeek - Tisselt - Leest - 
Breendonk: naar 30 minuten frequentie (voor 
alle dorpen) - momenteel 30 + 60 minuten 
frequentie   Mechelen Mechelen 

Aanpassen 
frequentie AN  

41 Mechelen 24/12/2019 Mechelen - Hombeek - Kapelle-op-den-Bos - 
Londerzeel: voor alle dorpen streven naar 30 
min frequentie   Mechelen Mechelen 

Aanpassen 
frequentie AN  

42 Mechelen 24/12/2019 Mechelen - Bonheiden - Keerbergen - Tremelo - 
Baal - Aarschot: omleiden lang N15 om 
nekkersite te bedienen. Bijkomende halte met 
veilige oversteekbaarheid voorzien!  Zie boven (4) Mechelen Leuven Aanpassen reisweg KN 

Wordt bekeken in 
VVRR Leuven. 

43 Mechelen 24/12/2019 Lier - Duffel - Sint-Katelijne-Waver - Mechelen: 
niet meer langs Sint-Maarten en Elzenstraat. 
Graag cijfers om deze wijziging te staven! + 
treinlijn Mechelen - Lier is pover (1/u, geen in 
weekend) 

 Zie boven (13) Mechelen Mechelen Andere KN 

We werken aan 
een nieuw voorstel 
voor dit gebied om 
te gemoed te 
proberen komen 
aan de vragen. 
Moet in 
overeenstemming 
met de 
buurgemeenten 
bekeken worden. 

44 Mechelen 24/12/2019 Mechelen - Weerde: deze verbinding is 
verdwenen, graag gebruikscijfers om dit te 
staven.   Mechelen Mechelen Andere AN  
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45 Mechelen 24/12/2019 Mechelen - Muizen - Imelda: Muizen is een 
deelgemeente, deze moet bediend blijven. 
Eventueel verbinden met Imelda om 
vervoersvraag te vergroten.  Zie boven (6) Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding AN 

IP te laag, negatief 
advies om deze lijn 
in te leggen. 

46 Mechelen 24/12/2019 Muizen station toegankelijker maken + meer 
dan 1 per uur (2 treinen op minder dan 5 min 
van elkaar) 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

47 Mechelen 24/12/2019 Nieuwe site Predikheren (bib, vergaderzalen) + 
Dossinkazerne bedienen   Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding AN  

48 Mechelen 24/12/2019 Technopolis / plopsaqua bedienen 
  Mechelen Mechelen  AN  

49 Mechelen 24/12/2019 Kerkhof en andere bedienen voor ouderen, dus 
met belbus/collectieve taxi / Taxicheques, ... 

  Mechelen Mechelen Nieuwe verbinding VOM  
50 Mechelen 24/12/2019 Trein Mechelen - Sint-Niklaas: 30 min 

frequentie ipv 60 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

51 Mechelen 24/12/2019 Trein Mechelen - Turnhout: ook aanbod 
voorzien in weekend 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

52 Mechelen 24/12/2019 Trein Mechelen - Dendermonde - Gent: ook 
rechtstreekse trein in weekend 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 

53 Mechelen 24/12/2019 Trein Leuven - Mechelen: terug snelle 
verbinding met enkel stop in Haacht voorzien 

  Mechelen Mechelen Andere Andere 

Vragen NMBS 
worden gebundeld 
overgemaakt aan 
NMBS 
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BIJLAGE 4 

INITIEEL VOORSTEL BASISBEREIKBAARHEID 

 
Het initiële netwerkvoorstel basisbereikbaarheid zoals gepresenteerd in september 2019 is hieronder 
schematisch beschreven.  

Kernnet 
 

Kernnet type B 

 

Lijn Minimale frequentie per 
uur (overdag)  

Boom – Willebroek - Mechelen 2x 

Lier – Duffel – Sint-Katelijne-Waver –  Heisbroek - Mechelen 2x 

Mechelen – Heist-op-den-Berg (– Geel/Herentals)* 2x 

 
*De lijnen Mechelen – Geel en Mechelen – Herentals (beiden kernnet type C) kennen een afgestemde 
gezamenlijke frequentie op het traject Mechelen – Heist-op-den-Berg. 
 

Kernnet type C 

 

Lijn Minimale frequentie per 
uur (overdag)  

(Mechelen –) Heist-op-den-Berg – Westerlo – Geel* 1x 

(Mechelen –) Heist-op-den-Berg – Wiekevorst – Herentals* 1x 

 
*De lijnen Mechelen – Geel en Mechelen – Herentals (beiden kernnet type C) kennen een afgestemde 
gezamenlijke frequentie op het traject Mechelen – Heist-op-den-Berg. 
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Aanvullend net 
  

Aanvullend net – reguliere verbindingen 
 

Lijn Minimale frequentie per 
uur (overdag)  

Puurs – Oppuurs – Sint-Amands 1x 

Puurs – Hingene – Bornem – Branst – Sint-Amands 1x 

Sint-Amands – Baasrode – Dendermonde 1x 

Puurs – Liezele – Sint-Jozef – londerzeel 1x 

Mechelen – Hombeek – Leest – Tisselt – Breendonk 1x 

Mechelen – Hombeek – Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel 1x 

Putte – Onze-Lieve-Vrouw-Waver – Sint-Katelijne-Waver – 
Elzestraat – Az Sint-Maarten 

1x 

Onze-Lieve-Vrouw-Waver – Mechelen 1x 

Tremelo – Groot-Schriek – Heist-op-den-Berg 1x 

Lier – Koningshooikt (– Berlaar – Itegem – Heist-op-den-Berg) 2x (1x) 

 
 

Aanvullend net – Stadsnet Mechelen 
In het initiële voorstel is onderstaand stadsnet meegenomen in het netwerk basisbereikbaarheid, maar 
parallel aan de iteraties op het OV-netwerk is het stadsnet voor Mechelen in overleg met de stad 
Mechelen volledig hertekend.  
 
 

Lijn stadsnet Mechelen Minimale frequentie 
per uur (overdag)  

Minimale frequentie 
per uur (zondag 
overdag) 

Station – Schoenmarkt (- Nekkerspoel) 6x (3x) 6x (3x) 

Elzestraat – station - Gandhi 4x 2x 

Industrie-Noord – Station – Muizen 4x 2x 

Ziekenhuis – Station (– Industrie-Zuid) 4x (2x) 2x (1x) 
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Aanvullend net – functionele verbindingen 
 

Lijn 

Aarschot – Booischot – Heist op den Berg 

Aarschot – Pijpelheide – Heist op den Berg 

Boom – Bornem – Dendermonde 

Boom – Puurs – Lippelo – Dendermonde 

Boom – Willebroek – Heindonk – Mechelen 

Boom – Willebroek – Tisselt 

De Beemden – Mechelen Station 

Heist-op-den-Berg – Keerbergen Scholen 

Heist-op-den-Berg scholen – Herselt 

Keerbergen – Waver Scholen 

Lier station – Herderin – Duffel – Waarloos 

Mechelen – Haacht – Keerbergen 

Mechelen – Peulis – Waver scholen 

Mechelen – Waver scholen 

Mechelen – Zemst – Weerde 

Waver scholen – Baal 

Waver scholen – Lier 

Waver scholen - Tremelo 
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Verbindingen vanuit omliggende vervoerregio’s 
  

Lijn Vervoerregio Type verbinding  

Brussel – Wolvertem** Vlaamse rand Kernnet – type A 

   

Mechelen – Keerbergen (- Aarschot)*** Leuven Kernnet – type B (type C) 

Mechelen – Rumst – Kontich – Antwerpen Antwerpen Kernnet – type B 

Antwerpen – Boom – Willebroek Antwerpen Kernnet – type B 

Brussel – Londerzeel – Breendonk – Willebroek – 
Boorn 

Vlaamse rand Kernnet – type B 

Wolvertem – Londerzeel Vlaamse rand Kernnet – type B 

Leuven – Haacht – Kampenhout – Mechelen  Leuven Kernnet – type B 

Wolvertem – Londerzeel** Vlaamse rand Kernnet – type B 

Zaventem – Vilvoorde **** Vlaamse rand Kernnet – type B 

   

Kapelle-op-den-Bos – Wolvertem – Brussel Vlaamse rand Kernnet – type C 

   

Lier – Koningshooikt – Putte  Antwerpen Aanvullend net 

Duffel – Lint – Kontich – Hemiksem Antwerpen Aanvullend net 

Hofstade – Mechelen  Vlaamse rand Aanvullend net 

Mechelen – Zemst – Vilvoorde – Zaventem  Vlaamse rand Aanvullend net 

Kapelle-op-den-Bos – Willebroek Vlaamse rand Aanvullend net 

   

