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1 INLEIDING 

De Vlaamse regering wil met de invoering van basisbereikbaarheid een kwaliteitssprong maken in het 
openbaar vervoer. In tegenstelling tot basismobiliteit waarbij het aanbod van openbaar vervoer op 
wandelafstand centraal stond, is basisbereikbaarheid een vraaggestuurd model. Het is de bedoeling om 
zoveel mogelijk mensen op een attractieve, snelle, comfortabele en duurzame manier te verplaatsen. 
Daarbij wordt niet enkel uitgegaan van de woon-werk- en de woon-schoolverplaatsingen, maar ook de 
andere verplaatsingen komen in beeld.  Om dit op een succesvolle manier te doen wordt een gelaagd 
(hiërarchisch) OV-netwerk ontwikkeld, waarbij parallelliteit tussen de verschillende lagen in dit netwerk 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. Een ander belangrijk uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat OV-
plan 2021 budgetneutraal moet zijn ten opzichte van het bestaande OV-netwerk. 
 
In een gelaagd OV-netwerk vormen spoorinfrastructuur en stations het hoogste niveau waarop de rest 
van het aanbod - binnen het kader van basisbereikbaarheid - is opgebouwd. Als tweede laag wordt een 
kernnet ontwikkeld dat snelle en rechtstreekse verbindingen biedt op vervoersrelaties met een hoge 
potentie. Daar waar het spooraanbod ontbreekt of onvoldoende is voor het potentieel aan reizigers, 
verbindt het kernnet grote attractiepolen met elkaar via de grotere assen. De derde laag, het 
aanvullend net (met inbegrip van de functionele lijnen), zal voeding geven aan de bovenliggende 
vervoersnetwerken en is ontsluitend van aard. Daarbij stopt de verantwoordelijkheid niet bij de grens 
van de vervoerregio: de vervoerregio Mechelen wordt omringd door andere vervoerregio’s en kent vele 
verbindingen over de grens van de vervoerregio heen. Dit OV-plan 2021 is dan ook in nauw overleg met 
de gemeenten en vervoerregio’s die de Vervoerregio Mechelen omringen tot stand gekomen.  
 
Het voorstel van kernnet en aanvullend net van De Lijn - dat als basis dient voor dit OV-plan - is 
beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. Gemeenten brachten verschillende vragen en aanvullingen in 
voor dit netwerk, bovendien vond een kritische ruimtelijke toetsing plaats met een confrontatie van 
vraag en aanbod. Het resultaat is een definitief OV-plan 2021, dat in detail wordt weergegeven in 
hoofdstuk 4.   
 
Het Vervoer op Maat (VOM) vormt de vierde en laatste vervoerslaag van het openbaarvervoersmodel 
voor basisbereikbaarheid. Niet alleen (pendel)bussen, maar ook deelfietsen, deelauto’s en collectieve 
taxi’s behoren tot deze vervoerslaag. Het Vervoer op Maat zorgt voor een efficiënte invulling van de 
lokale vervoersvragen. Het gaat dan om lokale (eventueel private) initiatieven. Hoppinpunten kunnen 
een spil vormen van verschillende soorten Vervoer op Maat. Deze spelen op bovenlokaal niveau een 
cruciale rol in het gelaagde OV-netwerk: aan een Hoppinpunt kunnen gebruikers voor hun reis wisselen 
tussen verschillende modi. Al naar gelang het aanwezige aanbod wisselen zij hier tussen het 
spoorwegennet, kernnetlijnen, aanvullende lijnen, Vervoer op Maat en de eigen vervoermiddelen. 
Hoofdstuk 5 licht de invulling van het Vervoer op Maat in de regio Mechelen verder toe. 
 
Het OV-plan 2021 is een plan op korte termijn dat een eerste stap is in de uitwerking van de strategische 
visie op openbaar vervoer in de regio. Het OV-plan 2021 vormt immers een belangrijk onderdeel van 
de uitwerking van het regionaal mobiliteitsplan 2030. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fbasisbereikbaarheid%2Fcombimobiliteit&data=02%7C01%7Csven.lieten%40mow.vlaanderen.be%7Ccb553ecc95d04327852408d77f0b55d8%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637117558963383236&sdata=WNUN4f%2FeTOKCK98UaJ8YbTXCFczfCFO9l8NSjnR53O4%3D&reserved=0
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2 METHODIEK NETWERK BASISBEREIKBAARHEID 

Om de doelstelling van basisbereikbaarheid optimaal te kunnen realiseren, is een samengevoegd 
openbaarvervoerssysteem nodig. De bereikbaarheid van belangrijke maatschappelijke functies op basis 
van een vraaggericht systeem met een optimale inzet van middelen staat hierbij centraal. Dit wordt 
afgestemd op basis van de werkelijke en potentiële vervoersstromen. Hierbij wordt het vaste aanbod 
van openbaar vervoer op basis van de criteria afstand, frequentie en amplitude vervangen door een 
garantie op een goede mobiliteitsoplossing.  
 
Paragraaf 2.1 licht de onderliggende methodiek voor de invulling van het netwerk basisbereikbaarheid 
verder toe, paragraaf 2.2 geeft een toelichting op de invulling van de gelaagdheid in  het OV-netwerk. 

2.1 Gehanteerde principes & aanpak 

2.1.1 Algemeen 
De belangrijkste ontwerpeis voor de invulling van het netwerk basisbereikbaarheid betreft het bieden 
van een antwoord op de effectieve vervoersvraag. De invulling van het OV-plan 2021 kenmerkt zich 
daarbij door de volgende uitgangspunten: 

• De krijtlijnen zoals aangegeven in de beleidsdocumenten basisbereikbaarheid. 

• Het (intrinsiek) potentieel vormt een belangrijke basis (hierna toegelicht). 

• De afdekking / invloedssfeer van het trein- en busnetwerk, ook in relatie tot mekaar. 

• Evaluatie van het gebruik van het bestaande aanbod.  

• Streven naar kwaliteitsverbetering, rekening houdend met budgetneutraliteit.  

• Consequente kritische reflectie en interpretatie van de resultaten door een toets aan de 
praktijk. Uitzonderingen op principes zijn daarom altijd mogelijk, maar dienen wel 
verantwoord te kunnen worden. 

 

2.1.2 Intrinsiek Potentieel 
Als basis is het Intrinsiek Potentieel (IP) op dagbasis van een verplaatsingsstroom genomen. Het 

intrinsiek potentieel is een graadmeter voor de effectieve vervoersvraag en het succes van een 

bepaalde lijn: het geeft de gewogen vervoervraag (met inbegrip van woon-school) weer tussen twee 

kernen op basis van de trajectlengte. Dit IP wordt berekend over een hele dag en is ongeacht de modi, 

dus het omvat alle verplaatsingen op een bepaalde vervoersrelatie. Om deze data te verkrijgen werd 

de matrix met vervoerstromen uit de provinciale verkeersmodellen geaggregeerd tot op 

deelgemeenteniveau. 

 

Belangrijk kenmerk van deze benadering is dat niet het aantal inwoners in een kern, het aantal 

bezoekers van een attractiepool of het aantal werknemers in een bedrijvenzone ten grondslag ligt aan 

het potentieel, maar wel de effectieve verplaatsingen die mensen naar bestemmingen maken en hoe 

deze gebundeld kunnen worden vanuit de herkomsten.  

 

Voor het bepalen van het intrinsiek potentieel wordt de volgende formule gehanteerd.  

 

 
Daarin spelen drie parameters mee: 

• Verplaatsingsafstand (hoe langer de verplaatsingsafstand, hoe hoger het IP) 

• Vervoersvraag (hoe groter de vervoersstroom, hoe hoger het IP) 

• Lengte van de lijn (hoe langer de totale afstand van de buslijn, hoe lager het IP) 
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Een streeklijn die voldoet aan een hoge vervoervraag zal in principe op zich een sterke lijn vormen; ze 
moet haar aantrekkingskracht niet enkel halen uit de mogelijkheid tot overstappen (‘extrinsiek’). 
 
Het intrinsiek potentieel vormt een maat om lijnen te structureren. Daarbij werd in beginsel de 
volgende indeling gehanteerd. 
 

Ondergrens IP-waarde Bovengrens IP-waarde Lijncategorie 

15.000 - Kernnet – type A 

4.500 15.000 Kernnet – type B 

2.500 4.500 Kernnet – type C 

1.000 2.500 Aanvullend net 

 
Lijnen op assen met een IP lager dan of gelijk aan 2.500 behoren tot het aanvullend net. Hieruit mag 
echter niet afgeleid worden dat het aanvullend net enkel lijnen met een dergelijk potentieel bestaat. 
Ook sterke lijnen kunnen hiertoe behoren, bijvoorbeeld omdat ze een te ontsluitend karakter hebben 
of een aanvullende rol hebben op het treinnet. Voor verbindingen met een IP lager dan 1.000 geldt de 
afweging of deze vervoersrelaties worden bediend door het aanvullend net of in het kader van Vervoer 
op Maat. 

2.1.3 Omrijfactor 
De omrijfactor is een maat die het verschil in afstand aangeeft tussen een verbinding tussen twee 
kernen per bus en dezelfde verbinding per auto. Zou duidt een omrijfactor van 1,2 op een situatie 
waarin de afstand tussen twee kernen (in kilometers) per bus 1,2 maal zo lang is als de afstand tussen 
die kernen per auto.  
 
De omrijfactor op het kernnet bedraagt maximaal 1,3. Binnen een regio zijn kernnetlijnen immers 
structurerend zodat een verbindend netwerk gecreëerd wordt. In het aanvullend net kan de omrijfactor 
hoger zijn dan 1,3. Aanvullende lijnen zijn immers veelal niet structurerend. Ze kunnen wel 
complementair rijden aan een structurerende treinverbinding met lage frequentie of aan een 
kernnetlijn.  
 

