BIJLAGE 6. FICHES VERVOER OP MAAT
1.

SYSTEEM 1 VAST (DAL) MALDEGEM-AALTER

Op de reisrelatie tussen Aalter, Maldegem en Kleit.

1.1

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

• Vervoer tussen vaste haltes in Maldegem, Kleit en Aalter;
• Operationeel in de dalperiode (8 uur per dag);
• Frequentie 1x per uur (beide richtingen).
Toelichting
Op de relatie tussen Maldegem en Aalter is een reguliere
openbaar vervoerverbinding voorzien, in de vorm van een
verbinding vanuit het functionele net. Deze rijdt alleen in de
ochtend- en avondspits. Om reizigers tussen de kernen ook
buiten deze periode te kunnen bedienen is een VoM-vastsysteem voorgesteld.
De verbinding is er met name op gericht om reizigers vanen naar het station van Aalter te brengen. Hier wordt
aansluiting gegeven op de trein richting Brussel. Potentiële
reizigers van deze VoM-verbinding zijn daarom niet alleen
de huidige belbusgebruiker, maar ook mensen dit vandaag
de rit Maldegem-Aalter Station met de auto doen.

1.2
•
•

Huidig belbusgebruik
Belbussysteem 185 (Aalter – Knesselare – Maldegem) tijdens daluren:
Reizigers tussen haltes Maldegem en haltes Aalter tijdens daluren:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 9 gebruikers per dag.
<1 per dag
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1.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Ritten per dag per richting
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per rit
Gem. ritprijs

15 km / 30 minuten
1 busje
11 ritten (tussen 9-16u en 18-21u)
365 dagen
11 uur
€55,€1,83
3 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers per rit zijn ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst
gebruikt.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€221.000,€43.000,-
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2.

SEMIFLEX-SYSTEEM 2 MALDEGEM

In het gebied van Maldegem, Donk, Kleit, Sint-Laureins, Balgerhoeke en Adegem.

2.1
•
•
•
•

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

Een semi-flex-systeem van aangeduide gebied (zonder regulier OV) naar mobipunt in Maldegem;
Vervoer van halte naar mobipunt Maldegem
De gehele dag operationeel;
Mobipunt in Maldegem.
Toelichting
Het noordelijk deel van de vervoerregio (ook wel bekend als
Meetjesland) bestaat hoofdzakelijk uit landelijk gebied, met
lage inwonersaantallen en -dichtheden. De kernen in het
gebied genereren in het algemeen niet voldoende vraag
naar vervoer om een structurele (vaste) reguliere openbaar
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De kostendekking
zou daarvoor te laag zijn.
In het gebied rondom Maldegem zijn enkele reguliere
openbaar vervoerlijnen voorzien. Er is een vaste verbinding
vanuit het kernnet met AZ Alma, Eeklo en Brugge. Deze rijdt
de gehele dag. Daarnaast zijn er enkele functionele lijnen,
die alleen in de ochtend- en avondspits rijden. Om de
reizigers in de kernen rond Maldegem die niet geheel met
het regulier openbaar vervoer bediend worden, te kunnen
vervoeren is een semi-flex-systeem voorgesteld. Reizigers
worden van een halte in het aangeduid gebied naar een
mobipunt in Maldegem gebracht. De exacte locatie van dit
mobipunt is nader te bepalen in het vervolgtraject.
Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij reizigers
voorafgaand aan een verplaatsing een rit moeten
reserveren. De bussen rijden dus alleen op aanvraag en
wanneer er vanuit de reizigers daadwerkelijk behoefte aan
is.

2.2
•
•

Huidig belbusgebruik
Belbussysteem 185 (Aalter – Knesselare – Maldegem):
Reizigers tussen van/naar haltes Maldegem:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 15 gebruikers per dag.
Gem. 8 gebruikers per dag
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2.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

10 kilometer / 20 minuten
1 busje
365 dagen
14 uur (tussen 7-21u)
€55,€1,83
8 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn gegevens gebruikt van het huidige belbussysteem.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€281.000,€5.000,-
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3.