Wespelaar – Keerbergen Leuven Functioneel net 

Steenokkerzeel – Keerbergen Vlaamse rand Functioneel net 

Kapelle-o/d-Bos, Station – Grimbergen, stelplaats Vlaamse rand Functioneel net 

Londerzeel – Malderen Vlaamse rand Functioneel net 

Eppegem – Haacht – Tildonk Vlaamse rand Functioneel net 

Haacht – Zaventem Vlaamse rand Functioneel net 

Steenokkerzeel Ned. – Haacht – Tildonk Vlaamse rand Functioneel net 

Steenokkerzeel – Haacht – Tildonk Vlaamse rand Functioneel net 

Vilvoorde – Kapelle-o/d-Bos Vlaamse rand Functioneel net 

 
** behoort tot lijn Brussel-Noord – Wolvertem – Meise – Londerzeel – Steenhuffel (VVR Vlaamse 
Rand) 
*** Dit betreft een doorgaande lijn, maar het gedeelte Mechelen – Keerbergen is gecategoriseerd als 
Kernnet – type B, het gedeelte Keerbergen – Aarschot is gecategoriseerd als Kernnet – type C.  
**** behoort tot lijn Zaventem – Vilvoorde – Mechelen (VVR Vlaamse Rand) 
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BIJLAGE 5 

RUIMTELIJKE ANALYSE VAN HET INITIËLE 

VOORSTEL 

 
Het initiële voorstel voor het OV-netwerk is getoetst op basis van een ‘confrontatie van vraag en 
aanbod’. Hierna wordt eerst de methodiek van de magneten en de confrontatie vraag & aanbod 
beschreven, aansluitend zijn de resultaten van de analyse weergegeven.  

Methodiek magneten & voorzieningen 
De methodiek van de mobiliteitsmagneten heeft tot doel om de belangrijkste generatie- en 
attractiepolen voor personenverkeer in beeld te brengen. Hiervoor worden sociaal-demografische 
gegevens (inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen) als uitgangspunt genomen. De basisdata voor 
deze analyse komt uit het Strategisch Personenmodel Vlaanderen Versie 4.2.1, het Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen versie 5.1 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De combinatie 
van de inzichten vanuit deze bronnen vormen de mobiliteitsmagneten. De sterkte van een magneet 
zegt iets over het potentieel aantal verplaatsingen per dag in verschillende delen van de vervoerregio. 
Hoe meer verplaatsingen van en naar een gebied, hoe sterker de magneet. Magneten zeggen alleen 
iets over het aantal verplaatsingen van en naar de bewuste locatie: ze zeggen niets over het belang van 
bepaalde relaties (herkomst-bestemmingsrelaties) tussen punten in de vervoerregio.  
 
De bezoekersaantrekkende bovenregionale functies zijn apart inzichtelijk gemaakt via de 
voorzieningenkaart. Verschillende typen van (bezoekersaantrekkende) voorzieningen worden hierin 
meegenomen, zoals onderwijs, zorg en welzijn, cultuur, sport en ontspanning, detailhandel en 
woonondersteunende voorzieningen (diensten, reca, etc.) De focus ligt op bezoekersaantrekkende 
functies en voorzieningen met aandacht voor omvang en kansen voor modal shift. De voorzieningen 
worden naar schaalniveau ingedeeld.  
■ Internationale voorzieningen (>10.000 bezoekers per dag). 
■ Interregionale voorzieningen (>5.000 bezoekers per dag). 
■ Regionale voorzieningen (>2.500 bezoekers per dag). 
■ Bovenlokale voorzieningen. Op basis van beschikbare data is het niet mogelijk om een selectie te 
maken die rekening houdt met bezoekersaantallen van bovenlokale voorzieningen. Daarom gebeurt 
die selectie enkel op basis van het type voorziening.    
 
De totstandkoming van de magneten en voorzieningen wordt verder toegelicht in de Oriëntatienota 
behorende bij het Regionaal Mobiliteitsplan 2030 voor de vervoerregio Mechelen.  

Methodiek confrontatie vraag & aanbod 
Elke magneet vertegenwoordigt een attractiepool die een zekere concentratie van verplaatsingen naar 
en vanuit een gebied met straal van 800 meter genereert. Deze eigenschap is benut om het voorstel 
basisbereikbaarheid op een gestructureerde wijze te toetsen. Deze toetsing is een hulpmiddel om te 
ontdekken of op bepaalde locaties het aanbod van openbaar vervoer afwijkt van het bedieningsniveau 
dat past bij de zwaarte van de magneet. De confrontatie vraag & aanbod beoordeelt dus of op 
acceptabele afstand van de bewuste magneet een OV-halte is te vinden met een bepaald 
minimumaanbod tijdens de daluren. En dus of in het voorgestelde OV-netwerk de magneet in 
voldoende mate wordt bediend door openbaar vervoer. Bewust is alleen getoetst op het aanbod in de 
daluren: in de spitsuren is er meer vraag naar vervoer en daardoor ook meer aanbod. Als een gebied in 
de daluren in voldoende mate wordt bediend, zal dit in de spitsuren dus ook zo zijn.  
 
Als een magneet niet voldoet aan de gestelde criteria wordt deze aangemerkt als ‘aandachtsgebied’. 
Van alle aandachtsgebieden is vervolgens in meer detail beschreven wat de kenmerken zijn van dit 
gebied en wat het OV-aanbod op die locatie is. Op basis van de aandachtspunten is het aan de 
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Vervoerregio om te bezien of het aanbod van openbaar vervoer in de aandachtsgebieden kan en moet 
worden aangepast. 
 
Per categorie magneet zijn zoals genoemd toetsingscriteria opgesteld voor de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer (zie de tabel hieronder). Het gaat hierbij om de frequentie van treinen en bussen in 
de daluren en de nabijheid van haltes en stations.  
 
De nabijheid van haltes en stations is bepaald door een ‘afstandsbuffer’ rond de bewuste halte of 
station te trekken. Magneten die binnen de buffers vallen voldoen aan het nabijheidscriterium. De 
gehanteerde afstanden zijn gerelateerd aan de maximum acceptabele reisafstanden van voor- en 
natransport te voet en per fiets: 
■ Wandelafstand: maximaal 800 meter tussen halte/station en magneet (≈ 15 minuten) 
■ Fietsafstand: maximaal 2.000 meter tussen halte/station en magneet (≈ 10 minuten) 
 
De voorzieningen worden niet getoetst aan de hand van criteria, omdat voor elke voorziening andere 
eisen kunnen worden gesteld als het gaat om de gewenste ontsluiting per OV. Echter is de aanwezigheid 
van OV wel in verband gebracht met de aanwezigheid van voorzieningen: de voorzieningenkaarten zijn 
gecombineerd met de buffers van alle bushaltes met een bediening van meer dan 1x/u (daluren) op 
wandelafstand en de buffers van alle stations op fietsafstand.   
 
 
Categorie magneet Ritproductie Minimale bediening OV* Bereikbaarheid haltes en stations 
 Aantal 

verplaatsingen/dag 
Bus en/of Trein Bus Trein 

1 en 2 > 40.000 6x / u  Interstedelijk Wandelen Wandelen 
3 

20.000 – 40.000 
4x / u Interstedelijk / 

Stopplaats** 
Wandelen Fiets / 

Wandelen** 
4 10.000 – 20.000 4x / u Stopplaats Wandelen Fiets 
5  5.000 – 10.000 2x / u Stopplaats Wandelen Fiets 
6 1.000 – 5.000 1x / u Stopplaats Fiets Fiets 

*bedieningsniveau in aantal vertrekken per richting in de daluren. 
**magneet 3 wordt in voldoende mate ontsloten bij een interstedelijk station op fietsafstand of een 
stopplaats op wandelafstand. 
 

Interpretatie van het kaartmateriaal  
De resultaten van de confrontatie vraag & aanbod levert een set aan kaartmateriaal op. Voor elk type 
magneet zijn de resultaten apart weergegeven. Onderstaande legenda hoort bij het kaartmateriaal 
waarin onderscheid is gemaakt in de productie (het type magneet), busfrequentie en treinfrequentie.    
 
Onderstaande interpretatie hoort bij het kaartmateriaal in de navolgende paragrafen: 

■ Magneten van het betreffende type worden op de kaart weergeven met een gekleurde bol. 

■ Alle stations en bushaltes die voldoen aan de eisen die in paragraaf 4.2 zijn opgenomen worden op 

de kaart weergegeven met een gekleurd vierkantje. Daarnaast wordt er een cirkel (afstandsbuffer) 

rond deze halte getoond die de wandel- of fietsafstand tot de halte aangeeft. Deze cirkel toont de 

invloedsfeer van de halte. 

■ Indien de magneet voldoende wordt afgedekt door de invloedsfeer van een halte (cirkel rond halte), 

dan wordt deze magneet voldoende bediend. 