2.2 Gelaagdheid netwerk 

IP-berekening in detail 
 

 
 



 

5 
 

Door het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het Vervoer op Maat ieder een rol binnen het 
gelaagde OV-netwerk te laten opnemen en deze goed op elkaar af te stemmen, wordt er een 
hiërarchisch gestructureerd vervoermodel gecreëerd. Deze paragraaf licht de vormgeving van het 
kernnet en aanvullend net toe. De invulling van het treinnet vindt op federaal niveau plaats met het 
aanbod van NMBS, de vervoerregio kan wel algemene adviezen voor het treinnet in de regio aandragen. 
De invulling van het Vervoer op Maat is apart toegelicht in hoofdstuk 5.  
 
Onderstaande tabel vat de onderscheidende kenmerken tussen kernnet en aanvullend net samen.  
 
 

Kernnet Aanvullend net 

Extrastedelijke verbindingen IP > 2.500 
Omrijfactor < 1,3 
Kwaliteitsniveau: A – B – C  

IP > 1.000 

Intrastedelijke verbindingen Potentieelonderzoek 
Centrumstad 
Structurerend en niet-ontsluitend 
Kwaliteitsniveau: A – B  

Potentieelonderzoek 
Niet structurerend of 
ontsluitend 

Algemeen Verplaatsingstijdfactor 
max 1,5 voor afstanden < 5 km 
max 1,3 voor afstanden > 5km 

Cadans  (min. 1 rit per uur) of 
functionele bediening 

 • Binnen stedelijk gebied:  gestreefd naar min. halteafstand 
400m 

• Buiten stedelijk gebied: gestreefd naar min. halteafstand 
600m 

Inzetten op voldoende capaciteit 

 

2.2.1 Kernnet 
De functie van het kernnet is om de hoge vervoersvraag op de grote assen te dienen. Het kernnet is 
een netwerk van lijngebonden, vast openbaar vervoer. Om aan de voorwaarden voor kernnet te kunnen 
voldoen moet minimaal aan bepaalde bedienings- en comfortvoorschriften kunnen worden voldaan. 
Dat geldt ook voor een bepaald voorzieningsniveau ter hoogte van haltes, die maximaal gericht zullen 
zijn op combimobiliteit. De vormgeving van het kernnet volgt uit het aantal te verwachten ritten: het 
potentieel. Hierbij is het uitgangspunt dat de kwaliteit van het net voldoende moet zijn om de 
aanwezige vervoersvraag op een verbinding effectief om te zetten naar bezetting in het openbaar 
vervoer.  
 
Het kernnet zelf kent verschillende lagen: de kernnet A-, B- en C-lijnen. Deze hebben elk hun eigen 
minimale kwaliteitseisen wat betreft frequentie en amplitude, die zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. Deze kwaliteitseisen gelden over alle vervoerregio’s in Vlaanderen. Het betreft hierbij minimale 
eisen: het potentieel kan leiden tot hogere kwaliteitseisen aan de geboden frequentie of amplitude op 
een bepaalde vervoersrelatie. 
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Minimum 
aanbodsniveau 

Dagfrequentie 
(ritten/uur) 

Ochtend/ 
Avondfrequentie 
(ritten/uur) 

Amplitude 
(uur-uur) 

Perioden 
ochtend/dag/avond 
(uur-uur) 

  ma-vr za zo ma-vr za zo ma-vr za zo ochtend dag avond 

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

B (4.500 <IP< 15.000) 2 1 1 1 1 1 6-21 8-21 (8-21) <7 7-19 >19 

C (2.500 <IP< 4.500) 1 1 (1) 1 1 nvt 6-19 8-19 (8-19) <7 7-19 >19 

 
Door dit onderscheid in lagen te maken is een parallelle opbouw over heel Vlaanderen mogelijk. 
Vanwege de karakteristieken van het kernnet kan de vervoerregio over dit net adviseren, maar is de 
exploitant over deze lijnen beslissingsbevoegd. 

2.2.2 Aanvullend net 
De functie van het aanvullend net is om de vervoersvraag vanuit en in de kleinere kernen naar de lijnen 
van het kernnet van het stads- en streekvervoer en treinnet te dienen. Het aanvullend net is dus een 
netwerk van lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie en vormt een aanvulling op het kernnet. 
Daarnaast vormt het aanvullend net een invulling voor vervoersvraag op vervoersrelaties waar te 
weinig potentieel is voor een verbinding met het kernnet. Anders dan het kernnet, kunnen lijnen onder 
het aanvullend net ook parallel worden geboden aan spoorlijnen indien het bedieningsniveau van de 
trein onvoldoende wordt geacht voor het aanwezige potentieel. 
 
De minimale kenmerken voor het aanvullend net zijn weergegeven in onderstaande tabel. Ook hier kan 
het potentieel leiden tot hogere kwaliteitseisen aan de geboden frequentie of amplitude op een 
bepaalde vervoersrelatie. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om aanbod te bieden op 
zondagen, waarbij het aanbod dan aansluit bij de te verwachten vervoervraag.  
 

Minimum 
aanbodsniveau 

Dagfrequentie 
(ritten/uur) 

Ochtend/ 
Avondfrequentie 
(ritten/uur) 

Amplitude 
(uur-uur) 

Perioden 
ochtend/dag/avond 
(uur-uur) 

  ma-vr za zo ma-vr za zo ma-vr za zo ochtend dag avond 

Aanvullend net  
(IP > 1.000) 

1 1 0 0 0 0 7-19 7-19 nvt <7 7-19 >19 

 

2.2.3 Aanvullend net – Stadsnet Mechelen 
Tot het aanvullend net behoort ook het stadsnet van Mechelen. Dit net is in afstemming met de stad 
Mechelen beschouwd, waarbij geldt dat dit net is afgestemd op de voorgestelde lijnen in het kader van 
het kernnet en aanvullend net. Een wijziging in deze netten heeft een impact op het stadsnet. Het 
stadsnet van Mechelen wordt daarom afgestemd op de lijnen die op streekniveau reeds zijn 
ingetekend. De globale kostprijs van zowel het stadsnet als het streeknet dient budgetneutraal te zijn. 

2.2.4 Aanvullend net – functionele ritten 
Een aparte categorie binnen het aanvullend net vormt het functioneel net met de functionele ritten. 
Deze ritten spelen in op verplaatsingsstromen op welbepaalde momenten op een dag voor 
welbepaalde doelgroepen (vooral scholieren en werknemers dus voor woon-school- en woon-
werkverkeer). Iedereen kan echter gebruik maken van deze ritten. De functionele ritten zijn er dus 
alleen “in functie van”, en dus gaat het hier om lijnen die op bepaalde momenten op de dag (vaak in de 
spitsperiode) worden aangeboden. Anders dan bij reguliere verbindingen onder het aanvullend net, 
wordt voor functionele lijnen geen ondergrens gehanteerd voor het aanwezige Intrinsiek Potentieel (IP) 
op de verbinding. Meestal gaat het bij functionele lijnen om enkele ritten in de ochtend- en middagpiek 
en betreft het verbindingen die ook in de huidige situatie al worden geboden. Deze ritten worden enkel 
ingezet wanneer er vraag naar is. In examen- en vakantieperiodes geldt voor deze ritten vaak een 
aangepaste dienstregeling of worden ze niet aangeboden. 
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3 INITIEEL VOORSTEL BASISBEREIKBAARHEID EN ITERATIEPROCES 

De algemene principes van het netwerk basisbereikbaarheid zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn 
toegepast en geconcretiseerd om te komen tot het netwerk basisbereikbaarheid voor de vervoerregio 
Mechelen. Paragraaf 3.1 beschrijft het netwerk basisbereikbaarheid dat initieel is voorgesteld voor de 
vervoerregio Mechelen (het ‘initiële voorstel’) en de verwachte effecten van dit netwerk. Paragraaf 3.2 
geeft weer hoe dit voorstel nader is beschouwd, en welk proces is gevolgd om via iteraties te komen 
tot een definitief voorstel voor het OV-netwerk basisbereikbaarheid.  

3.1 Initieel voorstel netwerk basisbereikbaarheid 

3.1.1 Een OV-netwerk volgens de principes basisbereikbaarheid 
Het huidige treinaanbod vormt samen met het NMBS vervoersplan 2020-2023 de invulling voor het 
treinnet. Voor het busnetwerk is de methodiek van basisbereikbaarheid zoals beschreven in 
hoofdstuk 2 toegepast op de vervoerregio Mechelen. De uitwerking van het busnetwerk van De Lijn in 
de vervoerregio Mechelen is gedaan op basis van een aantal grote pijlers. Zo is het net gestroomlijnd 
en is de leesbaarheid verbeterd. Uit het kernnet en de cadanslijnen van het aanvullend net zijn heel 
wat functionele varianten gezuiverd, zodat de grote verbindingen door eenduidige lijnen beschreven 
worden. De functionele verbindingen zijn steeds apart terug te vinden en niet meer verweven in de 
cadanslijnen. Een overzicht van het OV-netwerk in het initiële voorstel basisbereikbaarheid is 
opgenomen in bijlage 4.  

3.1.2 Doorrekening initieel voorstel basisbereikbaarheid 
Het initiële voorstel voor het kernnet en aanvullend net is gesimuleerd en berekend in de provinciale 
verkeersmodellen van de Vlaamse overheid, onder beheer van het departement Mobiliteit & 
Openbare Werken (MOW). Het aantal reizigersritten in de ontwerpscenario’s werd vergeleken met 
het aantal reizigers in het basisscenario (lijnvoering voorjaar 2018).  
 
De doorrekeningen werden uitgevoerd met de standaardparameters. De impact op de 
reizigersaantallen is berekend met behulp van potentieelberekeningen. In dit aantal is geen rekening 
gehouden met Vervoer op Maat (VOM) – zowel niet in de huidige situatie als in de nieuwe situatie. 
Alle berekeningen zijn dus exclusief belbussen of andere vraagafhankelijke opties, omdat het 
verkeersmodel technisch enkel geregeld vervoer met een vaste dienstregeling kan simuleren.   
 
Bij de invoering van het voorliggend ontwerp zal voor Mechelen op basis van deze simulatie het 
aantal reizigers toenemen met 8,5%. Het aantal reizigers per voertuigkilometer ligt 23% hoger: per 
aangeboden voertuigkilometer worden dus gemiddeld meer reizigers vervoerd.  
 