SEMIFLEX-SYSTEEM 3 MALDEGEM-AARDENBURG/SLUIS

In het gebied van Maldegem, Sint-Laureins, Aardenburg (NL) en Sluis (NL).

3.1

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

• Een semi-flex-systeem van aangeduide gebied (zonder regulier OV) naar mobipunt in Aardenburg of
mobipunt in Sluis.
• Vervoer van halte naar mobipunt Sluis of mobipunt Aardenburg;
• Operationeel in het weekend, op feestdagen en tijdens schoolvakanties;
• Bestemd voor recreatief vervoer (ca. 180 dagen per jaar operationeel);
• Mobipunten in Aardenburg en Sluis

Toelichting
Van en naar de Nederlandse grensplaatsen Aardenburg en
Sluis vinden relatief veel recreatieve verplaatsingen plaats.
Dit gaat bijvoorbeeld om restaurant- en winkelbezoek in
Sluis of naar het openluchtzwembad in Aardenburg. Er is
voor deze vervoersrelatie geen regulier openbaar vervoer
beschikbaar. Om de recreatieve reizigers te kunnen
bedienen is een semi-flex-systeem voorgesteld. Reizigers
worden in van elke halte in het aangeduid gebied naar een
mobipunt in Sluis of een mobipunt in Aardenburg gebracht.
De exacte locatie van deze eindlocaties van het semi-flexsysteem is nader te bepalen in het vervolgtraject en in
nauwe samenspraak met de grensplaatsen in Zeeland.
Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij reizigers
dus voorafgaand aan een verplaatsing een rit moeten
reserveren. De bussen rijden dus alleen op aanvraag en
wanneer er vanuit de reizigers daadwerkelijk behoefte aan
is.

3.2
•
•

Huidig belbusgebruik
Belbussysteem 185 (Aalter – Knesselare – Maldegem):
Reizigers van/naar Aardenburg/Sluis:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 15 gebruikers per dag.
Geen gegevens

5

3.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

20 kilometer / 40 minuten
1 busje
180 dagen
14 uur (tussen 7-21u)
€55,€1,83
10 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers is een gemiddelde genomen van andere vergelijkbare belbusrelaties
in de regio met gemiddelde gebruik.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€139.000,€3.000,-
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4.

FLEXSYSTEEM 4 SINT-LAUREINS-BOEKHOUTE-EEKLO (DAL)

In het gebied van Eeklo, Balgerhoeke, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman, Sint-Jan-In-Eremo,
Bentille, Boekhoute en Philippine (NL).

4.1

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

• Een flexsysteem tussen genoemde kernen;
• Vervoer van halte tot halte;
• Alleen tijdens daluren operationeel;

Toelichting
Het noordelijk deel van de vervoerregio (ook wel
bekend als Meetjesland) bestaat hoofdzakelijk uit
landelijk gebied, met lage inwonersaantallen en dichtheden. De kernen in het gebied genereren in het
algemeen niet voldoende vraag naar vervoer om een
structurele
(vaste)
reguliere
openbaar
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De
kostendekking zou daarvoor te laag zijn.
In het gebied rond Boekhoute en Sint-Laureins zijn
enkele reguliere openbaar vervoerlijnen voorzien. Het
gaat om lijnen vanuit het functioneel net die onder
meer de kernen van Bentille en Watervliet en van SintLaureins en Sint-Margriete met elkaar en met Eeklo
verbinden. De lijnen rijden alleen in de ochtend- en
avondspits. Om de reizigers tussen de kernen die niet
geheel met het regulier openbaar vervoer bediend
worden te kunnen vervoeren is een flex-systeem
voorgesteld.
Reizigers worden bij een halte dichtbij huis opgehaald
en naar een halte bij hun eindbestemming gebracht.
Omdat tijdens de spitsen het gebied bediend wordt
met functionele lijnen is het systeem enkel in de
daluren beschikbaar.