■ Indien de magneet onvoldoende wordt afgedekt voor de invloedsfeer van een halte, dan wordt dit 

gezien als een aandachtspunt en dient dit verder te worden onderzocht. Past het voorstel van 

kernnet en aanvullend net bij de lokale situatie? 

■ Indien de invloedsfeer van een halte geen magneet afdekt, dan wordt deze halte beter bediend dan 

vooropgesteld in de bedieningseisen. 
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De analyses gaan vervolgens dieper in op de aandachtspunten. Daarbij is aangegeven wat de ruimtelijke 

kenmerken zijn en welke bediening in het voorstel wordt voorzien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda ter ondersteuning van het kaartmateriaal in de confrontatie vraag & aanbod 
 

Resultaten per magneetcategorie 
 

Magneet categorie 1 en 2 (>40.000 verplaatsingen/dag) 

 

 
 
Confrontatie vraag & aanbod voor magneten categorie 1 en 2. 
 
 
De magneten van de categorie 1 en 2 komen alleen voor in de stad Mechelen en worden daar 
voldoende bediend door de interstedelijke treinstations en lokale bushaltes met minimaal 6x/u een 
bus.  
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Magneet categorie 3 (20.000-40.000 verplaatsingen/dag) 

 

 
 
Confrontatie vraag & aanbod voor magneten categorie 3. 
 
 
Magneten van de categorie 3 komen voor in Bornem, Willebroek, Duffel, Heist-op-den-Berg en aan de 
randen van de stad Mechelen. Al deze magneten kennen een interstedelijk treinstation op fietsafstand, 
een stopplaats van de NMBS op wandelafstand en/of een bushalte op wandelafstand met in de daluren 
minimaal 4x/u een vertrekkende bus.  
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Magneet categorie 4 (10.000-20.000 verplaatsingen/dag) 

 

 
 
Confrontatie vraag & aanbod voor magneten categorie 4. 
 
 
Magneten van de categorie 4 komen in verschillende plaatsen binnen de vervoerregio Mechelen voor. 
De meeste magneten in deze categorie kennen een stopplaats van de NMBS op fietsafstand, en/of een 
bushalte op wandelafstand met minimaal 4x/u een vertrekkende bus in de daluren.  
 
Bij de vergelijking van vraag en aanbod komt één aandachtspunt naar voren: de kern Onze-Lieve-
Vrouw-Waver. Onderstaande tabel toont de eigenschappen van deze magneet. 
 
 

Kern Ruimtelijk Voorstel basisbereikbaarheid 

O.L.V.-Waver 2.503 – 54% inw. 
   442 – 10% arb.pl. 
1.666 – 36% ll.pl. 

- AN – 1x/u Putte – Az Sint-Maarten  
- AN – 1x/u O.L.V.-Waver – Mechelen 
- 3x Functioneel net 

 

Onze-Lieve-Vrouw-Waver kent een sterke concentratie van leerlingplaatsen: deze vormt circa een 
derde van het totaal aantal inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen. De kern wordt in het voorstel 
basisbereikbaarheid ontsloten door 2 lijnen die vallen onder het aanvullend net en 3 functionele lijnen 
(die verbindingen bieden in alle windrichtingen).  
  



 

Bijlage 5 
RUIMTELIJKE ANALYSE VAN HET INITIËLE VOORSTEL 

Magneet categorie 5 (5.000-10.000 verplaatsingen/dag) 

 

 
 

Confrontatie vraag & aanbod voor magneten categorie 5. 
 
 

Magneten van de categorie 5 komen in verschillende kernen binnen de vervoerregio Mechelen voor. 
De meeste magneten in deze categorie kennen een stopplaats van de NMBS op fietsafstand, en/of een 
bushalte op wandelafstand met minimaal 2x/u een vertrekkende bus in de daluren.  
 
Bij de vergelijking van vraag en aanbod voor magneten van de categorie 5 komen enkele aandachtspunt 
naar voren: 
■ Mariekerke 
■ Wiekevorst 
■ Heist-op-den-Berg (Laar) 
■ Schriek 
 
Onderstaande tabel toont de eigenschappen van deze magneten. 
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Kern Ruimtelijk Voorstel basisbereikbaarheid 

Mariekerke 1.872 – 95% inw. 
   106 – 5% arb.pl. 

- AN – 1x/u Sint-Amands – Puurs 
- 1x Functioneel net 

Wiekevorst 3.440 – 88% inw. 
   489 – 12% arb.pl. 

- KN – 1x/u Mechelen – Herentals 

Heist-op-den-berg (Laar) 1.411 – 59% inw. 
   499 – 21% arb.pl. 
   483 – 20% ll.pl. 

- AN – 1x/u Heist-op-den-Berg – Tremelo 
- 1x Functioneel net 

Schriek 1.921 – 94% inw. 
      87 – 4% arb.pl. 
      46 – 2% ll.pl. 

- AN – 1x/u Heist-op-den-Berg – Tremelo 

 
 
Met uitzondering van Heist-op-den-Berg (Laar), ontstaan deze magneten vooral door verplaatsingen als 
gevolg van inwoners in het bewuste gebied. Al deze magneten worden in de daluren ontsloten door 
een buslijn van het Kernnet of Aanvullend Net. Echter wordt deze verbinding per richting niet tweemaal 
per uur geboden, maar slechts eenmaal per uur. Daarnaast kennen de magneten in Mariekerke en 
Heist-op-den-Berg (Laar) een aanvulling door een functionele lijn in de spitsperioden. Specifiek voor 
Heist-op-den-Berg (Laar) geldt dat deze net buiten de invloedssfeer valt van een NMBS-station (op 
fietsafstand) en de halte van een verbinding met het Kernnet (2x/u, wandelafstand).  
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Magneet categorie 6 (1.000-5.000 verplaatsingen/dag) 

 

 
 
Confrontatie vraag & aanbod voor magneten categorie 6. 
 

Magneten van de categorie 6 komen verspreid over de vervoerregio Mechelen voor. De meeste 
magneten in deze categorie kennen een stopplaats van de NMBS en/of een halte met minimaal 1x/u 
een vertrekkende bus op fietsafstand.  
 
Bij de vergelijking van vraag en aanbod voor magneten van de categorie 6 komen enkele 
aandachtspunten naar voren: 
■ Lippelo 
■ Mijlstraat/Blauwenhoek 
■ Grasheide 
 
Onderstaande tabel toont de eigenschappen van deze magneten. 
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Kern Ruimtelijk Situatie 

Lippelo    623 – 88% inw. 
     83 – 12% arb.pl. 

- 1x Functioneel net 

Mijlstraat/Blauwenhoek 1.492 – 73% inw. 
   551 – 27% arb.pl. 

- 1x Functioneel net 

Grasheide 1.389 – 83% inw. 
   288 – 17% arb.pl. 

- 1x Functioneel net 

 
 
Deze magneten kennen vooral verplaatsingen als gevolg van de aanwezigheid van inwoners in het 
bewuste gebied. Al deze magneten worden in de spitsuren ontsloten door een buslijn van het 
functionele net, maar kennen in de daluren geen bediening door Kernnet of Aanvullend Net. Specifiek 
voor Lippelo geldt dat deze magneet net buiten fietsafstand valt de Aanvullend Netlijnen Puurs - Sint-
Amands en Puurs – Londerzeel. 
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(Boven)regionale voorzieningen 

 

 
 
Confrontatie vraag & aanbod voor (boven)regionale voorzieningen. 
 
 
(Boven)regionale voorzieningen zijn in de vervoerregio Mechelen geconcentreerd rond de as Duffel – 
Mechelen – Boortmeerbeek en daarnaast te vinden in Bornem, Boortmeerbeek, Putte en Heist-op-den-
Berg. Alle (boven)regionale voorzieningen kennen worden in de daluren ontsloten met een bushalte op 
wandelafstand  (frequentie minimaal 1x/u) of kennen een stopplaats van NMBS binnen fietsafstand.  
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BIJLAGE 6 

ACHTERGROND VERVOER OP MAAT 

 

Inleiding en doel 
Met de invoering van het concept basisbereikbaarheid wil de Vlaamse overheid een nieuwe invulling 
geven aan het openbaar vervoerbeleid. Op deze manier stapt men in Vlaanderen af van het idee van 
basismobiliteit. De basismobiliteit biedt een belangrijke kernwaarde, namelijk de mogelijkheid die een 
ieder heeft om vanuit huis vervoerd te worden tegen een relatief laag openbaar vervoertarief. De 
kosten lopen echter (te) hoog op ten opzichte van de inkomsten en het concept is aanbodgericht. 
Hierbij speelt mee dat abonnementen goedkoop zijn, waardoor veel gebruikers een laag kilometertarief 
betalen. Daarnaast bestaan er tal van aanvullende vervoersvoorzieningen voor specifieke doelgroepen 
(persoonskenmerken). Dit leidt tot versnippering van vervoerproducten en inefficiëntie. Doel van de 
reorganisatie is om te komen tot een betaalbaar vervoersysteem, waarin de maatschappelijke 
betekenis van het openbaar vervoer kan worden gegarandeerd. Door het samenbrengen van 
vervoervraag, alsook ketenverplaatsingen (incl. fiets), kan tot een efficiënte inzet van middelen 
gekomen worden. 
 