De volgende indicatoren zijn in de simulatie gekwantificeerd. 
 
Reizigersaantal (jaar) 
• Aantal reizigers van het ontwerp kernnet + aanvullend net ten opzichte van het huidige net, op 

jaarbasis. 
• Dit is de som van het aantal opstappers (= reizigersritten) op de lijnen die zijn toegekend aan de 

betrokken VVR. 
 
OV-Bereikbaarheidsindex 
• Berekent de relatieve toe- of afname van de reissnelheid, gewogen naar de relatieve 

reizigerswinst. 
• De index is zowel afhankelijk van de gewogen reissnelheid, als van de toe/afname van het aantal 

reizigers naar de VVR. De reissnelheid van de verplaatsingen houdt rekening met het aantal 
verplaatsingen dat op die herkomst-bestemming-relatie plaatsvindt. Er wordt niet alleen rekening 
gehouden met de afstand en tijd van de verplaatsing, maar dit wordt ook gewogen met het 
aantal personen dat deze verplaatsing aflegt. 

 
Index Woon-werk 
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• Aantal woon-werkverplaatsingen met het OV volgens het ontwerp kernnet + aanvullend net ten 
opzichte van het huidige net. 

 
Index Reizigers/km 
• Aantal reizigers per voertuigkilometer volgens het ontwerp kernnet + aanvullend net ten opzichte 

van het huidige net. 
• Berekend op basis van het gemiddelde aantal reizigers per gereden kilometer, van de lijnen van 

de betrokken VVR. 
• De indicator zal positief zijn indien er meer reizigers worden bereikt met dezelfde aantal gereden 

kilometers of evenveel reizigers met minder aangeboden kilometers OV. 
 
Onderstaande tabel toont de resultaten van deze kwantificering als index voor de verschillende 
vervoerregio’s. De vervoerregio Mechelen behoort daarbij tot de regio’s waar procentueel de sterkste 
positieve effecten van de netwerkwijzigingen worden verwacht.  
 

 
 

3.2 Analysemethodiek van het voorstel 

3.2.1 Toetsing aan ruimtelijke kenmerken 
Het initiële voorstel voor het OV-netwerk is getoetst op basis van een ‘confrontatie van vraag en 
aanbod’. Met deze toets wordt gecontroleerd of concentraties van inwoners, arbeidsplaatsen en 
leerlingenplaatsen en voorzieningen in voldoende mate worden bediend, volgens de ontwerpprincipes 
behorend bij een vraaggestuurd OV-netwerk. 
 
De basis voor deze toets is een ‘magnetenanalyse’ waarin op systematische wijze de genoemde 
concentraties inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingenplaatsen zichtbaar worden gemaakt. Voor de 
magneten zijn criteria opgesteld met betrekking tot het vereiste aanbod van OV in de buurt, waarbij 
zwaardere eisen worden gesteld bij grotere concentraties. Vervolgens is voor alle magneten getoetst 
of het voorgestelde OV-netwerk voldoet aan de gestelde criteria. De resultaten zijn voorgelegd aan alle 
gemeenten binnen de vervoerregio.  
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Een overzicht van de aanpak en resultaten van de analyse is opgenomen in bijlage 5. 

3.2.2 Iteraties op het netwerk 
Het initiële voorstel voor het netwerk basisbereikbaarheid is door De Lijn voorgesteld op de 
Vervoerregioraad op 9 september 2019. Aansluitend zijn vraagpunten en de resultaten van de 
ruimtelijke toetsing van dit netwerk besproken in de werkgroep van de vervoerregioraad op 1 oktober 
2019.  
 
De diverse gemeenten in de vervoerregio Mechelen hebben vragen en opmerkingen geformuleerd bij 
dit initiële voorstel van het OV-netwerk. Op basis van deze vragen en opmerkingen, die zijn 
weergegeven in bijlage 3, heeft De Lijn de gewenste wijzigingen nader besproken met gemeenten in de 
vervoerregio en onderzocht op haalbaarheid. Dit heeft geleid tot een overzicht van 
wijzigingsmaatregelen, die zijn voorgesteld aan de vervoerregio Mechelen op de vervoerregioraad van 
19 december 2019. De voorgestelde wijzigingen dienden daarbij zowel te beantwoorden aan de 
vraagpunten en wensen binnen de Vervoerregio, de kaders van het decreet basisbereikbaarheid en het 
uitgangspunt van budgetneutraliteit.  
 
Deze voorgestelde wijzigingen zijn vervolgens in aparte overleggen nader besproken en aangescherpt 
met elke gemeente in de vervoerregio Mechelen, om te komen tot het definitieve voorstel voor het 
OV-netwerk zoals opgenomen in hoofdstuk 4. 
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4 OV-NETWERK 2021 

Dit hoofdstuk beschrijft het OV-netwerk 2021 voor de vervoerregio Mechelen. Daarbij wordt 
achtereenvolgens ingegaan op het treinnet (paragraaf 4.1), kernnet (paragraaf 4.2), het aanvullend 
net (paragraaf 4.3) en de lijnen die de vervoerregio Mechelen aandoen vanuit omliggende 
vervoerregio’s (paragraaf 4.4). Het lijnennet dat wordt gevormd door deze verschillende buslijnen is 
hiernaast opgenomen en in bijlage 1. Alle details van de geboden verbindingen (zoals route, 
frequentie per dag en amplitude) zijn beschreven in aparte fiches per lijn, opgenomen in bijlage 2. 
 

4.1 Treinnet 

Het spoor vormt de hoogste hiërarchische laag van het OV-netwerk. De vele spoorverbindingen 
binnen de vervoerregio Mechelen zorgen ervoor dat het treinnet een essentieel onderdeel vormt van 
het OV-netwerk 2021. De vormgeving van het aanbod op het spoornetwerk vindt op federaal niveau 
plaats: de vervoerregio is hierover dus niet beslissingsbevoegd. Maar de vervoerregio kan wel 
aanbevelingen doen voor het treinnet: om alle lagen van het OV-netwerk (en daarmee het geheel) 
goed te laten functioneren is het goed op elkaar laten aansluiten van de verschillende lagen van het 
OV-netwerk immers een belangrijk uitgangspunt.  
 
Vanuit de uitwerking van het kernnet, aanvullend net en Vervoer op Maat voor de vervoerregio zijn 
aanbevelingen gekomen voor verbeteringen van het treinnet. Wijzigingen in het treinnet vragen een 
langere voorbereidingstermijn. Het regionale mobiliteitsplan 2030 zal daarom verder op deze 
aanbevelingen ingaan, waarbij ook prioriteiten voorgesteld zullen worden. De onderstaande lijst van 
verbetermogelijkheden is dus nog niet volledig, maar schetst de aanbevelingen die zijn voortgekomen 
uit de vormgeving van de andere lagen van het OV-netwerk in de regio. Alle onderstreepte 
maatregelen zijn maatregelen die verband houden met lopende studies in het kader van het NMBS 
vervoersplan 2020-2023.  
 

■ (Overstappende) reiziger 

- Toegankelijkheid perrons en stations. 

- Kwaliteit wachtvoorzieningen. 

- Verblijfskwaliteit stations in functie van bijkomende voorzieningen / functies. 

 

■ Netwerk 

- Frequentie treinverbindingen 

. Vraag naar verdubbeling frequentie en uitbreiding amplitude op lijn 54 Sint-Niklaas - Mechelen 

(een halfuurdienst). 

. Vraag naar verdubbeling frequentie op de lijn 52 Antwerpen – Boom – Puurs in weekenden 

(halfuurdienst). 

. Vraag naar verdubbeling frequentie op de lijn 53 (Gent –) Dendermonde – Mechelen 

(halfuurdienst) en invoeren weekendbediening . 

. Vraag naar meer bediening tijdens spitsuren op de lijn Lier – Aarschot. 

. (Her)invoering IC relatie Mechelen – Leuven met stop in Haacht. 

. (Her)opening spoorbocht Willebroek (verbinding Antwerpen – Boom – Willebroek – 

Mechelen). 

- Stations 

. Aansluiting sneltram Brabant-net op het treinnet in Willebroek (betreft mogelijk 

herpositionering station Willebroek). 

. Vraag naar heropening station Blaasveld op lijn Sint-Niklaas – Mechelen. 

 

■ Voor-/natransport 

- Aantal en kwaliteit fietsstallingen (overdekt, veiligheid). 

- Bereikbaarheid station vanuit Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk / Fietsostrades. 
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- Bereikbaarheid stations vanuit omliggende kernen en schoolomgevingen. 

- Gehanteerd P+R-regime en het aantal parkeerplaatsen. 

4.2 Kernnet 

Het kernnet bevat vooral de grote verbindende assen naar de centra in de regio. De uitlopers van die 
lijnen zijn op sommige plekken opnieuw ingericht waarbij nieuwe configuraties van bestaand aanbod 
mogelijk zijn en de grote attractiepolen van Mechelen snel, makkelijk en vanuit meerdere richtingen 
bereikbaar zijn. Er is ingezet op een frequentieverhoging op alle grote assen, zowel tijdens weekdagen 
als in het weekend.  

4.2.1 Kernnet type A 
Kernnetlijnen type A komen in de Vervoerregio Mechelen niet voor: reisrelaties met een Intrinsiek 
Potentieel (IP) dat kernnet type A rechtvaardigt kennen al een verbinding per trein.  

4.2.2 Kernnet type B 
 

Lijn Minimale frequentie per 
uur (overdag)  

Boom – Willebroek – Mechelen 2x 

Lier – Duffel – AZ Sint-Maarten – Mechelen 2x 

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

Mechelen – veiling – Sint-Katelijne-Waver 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. 
 

4.2.3 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. 

