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BIJLAGE 2 TOETS INITIEEL VOORSTEL KN-AN 

 
Inleiding analysemethodiek 
Het initieel voorstel voor het Kernnet/Aanvullend net is getoetst op basis van een methodiek gebaseerd op 
magneten. Met deze toets wordt gecontroleerd of concentraties van inwoners, arbeidsplaatsen, 
leerlingenplaatsen en voorzieningen in voldoende mate, volgens de ontwerpprincipes behorend bij een 
vraaggestuurd OV-netwerk, worden bediend. 
De basis voor deze toets zijn: 

• Een ‘magnetenanalyse’ waarin op systematische wijze de concentraties inwoners, arbeidsplaatsen en 
leerlingenplaatsen zichtbaar worden gemaakt; 

• Een inventarisatie van bijzondere voorzieningen in de regio. 
Voor de magneten en voorzieningen zijn criteria opgesteld met betrekking tot het vereiste aanbod van OV in de 
buurt, waarbij zwaardere eisen worden gesteld voor grotere concentraties. Voor alle magneten en voorzieningen 
is getoetst of het voorgestelde OV-netwerk voldoet aan de gestelde criteria. In de volgende hoofdstukken wordt 
in detail ingegaan op de wijze waarop magneten en voorzieningen in kaart zijn gebracht (hoofdstuk 1), de 
methodiek voor confrontatie van vraag & aanbod van openbaar vervoer (hoofdstuk 2) en het resultaat van deze 
confrontatie (toets) (hoofdstuk 3). 
 
1.  Magneten en voorzieningen in beeld 
 
Inleiding en doel 
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 om de magneten te bepalen komen 
uit het Strategisch Personenmodel Vlaanderen Versie 4.2.1, het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 
Versie 5.1 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In onderstaande paragrafen staat stapsgewijs 
omschreven hoe deze gegevensbronnen zijn gebruikt bij de totstandkoming van de magneten. De 
mobiliteitsmagneten zeggen iets over de ritproductie in verschillende delen van de vervoerregio. Ze zeggen niets 
over het belang van bepaalde relaties (herkomst-bestemmingsrelaties) tussen punten in de vervoerregio. De 
magneten zijn voor vervoerregio Limburg, Mechelen, Vlaamse Rand, Gent en Kortrijk volgens de hieronder 
beschreven methodiek vastgesteld.  
 
Basisgegevens uit strategisch verkeersmodel Vlaanderen 4.2.1 
Socio-demografische gegevens 
De socio-demografische gegevens voor het basisjaar 2017 en prognosejaar 2030 zijn opgeleverd door het team 
Verkeersmodellen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. De gegevens zijn opgeleverd in shape-
formaat (telkens een .dbf-bestand, een .shp-bestand en een .shx-bestand) voor de zonering van Vlaanderen met 
9929 binnenlandse zones. De uitleg omtrent gebruik en opbouw van deze zonering is in onderstaande paragrafen 
opgenomen. Volgende tabel geeft een overzicht van de opgeleverde attributen in het shape-bestand: 
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Tabel B2.1: Opgeleverde attributen shape-bestand socio-demografische gegevens 
 
Zonering 
De zonering van het masternetwerk Vlaanderen behelst heel België en een groot deel van Europa. De omvang 
van de zonering varieert naargelang het studiegebied. De zonering van Vlaanderen telt 9929 binnenlandse zones. 
Aan deze zonering is de gegevenslaag met socio-demografische gegevens gekoppeld. De oorspronkelijke 
binnenlandse zonering is manueel opgesteld op basis van deze gegevenslaag. Eerst zijn gordels gedefinieerd om 
studiegebied, invloedsgebied en buitengebied te onderscheiden (zie Figuur B.2.1):  
 

• Studiegebied: groene gordel;  

• Invloedsgebied 1: blauwe gordel;  

• Invloedsgebied 2: gele gordel;  

• Buitengebied 1: roze gordel;  

• Buitengebied 2: oranje gordel.  
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Binnen het studiegebied gebeuren de modelevaluaties en berekeningen. Het invloedsgebied is een schil rondom 
het studiegebied, dewelke een sterke invloed heeft op de modellering in het studiegebied. De overige zones 
vallen onder het buitengebied.  
 

Figuur B2.1 (links): Gordels definiëring studiegebied, 
invloedsgebied en buitengebied  
Figuur B2.2 (rechts): Gedetailleerde zonering Vlaanderen (9929 zones) 
 
Op basis van deze gordels wordt de zonering manueel opgebouwd. Het studiegebied en invloedsgebied 1, 
waarvoor de magneten worden bepaald, worden onderverdeeld op basis van het niveau van de statistische 
sectoren. De zones binnen deze twee gordels worden samengesteld op basis van onderstaande vuistregels:  
 

• Zones waar 1 van onderstaande grenzen bereikt zijn, zijn groot genoeg:  

o 800 inwoners per zone;  

o 250 tewerkstellingsplaatsen per zone;  

o 175 schoolbevolkingsplaatsen per zone;  

• Dergelijke zones worden enkel samengenomen met zones waar heel weinig inwoners, 

tewerkstellingsplaatsen en schoolbevolkingsplaatsen zijn;  

• Er mogen geen zones gecreëerd worden over: o Gemeentegrenzen;  

o Vrachtmodelzones;  

o Waterwegen/dokken;  

o Belangrijke wegen.  
Invloedsgebied 2 mag wat ruwer zijn, en is gebaseerd op deelgemeenteniveau. Buitengebied 1 is beschreven op 
gemeenteniveau, terwijl buitengebied 2 zelfs op arrondissementen gebaseerd is. De zonering voor Vlaanderen 
is opgenomen in figuur B.2.2. 
 