Deze bijlage is als volgt opgebouwd: in het eerste deel beschrijven we de verschillende lagen van het 
gelaagd vervoersnetwerk, waarvan Vervoer op Maat (VOM) één laag uitmaakt. Daarna gaan we in op 
de logica rond VOM in relatie tot de overige lagen van het netwerk en geven we een overzicht van de 
verschillende typen VOM. Het derde deel geeft een overzicht van de richtlijnen voor toepassing van 
VOM. Het vierde en laatste deel beschrijft de methode en werking achter het Kostenmodel Vervoer op 
Maat, inclusief de invulling voor de vervoerregio Mechelen. Dit kostenmodel stelt de gebruiker in staat 
de (exploitatie)kosten van verschillende VOM-systemen in te schatten. 

Deel 1: Vervoer op Maat in gelaagd vervoersnetwerk 
Het concept basisbereikbaarheid vertrekt van een gelaagd vervoersmodel (zie ook figuur B6.1): 

1. Treinnet: de trein is de ruggengraat van het openbaar vervoer. Het treinnet staat in eerste 

instantie in voor de internationale, intergewestelijke en interregionale verbindingen.  

2. Kernnet: 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.  

3. Aanvullend net: dit net bestaat enerzijds uit lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie van 

en naar de lijnen van het kernnet en het spoornet. Anderzijds bestaat het uit meer 

ontsluitende lijnen die het kernnet complimenteren. Ook de zogenaamde ‘functionele ritten’ 

horen tot dit aanvullend net. 

4. Vervoer op maat: het Vervoer op Maat betreft de optelsom van het geoptimaliseerd aanbod 

inzake onder andere het doelgroepenvervoer, maar ook het lokaal vraagafhankelijke net, het 

leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, mobiliteit aangeboden door deelorganisaties 

(deelfietsen, deelwagens, …), mobiliteit aangeboden via lokale initiatieven, zoals 

taxiecheques, buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te bereiken bedrijvenzones en collectieve 

taxi’s. 
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Figuur B6.1: Gelaagd vervoersmodel met spoor, kernnet, aanvullend net als context voor Vervoer op 
Maat 
 

Deel 2: typen Vervoer op Maat 

 

Logica rond VOM 
Binnen VOM speelt zowel de netwerklogica als de nabijheidslogica. Het is belangrijk om aandacht te 
hebben voor deze beide logica’s bij de vormgeving, inbedding en communicatie rond de VOM-
oplossing. 

 
Netwerklogica 
Gebruik van VOM in combinatie met het openbaar vervoer of met de eigen wagen. Gebruikers leggen 
langere verplaatsingen af waar VOM een deel van de totale verplaatsing uitmaakt. VOM vergroot de 
invloedssfeer van het mobiliteitsknooppunt. Netwerklogica wordt aangeboden op locaties in de buurt 
van OV-knooppunten. Kwaliteit van openbaar vervoer en kwaliteit functies op korte afstand 
(fietsafstand) zijn belangrijk. 
 
Nabijheidslogica 
Gebruik is gericht op bewoners, zonder combinatie met andere vervoersmiddelen of ter vervanging van 
de eigen fiets (als mensen niet kunnen of willen fietsen) in voortransport. Gebruikers gebruiken VOM 
voor korte verplaatsingen in de stad/gemeente. Nabijheidslogica wordt aangeboden op locaties in de 
buurt van woonplekken en attractiepolen. Fijnmazigheid van het VOM-netwerk en densiteit van 
woningen en functies zijn belangrijk. 
 

Overzicht typen VOM 
In figuur B6.2 is een overzicht te zien van de verschillende typen Vervoer op Maat. Hieronder worden 
de verschillende vervoersystemen beschreven.  
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Figuur B6.2: Overzicht verschillende typen Vervoer op Maat 
 
VOM-vast 
VOM-vast is een vast vervoersysteem: volgens een dienstregeling wordt op vaste plekken gehalteerd 
(zie figuur B6.2: vast vervoer). Het kan goed functie-gebonden ingezet worden, bijvoorbeeld om 
mensen van en naar een ziekenhuis, industriegebied of markt te brengen. Voordelen van een VOM-vast 
systeem zijn dat het duidelijk is voor de reiziger, het zowel voor de reiziger als voor de vervoerder goed 
te plannen is en geschikt is voor grotere bestemmingen. Nadelen van een VOM-vast systeem zijn dat 
de shuttle soms voor niets rijdt en dat alleen vervoer wordt geboden op een vaste route van en naar 
haltes. 
 
VOM-flex 
VOM-flex is een flexibel vervoersysteem: reizigers worden op aanvraag van adres naar adres vervoerd 
(zie figuur B6.2: flex vervoer). Voordelen van een VOM-flex system zijn dat de reizigers thuis opgehaald 
kunnen worden, rechtstreeks naar hun bestemming reizen en dat de dienst op afroep beschikbaar is. 
Een nadeel van dit type VOM is dat het boeken van een rit voor sommige reizigers als lastig kan worden 
ervaren. Daarnaast heeft dit vervoersysteem relatief hoge kosten per reiziger door diversiteit in 
reispatronen en is het nodig om randvoorwaarden op te stellen voor het bereik van de dienst (zowel in 
tijd als geografisch). 
 
VOM-semi-flex 
VOM-semiflex is een semi flexibel vervoersysteem: het vervoer is deels tussen vaste (mobi)punten en 
deels op aanvraag (zie figuur B6.2: semi-flex vervoer). Het belangrijkste voordeel van VOM-semiflex ten 
opzichte van VOM-flex is dat reizigers meer gebundeld worden. Hierdoor is VOM-semiflex 
kostenefficiënter. Daarnaast bedient VOM-semiflex een groter gebied dan VOM-vast. Nadelen van een 
VOM-semiflex systeem zijn dat het vervoersysteem lastig uit te leggen is aan reizigers en dat het boeken 
van een rit voor sommige reizigers als lastig kan worden ervaren. Verder is het voor het vaste deel van 
het systeem net als bij VOM-vast mogelijk dat de shuttle voor niets rijdt. 
 
(flex) voortransport, (flex) natransport 
Flex voortransport en natransport zijn ook semi-flexibele vervoersystemen, maar met een specifieke 
netwerkfunctie. Reizigers worden thuis opgehaald en naar een Hoppinpunt gebracht (zie figuur B6.2: 
flex voortansport) of reizigers worden bij een Hoppinpunt opgehaald en van daaruit thuisgebracht (zie 
figuur B6.2: flex natransport). Ook voor flexibel voor- en natransport geldt dat het ten opzichte van 
VOM-flex kostenefficiënter is omdat reizigers meer gebundeld worden. Daarnaast vergroot flexibel 
voor- en natransport het bereik van het reguliere openbaar vervoer. Een nadeel is dat het voor de 
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reiziger noodzakelijk is om over te stappen van VOM naar het reguliere openbaar vervoer. Ook kan het 
boeken van een rit voor sommige reizigers als lastig worden ervaren. 

Deelmobiliteit 
 
Deelfietsen 
Deelfietsen kunnen zowel een rol vervullen in netwerklogica alsook in nabijheidslogica. Voordeel van 
deelfietssystemen ten opzichte van VOM-busjes is de lage kost en de flexibiliteit in plaats en tijd. Nadeel 
is dat het systeem niet bruikbaar is voor hen die niet kunnen of willen fietsen en dat de 
aantrekkelijkheid ervan afhankelijk is van het weer. 
 
Het aanbod van deelfietsen wordt altijd vanuit gebruikersstandpunt, regionaal en stapsgewijs 
uitgebouwd volgens 4 groeisprongen: 

■ Groeisprong 1: Natransportaanbod op elk interregionaal en regionaal mobiliteitsknooppunt vanuit 

netwerklogica. 

■ Groeisprong 2: Natransportaanbod in elke kern die aangedaan wordt door het kernnet vanuit 

netwerklogica. 

■ Groeisprong 3: Mogelijkheid tot lokale optimalisatie via een upgrade vanuit nabijheidslogica. 

■ Groeisprong 4: Hybride (elektrisch en niet-elektrisch) aanbod op specifieke locaties. 
 