 

4.3 Voorstel verbindingen aanvullend net 

Het aanvullend net vangt de vervoersvraag op vanuit en in de kleinere kernen. Het netwerk is dienend 
aan de lijnen van het kernnet en treinnet. Het aanvullend net omvat drie subcategorieën: 

■ reguliere aanvullende lijnen – lijnen die hoofdzakelijk overdag worden aangeboden; 

■ het stadsnet van Mechelen; 

■ functionele lijnen – lijnen die in de spitsperioden rijden en vooral werknemers en scholieren 

faciliteren.  
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4.3.1 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 

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

Mechelen – Hombeek – Leest – Tisselt – Breendonk – Puurs 1x 

Putte – Onze-lieve-Vrouw-Waver – Sint-Katelijne-Waver – Lier 1x 

Onze-Lieve-Vrouw-Waver – Mechelen 1x 

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

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

 
*De lijnen Lier – Koningshooikt – Heist-op-den-Berg en Lier – Koningshooikt – Putte (VRR Antwerpen) 
kennen een afgestemde gezamenlijke frequentie op het traject Lier – Koningshooikt. 
 

4.3.2 Aanvullend net – Stadsnet Mechelen 
 

Lijn stadsnet Mechelen Minimale frequentie 
per uur (overdag)  

Minimale 
frequentie per uur 
(zondag overdag) 

Station Mechelen – Schoenmarkt (– Dosinkazerne)* 6x (3x) 4x (2x) 

Station Mechelen – Schoenmarkt (– Nekkerspoel – 
Sint-Libertuskerk)* 

6x (3x) 4x (2x) 

AZ Sint-Maarten – Station –  Ghandi – Coloma 3x 2x 

Station – AZ Sint-Maarten – Sint-Katelijne-Waver 2x 1x 

Station – Brusselpoort – Industrie Zuid – Technopolis 2x 2x 

Station – Brusselpoort – Industrie noord** 2x Rijdt niet 

Muizen – Veemarkt – Battel – Leest 2x 1x 

 
*De lijnen Station Mechelen – Dosinkazerne en Station Mechelen – Sint-Libertuskerk kennen een 
gezamenlijke frequentie op het traject Station Mechelen – Schoenmarkt. 
** Rijdt niet in het weekend. 
 

4.3.3 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 
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Lijn 

Eppegem – Haacht 

Heist-op-den-Berg – Keerbergen Scholen 

Heist-op-den-Berg scholen – Herselt 

Keerbergen – Mechelen 

Keerbergen – Waver Scholen 

Lier station – Herderin – Duffel – Waarloos 

Mechelen – Haacht – Keerbergen 

Mechelen – Peulis – Waver scholen 

Mechelen – Waver scholen 

Mechelen – Zemst – Weerde 

Puurs – Liezele – Sint-Jozef – Londerzeel 

Waver scholen – Baal 

Waver scholen – Lier 

Waver scholen – Tremelo 
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4.4 Verbindingen vanuit omliggende vervoerregio’s 

De vervoerregio Mechelen wordt omsloten door andere vervoerregio’s. Enkele verbindingen van deze 
vervoerregio’s worden ook geboden op het grondgebied van de vervoerregio Mechelen. De 
Vervoerregio Mechelen is voor deze lijnen niet beslissingsbevoegd, maar kan hierover wel adviseren 
richting de bewuste vervoerregio. Het gaat daarbij om de volgende verbindingen.  
 

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 – 
Boom 

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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5 VERVOER OP MAAT 

Dit hoofdstuk schetst de invulling van Vervoer op Maat in de vervoerregio Mechelen. De Vervoerregio 
Mechelen heeft volledige zeggenschap over de invulling van VOM. Via werksessies met de gemeenten 
in de vervoerregio werd in het voorjaar van 2020 invulling gegeven aan Vervoer op Maat. Tussen de 
verschillende gemeenten die lid zijn van de Vervoerregio is in verschillende werksessies 
gediscussieerd over de beoogde gebruikers, de verwachte vervoersnood en de best passende 
oplossingen.  
 
In dit hoofdstuk staan we stil bij het doel en de karakteristieken van Vervoer op Maat (paragraaf 5.1). 
Aansluitend wordt stapsgewijs het resultaat van de werksessies in de vervoerregio weergegeven, 
waardoor een beeld ontstaat van het huidige Vervoer op Maat (paragraaf 5.2), de vervoersnoden die 
er zijn (paragraaf 5.3) en het voorstel voor de vormgeving van Vervoer op Maat in de vervoerregio 
Mechelen (paragraaf 5.4).  
 
Onderstaande teksten zijn een samenvoeging van de (aangepaste) voorstellen uit de eerste nota 
(Korte Termijn Openbaar Vervoerplan 2021 dd juni 2020) met het oorspronkelijk budget van 
1.302.913€ én daarin verweven de voorstellen voor de bijkomende middelen (extra middelen 2021 en 
2022 – de extra 688.794€). 
In de daaropvolgende jaren 2023 en 2024 komt er telkens nog extra budget bij, tot een totaal van 
nagenoeg 2,5 miljoen EURO in 2024. In het onderstaande schema is de evolutie van de voorstellen 
weergegeven voor het basisbedrag. 
 

 

5.1 Doel en karakteristieken Vervoer op Maat 

Met de invoering van het concept basisbereikbaarheid wil de Vlaamse overheid een nieuwe invulling 
geven aan het openbaar vervoerbeleid. Naast de trein en de bus bestaan er vervoersvormen voor 
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kleinere verplaatsingsstromen, soms bedoeld voor specifieke doelgroepen. Dit leidt tot versnippering 
in verschillende vervoerproducten, en inefficiëntie.  
 
Het VOM vormt het fijnmazigste niveau van het gelaagd vervoersmodel. VOM-diensten moeten een 
oplossing bieden voor die gebieden die onvoldoende bediend worden door het KN en AN. Het VOM is 
dus complementair aan het treinnet, KN en AN. Met een VOM-oplossing zal de reiziger de first of last-
mile naar of vanaf het treinnet, KN of AN afleggen of wordt een verplaatsing gemaakt tussen twee 
locaties in eenzelfde gebied waarvoor een logische verbinding met het KN of AN ontbreekt. 
 
In het kader van VOM wordt een onderscheid gemaakt tussen doelgroepgebruikers (bv. mindervaliden, 
leerlingenvervoer ...) en de open gebruiker die volledig zelfstandig zijn verplaatsing kan maken. In het 
huidige mobiliteitslandschap zijn er al volop VOM-oplossingen aanwezig. Denk aan de belbussen die de 
open gebruiker bedienen, of aan minder mobiel centrales (MMC), dienst aangepast vervoer, 
schoolvervoer etc. voor specifieke doelgroepen. Bijkomend zijn er nog lokale initiatieven (zoals 
bijvoorbeeld een evenementshuttle of marktbus) die al dan niet specifieke doelgroepen aanspreken.  
In tegenstelling tot de vaste dienstregeling van de bussen van het KN en AN, kent het VOM een meer 
flexibele invulling. Enkel wanneer er vraag is naar vervoer, zal de vervoersoplossing worden uitgerold.  
 
Op korte termijn (in het kader van het OV-plan 2021) zal VOM voor de open gebruiker invulling krijgen 
met de oprichting van de Vlaamse Mobiliteitscentrale. Deze zal ook de werking van de 
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) overnemen en verderzetten, waarbij in een latere fase 
verkend zal worden in hoeverre het aanbod voor doelgroepen en de open gebruiker in de praktijk 
onderling gecombineerd kan worden. Het aanbod staat ook niet voor jaren vast: omdat sprake is van 
een vraagvolgend systeem, kunnen in een latere fase door de vervoerregio wijzigingen worden 
doorgevoerd en ook andere vervoersvormen aan het aanbod worden toegevoegd. Het Vervoer op Maat 
betreft op de lange termijn daarmee de optelsom van het geoptimaliseerd aanbod inzake onder andere 
het lokaal vraagafhankelijke net, deelmobiliteit en mobiliteit aangeboden via lokale initiatieven. Binnen 
het kader van Vervoer op Maat is de ambitie van Vlaanderen om een mobiliteitscentrale op te richten 
die persoonlijk reisadvies kan leveren voor iedereen, of daar nu een VOM-oplossing voor nodig is of 
niet.  
 
Hoewel Vervoer op Maat dus vele verschijningsvormen kent, is er wel kadering aan te brengen in de 
functie die oplossingen binnen Vervoer op Maat binnen het OV-netwerk vervullen. Enkel het Vervoer 
op Maat dat in haar functie het OV-net in de vervoerregio Mechelen ondersteunt zal ter sprake komen 
in dit OV-plan 2021. Meer informatie over deze kadering is opgenomen in bijlage 6. 

5.2 Huidig Vervoer op Maat  

De huidige invulling van Vervoer op Maat in de Vervoerregio Mechelen bestaat uit een combinatie van 
drie systemen. 
■ Belbusgebieden 
■ Deelfietsen 
■ Dienst/Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (DAV/MAV)  
 
Net als voor het kernnet en aanvullend net, is ook voor Vervoer op Maat budgetneutraliteit in het kader 
van basisbereikbaarheid voorzien. Het beschikbare budget van Vervoer op Maat is gebaseerd op het 
huidige aanbod en bedraagt jaarlijks ca. € 1,3 miljoen. Over de invulling van dit budget kan de 
vervoerregio zelf beslissen. Momenteel wordt 86% van het beschikbare budget voor Vervoer op Maat 
ingezet om de belbusgebieden te exploiteren (zie ook paragraaf 5.5 en bijlage 6).  
 
Hier beschrijven we in meer detail de invulling van het Vervoer op Maat in de huidige situatie. 

5.2.1 Belbusgebieden VVR Mechelen 
In vervoerregio Mechelen zijn er in de bestaande situatie vier belbusgebieden, waarvan een aantal 
overlappen met andere vervoerregio’s. Deze belbusgebieden zijn weergegeven in figuur 2.2-1. Binnen 
deze gebieden volgt de belbus geen vaste route, maar wordt op vraag van de reiziger een verbinding 
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geboden tussen diens herkomst- en bestemmingshalte. De reiziger dient minstens één uur op voorhand 
zijn reis telefonisch aan te vragen bij de belbuscentrale (behalve bij de flexbus, zie hierna). Indien daarbij 
logischerwijs een deel van de reisweg per (reguliere) bus of trein kan worden afgelegd – reeds in de 
filosofie van basisbereikbaarheid – wordt op die verbinding een aansluiting geboden, en niet de gehele 
rit per belbus afgelegd. De belbus-diensten worden in principe uitgevoerd met een busje, waarbij de 
mogelijkheid bestaat om een rolstoel mee te nemen. 
 