Bepalen ritproductiefactoren 
Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) weten we dat het hoeveel verplaatsingen en met welke modaliteit 
dat elke bewoner / werknemer / leerling per dag maakt, afhankelijk is van de stedelijkheidsgraad. We houden bij 
het berekenen van de ritproductie rekening met de stedelijkheidsgraad. Het gaat om het totaal aantal 
verplaatsingen, zowel binnen en tussen de gebieden met verschillende stedelijkheidsgraad. 
 
Ritproductie afhankelijk van stedelijkheidsgraad 
Met omrekenfactoren is op basis van de aantallen inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingenplaatsen de totale 
ritgeneratie per etmaal, per modelzone berekend. De waardes van de factoren zijn afhankelijk van de 
stedelijkheidsgraad en verschillen daarom per modelzone. Er wordt onderscheid gemaakt tussen acht graden 
van stedelijkheid. In Figuur B.2.3 staat de indeling van Vlaanderen naar stedelijkheidsgraad volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen.  
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Figuur B.2.3. Acht stedelijkheidsgraden van Vlaanderen. 
 
Gemiddeld aantal ritten per dag op basis van OVG 5.1 
De ruimtelijke gegevens per magneet zijn vertaald naar totale mobiliteitsproductie, OV-productie en fiets-
productie met behulp van ritproductiefactoren, gebaseerd op gegevens uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 
5.1 (2015-2016). Gemiddeld over heel Vlaanderen maakt één inwoner 2,75 verplaatsingen per dag1. De tabel 
hieronder toont dit gemiddelde afhankelijk van de stedelijkheidsgraad van de woonplaats van de inwoner.  
 

Stedelijkheidsgraad 
Totale 

ritproductie 
Ritproductie 

OV 
Ritproductie 

fiets 

1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 3,45 0,00 0,00 

2. grootstedelijk gebied centrumgemeenten 2,50 0,41 0,34 

3. regionaalstedelijk gebied centrumgemeenten 2,43 0,12 0,42 

4. grootstedelijk gebied randgemeenten 3,00 0,18 0,43 

5. regionaalstedelijk gebied randgemeenten 2,59 0,00 0,49 

6. structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 2,86 0,06 0,30 

7. kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 2,74 0,10 0,31 

8. buitengebied 2,81 0,09 0,31 

Tabel B2.2. Gemiddeld aantal ritten per inwoner (totaal, met OV en met de fiets), afhankelijk van 
stedelijkheidsgraad. Bewerking van Tabel 107 uit tabellenrapport OVG 5.1: GAVPPPD volgens type gemeente van 
woonplaats en Tabel 108 uit tabellenrapport OVG 5.1: Verdeling van het GAVPPPD volgens type gemeente van 
woonplaats en hoofdvervoerswijze. 
 

Daarnaast genereert één arbeidsplaats 2,10 verplaatsingen per dag2 en één leerlingplaats (exclusief lager 
onderwijs en kleuterschool) 3 verplaatsingen per dag3. Aan de hand van gemiddelde modal split-cijfers (Tabel 
B.2.3) voor de motieven woon-werk en woon-school zijn de ritproductiefactoren per inwoner per 
stedelijkheidsgraad vertaald naar ritproductiefactoren per arbeidsplaats en per leerlingplaats.  

  

 
1 Tabel 68 uit tabellenrapport OVG 5.1: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) 
2 Richtlijnenboek mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en Mober,  
Departement Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (2009) 
3 Gebaseerd op een gemiddeld aandeel basisonderwijs in leerlingplaatsen van 41,6%, op basis van indicatieve ritproductieparameters 
Rotterdam (RVMK3.1, 14-4-2015) 
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Modal Split OV Fiets 

Werken 9,3% 13,2% 

Onderwijs 16,2% 27,5% 

Totaal 4,5% 12,1% 

Tabel B2.3. Gemiddelde modal split cijfers voor motieven woon-werk en woon-school. Bewerking van Tabel 74 uit 
tabellenrapport OVG 5.1: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief 
 
Tabellen B2.4, B.2.5 en B.2.6 tonen de respectievelijk de totale ritproductiefactoren, de ritproductiefactoren voor 
openbaar vervoer en de ritproductiefactoren voor fiets en dit per stedelijkheidsgraad en per inwoner, 
arbeidsplaats en leerlingenplaats.  
 