Autodeelsystemen 
Voor autodeelsystemen geldt dat de kostendekking afhankelijk is van gebiedstype. Vanaf stedelijk 
woon- en werkgebied kan dit kostendekkend. Voor minder dichte gebiedstypen is een privaat 
autodeelsysteem (peer to peer) beter geschikt. Autodeelsystemen spelen meer in op de 
nabijheidslogica, communicatie vanuit de lokale overheid is dus belangrijk. Het opnemen van autodelen 
vanuit de regio heeft meer te maken met schaalgroottekansen door optimalisatie van de operations 
voor de aanbieder. Het delen van de eigen vloot van de gemeente is een mooie eerste stap in het 
aanbieden van autodelen al wordt wel aanbevolen om dit te doen vanuit diversificatie van de vloot en 
extra aanbod tijdens de weekends/avonduren, maar om, in functie van beschikbaarheid tijdens 
werktijden, dit te combineren met een reguliere deelauto. 
 
Flexplus vervoer en leerlingenvervoer 
In figuur B6.2 worden ook flexplus vervoer en leerlingenvervoer genoemd. Het flexplus vervoer is 
doelgroepenvervoer voor mensen met speciale noden, zoals bijvoorbeeld rolstoelvervoer. Deze 
dienstverlening is naast vervoer ook bijvoorbeeld hulp bij het instappen en het brengen van reizigers 
vanuit het voertuig tot voorbij de voordeur. Voor de korte termijn is dit vervoer geen onderdeel van 
het VOM-plan, wat volledig op de open gebruiker ingaat. Ook leerlingvervoer valt hierbuiten omdat dit 
vanuit een andere bron wordt gefinancierd. Deze onderdelen van VOM vallen daarom buiten de scope 
van de het kostenmodel Vervoer op Maat.  

Deel 3: Richtlijnen VOM 
Op basis van de functie die het Vervoer op Maat heeft binnen het gelaagd vervoerssysteem en de logica 
en mogelijke typen van VOM zijn hier richtlijnen voor het gebruik van VOM opgenomen. Deze richtlijnen 
worden als hulpmiddel gebruikt om in de verschillende vervoerregio’s tot concrete invulling te komen 
van het VOM-plan. Ze zijn bedoeld om te helpen VOM-ideeën en initiatieven tegen elkaar af te wegen 
en te prioriteren. Het is altijd mogelijk af te wijken van de richtlijnen in specifieke gevallen. In een 
dergelijk geval is onderbouwing van die afwijking gewenst. Binnen de richtlijnen wordt gebruik gemaakt 
van de gebiedstypen zoals onderscheiden in de in verschillende regio’s opgemaakte 
gebiedstypekaarten. 
 

Richtlijnen voor ontsluiting van gebieden (netwerkfunctie) 

1. VOM biedt vervoer aan in gebieden zonder regulier OV (“witte vlekken”, zie hierna) als voor- 

en natransport naar Hoppinpunten. Dit betreft gebieden die verder dan 2 km gelegen zijn 

van een reguliere bushalte van voldoende kwaliteit (bediening ten minste 1 keer per uur 

tussen 7 en 19u). Voor afstanden tot 2 km is een VOM-busje minder geschikt, omdat er dan 

relatief veel tijd verloren gaat aan wachten en inplannen van de rit. De fiets biedt hier een 

prima alternatief.   
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2. Een grootschalig bedrijventerrein dat niet met regulier OV wordt bediend, wordt met het 

dichtstbijzijnde regionaal Hoppinpunt verbonden in functie van voor- en natransport. Bijv. 

een vaste dienst op tijden die nodig zijn (tijdens de spitsuren).   
 

3. Kleinschalige bedrijventerreinen worden, indien verder dan 800m van OV gelegen, ontsloten 

met een deelfietssysteem in functie van voor- en natraject.  

 

Richtlijnen voor Hoppinpunten met netwerkfunctie 

4. Regionale Hoppinpunten met een netwerkfunctie dienen te liggen aan een kernnetlijn. 

Indien mogelijk Hoppinpunten positioneren op kruispunt van lijnen waardoor men in 

meerdere richtingen kan reizen. 
 

5. Hoppinpunten met een netwerkfunctie in woongebied worden voorzien van goede 

fietsenstalvoorzieningen voor de inwoners van het woongebied. Overeenkomstig met het 

type Hoppinpunt (lokaal – regionaal) worden kwaliteitseisen gesteld aan de stalling en 

bewaking. 
 

6. Hoppinpunten met een netwerkfunctie in gebieden met meer diverse functies (stedelijk 

woon- en werkgebied met bedrijven en publieke voorzieningen) vragen om een 

fietsdeelsysteem (in functie van bezoekers) indien deze functies meer dan 800m gelegen zijn 

van regulier OV. 

 

Richtlijnen voor lokale verbindingen (nabijheidsfunctie) 

7. Omgeving verbinden met bovenlokale voorzieningen (bijv. ziekenhuizen) of centrumpunten 

(bijv. dorpscentra) door middel van een semi-flex systeem indien niet bediend met regulier 

OV, dit in functie van nabijheid (tot circa 10km). Het is van belang dat deze voorzieningen of 

centrumpunten vanuit meerdere/alle richtingen bereikbaar zijn.  
 

8. Alle woonkernen in landelijk gebied moeten bereikbaar zijn via ten minste één Hoppinpunt, 

dat gelegen is aan een kernnetlijn binnen 2.000m van de woonkern. Indien er geen 

kernnetlijn bestaat binnen 2.000m van de woonkern, dan een Hoppinpunt met Vervoer op 

Maat oplossing bieden 
 

9. In dunbevolkte gebieden (witte vlekken) kan overwogen worden een volledig flexibel 

systeem te introduceren (in functie van nabijheid, tot circa 10km), indien regulier OV 

onvoldoende kwaliteit biedt. 
 

Witte vlekken 
Om inzicht te krijgen in gebieden zonder regulier OV in de daluren, de zogenaamde “witte vlekken”, 
zijn “witte-vlekken-kaarten” gemaakt. Deze kaarten zijn bedoeld als hulpmiddel om de VOM-behoefte 
te bepalen en vormgegeven op basis van het initiële voorstel voor het netwerk basisbereikbaarheid. 
Hierna zijn twee kaarten opgenomen die de witte vlekken aanduiden. 
 
1) Witte vlekken o.b.v. mobiliteitsmagneten 
Toont gebieden die hemelsbreed verder dan 2 km (fietsafstand) gelegen zijn van een reguliere bushalte 
met bediening ten minste 1 keer per uur tussen 7 en 19u. 
 
2) Witte vlekken o.b.v. voorzieningenlocaties 
Toont gebieden die hemelsbreed verder dan 800m (wandelafstand) gelegen zijn van een reguliere 
bushalte met bediening ten minste 1 keer per uur tussen 7 en 19u. 
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Figuur B6.3: witte vlekken o.b.v. mobiliteitsmagneten 

Mobiliteitsmagneten: 
ritproductie  
(totaal per dag) 
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Figuur B6.4: witte vlekken o.b.v. voorzieningenlocaties 
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Deel 4: kostenmodel Vervoer op Maat 

 

Doel van het kostenmodel 
Het kostenmodel Vervoer op Maat kan gebruikt worden om de exploitatiekosten van verschillende 
Vervoer op Maat systemen met elkaar te vergelijken. Het kostenmodel helpt om gevoel te krijgen voor 
het effect van verschillende ontwerpkeuzes op de kosten van het vervoersysteem. In het kostenmodel 
kunnen vaste, semi-flexibele (hieronder vallen VOM-semiflex en flex voor- en natransport) en flexibele 
VOM-systemen en deelmobiliteit (deelfiets en deelauto) ingevoerd worden. Daarnaast is het voor de 
volledigheid ook mogelijk om lijnen uit het Aanvullend of Functioneel Net mee te nemen in het 
kostenmodel om mee te kunnen vergelijken. 

 

Uitgangspunten en invoer  
De kostenberekening voor alle bus-systemen is gebaseerd op een tarief per dienstregelinguur (DRU). 
Dit zijn de kosten voor één uur openbaar vervoer door één voertuig. In dit tarief zijn directe en indirecte 
personeelskosten, materieel, kilometerkosten, indirecte kosten, risico en winst opgenomen. Het tarief 
per dienstregelinguur verschilt voor het Aanvullend en Functioneel Net en de VOM systemen. Om van 
een systeem de exploitatiekosten per jaar te berekenen wordt eerst op basis van de invoer het aantal 
DRU per dag berekend, vervolgens wordt dit aantal vermenigvuldigd met het aantal exploitatiedagen 
per jaar (ook invoer) en het tarief per dienstregelinguur.  
 