Sinds september 2019 is de belbus Klein-Brabant veranderd in de Flexbus Klein-Brabant, om de 
toegankelijkheid van de belbus te bevorderen. Hierbij kan de boeking tot 30 minuten op voorhand 
gedaan worden per telefoon of webapplicatie.  
 
Het huidige belbussysteem bestaat uit drie belbusgebieden die onder de vervoerregio VVR Mechelen 
vallen.  

- Flexbus 938: Klein-Brabant  
- Belbus 931: Heist-op-den-Berg – Putte – Bonheiden 
- Belbus 943: Herenthout - Nijlen 

 
Het budget dat is aangemerkt als het budget voor Vervoer op Maat, wordt vandaag de dag benut om 
deze belbussystemen te kunnen opereren.  
De belbus 944 Westerlo – Herselt - Hulshout rijdt gedeeltelijk op het grondgebied van de vervoerregio 
Mechelen, maar behoort tot Vervoerregio Kempen.  
 

 
 

figuur 5-1 Huidige belbusgebieden VVR Mechelen 

 
In de huidige situatie worden de belbussen vooral op werkdagen gebruikt, tijdens de daluren. Er zijn 
zowel reizigers die regelmatig gebruik maken van de belbus, meerdere keren per week, als reizigers die 
incidenteel reizen, die slechts een enkele keer per maand het systeem gebruiken. Een uitgebreide 
analyse van het belbusgebruik is opgenomen in bijlage 7. 
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5.2.2 Deelmobiliteit 
In diverse gemeenten zijn vormen van deelmobiliteit beschikbaar, zoals deelfietsen of deelauto’s, of 
bestaan concrete plannen om deelmobiliteit te realiseren (een overzicht hiervan is opgenomen in de 
vorige versie van het OV-plan, bijlage 8). De vormen van deelmobiliteit die momenteel beschikbaar 
zijn in de vervoerregio Mechelen zijn per gemeente weergegeven in figuur 5-2. Dit zijn veelal 
gemeentelijke initiatieven: onder het huidige budget van Vervoer op Maat valt in de huidige situatie 
enkel de Vlaamse bijdrage voor de deelfietsen (Bluebike) op de locaties Mechelen Veemarkt en de 
stations van Mechelen, Mechelen Nekkerspoel en Heist op den Berg. 
 

 

figuur 5-2 Bestaande Bel-/flexbussen, deelfietsen en deelauto's VVR Mechelen 

 

In de praktijk blijkt dat de gemeenten in de vervoerregio Mechelen wisselende ervaringen hebben 

met deelmobiliteit: er zijn zowel plekken waar deze vorm van mobiliteit goed gebruikt wordt, als 

plekken waar het gebruik tegenvalt in relatie tot de verwachtingen: 

 

■ Een deelfietssysteem wordt niet altijd goed gebruikt op alle plekken. Soms weten mensen niet dat 

het er is en inwoners hebben in principe hun eigen fiets. Deelfietsen hebben daarom weinig 

meerwaarde in het voortransport. Het is vooral interessant als natransport of eventueel voor 

recreatieve doeleinden.  

■ Deelauto’s in de buurt van stations worden veel gebruikt in het centrum voor zakelijk last-mile 

verkeer. De deelauto’s in de kleinere kernen/gehuchten worden veel minder gebruikt, omdat 

bewoners vaak zelf een auto hebben. Daarnaast worden steeds vaker deelauto’s voorzien als 

alternatief voor het aanleggen van parkeerplaatsen bij nieuwbouwontwikkelingen.  

5.2.3 DAV/MAV 
Naast belbussen en vormen van deelmobiliteit in VVR Mechelen wordt de Dienst Aangepast Vervoer 
(DAV/MAV) geclassificeerd onder Vervoer op Maat. Voor deze dienst is in de huidige situatie budget 
voorzien binnen Vervoer op Maat. Deze dienst beantwoordt aan de vervoersbehoefte van een 
specifieke doelgroep met een mobiliteitsbeperking.  
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5.2.4 Andere systemen 
Daarnaast zijn er diverse andere (lokale) initiatieven, die niet vanuit het vervoerregionale budget voor 
Vervoer op Maat worden bekostigd. Diverse Mechelse gemeenten kennen een Minder Mobielen 
Centrale (MMC). Daarnaast zijn er gemeenten met vrijwilligersdiensten en vaste shuttles voor een 
specifieke doelgroep – zoals shopping shuttles, marktbussen en evenementenvervoer. Soms blijken 
dergelijke lokale vaste diensten beperkt succesvol ondanks de vraag die er voor lijkt te bestaan. Zo is 
bij enkele initiatieven met marktbussen de ervaring dat deze slechts beperkt gebruikt worden omdat 
er een dubbeling ontstaat met het reguliere openbaar vervoer, en reizigers zich over beide 
mogelijkheden verdelen.   

5.3 Uitdagingen voor Vervoer op Maat in VVR Mechelen 

De Mechelse uitdagingen voor Vervoer op Maat zijn verzameld in een werksessie met de gemeenten. 
Deze uitdagingen laten zich als volgt samenvatten.  

■ Verschillende gemeenten ondersteunen zelf al lokale invullingen van Vervoer op Maat. Het Vervoer 

op Maat in het kader van de vervoerregio Mechelen dient hier aanvullend op te functioneren.  

■ Een gedragen behoefte om deelmobiliteit over de hele vervoerregio (of heel Vlaanderen) uniform 

te organiseren en ontsluiten en niet per gemeente apart.  

■ Het vormgeven van relevante Hoppinpunten die het functioneren van het OV-net ondersteunen.  

■ Het verbeteren van de verbindingen met het Imelda ziekenhuis.  

■ Het aantakken van enkele kleinere kernen op het netwerk waar de busverbinding in het netwerk 

basisbereikbaarheid wegvalt.  

■ Voor het doelgroepenvervoer de dienstverlening minstens op hetzelfde niveau houden. 

5.4 Voorstel opbouw Vervoer op Maat VVR Mechelen 

De genoemde uitdagingen voor Vervoer op Maat zijn nader beschouwd met aanvullende inzichten en 
databronnen om te komen tot een beeld van de vervoersnoden en mogelijk passende oplossingen. Het 
overzicht van de onderliggende data is opgenomen in bijlage 9 (van de oorspronkelijke nota), In deze 
paragraaf leggen we de focus op de bevindingen en bijbehorende oplossingsrichtingen.   
 
Samen met de gemeenten in de vervoerregio Mechelen is verkend welke vervoersbehoeften op welke 
wijze ingevuld kunnen worden binnen Vervoer op Maat. Dit leidt tot het hier beschreven voorstel voor 
de opbouw van het Vervoer op Maat in de vervoerregio Mechelen, waarin enkele eerste prioriteiten 
voor Vervoer op Maat zijn uitgewerkt.  
 
Hier werken we de inhoud van dit voorstel verder uit met een beschouwing van de volgende thema’s: 

■ continueren en uitbreiden van de inzet van DAV/MAV: piloot met OV-taxi; 

■ ontsluiting Imelda ziekenhuis en omgeving; 

■ flexsysteem Klein-Brabant; 

■ voorzien in maatregelen voor missende ontsluitingen: OV-taxi, buurregio’s en ontsluiting andere 

ruimtelijke ontwikkelingen; 

■ stimuleren gebruik deelmobiliteit en Hoppinpunten; 

■ overzicht van de wijzigingen aan bestaande belbusgebieden. 

■ prioriteiten bij bijkomende financiering  

5.4.1 Doelgroepenvervoer 
De bedragen die vandaag voorzien worden voor de werking van de MAV en tussenkomsten voor de 
DAV, werden verdeeld over de Antwerpse vervoerregio’s. Uit gesprekken met de MAV-Antwerpen 
bleek dat de middelen die vanuit Vlaanderen ter beschikking worden gesteld, veelal ontoereikend zijn, 
en dat in die gevallen de provincie de financiering op zich nam. Hiermee zullen zij stoppen, eens dit in 
de Vlaamse mobiliteitscentrale opgenomen wordt. Deze extra financiering moet dus voorzien worden. 
Bovendien bleek dat ook aan de vraagzijde beperkingen worden opgelegd: maximaal 8 aanvragen per 
maand per klant worden opgenomen en nooit dagdagelijkse verplaatsingen (bv. naar zorgcentra of 
woon-werkverkeer). 
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5.4.2 Ontsluiting Imelda ziekenhuis 
Verschillende gemeenten en het ziekenhuis zelf geven aan dat de verbinding per openbaar vervoer van 
en naar het Imelda ziekenhuis in Bonheiden verbetering behoeft. Op basis van de beschikbare bronnen 
is de inschatting dat circa 60 reizigers (personeel, bezoekers en patiënten) per dag van en naar het 
Imelda ziekenhuis reizen, gebruik makend van het OV. Hierbij gaat het vooral om reizen op werkdagen 
overdag, omdat de ziekenhuisconsulten vooral op werkdagen plaatsvinden. Een deel van deze reizigers 
maakt gebruik van de reguliere buslijn Mechelen – Aarschot v.v. (minstens 75%), een kleiner deel maakt 
gebruik van belbus 931 (maximaal 25%). Het grootste deel van de reizigers gebruikt dus de reguliere 
lijn Mechelen – Aarschot v.v., die met ingang van dit vervoersplan ook vaker zal gaan rijden. 
 