4.2
•
•

Huidig belbusgebruik
Belbussysteem 195 (Eeklo – Sint Laureins - Assenede):
Reizigers tussen haltes genoemde kernen Flexsysteem 4:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 28 gebruikers per dag.
Gem. 17 gebruikers per dag.
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4.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

20 kilometer / 40 minuten
1 busje
365 dagen
11 uur (8:50u-16:10u en 17:50-21u)
€55,€1,83
17 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn gegevens gebruikt van het huidige belbussysteem. De geschatte
exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€221.000,€11.000,-
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5.

SEMIFLEX-SYSTEEM 5 OVERSLAG-ZELZATE

In het gebied van Overslag en Zelzate.

5.1
•
•
•
•

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

Een semi-flex-systeem van aangeduide gebied (zonder regulier OV) naar mobipunt in Zelzate;
Vervoer van halte naar mobipunt Zelzate
De gehele dag operationeel;
Mobipunt in Zelzate;
Toelichting
Het gebied ten noorden van de kern Wachtebeke, aan
de grens me Nederland bestaat hoofdzakelijk uit
landelijk gebied, met lage inwonersaantallen en dichtheden. De kernen in het gebied genereren in het
algemeen niet voldoende vraag naar vervoer om een
structurele
(vaste)
reguliere
openbaar
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De
kostendekking zou daarvoor te laag zijn. Om deze
reizigers te voorzien in een openbaar vervoer
verbinding is een semi-flex-systeem voorgesteld. Dat
wil zeggen dat de reiziger reist vanaf een halte in het
aangeduide gebied en naar mobipunt Zelzate wordt
gebracht en visa versa. De exacte locatie van dit
mobipunt is nader te bepalen in het vervolgtraject.
Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij
reizigers dus voorafgaand aan een verplaatsing een rit
moeten reserveren. De bussen rijden dus alleen op
aanvraag en wanneer er vanuit de reizigers
daadwerkelijk behoefte aan is. Het systeem is de
gehele dag operationeel.

5.2
•

Huidig belbusgebruik
Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied.

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
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5.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

10 kilometer / 20 minuten
1 busje
365 dagen
14 uur (tussen 7-21u)
€55,€1,83
3 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers is een gemiddelde genomen van andere vergelijkbare belbusrelaties
in de regio met laag gebruik.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€281.000,€2.000,-
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6.

FLEXSYSTEEM 6 EVERGEM (DAL)

In het gebied van Evergem, Belzele, Sleidinge, Ertvelde, Rieme, Kluizen, Wippelgem, Doornzele en KerkbruggeLangerbrugge.

6.1

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

• Een flexsysteem tussen genoemde kernen;
• Vervoer van halte tot halte;
• Alleen tijdens daluren operationeel;
Toelichting
Een aantal kernen in het gebied binnen de gemeente
Evergem genereren in het algemeen niet voldoende vraag
naar vervoer om een structurele (vaste) reguliere openbaar
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De kostendekking
zou daarvoor te laag zijn.
In het gebied rond Evergem zijn enkele reguliere openbaar
vervoerlijnen voorzien. Het gaat om lijnen vanuit het
functioneel net die onder meer de kernen van Sleidinge en
Ertvelde met elkaar en met Evergem en Zelzate verbinden.
Deze rijdt alleen in de ochtend- en avondspits. Het zuiden
van het gebied wordt doorkruist door een kernnetlijn tussen
Gent en Zelzate, via Kerkbrugge-Langerbrugge, Wippelgem,
Kluizen, Ertvelde en Rieme.
Om de reizigers tussen de kernen (kris-kras-relaties) die niet
geheel met het regulier openbaar vervoer bediend worden
te kunnen vervoeren is een flexsysteem voorgesteld.
Reizigers worden bij een halte dichtbij huis opgehaald en
naar een halte bij hun eindbestemming gebracht. Omdat
tijdens de spitsen het gebied bediend wordt met
functionele lijnen is het systeem enkel in de daluren
beschikbaar.