Bij VOM vast, VOM semiflex en VOM flex systemen kan sprake zijn van gedeeld materieel, gratis 
materieel (voertuigen die al in bezit zijn) of vrijwilligers. Dit kan aangegeven worden in de invoer en 
resulteert in een korting op het DRU-tarief. Voor gratis materieel is deze korting 10%, voor gedeeld 
materieel 5% en voor vrijwilligers 51%. Ook kan het zijn dat een dienst piek gerelateerd is, waardoor 
extra materieel nodig is om de dienst uit te kunnen voeren (materieel dat een relatief groot deel van 
de dag stil staat). Dit resulteert juist in een opslag op het DRU-tarief van 10% bij twee keer zoveel 
materieel of 20% bij drie keer zoveel materieel. Deze percentages zijn gebaseerd op de gemiddelde 
opbouw van het DRU-tarief zoals te zien in figuur B6.6 (CROW, 2015). Omdat piekbelasting en het delen 
van materieel ook binnen het Functioneel Net een rol spelen, zijn deze invoeropties ook voor het 
Functioneel Net beschikbaar.  
 
 

 

Figuur B6.6: Opbouw gemiddeld DRU-tarief (CROW, 2015) 
 
Naast de exploitatiekosten is rekening gehouden met de mogelijkheid (afwijkende) inkomsten in beeld 
te brengen. Om van een systeem de inkomsten per jaar te bereken wordt eerst op basis van de invoer 
het aantal reizigersritten per jaar berekend. Vervolgens wordt dit aantal vermenigvuldigd met het 
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gemiddeld aantal reizigers per rit en de gemiddelde ritprijs. De gemiddelde ritprijs is voor alle bus-
systemen invoer. Merk op dat de gemiddelde ritprijs lastig in te schatten kan zijn, vanwege 
abonnementen, structurele kortingen en kortingsacties. Het gemiddeld aantal reizigers per rit is alleen 
invoer voor het Aanvullend en Functioneel Net. Bij de VOM-systemen is een vast gemiddeld aantal 
reizigers per rit uitgangspunt. In onderstaande paragrafen is per vervoersysteem een toelichting 
gegeven op de uitgangspunten, invoer en kosten/opbrengsten berekening. 

 
Aanvullend net 
In het Aanvullend Net wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 92,50 (The New Drive et al, 2018). Om 
het aantal DRU per dag van een lijn in het Aanvullend Net uit te rekenen worden de lengte van de lijn 
(in minuten rijtijd), het aantal richtingen (standaard 2), het aantal ritten per uur en het aantal uur per 
dag met elkaar vermenigvuldigd. Om het aantal ritten per jaar uit te rekenen wordt het aantal 
richtingen, het aantal ritten per uur, het aantal uur per dag en het aantal dagen per jaar met elkaar 
vermenigvuldigd.  
 
Functioneel net 
In het Functioneel Net wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 92,50 (The New Drive et al, 2018). Om 
het aantal DRU per dag van een lijn in het Functioneel Net uit te rekenen worden de lengte van de lijn, 
het aantal richtingen en het aantal ritten per dag met elkaar vermenigvuldigd. Om het aantal ritten per 
jaar uit te rekenen wordt het aantal richtingen, het aantal ritten per dag en het aantal dagen per jaar 
met elkaar vermenigvuldigd. 
 
VOM flex 
Voor VOM-flex wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 55,00. De gemiddelde kosten per beladen 
kilometer zijn in de taxibranche €1,83 (Panteia, 2013). Deze kost per kilometer wordt voor VOM-flex 
overgenomen. Uitgaande van een gemiddelde snelheid van 30 km/uur resulteert dit in een DRU-tarief 
van € 55,00. Een hogere gemiddelde snelheid voor VOM-flex ten opzichte van een vaste lijn is 
aannemelijk omdat er minder gehalteerd hoeft te worden en meer over grotere doorgaande wegen 
kan worden gereden. Een ander belangrijk uitgangspunt voor VOM-flex is dat het gemiddeld aantal 
reizigers per rit gelijk is aan 1,5. Dit uitgangspunt is gebaseerd op ervaringscijfers uit de proefregio’s 
Mechelen en Aalst.  
 
Om het aantal DRU per dag van een VOM-flex systeem uit te rekenen wordt eerst het aantal 
(voertuig)ritten per dag uitgerekend door het gemiddeld aantal reizigers per dag te delen door een 
gemiddeld aantal reizigers per rit van 1,5. Vervolgens wordt het aantal DRU per rit uitgerekend door de 
gemiddelde ritafstand te delen door de gemiddelde snelheid van 30 km/uur. Het aantal DRU per dag 
kan nu uitgerekend worden door het aantal ritten per dag te vermenigvuldigen met het aantal DRU per 
rit.  
 
Deze manier van DRU berekenen gaat ervanuit dat de VOM-flex dienst wordt uitbesteed aan 
bijvoorbeeld een taxicentrale voor de op de hoeveelheid verwachtte reizigers gebaseerde DRU. Mocht 
dit aantal DRU aan de lage kant zijn dan zal de taxicentrale de taxi’s de rest van de dag op andere 
plekken inzetten. Wanneer een aparte VOM-flex dienst wordt opgezet moet er rekening mee gehouden 
worden dat de voertuigen stilstaan wanneer er geen reizigers zijn om te vervoeren. In de VOM 
kostentool is het mogelijk om dit mee te nemen door aan te geven dat de VOM-flex dienst voor een 
bepaald aantal uur volledig beschikbaar moet zijn met een vast aantal busjes. Wanneer deze volledige 
beschikbaarheid ingevuld wordt, wordt het aantal DRU per dag berekend door het aantal uur dat de 
dienst volledig beschikbaar moet zijn te vermenigvuldigen met het aantal busjes dat beschikbaar moet 
zijn. Er wordt altijd het maximum genomen van de hoeveelheid benodigde DRU’s op basis van volledige 
beschikbaarheid en de benodigde DRU’s op basis van het verwachtte aantal reizigers. 
 
Om het aantal ritten per jaar uit te rekenen wordt het gemiddeld aantal reizigers per dag gedeeld door 
een gemiddeld aantal reizigers per rit van 1,5. Vervolgens wordt dit aantal ritten per dag 
vermenigvuldigd met het aantal dagen per jaar dat de dienst beschikbaar is. 
 
 
VOM-semiflex 
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Voor VOM-semiflex wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 55,00. De gemiddelde kosten per 
beladen kilometer zijn in de taxibranche €1,83 (Panteia, 2013). Deze kost per kilometer wordt voor 
VOM-semiflex overgenomen. Uitgaande van een gemiddelde snelheid van 30 km/uur resulteert dit in 
een DRU-tarief van € 55,00. Een hogere gemiddelde snelheid voor VOM-semiflex ten opzichte van een 
vaste lijn is aannemelijk omdat er minder gehalteerd hoeft te worden en meer over grotere doorgaande 
wegen kan worden gereden. Een ander belangrijk uitgangspunt voor VOM-semiflex is dat het 
gemiddeld aantal reizigers per rit gelijk is aan 2. Dit uitgangspunt is gebaseerd op ervaringscijfers uit de 
proefregio’s Mechelen en Aalst.  
 
Om het aantal DRU per dag van een VOM-semiflex systeem uit te rekenen wordt eerst het aantal ritten 
per dag uitgerekend door het gemiddeld aantal reizigers per dag te delen door een gemiddeld aantal 
reizigers per rit van 2. Vervolgens wordt het aantal DRU per rit uitgerekend door de gemiddelde 
ritafstand te delen door de gemiddelde snelheid van 30 km/uur. Het aantal DRU per dag kan nu 
uitgerekend worden door het aantal ritten per dag te vermenigvuldigen met het aantal DRU per rit.  
 
Deze manier van DRU berekenen gaat ervanuit dat de VOM-semiflex dienst wordt uitbesteed aan 
bijvoorbeeld een taxicentrale voor de op de hoeveelheid verwachtte reizigers gebaseerde DRU. Mocht 
dit aantal DRU aan de lage kant zijn dan zal de taxicentrale de taxi’s de rest van de dag op andere 
plekken inzetten. Wanneer een aparte VOM-semiflex dienst wordt opgezet moet er rekening mee 
gehouden worden dat de voertuigen stilstaan wanneer er geen reizigers zijn om te vervoeren. In de 
VOM kostentool is het mogelijk om dit mee te nemen door aan te geven dat de VOM-semiflex dienst 
voor een bepaald aantal uur volledig beschikbaar moet zijn met een vast aantal busjes. Wanneer deze 
volledige beschikbaarheid ingevuld wordt, wordt het aantal DRU per dag berekend door het aantal uur 
dat de dienst volledig beschikbaar moet zijn te vermenigvuldigen met het aantal busjes dat beschikbaar 
moet zijn. Er wordt altijd het maximum genomen van de hoeveelheid benodigde DRU’s op basis van 
volledige beschikbaarheid en de benodigde DRU’s op basis van het verwachtte aantal reizigers. 
 
Om het aantal ritten per jaar uit te rekenen wordt het gemiddeld aantal reizigers per dag gedeeld door 
een gemiddeld aantal reizigers per rit van 2. Vervolgens wordt dit aantal ritten per dag vermenigvuldigd 
met het aantal dagen per jaar dat de dienst beschikbaar is. 
 