Ritproductie totaal       

Stedelijkheidsgraad 
Per 

inwoner 
Per 

arbeidsplaats 
Per 

leerlingplaats 

1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 3,45 2,64 2,20 

2. grootstedelijk gebied centrumgemeenten 2,50 1,91 1,59 

3. regionaalstedelijk gebied centrumgemeenten 2,43 1,86 1,55 

4. grootstedelijk gebied randgemeenten 3,00 2,29 1,91 

5. regionaalstedelijk gebied randgemeenten 2,59 1,98 1,65 

6. structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 2,86 2,18 1,82 

7. kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 2,74 2,10 1,75 

8. buitengebied 2,81 2,15 1,79 

Tabel B2.4. Ritproductie factoren totaal per inwoner, arbeidsplaats en leerlingplaats 
 
 

Ritproductie openbaar vervoer       

Stedelijkheidsgraad 
Per 

inwoner 
Per 

arbeidsplaats 
Per 

leerlingplaats 

1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 0,18* 0,29 0,42 

2. grootstedelijk gebied centrumgemeenten 0,41 0,65 0,94 

3. regionaalstedelijk gebied centrumgemeenten 0,12 0,19 0,27 

4. grootstedelijk gebied randgemeenten 0,18 0,29 0,42 

5. regionaalstedelijk gebied randgemeenten 0,05** 0,09 0,12 

6. structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 0,06 0,09 0,13 

7. kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 0,10 0,16 0,24 

8. buitengebied 0,09 0,14 0,20 

Tabel B2.5. Ritproductie factoren openbaar vervoer per inwoner, arbeidsplaats en leerlingplaats 
* Op basis van OVG 5.1 is deze gelijk aan nul, hier aangenomen dat deze identiek is aan grootstedelijk gebied randgemeenten 
** Op basis van OVG 5.1 is deze gelijk aan nul, hier afgeleid uit verhouding centrumgemeenten / randgemeenten in 
grootstedelijk gebied 
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Ritproductie fiets       

Stedelijkheidsgraad 
Per 

inwoner 
Per 

arbeidsplaats 
Per 

leerlingplaats 

1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 0,43* 0,36 0,62 

2. grootstedelijk gebied centrumgemeenten 0,34 0,28 0,49 

3. regionaalstedelijk gebied centrumgemeenten 0,42 0,35 0,60 

4. grootstedelijk gebied randgemeenten 0,43 0,36 0,62 

5. regionaalstedelijk gebied randgemeenten 0,49 0,41 0,72 

6. structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 0,30 0,25 0,44 

7. kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 0,31 0,26 0,45 

8. buitengebied 0,31 0,26 0,45 

Tabel B2.6. Ritproductie factoren fiets per inwoner, arbeidsplaats en leerlingplaats 
* Op basis van OVG 5.1 is deze gelijk aan nul, hier aangenomen dat deze identiek is aan grootstedelijk gebied randgemeenten 

 
Van modelzone naar magneet 
Elke modelzone heeft een centroïde. Dit is het meetkundig zwaartepunt van de zone. De centroïde komt 
daardoor niet noodzakelijk overeen met het zwaartepunt qua inwoners, arbeidsplaatsen, leerlingplaatsen, 
hoewel deze eenheden over het algemeen wel gelijkmatig over een modelzone zijn verspreid. Elke centroïde 
vormt het middelpunt of centrum van een magneet.  
 
De invloedsfeer van een magneet is 800 m. Dit komt overeen met een acceptabele loopafstand tot een 
(hoogwaardige) openbaar vervoer voorziening4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur B2.4. Omvormen van de modelzones naar uniforme magneten met een invloedsfeer van 800m. 
 
Mobiliteitsproductie per magneet 
De totale mobiliteitsproductie, OV-productie en fiets-productie per magneet wordt nu bepaald door de 
ritproductiefactoren uit tabel B2.4, B2.5 en B2.6 te vermenigvuldigen met het aantal inwoners, aantal 
arbeidsplaatsen en aantal leerlingplaatsen binnen de invloedsfeer van de magneet. Waarbij: 
 

• Aantal inwoners = attribuut ‘BEVOLKING’ in het shape-bestand met socio-demografische gegevens 

• Aantal arbeidsplaatsen = attribuut ‘TEW_TOTAAL’ in het shape-bestand met socio-demografische 

gegevens 

• Aantal leerlingplaatsen (excl. basisschool en lager) = attribuut ‘SB_MIDDEL + SB_HOGER + SB_UNIF’ in 

het shape-bestand met socio-demografische gegevens 
 
De ritproductie van een magneet per dag is gelijk aan de ritproductie binnen het invloedsgebied. Het komt voor 
dat een modelzone groter is dan het invloedsgebied van 800m, of dat er meerdere modelzones binnen een 
invloedsgebied vallen. In het eerste geval wordt berekend welk percentage van het oppervlak van de modelzone 
overlapt met het invloedsgebied. Dit percentage wordt dan vermenigvuldigd met de totale ritproductie van de 
modelzone, om de ritproductie van de magneet te berekenen. In het tweede geval wordt voor elke modelzone 

 
4 Dit is een veel gebruikte praktijkwaarde die bijvoorbeeld ook in recent empirisch onderzoek wordt 
teruggevonden: https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs10_043.pdf 
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met overlap berekend welk percentage van het oppervlak binnen het invloedsgebied van de magneet valt. De 
totale ritproductie van de magneet is dan de som van al deze percentages, vermenigvuldigd met de ritproductie 
van de betreffende zones.  
 