Er is een verdere groei van het ziekenhuis voorzien. De capaciteit van de parking wordt daarbij echter 
niet uitgebreid, waardoor dit dus een grens vormt om verdere groei van het aantal bezoekers per auto 
op te vangen. Dat ondersteunt de wens voor een modal shift richting openbaar vervoer. Het verbeteren 
van de haltesituatie bij het Imelda-ziekenhuis vormt een belangrijke eerste stap. Ondanks het feit dat 
de halte nu nabij het ziekenhuis is gelegen, is de afstand tussen de halte en de hoofdingang van het 
ziekenhuis nu vaak toch verder dan voor iemand die de parking gebruikt. Aanpassing van de 
haltesituatie lijkt mogelijk, maar vraagt wel om een juiste nadere uitwerking om de bereikbaarheid van 
het ziekenhuis te bevorderen en een vlotte reistijd voor de andere doorgaande OV-reizigers te 
waarborgen. Aanpassingen in de verkeerscirculatie voor ander verkeer en/of op de parking kunnen 
daarbij nodig zijn. In samenspraak tussen het ziekenhuis (beheerder van het ziekenhuisterrein), de 
gemeente Bonheiden (beheerder van de toeleidende wegen) en De Lijn (vervoerder) zal bekeken 
moeten worden welke verbetering hier mogelijk is. 
 
Voor de overige vervoersnoden waarin de reguliere lijn Mechelen - Aarschot v.v. niet goed kan voorzien, 
is de inzet van een flexsysteem wenselijk. Analyse van de gegevens van de bestaande belbus 931 (die 
het ziekenhuis nu aandoet) laat zien dat er per dag maar een beperkt aantal reizigers zijn die per belbus 
naar het ziekenhuis reizen, en dat deze uit een diffuse regio afkomstig zijn. Gezien deze kenmerken is 
het aanbieden van een vaste lijn niet erg nuttig omdat deze maar voor enkele reizigers aantrekkelijk zal 
zijn, en voor de andere reizigers dan niet. Om voldoende potentieel voor een flexsysteem te creëren is 
het voorstel om de inzet van dit systeem te combineren met het opvangen van andere vervoersnoden 
in de directe omgeving, die momenteel worden bediend met belbus 931. De kenmerken van hoe het 
systeem zal functioneren zullen dan ook in grote mate overeenkomen met de huidige Flexbus Klein-
Brabant (zie verder). Gezien de functie van deze VOM-dienst ligt een bedieningsgebied zoals geschetst 
in figuur 5-3 voor de hand. Daarin zijn ‘focuskernen’ aangeduid: kernen zonder aanbod van kernnet of 
regulier aanvullend net, waar de VOM-dienst dus een belangrijke rol vervult voor de OV-verplaatsingen 
van en naar deze kernen. Daarnaast zijn de voornaamste aansluitpunten op de andere lagen van het 
OV-netwerk aangeduid.  
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figuur 5-3 Schets bedieningsgebied VOM-dienst Imelda-ziekenhuis en omgeving 

 

5.4.3 Flexsysteem Klein-Brabant 
Uit de onderliggende analyse blijkt dat de bestaande Flexbus Klein-Brabant voorziet in een behoefte en 
invulling geeft aan openbaar vervoer op plekken die buiten de directe invloedssfeer van het OV-netwerk 
vallen: de gebruikscijfers zijn redelijk goed voor een bel-/flexbussysteem. Voorstel is dan ook om dit 
flexsysteem te behouden, maar wel te zoeken naar mogelijkheden voor optimalisatie. 

 
Zo zal het bedieningsgebied worden aangepast op het voorstel voor kernnet en aanvullend net. Alleen 
daar waar dit net niet in de behoefte kan voorzien, kan de reiziger de flexbus gebruiken. Dit leidt tot 
een schets van het voornaamste bedieningsgebied zoals weergegeven in figuur 5-4. Daarin zijn 
‘focuskernen’ aangeduid: kernen zonder aanbod van kernnet of regulier aanvullend net, waar de VOM-
dienst dus een belangrijke rol vervult voor de OV-verplaatsingen van en naar deze kernen. Daarnaast 
zijn de voornaamste aansluitpunten op de andere lagen van het OV-netwerk aangeduid.   
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figuur 5-4 Schets bedieningsgebied VOM-dienst flexsysteem Klein-Brabant. 

 
Daarnaast zal in de praktische uitwerking aandacht nodig zijn voor de volgende aspecten. 

■ Aansluiting bieden op de andere lagen van het OV-netwerk in Temse, in afstemming met de 

invulling van Vervoer op Maat in de regio Waasland. Omdat de route naar Temse congestiegevoelig 

is kan dit mogelijk negatief uitwerken op de dienstverlening van het flexsysteem in Klein-Brabant, 

waardoor het bijvoorbeeld nodig kan zijn een langere reservatietijd vooraf te hanteren.  

■ Onderzoeken of de dienst wellicht gecombineerd kan worden met andere vervoersdiensten of 

initiatieven voor doelgroepenvervoer. 

 

Met de extra middelen wordt voorgesteld om hiervoor de mogelijkheid te voorzien. Met de ene 

flexbus die initieel voorgesteld was, bleek de uitbreiding naar het Hoppin-punt in Temse problemen 

op te leveren qua aanrijtijden en beschikbaarheid. Door een bijkomende bus op de “spitsmomenten” 

extra te voorzien, zou deze relatie gelegd kunnen worden. Mogelijk wordt in de regio Waasland een 

systeem voorzien dat de link legt tussen Temse en Klein-Brabant (in het bijzonder het ziekenhuis in 

Bornem) en kan deze inspanning herbekeken en geheroriënteerd worden.   

5.4.4 OV-taxi 
Binnen de Vervoerregio Mechelen missen een aantal kernen en gebieden een goede ontsluiting per 
openbaar vervoer in de daluren. Vaak hebben inwoners van deze kernen een alternatief: met de fiets 
als voortransport kunnen zij een halte van het kernnet of aanvullend net bereiken om van daaruit hun 
reis per openbaar vervoer verder te zetten. Voor veel inwoners vormt dit in de praktijk een acceptabel 
alternatief, maar niet voor iedereen. Bij enkele kernen is de flexbus reeds actief die deze vervoersvraag 
mee kan opvangen. Daarnaast zijn er enkele meer solitair gelegen kernen waar een alternatief wordt 
voorzien door een piloot op te zetten met een OV-taxi. De OV-taxi functioneert vergelijkbaar met de 
flexbus, maar het belangrijkste verschil is dat de OV-taxi een alternatief biedt voor de open gebruiker 
die niet de fiets in combinatie met de trein, het kernnet of het aanvullend net wil of kan gebruiken. In 
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de flexbusgebieden is de fiets als voortransport voor het OV-netwerk voor de open gebruiker veel 
minder evident.  

De tabel toont deze kernen/gebieden en de situatie op basis van het voorgestelde netwerk voor kernnet 
en aanvullend net. Daarnaast is het voorstel van de VOM-oplossing weergegeven om zo goed mogelijk 
aan de vervoersbehoefte in deze kern zal beantwoorden. 

Gebied/kern Situatie Voorstel 

Heindonk Bereikbaarheidsprobleem in de 
dalperiode, doordat in het netwerk 
basisbereikbaarheid enkel nog een 
functionele buslijn Heindonk (in de 
spitsperiode) zal bedienen. Toegang tot 
het OV-netwerk is er daardoor enkel nog 
op fietsafstand 

- Fietsvoorziening aan haltes kernnet 
en aanvullend net in de omgeving 
voorzien (Heffen, Rumst) 
- Voorziene deelfietsen aan 
Willebroek Station kunnen oplossing 
bieden voor bezoekers 
- Piloot OV-taxi initiëren 

Heist-op-den-
Berg – Herselt - 
Booischot 

Dit gebied ligt op de grens met 
vervoerregio Leuven en wordt in de 
spitsperiode bediend door buslijnen en 
is in de daluren omsloten door goed OV 
(trein, kernnet) op fietsafstand.   

- Fietsvoorziening aan omliggende 
haltes en stations om voor-
/natransport beter te faciliteren 
(Hulshout, Booischot, Begijnendijk) 
- Mogelijk deelauto’s voorzien voor 
hen die hier geen oplossing in vinden 
(al voorzien in de kernen Houtvenne 
en Westmeerbeek) 
- Aanhaken op VOM-systeem VRR 
Kempen. Zo lang dit geen VoM-
systeem uitgewerkt is stellen we 
voor om in dit gebied een OV-taxi 
systeem te initiëren.  

Duffel – 
Koningshooikt 

Verbinding Duffel-Koningshooikt wordt 
gemist. Hier is beperkt potentieel, 
bovendien is de verbinding wel per 
openbaar vervoer mogelijk maar dan zal 
via Lier gereisd moeten worden 
(overstap) 

Niet voorzien als een aparte VOM-
dienst, omdat die parallel zou 
opereren aan een bestaande OV-
verbinding. Voor de verwachte 
beperkte vervoersaantallen kan het 
bestaande deelautosysteem in 
Duffel mogelijk een oplossing 
bieden 

Duffel 
Mijlstraat 

Wordt enkel ontsloten via een 
functionele (school)bus, op fietsafstand 
van regulier OV via Duffel en Itterbeek.  

Piloot OV-taxi initiëren.  

Rijmenam 
centrum 

Bereikbaarheidsprobleem in de 
dalperiode: in het netwerk 
basisbereikbaarheid zullen functionele 
buslijnen het centrum van Rijmenam 
nog bedienen. In de daluren wordt 
Rijmenam bediend via een halte van het 
kernnet op de Rijmenamseweg op 
fietsafstand 

- Fietsvoorziening aan haltes op de 
Rijmenamseweg voorzien om voor-
/natransport beter te faciliteren 
- Meenemen in flexsysteem: 
systeem ook te benutten voor 
reizen van/naar Rijmenam centrum 

Berlaar – 
Heikant 

Geen functionele bediening meer, op 
fietsafstand van station Melkouwen 

Piloot OV-taxi initiëren. 
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Gebied/kern Situatie Voorstel 

Putte – 
Grasheide en 
Beerzel 

Wordt enkel ontsloten via een 
functionele (school)bus. Valt in het 
voorgestelde flexbusgebied rond 
Bonheiden 

- Meenemen in flexsysteem Imelda: 
- Fietsvoorziening aan haltes op N15 

Boortmeerbeek 
– Schiplaken 

Wordt enkel ontsloten via een 
functionele (school)bus. Toegang tot het 
OV-netwerk in de daluren op 
fietsafstand 

- Mogelijk meenemen in flexsysteem 
Imelda 
- Indien niet opgenomen in 
flexsysteem Imelda, opereert in dit 
gebied een OV-taxi. 