VOM-vast 
Voor VOM-vast wordt uitgegaan van een DRU-tarief van € 55,00, analoog aan het DRU tarief voor VOM-
flex en VOM-semiflex. Een ander belangrijk uitgangspunt voor VOM-vast is dat het gemiddeld aantal 
reizigers per rit gelijk is aan 3. Dit uitgangspunt is gebaseerd op ervaringscijfers uit de proefregio’s 
Mechelen en Aalst.  
 
Om het aantal DRU per dag van een VOM-vast lijn uit te rekenen worden de lengte van de lijn (in 
minuten rijtijd), het aantal richtingen en het aantal ritten per dag met elkaar vermenigvuldigd. Om het 
aantal ritten per jaar uit te rekenen wordt het aantal richtingen, het aantal ritten per dag en het aantal 
dagen per jaar met elkaar vermenigvuldigd. 
 
Deelauto 
Bij deelauto-systemen wordt uitgegaan van een kost per deelauto per jaar van €4.700. Wanneer een 
gemeente via Cambio een deelauto-systeem opzet zijn de jaarlijkse kosten per auto tussen de €4.000 
en €5.400 per jaar. De rekentool gaat uit van het gemiddelde, dus van €4.700 per deelauto per jaar. Op 
basis van de gereden kilometers krijgt de gemeente cashback van Cambio, bij 20.000 gereden 
kilometers is de cashback 100%. Wanneer wordt uitgegaan van een lineair verband, volgt hieruit dat de 
cashback per kilometer ongeveer €0,24 is, met een maximum van €4.700. Deze cashback wordt gezien 
als inkomsten voor de gemeente. 
 
Om de exploitatiekosten te berekenen wordt het aantal deelauto’s vermenigvuldigd met de kosten per 
deelauto per jaar. Bij de berekening van de opbrengsten per jaar wordt het aantal deelauto’s 
vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal gereden kilometers per auto per jaar (invoer) en de 
inkomsten per deelauto per kilometer.  
 
Deelfiets 
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Bij deelfietssystemen kan gekozen worden voor gewone fietsen of e-bikes. De kosten per jaar voor de 
fiets en de e-bike zijn afgeleid uit het model Deelfietsen van de vervoerregio Antwerpen. Voor een 
gewone fiets wordt een OPEX van €381,15 gerekend en een CAPEX van €157,30. Voor een e-bike wordt 
een OPEX van €834,90 gerekend en een CAPEX van €384,40. In de OPEX zijn de kosten voor het 
onderhoud, laden, herpositioneren support en marketing opgenomen. De CAPEX zijn de kosten voor 
aankoop en levering verdeeld over het aantal jaren gebruik (in dit geval 4 jaar). 
 
Om de exploitatiekosten te berekenen wordt het aantal fietsen en/of e-bikes vermenigvuldigd met de 
bijbehorende kosten per jaar (OPEX+CAPEX). Een eventuele tegemoetkoming per fiets per jaar wordt 
hier vanaf gehaald. Bij de berekening van de opbrengsten per jaar wordt het aantal fietsen en/of e-
bikes vermenigvuldigd met de bijbehorende inkomsten per jaar. De inkomsten per fiets per jaar en de 
inkomsten per e-bike per jaar zijn beide invoer. 
 

Invulling vervoerregio Mechelen 
Met behulp van de rekentool is een eerste inzicht verkregen in de verwachte jaarlijkse exploitatiekosten 
van het voorstel voor de invulling van Vervoer op Maat in Mechelen. De volgende componenten 
vormen daarin de jaarlijkse exploitatiekosten die worden gedragen door het VoM-budget.  

■ Flexsystemen bij  Imelda ziekenhuis en omgeving en in Klein-Brabant. 

■ Stimuleren gebruik deelmobiliteit  

■ Continueren van de inzet van DAV/MAV gecombineerd met opzetten piloot met OV-taxi. 
 
Scenario’s 
Voor deze componenten is gewerkt met enkele scenario’s, zodat per component inzicht wordt 
verkregen in de effecten van bepaalde scenario’s op het budget. Deze scenario’s zijn weergegeven in 
tabel B6.1 t/m B6.3 
 
 

Scenario Globale invulling Geschatte 
jaarlijkse 
exploitatiekost 

A Inzet van 3 flexbussen: 2 in omgeving Imelda, 1 in Klein-Brabant 
vanwege aanpassing op kernnet en aanvullend net.   
Dienst op alle dagen van de week, amplitude conform huidig 
belbussysteem 

ca. € 750.000 

B Inzet van 4 flexbussen: 2 in omgeving Imelda, 2 in Klein-Brabant.   
Ter compensatie van extra inzet is bediening op rustigste dag 
(zondag) geschrapt) 

ca. € 840.000 

C Inzet van 4 flexbussen: 2 in omgeving Imelda, 2 in Klein-Brabant.   
Dienst op alle dagen van de week, amplitude conform huidig 
belbussysteem 

ca. € 1.000.000 

 
Tabel B6.1: Scenario’s Flexsystemen 
 
 

Scenario Globale invulling Geschatte 
jaarlijkse 
exploitatiekost 

A 112 fietsen op 13 belangrijkste punten in OV-netwerk  
Stations: Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Kapelle-op-
den-Bos, Mechelen, Mechelen-Nekkerspoel, Sint-Katelijne-
Waver, Duffel, Berlaar, Heist-op-den-Berg & Boortmeerbeek 
Centrum: Bonheiden & Putte 

ca. € 60.000 
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Scenario Globale invulling Geschatte 
jaarlijkse 
exploitatiekost 

B 258 fietsen op 25 punten in functie van netwerklogica 
Op interregionale, regionale en lokale knooppunten (geen buurt 
knooppunten) 

ca. € 150.000 

C 836 fietsen op 88 punten in functie van netwerk- en 
nabijheidslogica 
Op interregionale, regionale, lokale en buurtknooppunten 

ca. € 480.000 

 
Tabel B6.2: Scenario’s deelfietsen 
 
 

Scenario Globale invulling Geschatte 
jaarlijkse 
exploitatiekost 

A Geen piloot OV-taxi, enkel continuering DAV/MAV  ca. € 170.000  

B OV-taxi beschikbaar op werkdagen overdag (9-17u) ca. € 450.000  

C OV-taxi beschikbaar op werkdagen en zaterdagen overdag (9-
17u) 

ca. € 510.000  

D OV-taxi beschikbaar op alle dagen (we 7-19u, za/zo 9-19u) ca. € 590.000  

C OV-taxi beschikbaar op alle dagen (we 7-22u) ca. € 720.000  

 
Tabel B6.3: Scenario’s piloot OV-taxi.  
Uitgangspunt: gemiddelde ritlengte ca. 10 km, ca. 100 ritten per werkdag en ca. 50 ritten per 
weekenddag. 
 
 
Prioritering VoM-budget 
Door verschillende scenario’s te combineren, kan het in te zetten VoM-budget worden geprioriteerd. 
Gegeven de vervoersnoden en accenten die in de verschillende werksessies binnen de vervoerregio zijn 
bepaald en dat het VoM-budget kadert binnen het OV-plan, is een invulling uitgewerkt van deze 
verdeling van het VoM-budget. Deze invulling omvat: 

■ Inzet van 3 voertuigen voor de flexsystemen binnen de vervoerregio op alle dagen van de week 

(scenario A); 

■ Inzet van deelfietsen op knooppunten in functie van netwerklogica (scenario B); 

■ Inzetten van een piloot voor een OV-taxi op werkdagen en zaterdagen overdag (scenario C). 
 
De bijbehorende verdeling van het VoM-budget is weergegeven in tabel B6.4 en figuur B6.7. Deze tabel 
geeft ter vergelijking ook de verdeling van het budget voor Vervoer op Maat in de huidige situatie weer 
 
  



 

Bijlage 6 
Achtergrond Vervoer op Maat 

Onderdeel VoM-
systeem 

Bijdrage vanuit VoM-budget 
huidige situatie 

Voorstel prioriteiten vanuit  
VoM-budget  

Belbus/Flexbus  € 1.115.022  ca. € 750.000 

Deelfietsen  € 14.541  ca. € 150.000 

DAV/MAV + piloot OV-
taxi 

 € 173.350  ca. € 510.000  

Totaal € 1.302.913 Ca. € 1.350.000 

 
Tabel B6.4: verdeling budget Vervoer op Maat vervoerregio Mechelen. 
 
 

 
 
Figuur B6.7: verdeling budget Vervoer op Maat vervoerregio Mechelen. 
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BIJLAGE 7 

GEBRUIK BELBUS/FLEXBUS 

 
Deze bijlage geeft inzicht in het gebruik van de belbus/flexbus-systemen die momenteel actief zijn in 
de Vervoerregio Mechelen.  