Rekenvoorbeeld: 

• Het invloedsgebied van magneet A overlapt 100% van het oppervlak van zone A 

• Het invloedsgebied van magneet A overlapt daarnaast 50% van het oppervlak van zone B 

• Modelzone A en B hebben beiden een totale ritproductie van 1000 ritten per dag, een OV-productie van 100 
ritten per dag en een fiets-productie van 200 ritten per dag 

 
De totale mobiliteitsproductie van de magneet is dan 100% * 1.000 + 50% * 1.000 = 1.500 ritten per dag. De OV-
productie van de magneet is dan 100% * 100 + 50% * 100 = 150 openbaar vervoer ritten per dag. De fiets-
productie van de magneet is dan 100% * 200 + 50% * 200 = 300 fietsritten per dag. 
 
Weergave van magneten 
Om het kaartbeeld duidelijker te maken, met name in gebieden met een fijne zonering, wordt een selectie van 
magneten getoond. Als de centra van twee magneten dichter bij elkaar liggen dan 800m, wordt de alleen de 
sterkste magneet opgenomen in de weergave (zie figuur B2.5). Deze magneet heeft immers zwaardere 
bereikbaarheidscriteria, waardoor de lichtere criteria van de kleine magneet minder of niet meer relevant zijn.  

 
 Figuur B2.5. Selectie van magneten voor het kaartbeeld. 
 
Inventarisatie bijzondere voorzieningen 
Voor de vervoerregio Gent zijn naast de vervoersmagneten, ook bijzondere voorzieningen op 
basisbereikbaarheid gecontroleerd. Onder de bijzondere voorzieningen vallen: 

• Culturele centra (expo, grote musea, …) 

• Recreatieve centra (dierentuin, cinema, …) 

• Grote winkelcentra 

• Grote sportcentra 

• Hogescholen en universiteiten 

• Ziekenhuizen en zorgcentra 

• Natuurdomeinen 

 

 

2 Methodiek confrontatie vraag & aanbod (‘toetsingsmethodiek’) 

 
Inleiding en doel 
Elke magneet vertegenwoordigt een attractiepool die een zekere hoeveelheid van verplaatsingen naar en vanuit 
dit deelgebied 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 sterkte van de magneet. De toets beoordeelt 
dus of op fiets- of wandelafstand van de bewuste magneet of bijzondere voorziening een OV-halte is te vinden 
met een bepaald minimumaanbod in de daluren. En dus of in het eerste voorstel basisbereikbaarheid de magneet 
of voorziening in voldoende mate wordt bediend door openbaar vervoer.  
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Als een magneet of bijzondere voorziening niet voldoet aan de gestelde criteria wordt deze aangemerkt als 
‘aandachtsgebied’. Van alle aandachtsgebieden is vervolgens onderzocht wat de kenmerken zijn van het gebied 
en in welke mate er nog OV-aanbod is. Het kan zo zijn dat uit de aanvullende analyse blijkt dat een 
aandachtsgebied toch voldoet aan de openbaar vervoer-criteria. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek is 
het aan de verantwoordelijke partijen om te bezien of het aanbod van openbaar vervoer in de 
aandachtsgebieden kan en moet worden aangepast. 
 
Bereikbaarheidscriteria magneten en voorzieningen 
Per categorie magneet en voor de voorzieningen zijn zoals genoemd toetsingscriteria opgesteld voor de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer tijdens daluren. Deze criteria zijn samengevat in tabel B2.7. 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 buffer rond de bewuste halte of station te trekken. Magneten die binnen 
de buffers vallen voldoen aan het nabijheidcriterium. De gehanteerde bufferafstanden zijn gerelateerd aan de 
maximum acceptabele reisafstanden van voor- en natransport te voet en per fiets: 
■ Loopafstand: maximaal 800 meter tussen halte/station en magneet 
■ Fietsafstand: maximaal 2.000 meter tussen halte/station en magneet 
 

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  8x / u Wandelen Fiets 
3 20.000 – 40.000 4x / u 4x / u Wandelen Fiets 
4 10.000 – 20.000 4x / u 2x / u Wandelen Fiets 
5  5.000 – 10.000 2x / u 1x / u Wandelen Fiets 
6 1.000 – 5.000 1x / u 1x / u Fiets Fiets 
7** <1.000 - - - - 
Bijz. 
voorzieningen 

n.v.t. 
4x / u 2x / u Wandelen Wandelen 

*bedieningsniveau in aantal vertrekken per richting in de daluren. 
**Categorie 7 magneten zijn niet getoetst, hier geldt ‘Vervoer op Maat’  
 
Tabel B2.7:  Bereikbaarheidscriteria openbaar vervoer voor magneten en voorzieningen 

 
 

3. Resultaten van analyse: ‘Toets initieel voorstel KN-AN’  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven van de uitgevoerde toets. Deze confrontatie van vraag en aanbod 
van openbaar vervoer heeft onder andere geresulteerd in de ‘wittenvlekkenkaart’ zoals opgenomen in het 
hoofdrapport.  
 