6.2
•

Huidig belbusgebruik
Belbussysteem 150 (Regio Evergem) tijdens daluren:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 8 gebruikers per dag.
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6.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

10 kilometer / 20 minuten
1 busje
365 dagen
11 uur (8:50u-16:10u en 17:50-21u)
€55,€1,83
8 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn gegevens gebruikt van het huidige belbussysteem.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€221.000,€5.000,-
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7.

SYSTEEM 7 VAST ZELZATE-OOSTAKKER

Op de reisrelatie tussen Zelzate, (PC Jan Baptist), (Arcelor Mittal), Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Desteldonk en
Oostakker.

7.1
•
•
•
•

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

Een vast systeem tussen genoemde kernen;
Vervoer van halte tot halte;
De gehele dag operationeel;
Frequentie: 1x per uur per richting;

Toelichting
Op de relatie tussen Zelzate en Oostakker is geen
directe reguliere openbaar vervoerverbinding
voorzien. Om reizigers tussen de kanaaldorpen te
kunnen bedienen en zodoende bijvoorbeeld
werknemers van Arcelor Mittal of het PC Jan Baptist
bijkomend te kunnen faciliteren is een VoM-vastsysteem voorgesteld. Potentiële reizigers van deze
VoM-verbinding zijn daarom niet alleen de huidige
belbusgebruiker, maar ook mensen die werken bij
Arcelor Mittal of het PC.
Dit is een systeem waarbij met een klein busje
wordt gereden van halte naar halte. Het systeem
rijdt tussen mobipunt Zelzate en Oostakker en doet
ook de kernen Desteldonk, Mendonk en Sint-KruisWinkel aan. Dit flexsysteem is de gehele dag
operationeel.

7.2
•

Huidig belbusgebruik
Reizigers tussen haltes Zelzate – St. Kruis Winkel – Desteldonk - Oostakker:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 5 per dag
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7.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Ritten per dag per richting
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per rit
Gem. ritprijs

17,5 km / 35 minuten
1 busje
14 ritten (tussen 7-21u)
365 dagen
14 uur
€55,€1,83
3 passagiers
€1,8

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst gebruikt.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€328.000,€55.000,-
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8.

SEMIFLEX-SYSTEEM 8 LIEVEGEM (SPITS)

In het gebied van Oostwinkel, Ursel naar mobipunt in Eeklo, Lovendegem, Landegem of Aalter.

8.1
•
•
•
•

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

Een semi-flex-systeem van aangeduide gebied (zonder regulier OV) naar mobipunt.
Vervoer van halte naar mobipunt in Eeklo, Lovendegem, Landegem of Aalter;
Operationeel in de ochtend- en avondspits;
Mobipunten in Aalter, Eeklo, Landegem en Lovendegem;

Toelichting
Verschillende kernen in de gemeente Lievegem blijven met
regulier openbaar vervoer met elkaar verbonden. Zo is er
een kernnetlijn tussen Gent en Eeklo die Lovendegem en
Waarschoot bedient. Ook de kernnetlijn tussen Gent,
Lovendegem en Zomergem blijft behouden. De lijnen rijden
de gehele dag. In aanvulling daarop rijden in de ochtend- en
avondspits enkele functionele lijnen, zoals tussen
Meerendree en Zomergem.
Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel met het
regulier openbaar vervoer bediend worden te kunnen
vervoeren is voor tijdens de spits een semi-flex-systeem
voorgesteld. Dat wil zeggen dat de reiziger reist vanaf een
halte in het aangeduide gebied en naar mobipunt wordt
gebracht en visa versa. Vanuit de mobipunten kan de
reiziger zijn reis verder zitten via de trein of het kernnet.
Voor dit systeem worden vier mobipunten aangeduid: Eeklo
Station, Lovendegem, Aalter Station en Landegem Station.
De exacte locatie van dit mobipunt is nader te bepalen in
het vervolgtraject.
Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij reizigers
dus voorafgaand aan een verplaatsing een rit moeten
reserveren. De bussen rijden dus alleen op aanvraag en
wanneer er vanuit de reizigers daadwerkelijk behoefte aan
is. Het systeem is enkel tijdens de spits operationeel. Tijdens
de daluren is systeem nr 9 actief in dit gebied.