 
In beginsel garanderen het treinnet, kernnet, aanvullend net en de andere vormen van Vervoer op Maat 
een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer voor de hele vervoerregio. Maar voor sommige 
reizigers kunnen er dan alsnog drempels bestaan om dit netwerk te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat het 
voor- of natransport of de reis zelf te veel moeite vraagt (bijvoorbeeld door veel overstappen). Voor die 
gevallen is er de OV-taxi: bedoeld als vraagafhankelijk vervoer om het gemis van een haalbaar OV-
alternatief op te vangen. De OV-taxi biedt daarmee een vangnet voor alle OV-verplaatsingen als een 
alternatieve vorm van voor- of natransport, die daarbij ondersteunend blijft aan de verschillende lagen 
van het OV-netwerk (zie ook figuur 5-7). 
 

 
figuur 5-7 Positionering OV-taxi in gelaagd OV-netwerk VRR Mechelen 

De piloot van de OV-taxi zal in de praktische uitwerking van Vervoer op Maat verder vorm krijgen, maar 
de eigenschappen van het systeem zullen kaderen binnen de volgende belangrijke kenmerken. 

▪ Er wordt aangesloten bij de opzet van de DAV/MAV omdat zo onnodige meerkosten worden 
voorkomen. In de praktijk kunnen de uitgevoerde ritten van de DAV/MAV/OV-taxi daarom 
zowel ten dienste staan van de open gebruiker als van bepaalde doelgroepen. In de 
administratie van de ritten zal uiteraard wel onderscheid zichtbaar zijn tussen ritten voor de 
MAV/DAV of als OV-taxi.  

▪ Het vervoer van de OV-taxi zal beginnen of eindigen bij een halte van het treinnet, kernnet of 
aanvullend net, waarmee het zich onderscheidt van de particuliere taxi. Dit hoeft niet altijd de 
dichtstbijzijnde halte te zijn: er zal door de mobiliteitscentrale worden gezocht naar een logisch 
aansluitpunt binnen de gehele OV-ketenreis van de reiziger.  

▪ Om grip te houden op het gebruik, wordt met een piloot gewerkt. Daarvoor zal binnen de 
vervoerregio en met de mobiliteitscentrale een kader worden geformuleerd voor het gebruik 
van deze dienst (welke ritten wel, welke ritten niet).  

▪ De OV-taxi is een aanvullende dienst op het OV-netwerk (zie ook figuur 5-7) met een beperkt 
collectief karakter en een hoge mate van maatwerk richting de reiziger. Dat rechtvaardigt het 
hanteren van een hoger tarief voor deze dienst, waardoor ook het gebruik zich zal beperken 
tot die verplaatsingen waar de dienst voor bedoeld is. Het tarief vormt daarmee ook het 
belangrijkste verschil met de flexbusgebieden: flexbusgebieden zijn geen ‘aanvullende’ dienst 
omdat er in deze gebieden geen alternatieve OV-verbinding op loop- of fietsafstand is – bij de 
OV-taxi is dit wel het geval. De tarifering zal in een latere fase nader worden geconcretiseerd 
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zodat deze past bij de tariefafspraken op Vlaams niveau en het beschikbare budget voor 
Vervoer op Maat. 

 
Voor deze gebieden (zie onderstaande kaart) wordt voorgesteld een openbaar-vervoer taxi systeem op 
te zetten. Dit systeem is gelijkaardig aan de flexbus: vooraf reserveren, kan gedeeld worden met andere 
personen, geen verplaatsingsgarantie (i.f.v. beschikbaarheid voertuig), brengt passagier naar een 
relevant hoppin-punt of halte in hetzelfde gebied. Er is ook een belangrijk verschil met de flexbus: voor 
de open gebruiker vormt de fiets hier een aantrekkelijk alternatief als voor- en natransport van het 
openbaar vervoer. In combinatie met het feit dat het enkele kernen betreft in een beperkt gebied, 
ontstaat er dus een onderscheid met de flexbus: de vervoersvraag voor de OV-taxi is een stuk beperkter, 
waardoor een systeem dat de hele dag stand-by is, te duur wordt. In het systeem van de openbaar-
vervoer taxi wordt de chauffeur enkel betaald als hij een rit uitvoert (zoals bij een taxi). In het geval van 
een flexbus wordt de chauffeur doorbetaald. De kosten per klant zijn natuurlijk duurder, maar het 
systeem is bij beperkte vraag goedkoper dan een flexbus dat een meer permanent systeem over de dag 
is.   
 
Een onderscheid met de private taxi is er ook: omdat de OV-taxi functioneert in aansluiting op het OV-
netwerk, zal er steeds een relatie zijn met een openbaar vervoerhalte (systeem halte-halte of halte-
deur is mogelijk) en met het af te bakenen gebied (herkomst of bestemming in het gebied tot of van 
een nabijgelegen relevant Hoppin-punt). 
 

 
Figuur 5-8: overzicht kernen te ontsluiten met de OV-taxi 

5.4.5 Verbindingen met de buurregio’s 
Gedurende het proces bij de opbouw van het plan, bleek dat de OV-relaties met buurregio Waasland 
en Kempen belangrijk geacht werden. Voor de relatie met de buurregio Waasland werd in overleg met 
deze regio afgesproken een studie op te zetten, vermits uit de beschikbare cijfers en de aanwezigheid 
van een spoorlijn (lijn 54 Sint-Niklaas – Temse – Bornem – Puurs -… Mechelen) blijkt dat geen extra 
aanbod te verantwoorden is vanuit de IP-methodologie. Het kan echter ook om hiervoor een 
proefproject op te zetten, waarvoor middelen worden gereserveerd. Uiteraard moet dit bekeken en 
afgestemd worden in het licht van de initiatieven die de andere vervoerregio mogelijk zal nemen. 
 
De relatie met de vervoerregio Kempen aan onze oostzijde is eveneens een vraag. Vandaag zit hier een 
vervoerregio-overschrijdend belbusgebied, waarvan we niet weten of de vervoerregio Kempen dit zal 
behouden. Vermits daar ook op vandaag de vervoervragen in een deel van onze oostflank mee worden 
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opgevangen, is het ook hier aangewezen middelen voor te reserveren. Opnieuw zal hier bekeken en 
afgestemd worden met wat de vervoerregio Kempen hier zal beslissen. 
 
Met de overige vervoerregio’s (Aalst, Vlaamse Rand en Leuven) werden geen mogelijke 
verbindingsproblemen aangehaald en deze blijken ook niet uit de methodologie. 

5.4.6 Ondersteuning van toekomstige ontwikkelingen 
Ter ondersteuning van de toekomstige ontwikkelingen langsheen Vesten en N16, wordt voorgesteld 
om de voorgestelde weekbediening richting het bedrijventerrein Mechelen-Noord, ook op zaterdag te 
organiseren, middels een dienst tussen station Mechelen – westelijke vesten tot ergens nabij het 
knooppunt met de N16xE19 (exacte locatie nog te bepalen). 

5.4.7 Deelmobiliteit en Hoppinpunten 
In het kader van dit OV-plan beschouwen we deelmobiliteit en Hoppinpunten in hun rol als elementen 
die het functioneren van het OV-net kunnen ondersteunen. Binnen de Vervoerregio Mechelen kan 
deelmobiliteit dan voornamelijk een oplossing bieden als voor- en natransport voor het openbaar 
vervoer voor bepaalde bestemmingslocaties (bedrijven, voorzieningen en attracties), voor zover deze 
bestemmingen niet op loopafstand van het openbaar vervoer gelegen zijn. Bewoners in de vervoerregio 
hebben vaak al een fiets in hun bezit om van huis naar de halte te kunnen reizen, en gebruiken daarvoor 
in de praktijk zelden een deelfiets. Voor het ontsluiten van woongebieden is een deelfiets daarom 
minder geschikt: bewoners hebben vooral behoefte aan een kwalitatieve en veilige stalling voor hun 
fiets.  
 
Deelfietsen vormen in de praktijk vaak een alternatief voor verplaatsingen over kortere afstand of – bij 
langere reizen – een aanvulling op de reis per openbaar vervoer. Met deelauto’s kan ook in een 
reisbehoefte worden voorzien, maar omdat met deelauto’s gemakkelijker een grotere afstand kan 
worden afgelegd zijn deelauto’s zelden een aanvulling op het openbaar vervoer. Zodoende kunnen 
deelauto’s een geschikte oplossing vormen voor kleinere kernen die verder van het OV-net af liggen en 
waar het OV in de daluren geen alternatief is.  
 