Vervoersmagneten en bijzondere voorzieningen 
In figuur B2.6, B2.7 en B2.8, staan respectievelijk de concentraties inwoners, arbeidsplaatsen en 
leerlingenplaatsen binnen de vervoerregio gegeven. In figuur B2.9 staat de synthesekaart met 
vervoersmagneten. De vervoersmagneten vallen in een categorie op basis van hun ritproductie. Er worden zeven 
categorieën onderscheiden, waarbij categorie 1 de grootste concentratie van ritten betreft en categorie 7 de 
laagste. Vanwege de methodiek die gebruikt is bij het berekenen van de vervoersmagneten zijn de kaarten 
geschikt om concentraties te duiden, maar niet om de totale aantallen inwoners, arbeidsplaatsen, 
leerlingenplaatsen of ritten te bereken voor een gebied. Dit komt doordat de ruimte buiten de grenzen van de 
invloedsgebieden van magneten niet is meegenomen bij de berekeningen. In figuur B2.10 zijn de bijzondere 
voorzieningen in de regio in kaart gebracht. 
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Figuur B2.6. Concentraties inwoners  
 

 
Figuur B2.7. Concentraties arbeidsplaatsen 
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Figuur B2.8. Concentraties leerlingplaatsen 
 

 
Figuur B2.9. Vervoersmagneten 
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Figuur B2.10. Voorzieningen 
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Confrontatie vraag & aanbod 
In onderstaande paragraven staat per categorie magneet en voor de bijzondere voorzieningen de confrontatie 
vraag & aanbod van openbaar vervoer beschreven. 
 
Categorie 1 en 2 magneten 
Criterium: Binnen loopafstand van bushalte met dalfrequentie 6 x / uur / richting of  
binnen fietsafstand treinstation met dalfrequentie 8x / uur / richting. 
 
In figuur B2.11 en figuur B2.12 staan alle categorie 1 & 2 magneten, de haltes die voldoen aan de 
minimumfrequentie (in de dalperiode) van 6x per uur en stations weergegeven. Uit deze figuren blijkt dat voor 
alle categorie 1 & 2 magneten wordt voldaan aan de gestelde bereikbaarheidscriteria. 
 

 
 
Figuur B2.11. Toets basisbereikbaarheid categorie 1 en 2 magneten.  
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Figuur B2.12: Toets basisbereikbaarheid categorie 1 en 2 magneten, ingezoomd op stad Gent. 

Categorie 3 magneten 
Criterium: Binnen loopafstand van bushalte met dalfrequentie 4 x / uur / richting of  
binnen fietsafstand treinstation met dalfrequentie 4x / uur / richting. 
 
In figuur B2.13 en figuur B2.14 staan alle categorie 3 magneten, de bushaltes met bedieningsfrequentie van 
minimaal 4x per uur (in de dalperiode) en stations weergegeven. Uit deze figuren blijkt dat voor alle categorie 3 
magneten wordt voldaan aan de gestelde bereikbaarheidscriteria. 
 

 
 
Figuur B2.13: Toets basisbereikbaarheid categorie 3 magneten.  
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Figuur B2.14: Toets basisbereikbaarheid categorie 3 magneten, ingezoomd op stad Gent. 
 
4.2.3) Categorie 4 magneten 
Criterium: Binnen loopafstand van bushalte met dalfrequentie 4 x / uur / richting of  
binnen fietsafstand treinstation met dalfrequentie 2x / uur / richting. 
 
In figuur B2.15 en figuur B2.16 staan alle categorie 4 magneten, de haltes die voldoen aan de 
minimum(dal)frequentie en stations weergegeven. Uit deze figuren blijkt dat er enkele (clusters van) categorie 4 
magneten zijn, die niet volgens de gestelde openbaar vervoer-criteria bediend worden. Deze aandachtsgebieden 
zijn rood omlijnd en voorzien van een nummer. Het gaat om de volgende gebieden: 

1. Maldegem 

2. Zelzate 

3. Zomergem 

4. Heusden 

5. Zulte 

 
In figuur B2.17 zijn de aandachtsgebieden uitgezet tegen het functioneel net.  
Als we op deze gebieden inzoomen blijkt dat deze aandachtsgebieden in de daluren wel ontsloten worden door 
het kernnet en/of aanvullend net, maar met een te lage frequentie (2x/u/r in plaats van 4x/u/r). Daarnaast lopen 
er door de kernen van Maldegem, Zelzate, Zomergem en Heusden nog één of meerdere functionele lijnen.  
In tabel B2.9 zijn voorde aandachtsgebieden verdere kenmerken van magneten en OV-bediening opgenomen. 
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Figuur B2.15 Toets basisbereikbaarheid categorie 4 magneten.  
 