8.2
•

Huidig belbusgebruik

Dit is een van halte naar halte of deur-systeem. Dat wil
zeggen dat de reiziger reist vanaf een halte naar een andere
of adres tijdens
en visa
versa. Het gaat
hierbij
Belbussysteem 160 (Regio Zomergem – Waarschoothalte
- Lovedegem)
spitsuren:
Gem.
3 perom
dag.een
belbussysteem, waarbij reizigers dus voorafgaand aan een
verplaatsing een rit moeten reserveren. De bussen rijden
dus alleen op aanvraag en wanneer er vanuit de reizigers
daadwerkelijk behoefte aan is. Het systeem is de
operationeel in de ochtend- en avondspits.

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
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8.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

17,5 kilometer / 30 minuten
1 busje
365 dagen
4 uur (tussen 7-9u en 16-18u)
€55,€1,83
3 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn gegevens gebruikt van het huidige belbussysteem.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€80.000,€2.000,-
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9.

FLEXSYSTEEM 9 LIEVEGEM (DAL)

In het gebied van Aalter, Aalter-Brug, Bellem, Eeklo, Hansbeke, Knesselare, Landegem, Lovendegem, Merendree,
Oostwinkel, Ursel, Waarschoot, Zomergem en Vinderhoute.

9.1

Nieuw Vervoer op Maat voorstel

• Een flexsysteem tussen genoemde kernen;
• Vervoer van halte tot halte;
• Operationeel in de dalperiode;
Toelichting
Delen van de gemeente Lievegem bestaan uit landelijk
gebied, met lage inwonersaantallen en -dichtheden. De
kernen in het gebied genereren in het algemeen niet
voldoende vraag naar vervoer om een structurele (vaste)
reguliere openbaar vervoerverbinding te kunnen
exploiteren. De kostendekking zou daarvoor te laag zijn.
Verschillende kernen in de gemeente Lievegem blijven met
regulier openbaar vervoer met elkaar verbonden. Zo is er
een kernnetlijn tussen Gent en Eeklo die Lovendegem en
Waarschoot bedient. Ook de kernnetlijn tussen Gent,
Lovendegem en Zomergem blijft behouden. De lijnen rijden
de gehele dag. In aanvulling daarop rijden in de ochtend- en
avondspits enkele functionele lijnen, zoals tussen
Meerendree en Zomergem.
Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel met het
regulier openbaar vervoer bediend worden te kunnen
vervoeren is een flexsysteem voorgesteld. Reizigers worden
bij een halte dichtbij huis opgehaald en naar een halte bij
hun eindbestemming gebracht. Dit flexsysteem
operationeel in de dalperiode en is dus aanvullend op semiflex-systeem 8 dat tijdens de spitsen actief is.

9.2
•

Huidig belbusgebruik
Belbussysteem 160 (Regio Zomergem – Waarschoot - Lovendegem) tijdens daluren:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 5 per dag.
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9.3

Exploitatiekosten en -opbrengsten

Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

17,5 kilometer / 30 minuten
1 busje
365 dagen
11 uur (8:50u-16:10u en 17:50-21u)
€55,€1,83
5 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn gegevens gebruikt van het huidige belbussysteem.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€221.000,€3.000,-
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10. SEMI-FLEXSYSTEEM 10 DEINZE-NEVELE (SPITS)
In het gebied van Gottem, Grammene, Hansbeke, Lotenhulle, Meigem, Merendree, Poeke, Poesele, Vinkt,
Vosselare, Wontergem en Zeveren naar mobipunt in Aalter, Landegem, Sint-Martens-Latem en Deinze.