Belbusgebieden vervoerregio Mechelen 
 

 
 
Figuur B7.1: gebied belbus 931: Heist - Bonheiden – Putte 
 

 
 
Figuur B7.2: gebied flexbus 938: Klein-Brabant 
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Gebruik belbus/flexbus 

 
 
Figuur B7.3: gebied belbus 943: Herenthout - Nijlen (bedient ook deel VVR Kempen) 
 

 
 
Figuur B7.4: gebied belbus 944: Westerlo - Herselt - Hulshout (valt onder VVR Kempen) 
 

Gebruikscijfers belbusgebieden (o.b.v data De Lijn) 
 
 

 
Figuur B7.5: Aantal reizigers per dag per belbuslijn in VVR Mechelen, januari 2020 
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Figuur B7.6: Flexbus 938 aantal reizigers per gemeente, januari 2020 
 
 

 
 
Figuur B7.7: Flexbus 938 spreiding reizigers over de dag, januari 2020 
 
 

 
Figuur B7.8: Flexbus 938 reizigers spits-dal, januari 2020 
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Gebruik belbus/flexbus 

 
Figuur B7.9: Flexbus 938 verdeling aantal keer opstappen over individuen, januari 2020 
 

 
 
Figuur B7.10: Flexbus 938 Top 10 drukste opstaphaltes, januari 2020 
 
In januari 2020 is er 1737 keer ingestapt in flexbus 938 Klein-Brabant door 195 verschillende 
passagiers. 
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BIJLAGE 8 

RESULTATEN MYMAPS-OEFENING 

 
Deze bijlage geeft inzicht in de resultaten van de Mymaps-oefening. Als voorbereiding voor de 
invulling van de werksessies rondom Vervoer op Maat zijn de gemeenten in de vervoerregio 
Mechelen gevraagd een huiswerkoefening in te vullen. Daarin werden de gemeenten uitgenodigd de 
volgende vragen te beantwoorden via MyMaps.  
 
VRAAG 1: ZIJN ER BESTAANDE INITIATIEVEN/ CONCRETE IDEEËN IN DE GEMEENTE? 
Welke initiatieven met betrekking tot VOM zijn vandaag al actief in de gemeente? Gaat het om 
dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse evenementen? Welke initiatieven denkt de gemeente uit te rollen? 
Welke initiatieven bestonden in het verleden maar werden opgedoekt? 
 
VRAAG 2:  WAT KUNNEN BELANGRIJK(E) HOPPINPUNT(EN) ZIJN IN DE GEMEENTE? 
In kader van een gelaagd vervoerssysteem vormen Hoppinpunten belangrijke schakelpunten tussen 
verschillende lagen. Welke Hoppinpunten detecteert de gemeente reeds vandaag?  
 
VRAAG 3: WELKE FUNCTIES OF LOCATIES MOETEN VERBONDEN WORDEN MET ELKAAR? 
Waar is er behoefte aan een verbinding? Tussen welke (deel)kernen of voorzieningen? Welke 
verbinding heeft de hoogste potentie of kan al opgenomen worden in het OV-plan 2021? Wat is het 
bijhorende gewenste type VOM? 
 
Het resultaat van de oefening is opgenomen in de volgende kaartbeelden. 
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Figuur B8.1: antwoorden op de vraag: "Zijn er bestaande initiatieven/concrete ideeën in de gemeente?" 



 

Bijlage 8 
Resultaten MyMaps-oefening 

 
Figuur B8.2: antwoorden op de vraag: "Wat kunnen belangrijk(e) Hoppinpunt(en) zijn in de gemeente? 
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Resultaten MyMaps-oefening 

Figuur B8.3: antwoorden op de vraag: "Welke functies of locaties moeten verbonden worden met elkaar?" 
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BIJLAGE 9 

ANALYSE UITDAGINGEN VERVOER OP MAAT  

Imelda ziekenhuis 
 
 

 
 
Tabel B9.1: inzicht over reisgedrag van/naar Imelda 
 

Inzichten gebruik reguliere buslijn van/naar Imelda ziekenhuis 
 

 
 
Figuur B9.1: busgebruik reguliere bus naar Imelda ziekenhuis* 
 
*De reizigersaantallen zijn gebaseerd op Mobib-registraties. Dit zijn enkel de gegevens van Mobib-reizigers die 
effectief scannen. Daarnaast ontbreken ook de sporadische reizigers met bv. M-cards en sms.  
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Figuur B9.2: aantal afstappers en opstappers bushalte Imelda ziekenhuis op werkdagen, buslijn 530* 
 

 
Figuur B9.3: aantal afstappers en opstappers bushalte Imelda ziekenhuis op zaterdag, buslijn 530* 
 

 
Figuur B9.4: aantal afstappers en opstappers bushalte Imelda ziekenhuis op zaterdag, buslijn 530* 
 
*De reizigersaantallen zijn gebaseerd op Mobib-registraties. Dit zijn enkel de gegevens van Mobib-reizigers die 
effectief scannen. Daarnaast ontbreken ook de sporadische reizigers met bv. M-cards en sms.  
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Inzichten gebruik belbus van/naar Imelda ziekenhuis 
 

 
 
Figuur B9.5: belbusgebruik met bestemming Imelda ziekenhuis (regio 931), januari 2020 
 

 
 
Figuur B9.6: belbusgebruik met bestemming Imelda ziekenhuis (regio 931), spreiding over de dag, 
januari 2020 
 

 
 
Figuur B9.7: belbusgebruik met bestemming Imelda ziekenhuis (regio 931), spreiding over de 
gemeenten, januari 2020 
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Figuur B9.8: belbusgebruik met bestemming Imelda ziekenhuis (regio 931), verdeling busgebruik over 
individuen, januari 2020 
 
In januari 2020 is er 130 keer opgestapt in de belbus met eindbestemming Imelda ziekenhuis. Dat is ca. 
10% van alle ritten van belbus 931. Hierbij is er gebruik gemaakt van de belbus door 51 verschillende 
personen.  

Inzichten kern Heindonk 
Heindonk heeft 727 inwoners1. Op basis van het uitgangspunt van een aandeel OV-gebruikers binnen 
het totaal aantal verplaatsingen van 5% - dit is bewust een hoog aandeel in vergelijking met de 
resultaten van het Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen – zijn er per dag gemiddeld 36 inwoners 
die gebruik maken van het OV. Een deel van deze verplaatsingen zal in de spitsperiode plaatsvinden: 
Heindonk wordt dan bediend met een reguliere (functionele) lijn.  
 
Afstanden vanaf Heindonk (Dorsplein) naar dichtstbijzijnde stations zijn: 

■ Station Willebroek   4,2 km (≈ 20 min. fietsen) 

■ Heffen Centrum/Nuffelstraat  2,7 km (≈ 10 min. fietsen) 

■ Rumst Busstation   3,4 km (≈ 10 min. fietsen) 

Inzichten gebied Heist op den Berg – Herselt  
Het gebied Heist-op-den-Berg – Herselt ligt ingesloten tussen de treinverbinding Heist-op-den-Berg – 
Aarschot, het kernnet Heist-op-den-Berg – Geel, en het kernnet Aarschot – Geel. Daarnaast wordt een 
deel van het gebied bediend door de lijn Heist-op-den-Berg – Tremelo. In de spitsperiode is er aanbod 
via functioneel net, maar in de daluren liggen sommige kernen meer dan 2 km van de dichtstbijzijnde 
OV-opstaphalte verwijderd. 
 
Om van Herselt (en omgeving) in Heist-op-den-Berg te komen zijn er drie logische opties: 

■ Via een overstap in Aarschot: een combinatie van de trein en de bus. Deze reis duurt ongeveer 40 

minuten vanuit Herselt. 

■ Via een opstap (of overstap) in Westerlo, Zoerle-Parwijs of Hulshout. Vanuit Herselt duurt deze reis 

ongeveer één uur (met overstap in Westerlo), vanuit Houtvenne is het ca. 15 minuten fietsen naar 

Hulshout (voortransport). 

■ Via een opstap op de stations Begijnendijk of Booischot. Vanuit Houtvenne is dit ca. 10 minuten 

fietsen (voortransport) 

 
1 Op basis van data ‘Willebroek in cijfers’ (https://willebroek.incijfers.be/dashboard/) 
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Inzichten kern Rijmenam 
Afstanden vanaf Rijmenam (Kerk) naar dichtstbijzijnde opstappunten: 

■ de bushalte Rijmenam Jachthoornlaan (aan Rijmenamseweg, verbinding Mechelen – Keerbergen – 

Aarschot) ligt op 1,4 kilometer afstand. Dit is ongeveer 5 minuten fietsen;  

■ de afstand naar Boortmeerbeek Station is 3 kilometer. Dit is ongeveer 10 minuten fietsen; 

■ de afstand naar Hever Station is 4,5 kilometer. Dit is ongeveer 15 minuten fietsen. 

 

 