 
 
Figuur B2.16: Ingezoomde afbeelding van Stad Gent en categorie 4 magneten.  
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Figuur B2.17: Aandachtsgebieden van categorie 4 magneten inclusief functioneel net 
  

# Kern Aantal 
magneten 

Sociaal-economische 
kenmerken magneten 

OV-bediening initieel voorstel KN-AN 

1 Maldegem 2 Inwoners: 8118 
Arbeidsplaatsen: 1642 
Leerlingenplaatsen: 948 

Kernnet: 
58 | Gent – Eeklo – Brugge (2x/u/r) 
Functioneel net: 
45 | Maldegem – Knokke 
87 | Maldegem – Aalter - Deinze 

2 Zelzate 3 Inwoners: 12046 
Arbeidsplaatsen: 3057 
Leerlingenplaatsen: 1975 

Kernnet: 
55 | Zelzate – Ertvelde – Gent (2x/u/r) 
Aanvullend net: 
49 | Zelzate – Moerbeke – Lokeren – Zele  
95 | Zelzate – Assenede – Eeklo 
Functioneel net: 
56 | Zelzate – Ertvelde – Evergem 
73 | Zelzate – Wachtebeke – Oostakker – Gent 
96 | Zelzate – Assenede – Eeklo 
97 | Zelzate – Ertvelde – Eeklo 

3 Zomergem 1 Inwoners: 2943 
Arbeidsplaatsen: 781 
Leerlingenplaatsen: 415 

Kernnet: 
65 | Gent – Zomergem (2x/u/r) 
Functioneel net: 
65 | Uitbreiding Zomergem – Ursel 
66 | Eeklo – Zomergem 

4 Heusden 3 Inwoners: 8834 
Arbeidsplaatsen: 3432 
Leerlingenplaatsen: 0 

Kernnet: 
34 | Gent – Destelbergen – Wetteren (2x/u/r) 
Functioneel net: 
27 | Gent – Wetteren – Dendermonde 

5 Zulte 1 Inwoners: 3690 Kernnet: 
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Arbeidsplaatsen: 1016 
Leerlingenplaatsen: 0 

75 | Kortrijk – Waregem – Zulte – Deinze (2x/u/r) 

Tabel B2.9: Analyse aandachtsgebieden categorie 4 magneten 

 
4.2.4) Categorie 5 magneten 
Criterium: Binnen loopafstand van bushalte met dalfrequentie 2 x / uur / richting of  
binnen fietsafstand treinstation met dalfrequentie 1x / uur / richting. 
 
In figuur B2.18 en figuur B2.19 staan alle categorie 5 magneten, de haltes die voldoen aan de 
minimum(dal)frequentie en stations weergegeven. Uit deze figuren blijkt dat er enkele (clusters van) categorie 5 
magneten zijn, die niet volgens de gestelde openbaar vervoer-criteria bediend worden. Deze aandachtsgebieden 
zijn rood omlijnd en voorzien van een nummer. Het gaat om de volgende gebieden:  

1. Assenede 

2. Nevele 

3. Bedrijventerrein Eke (Zwartegat) 

4. Kalken 

 
In figuur B2.20 zijn de aandachtsgebieden uitgezet tegen het functioneel net. In tabel B2.10 zijn voor de 
aandachtsgebieden verdere kenmerken van magneten en OV-bediening opgenomen. 
 
Nader ingezoomd op de aandachtsgebieden wordt de kern Kalken nog door een kernnet-lijn (1x/u/r) en twee 
functionele lijnen bediend. Door Assenede lopen enkele lijnen uit het aanvullend net (frequentie lager dan volgens 
criteria) en functioneel net. Door Nevele Lopen enkel functionele lijnen en het bedrijventerrein Eke, met meer dan 
2000 arbeidsplaatsen, is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 
Figuur B2.18: Toets basisbereikbaarheid categorie 5 magneten.  
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Figuur B2.19: Ingezoomde afbeelding van Stad Gent en categorie 5 magneten.  
 

 
Figuur B2.20: Aandachtsgebieden van categorie 5 magneten inclusief functioneel net 
 

# Kern Aantal 
magneten 

Sociaal-economische 
kenmerken magneten 

OV-bediening initieel voorstel KN-AN 

1 Assenede 2 Inwoners: 3896 
Arbeidsplaatsen: 989 

Aanvullend net: 
95 | Eeklo – Assenede – Zelzate 
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Leerlingenplaatsen: 0 Functioneel net: 
52 | Boekhoute – Assenede – Gent 
96 | Zelzate – Assenede – Eeklo 
98 | Eeklo – Oosteeklo – Assenede 

2 Nevele 1 Inwoners: 1651 
Arbeidsplaatsen: 537 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
15 | Lotenhulle – Nevele – Drongen – 
Gent 
85 | Deinze – Nevele – Aalter 
86 | Bellem – Nevele – Deinze 

3 Bedrijventerrein 
Eke (Zwartegat) 

1 Inwoners: 934 
Arbeidsplaatsen: 2248 
Leerlingenplaatsen: 0 

Geen OV aanbod 
(lijn 71 Oostakker – Gent – Nazareth – 
Deinze raakt wel maar voorlopig geen 
halte in reisweg en dus niet op kaart) 

4 Kalken 1 Inwoners: 2654 
Arbeidsplaatsen: 292 
Leerlingenplaatsen: 0 

Kernnet: 
37 | Hamme – Wetteren (1x/u/r) 
Functioneel net:  
36 | Zele – Destelbergen – Gent 
 

Tabel B2.10: Analyse aandachtsgebieden categorie 5 magneten 
 
 

4.2.5) Categorie 6 magneten 
Criterium: Binnen fietsafstand van bushalte met dalfrequentie 1 x / uur / richting of  
binnen fietsafstand treinstation met dalfrequentie 1x / uur / richting. 
 