10.1 Nieuw Vervoer op Maat voorstel
•
•
•
•

Een semi-flex-systeem van aangeduide gebied (zonder regulier OV) naar mobipunt.
Vervoer van halte naar mobipunt in Aalter, Landegem, Sint-Martens-Latem en Deinze.
Alleen tijdens spits operationeel;
Mobipunten in Aalter, Deinze, Landegem en Sint-Martens-Latem;
Toelichting
Het westelijk deel van de vervoerregio (ook wel
bekend als Leiestreek) bestaat hoofdzakelijk uit
landelijk gebied, met lage inwonersaantallen en dichtheden. De kernen in het gebied genereren in het
algemeen niet voldoende vraag naar vervoer om een
structurele
(vaste)
reguliere
openbaar
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De
kostendekking zou daarvoor te laag zijn.
Verschillende kernen in het gebied rond Deinze en
Nevele blijven met regulier openbaar vervoer met
elkaar verbonden. Zo is er een lijn vanuit het
functioneel net die de plaatsen bedient en tevens
Meigem aandoet. Daarnaast zijn er functionele lijnen
richting onder meer Lotenhulle, Vinkt, Zeveren. Allen
rijden alleen in de ochtend- en avondspits.
Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel met
het regulier openbaar vervoer bediend worden te
kunnen vervoeren is voor tijdens de spits een semiflex-systeem voorgesteld. Dat wil zeggen dat de
reiziger reist vanaf een halte in het aangeduide gebied
en naar mobipunt wordt gebracht en visa versa. Vanuit
de mobipunten kan de reiziger zijn reis verder zitten
via de trein of het kernnet. Voor dit systeem worden
vier mobipunten aangeduid: Aalter Station, Deinze
Station, Sint-Martens-Latem en Landegem Station. De
exacte locatie van dit mobipunt is nader te bepalen in
het vervolgtraject.
Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij
reizigers dus voorafgaand aan een verplaatsing een rit
moeten reserveren. De bussen rijden dus alleen op
aanvraag en wanneer er vanuit de reizigers
daadwerkelijk behoefte aan is. Het systeem is enkel
tijdens de spits operationeel. Tijdens de daluren is
systeem nr 11 actief in dit gebied.

10.2 Huidig belbusgebruik
•

Belbussysteem 125 (Deinze – Nevele – Zulte) excl. Zulte tijdens spits:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 6 per dag.
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10.3 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

15 kilometer / 30 minuten
1 busje
365 dagen
4 uur (tussen 7-9u en 16-18u)
€55,€1,83
6 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn gegevens gebruikt van het huidige belbussysteem.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€127.000,€12.000,-
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11. FLEXSYSTEEM 11 DEINZE-NEVELE (DAL)
In het gebied van Aalter, Aalterbrug, Astene, Baarle, Bachte-Maria-Leerne, Bellem, Deinze, Deurle, Gottem,
Grammene, Hansbeke, Landegem, Lotenhulle, Machelen, Meigem, Merendree, Petegem-aan-de-Leie, Poeke,
Poesele, Sint-Martens-Latem, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Vosselare, Wontergem en Zeveren.