Op diverse locaties in de vervoerregio Mechelen is al in een aanbod van deelfietsen of deelauto’s 
voorzien, of zijn er concrete plannen om hier in te voorzien (zie figuur 5-9). In het licht van dit OV-plan 
zijn er geen locaties gesignaleerd waar nog deelmobiliteit wordt gemist als een essentieel onderdeel 
voor het ondersteunen van het functioneren van het OV-net. Het toevoegen van deelfietslocaties kan 
echter de aantrekkelijkheid van het OV-netwerk in de regio wel verder versterken, doordat de 
reikwijdte van het systeem wordt vergroot. Meer informatie over verschillende scenario’s die daarbij 
gehanteerd kunnen worden voor het opnemen van extra deelfietslocaties is opgenomen in bijlage 6.  
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figuur 5-9 Deelmobiliteit bestaand en gepland per gemeente 

De ervaring leert dat de verschillende gemeenten die actief zijn met deelsystemen wisselende 
ervaringen hebben met het succes van de systemen. Bovendien is niet elk systeem uitwisselbaar of 
gemakkelijk toegankelijk voor bezoekers van buiten de gemeente. Binnen de vervoerregio Mechelen is 
daarom de belangrijkste uitdaging voor deelmobiliteit om bij het realiseren van extra deelfietslocaties 
coördinatie te creëren op vervoerregionaal niveau. Hier is een belangrijke rol voorzien voor de Vlaamse 
mobiliteitscentrale, die er voor moet zorgen dat de verschillende deelsystemen vindbaar en bruikbaar 
zijn voor de reiziger. Dat betekent niet dat deelmobiliteit dan ook enkel op vervoerregionaal niveau 
wordt geregeld en er in de hele regio bijvoorbeeld maar één aanbieder mag zijn: juist het uitdagen van 
verschillende aanbieders helpt om te komen tot een competitief deelsysteem dat inspeelt op de lokale 
situatie. Gemeenten en private partijen houden zo de vrijheid om locaties voor deelsystemen te 
initiëren en mee te financieren. Daar waar moeite wordt ervaren om dit voor elkaar te krijgen, kan 
binnen de Vervoerregio de samenwerking worden gezocht met naburige gemeenten om een 
deelsysteem op te zetten. De betrokkenheid van gemeenten helpt bovendien om deellocaties praktisch 
te kunnen realiseren. De rol voor de vervoerregio is om er voor te zorgen dat voor de reiziger een 
versnippering in deelfietssystemen wordt voorkomen, doordat deze systemen uniform toegankelijk zijn 
voor de gebruiker.  
 
Hoppinpunten vormen een belangrijke rol in het ontsluiten van deelmobiliteit en als locatie waar 
overgestapt kan worden vanuit en naar het openbaar vervoer. In de werksessies is de gemeenten 
gevraagd het prioritaire Hoppinpunt voor de eigen gemeente aan te duiden, waarbij het dan vooral 
gaat om het Hoppinpunt dat de functie van het OV-net ondersteunt en daarom vooral de bovenlokale 
verplaatsingen faciliteert. De locaties daarvan zijn weergegeven in figuur 5-10.  
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figuur 5-10 Prioritaire (inter)regionale Hoppinpunten in functie van het OV-net 

 
De locaties van de prioritaire (inter)regionale Hoppinpunten zijn veelal gelegen aan treinstations en 
knooppunten. Daarbij moet opgemerkt worden dat hiermee dus een selectie van Hoppinpunten wordt 
getoond: enkel de belangrijkste Hoppinpunten die een functie voor het OV-net vervullen.  

■ Binnen de gemeenten kunnen nog andere (regionale) Hoppinpunten worden voorzien die het OV-

net ondersteunen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de aanwezigheid van Hoppinpunten 

wordt bezien in relatie tot de verwachte vraag, om te voorkomen dat er ‘concurrentie’ ontstaat 

tussen Hoppinpunten onderling. Door verschillende functies op een regionaal Hoppinpunt te 

bundelen, hebben gebruikers een duidelijke locatie waarvan zij weten dat er een bepaalde 

voorziening in voldoende mate beschikbaar is.  

■ Gemeenten kunnen aanvullende (lokale) Hoppinpunten voorzien om aan een bepaalde 

vervoersvraag te beantwoorden. Het is daarbij wenselijk maar niet noodzakelijk dat er ook aanbod 

van regulier openbaar vervoer bij zo’n Hoppinpunt aanwezig is.  
 

5.4.8 Overzicht aanpassingen bestaande belbusgebieden 
Het voorstel voor de invulling van Vervoer op Maat in de vervoerregio Mechelen leidt ertoe dat de 
huidige belbusgebieden (de bestaande invulling van Vervoer op Maat) anders worden ingevuld. De 
tabel toont het effect van het voorstel voor Vervoer op Maat op het bestaande netwerk van de 
belbussen. 
 

Bestaand belbusgebied Voorstel 

938 Flexbus Klein-Brabant Behouden, maar; 
- gebied aanpassen op voorstel kernnet en aanvullend 
net.  
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Bestaand belbusgebied Voorstel 

- heroverwegen van de inzet op weekenddagen (op 
basis van de gebruikscijfers). 
- op langere termijn mogelijk integratie met 
doelgroepenvervoer. 

931 Belbus Heist-op-den-Berg – Putte – 
Bonheiden 

Functie wordt opgevangen door de lijn Heist-op-den-
Berg – Tremelo en door de Flexbus-oplossing rondom 
Imelda/in dit gebied 

943 Belbus Herenthout – Nijlen  Vervalt. Andere vormen van openbaar vervoer 
vormen hier het alternatief.  

944 Belbus Westerlo – Herselt – 
Hulshout  

Valt onder aanpak VOM vervoerregio Kempen  

 

5.5 Budget Vervoer op Maat 

5.5.1 Prioriteiten binnen budget 
Het beschikbare budget voor de organisatie van het vervoer op maat is samengesteld uit het 
oorspronkelijk budget (= € 1.302.913) en de bijkomende middelen voor de jaren 2021 en 2022, dit wel 
zeggen voor een bedrag van € 1.991.068. De bijkomende middelen voor 2023 en 2024 werden nog niet 
bestemd, omdat dit afhankelijk gesteld wordt van een evaluatie van de werking van de voorgestelde 
systemen.   
 
Om de prioriteiten binnen het beschikbare budget voor Vervoer op Maat te kunnen bepalen, is met 
behulp van een rekentool en de uitwerking van enkele scenario’s meer inzicht verkregen in de 
mogelijkheden om bepaalde vormen van Vervoer op Maat vanuit het beschikbare budget te kunnen 
voorzien. Meer achtergronden hierover zijn opgenomen in bijlage 6.  
De beschikbare budgetten zijn meegewogen in de werksessies met de verschillende gemeenten in de 
vervoerregio om te komen tot een realistische formulering van het voorstel voor Vervoer op Maat (zie 
hoger). Gegeven de vervoersnoden en accenten die in de verschillende werksessies binnen de 
vervoerregio zijn bepaald en het feit dat het VoM-budget kadert binnen het OV-plan, is een invulling 
uitgewerkt van deze verdeling van het VoM-budget. Deze invulling omvat: 

- Een inzet van een flexsysteem in Klein-Brabant en in de regio rond Bonheiden. De voorziene inzet 
komt overeen met de inzet op alle dagen van de week van (gemiddeld) 1 voertuig in Klein-Brabant 
en (gemiddeld) 2 voertuigen in de regio rond Bonheiden; 

- Samenwerking met de buurregio’s Waasland en Kempen (incl. ontsluiting Heist-op-den-Berg – 
Booischot); 

- Inzet van deelfietsen op knooppunten in functie van netwerklogica (aan de grotere 
vervoersknooppunten); 

- Inzetten van een piloot voor een OV-taxi, beschikbaar op werkdagen en zaterdagen overdag. 
- Bijkomende ontsluiting ruimtelijke ontwikkelingen te Mechelen (zaterdagdienst stadslijn richting 

Mechelen Noord)  
 
De bijbehorende verdeling van het VoM-budget is weergegeven in onderstaande tabel en figuur 5-11. 
Deze tabel geeft ter vergelijking ook de verdeling van het budget voor Vervoer op Maat in de huidige 
situatie weer. Omdat is gewerkt met een raming van het benodigde budget, komt het totale budget 
niet exact overeen met het huidige budget voor Vervoer op Maat. Met de nadere uitwerking van 
Vervoer op Maat in de praktijk kunnen de verschillende deelbudgetten verder worden gespecificeerd. 
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Onderdeel VoM-
systeem 

Bijdrage vanuit VoM-budget 
huidige situatie 

Voorstel prioriteiten vanuit  
VoM-budget  

Belbus/Flexbus  € 1.115.022  € 750.000 

Uitbreiding Belbussen  € 250.000 

Samenwerking 
omliggende regio’s 

  € 250.000 

DAV/MAV   € 173.350  € 250.000  

Deelfietsen  € 14.541  € 208.068 

OV-taxi  € 192.000 

Ontsluiting nieuwe 
ontwikkelingen 

 € 91.000 

Totaal € 1.302.913 € 1.991.068 

 
 

 
 
figuur 5-11 verdeling budget Vervoer op Maat vervoerregio Mechelen 

5.5.2 Prioriteiten bij bijkomende financiering 
Binnen het voorstel van Vervoer op Maat zijn de prioriteiten bepaald binnen het beschikbare budget 
voor Vervoer op Maat. Indien er bijkomende financiering wordt voorzien voor Vervoer op Maat, 
voorziet de vervoerregio de volgende aanvullende prioriteiten om aan de vervoersnoden in de regio te 
kunnen beantwoorden.  
■ Opschalen van het aanvullend net. 
■ Opschalen van de piloot van de OV-taxi. 
■ Opschalen van het aantal deelfietsen aan Hoppinpunten en/of het aantal Hoppinpunten waar 
deze dienst wordt aangeboden. 

5.6 Totaalbeeld Vervoer op Maat vervoerregio Mechelen 
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Samengevat bevat het voorstel voor de opbouw van het Vervoer op Maat in de vervoerregio Mechelen 
de volgende elementen. 

▪ Flexsysteem Klein-Brabant; 
▪ Ontsluiting Imelda ziekenhuis en omgeving met een flexsysteem 
▪ Voorzien in de verplaatsingsbehoeften van de doelgroepen – verderzetting werking MAV en 

blijvende ondersteuning DAV. 
▪ Stimuleren gebruik deelmobiliteit – waarvan deelfietsen in de aangeduide Hoppin-punten 

worden voorzien; 
▪ Uitbreiding van de weekbediening naar ook zaterdag van de stadslijn in Mechelen (verbinding 

Station – richting Mechelen-Noord); 
▪ Stimuleren belangrijke Hoppinpunten i.f.v. OV-net.  
▪ Voorzien in maatregelen voor solitair gelegen kernen op afstand van het reguliere OV-net 

middels het proefproject van de OV-taxi 
 
Het totaalbeeld is weergegeven in figuur 5-12. 
 

 
figuur 5-12 Voorstellen opbouw VOM Mechelen 