In figuur B2.21 en figuur B2.22 staan alle categorie 6 magneten, de haltes die voldoen aan de minimumfrequentie 
en stations weergegeven. Uit deze figuren blijkt dat er een aantal (clusters van) categorie 6 magneten zijn, die niet 
volgens de gestelde openbaar vervoer-criteria bediend worden. Deze aandachtsgebieden zijn rood omlijnd en 
voorzien van een nummer. In figuur B2.23 zijn de aandachtsgebieden uitgezet tegen het functioneel net. In tabel 
B2.11 staan de aandachtsgebieden verder toegelicht.  
 
Uit nadere analyse van de aandachtsgebieden blijkt dat de meeste aandachtsgebieden nog wel ontsloten zijn door 
functionele buslijnen, hoewel niet alle functionele buslijnen in directe verbinding staan met Gent. De twee kernen 
die niet met het OV bereikbaar zijn in het initieel voorstel KN-AN, zijn (1) Poesele5 met 343 inwoners (gebied 9 op 
kaart), (2) Venne met 377 inwoners (gebied 15 op kaart).  Bedrijventerrein De Prijkels-E17 met 1635 
arbeidsplaatsen (gebied 14 op kaart) wordt wel aangedaan door een regiogrensoverschrijdende lijn (83) van VVR 
Vlaamse Ardennen6. 
 

 
5 In het finale voorstel is het lijnennet aangepast en is er wel bediening van Poesele met functionele lijn (15) 
6 Deze lijn is niet op kaart aangegeven. 
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Figuur B2.21: Toets basisbereikbaarheid categorie 6 magneten.  

 
Figuur B2.22: Ingezoomde afbeelding van Stad Gent en categorie 6 magneten.  
 



 

OV-plan 2021  21 

Figuur B2.23: aandachtsgebieden van categorie 6 magneten. 
 
  
 

# Kern Aantal 
magneten 

Sociaal-economische 
kenmerken magneten 

OV-bediening initieel voorstel KN-AN 

1 Sint-Laureins 1 Inwoners: 1440 
Arbeidsplaatsen: 229 
Leerlingenplaatsen: 68 

Functioneel net: 
62 | Eeklo – St.Laureins – Sint-
Margriete 

2 Watervliet 1 Inwoners: 852 
Arbeidsplaatsen: 48 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
63 | Eeklo – Watervliet – St.-Jan-In-
Eremo 
57 | Gent – Kaprijke - Watervliet 

3 Bentille 1 Inwoners: 936 
Arbeidsplaatsen: 46 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
63 | Eeklo – Watervliet – St.-Jan-In-
Eremo 
63 | Eeklo – Bentille – Bassevelde 
Gravejansdijk Kerk 

4 Boekhoute 1 Inwoners: 1091 
Arbeidsplaatsen: 30 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
62 | Eeklo – St.Laureins – Sint-
Margriete 
96 | Eeklo – Assenede - Zelzate 

5 Kleit 2 Inwoners: 2448 
Arbeidsplaatsen: 318 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
87 | Deinze – Aalter – Maldegem 
 

6 Kruipuit 1 Inwoners: 396 
Arbeidsplaatsen: 20 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
64 | Aalter – Knesselare – Eeklo 
66 | Zomergem – Eeklo 

7 Ursel 1 Inwoners: 1521 
Arbeidsplaatsen: 101 

Functioneel net: 
61 | Ursel – Beernem - Brugge 
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Leerlingenplaatsen: 0 64 | Aalter – Knesselare – Eeklo 
65 | Ursel – Zomergem (- Gent) 

8 Lotenhulle 2 Inwoners: 2485 
Arbeidsplaatsen: 117 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
87 | Deinze – Aalter – Maldegem 
 

9 Poesele 1 Inwoners: 343 
Arbeidsplaatsen: 36 
Leerlingenplaatsen: 0 

Geen OV-bediening7 

10 Nevele en Vosselare 2 Inwoners: 2145 
Arbeidsplaatsen: 328 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
15 | Gent – Drongen – Nevele - 
Lotenhulle 
85 | Aalter – Nevele – Deinze 
86 | Deinze – Nevele – Bellem 

11 Sint-Martens-Leerne 1 Inwoners: 1506 
Arbeidsplaatsen: 130 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
14 | Deinze – Drongen – Gent 
15 | Gent – Drongen – Nevele 
16 | Deinze – Nevele – Drongen – Gent 
34 | Uitbreiding Gent – Latem – Leerne 
86 | Deinze – Nevele – Bellem 
Kernnet: 
Geen kernnetlijn8 

12 Vinkt en Zeveren 2 Inwoners: 1138 
Arbeidsplaatsen: 126 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
87 | Deinze – Aalter – Maldegem 
 

13 Grammene 1 Inwoners: 649 
Arbeidsplaatsen: 56 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
73 | Deinze – Dentergem - Tielt 