11.1 Nieuw Vervoer op Maat voorstel
• Een flexsysteem tussen genoemde kernen;
• Vervoer van halte tot halte;
• Alleen tijdens dalperiode operationeel;
Toelichting
Het westelijk deel van de vervoerregio (ook wel
bekend als Leiestreek) bestaat hoofdzakelijk uit
landelijk gebied, met lage inwonersaantallen en dichtheden. De kernen in het gebied genereren in
het algemeen niet voldoende vraag naar vervoer
om een structurele (vaste) reguliere openbaar
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De
kostendekking zou daarvoor te laag zijn.
Verschillende kernen in het gebied rond Deinze
en Nevele blijven met regulier openbaar vervoer
met elkaar verbonden. Zo is er een lijn vanuit het
functioneel net die de plaatsen bedient en tevens
Meigem aandoet. Daarnaast zijn er functionele
lijnen richting onder meer Lotenhulle, Vinkt,
Zeveren. Allen rijden alleen in de ochtend- en
avondspits.
Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel
met het regulier openbaar vervoer bediend
worden te kunnen vervoeren is een flexsysteem
voorgesteld. Reizigers worden bij een halte
dichtbij huis opgehaald en naar een halte bij hun
eindbestemming gebracht. Dit flexsysteem
operationeel in de dalperiode en is dus
aanvullend op semi-flex-systeem 10 dat tijdens
de spitsen actief is.

11.2 Huidig belbusgebruik
•

Belbussysteem 125 (Deinze – Nevele – Zulte) excl. Zulte tijdens spits:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Gem. 13 per dag.
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11.3 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

15 kilometer / 30 minuten
1 busje
365 dagen
11 uur (8:50u-16:10u en 17:50-21u)
€55,€1,83
13 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn gegevens gebruikt van het huidige belbussysteem.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
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12. FLEXSYSTEEM 12 GAVERE (DAL)
In het gebied van Asper, Baaigem, Bottelare, Dikkelvenne, Gavere, Moortsele, Munte, Scheldewindeke en
Semmerzake.

12.1 Nieuw Vervoer op Maat voorstel
• Een flexsysteem tussen genoemde kernen;
• Vervoer van halte tot halte;
• Operationeel in de dalperiode;

Toelichting
Het zuidelijk deel van de vervoerregio (ook
wel bekend als Vlaamse Ardennen) bestaat
hoofdzakelijk uit landelijk gebied, met lage
inwonersaantallen en -dichtheden. De
kernen in het gebied genereren in het
algemeen niet voldoende vraag naar
vervoer om een structurele (vaste)
reguliere openbaar vervoerverbinding te
kunnen exploiteren. De kostendekking zou
daarvoor te laag zijn.
Verschillende kernen in het gebied rond
Gavere blijven met regulier openbaar
vervoer met elkaar verbonden. Zo is er een
lijn vanuit het functioneel net die Baaigem,
Munte en Bottelare aandoet. Deze rijden
alleen in de ochtend- en avondspits.
Om de reizigers tussen de kernen die niet
geheel met het regulier openbaar vervoer
bediend worden te kunnen vervoeren is
een flexsysteem voorgesteld. Reizigers
worden bij een halte dichtbij huis
opgehaald en naar een halte bij hun
eindbestemming gebracht. Dit flexsysteem
operationeel in de dalperiode wanneer er
geen regulier OV rijdt.

12.2 Huidig belbusgebruik
•

Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied.

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
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12.3 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

17,5 kilometer / 35 minuten
1 busje
365 dagen
11 uur (8:50u-16:10u en 17:50-21u)
€55,€1,83
3 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers is een gemiddelde genomen van andere vergelijkbare belbusrelaties
in de regio met laag gebruik.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:
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€221.000,€2.000,-
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13. SYSTEEM 13 MARKTBUS GAVERE-ZOTTEGEM
Op de reisrelatie tussen Gavere, Dikkelvenne en Zottegem.