14 De Prijkels-E17 
(bedrijventerrein) 

1 Inwoners: 164 
Arbeidsplaatsen: 1635 
Leerlingenplaatsen: 0 

83 | Deinze – Kruishoutem - 
Oudenaarde 

15 Venne 1 Inwoners: 377 
Arbeidsplaatsen: 21 
Leerlingenplaatsen: 0 

Geen OV aanbod 

16 Doornzele 1 Inwoners: 1146 
Arbeidsplaatsen: 232 
Leerlingenplaatsen: 71 

Functioneel net: 
54 | Doornzele – Evergem – Gent 

17 Kanaalzone (Gent) 2 Inwoners: 85 
Arbeidsplaatsen: 1246 
Leerlingenplaatsen: 0 

Functioneel net: 
73 | Zelzate – Wachtebeke – Oostakker 
– Gent 

Tabel B2.11: Analyse aandachtsgebieden categorie 6 magneten 

4.2.6) Bijzondere voorzieningen 
Criterium: Binnen loopafstand van bushalte met dalfrequentie 4 x / uur / richting of  
binnen loopafstand treinstation met dalfrequentie 2x / uur / richting. 
 
Naast de OV-bediening op basis van inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingenplaatsen, is het ook van belang om 
bijzondere voorzieningen te verbinden met het OV-netwerk. In figuur B2.24 en figuur B2.25 staan alle bijzondere 
voorzieningen en de haltes en stations die voldoen aan de minimumfrequentie weergegeven. Uit deze figuren 
blijkt dat er een aantal voorzieningen zijn, die niet volgens de gestelde openbaar vervoer-criteria bediend worden. 
Deze voorzieningen zijn rood omlijnd en voorzien van een nummer. In figuur B2.26 zijn de aandachtsgebieden 
uitgezet tegen het functioneel net. In tabel B2.12 staan de aandachtsgebieden verder toegelicht.  

 
7 In initieel voorstel geen OV-bediening, in finale voorstel aangepast en bediend met functionele lijn 15 | Lotenhulle – Nevele – 
Drongen – Gent  
 
8 In initieel voorstel geen kernnetlijn, in finale voorstel aangepast en bediend met lijn 12 | Oostakker – Gent – Drongen – Sint-
Martens-Leerne (2x p.u.) 
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Zeven voorzieningen worden volgens de gestelde criteria niet voldoende bediend door het OV. Voor deze zeven 
voorzieningen is bekeken of een uitbreiding van het beschikbare OV-aanbod noodzakelijk en haalbaar is.  
 
 

 
  
Figuur B2.24: Toets basisbereikbaarheid bijzondere voorzieningen 
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Figuur B2.25: Ingezoomde afbeelding van Stad Gent en voorzieningen 
 

 
Figuur B2.26: aandachtsgebieden voorzieningen en functioneel net 
 



 

OV-plan 2021  25 

 

# Voorziening OV-bediening initieel voorstel KN-AN 

1 Psychiatrisch Centrum St.-
Jan-Baptiste (Zelzate) 

Geen OV-bediening 
 

2 Winkelcentrum Zelzate Kernnet: 
55 | Zelzate – Ertvelde – Gent (2x/u/r) 
Aanvullend net: 
49 | Zelzate – Moerbeke 
95 | Zelzate – Assenede – Eeklo 
Functioneel net: 
56 | Zelzate – Ertvelde – Evergem 
73 | Zelzate – Wachtebeke – Oostakker – Gent 
96 | Zelzate – Assenede – Eeklo 
97 | Zelzate – Ertvelde – Eeklo 

3 Provinciaal Natuurdomein 
Puyenbroeck 

Kernnet: 
76 | De Pinte – Gent – Lochristi – Wachtebeke (1x/u/r) 

4 Psychiatrisch Centrum 
Caritas (Gent zuid-oost) 

Kernnet: 
44 | Melle – Merelbeke – Gent Zuid (1x/u/r) 

5 Provinciaal Natuurdomein 
Den Blakken 

Functioneel net: 
27 | Dendermonde – Wetteren – Heusden – Gent 
28 | Gent – Melle – Wetteren – Dendermonde 

6 Winkelcentrum Frunpark 
Wetteren  

Aanvullend net: 
96 | Aalst – Oordegem – Gent (2x/u/r) 
Functioneel net: 
28 | Gent – Melle – Wetteren – Dendermonde 
46 | Wetteren – Oosterzele – Zottegem 
94 | Oordegem - Aalst 

7 Sint-Vincentius Ziekenhuis 
Deinze 

Kernnet: 
75 | Deinze – Zulte – Waregem – Kortrijk (2x/u/r) 
Aanvullend net: 
77 | Deinze – Gent – Lochristi – Beervelde 
78 | Lokeren – Lochristi – Gent – Deinze 
Functioneel net: 
14 | Gent – Drongen – Deinze 
71 | Deinze - Nazareth – Gent – Oostakker (uitbreiding Kerkhof) 
73 | Deinze – Dentergem – Tielt 
81 | Deinze – Gavere – Zottegem 
82 | Deinze – Nazareth – Oudenaarde 
83 | Deinze – Kruishoutem – Oudenaarde (uitbreiding Kerkhof) 
84 | Deinze – Gavere – Zingem 
85 | Aalter – Vosselare – Leerne – Deinze 
86 | Bellem – Nevele – Meigem - Deinze 
87 | Deinze – Aalter – Maldegem 

 
Tabel B2.12: Analyse voorzieningen die niet voldoen aan bereikbaarheidscriteria 
 
 
 