13.1 Nieuw Vervoer op Maat voorstel
•
•
•
•

Een vast systeem van tussen genoemde kernen;
Vervoer van halte tot halte;
Operationeel tijdens marktdag Zottegem (dinsdag);
Frequentie: 4 keer per dag per richting
Toelichting
Elke dinsdagochtend vindt in Zottegem een
markt plaats. Gezien de aanwezige vraag
naar vervoer van en naar de markt wordt in
de toekomst een marktbus aangeboden die
gaat rijden via de kern Dikkelvenne. De
marktbus is aangeduid als flexsysteem 13. Dit
is een van halte naar halte-systeem. Dat wil
zeggen dat de reiziger reist vanaf een halte
naar een andere halte. Het systeem is alleen
operationeel op de dinsdagochtend, als de
markt plaatsvindt in Zottegem.

13.2 Huidig belbusgebruik
•

Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied.

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
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13.3 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Ritten per dag per richting
Dagen per jaar operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per rit
Gem. ritprijs

15 km / 30 minuten
1 busje
4 ritten
52 dagen
€55,€1,83
3 passagiers
€1,8

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst gebruikt.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€11.000,€2.000,-
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14. SEMIFLEX-SYSTEEM 14 LAARNE-KALKEN
Op de reisrelatie tussen Laarne en Kalken.

14.1 Nieuw Vervoer op Maat voorstel
•
•
•
•

Een semi-flex-systeem tussen genoemde mobipunten;
Vervoer van mobipunt in Laarne naar mobipunt in Kalmen
De gehele dag operationeel;
Mobipunten in Laarne en Kalken;
Toelichting
Op de verbinding tussen Laarne en Kalken is geen
direct openbaar vervoer voorzien. Een reis is
alleen met overstap in Wetteren mogelijk. Om de
reizigers die niet geheel met het regulier
openbaar vervoer bediend worden te kunnen
vervoeren is een SemiFlex-systeem voorgesteld.
In dit geval wil dat zeggen dat de reiziger op
afroep reist tussen twee mobipunten.
Het gaat hierbij om een systeem op aanvraag,
waarbij reizigers dus voorafgaand aan een
verplaatsing een rit moeten reserveren. De
bussen rijden dus alleen op aanvraag en wanneer
er vanuit de reizigers daadwerkelijk behoefte aan
is. Het systeem is de gedurende de hele dag
operationeel.

14.2 Huidig belbusgebruik
•

Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied.

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
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14.3 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

6 kilometer / 12 minuten
1 busje
365 dagen
14 uur (tussen 7-21u)
€55,€1,83
3 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers is een gemiddelde genomen van andere vergelijkbare belbusrelaties
in de regio met laag gebruik.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

€281.000,€2.000,-
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15. SYSTEEM 15 MARKTBUS EEKLO
Op de reisrelatie tussen Eeklo, Bentille, Watervliet, Waterland-Oudeman en Sint-Jan-In-Eremo.

15.1 Nieuw Vervoer op Maat voorstel
• Een VoM-vast-systeem tussen genoemde kernen;
• Vervoer van halte tot halte;
• Operationeel tijdens marktdag Eeklo (donderdag);
Toelichting
Het noordelijk deel van de vervoerregio (ook wel bekend
als Meetjesland) bestaat hoofdzakelijk uit landelijk
gebied, met lage inwonersaantallen en -dichtheden. De
kernen in het gebied genereren in het algemeen niet
voldoende vraag naar vervoer om een structurele (vaste)
reguliere openbaar vervoerverbinding te kunnen
exploiteren. De kostendekking zou daarvoor te laag zijn.
Elke donderdagochtend vindt in Eeklo een markt plaats.
Gezien de aanwezige vraag naar vervoer van en naar de
markt wordt in de toekomst een marktbus aangeboden
die gaat rijden via de kernen Sint-Jan-In-Eremo,
Waterland-Oudeman, Watervliet en Bentille. De
marktbus is aangeduid als flexsysteem 15. Dit is een van
halte naar halte-systeem. Dat wil zeggen dat de reiziger
reist vanaf een halte naar een andere halte. Het systeem
is alleen operationeel op de donderdagochtend, als de
markt plaatsvindt. Reizigers kunnen in de dalperiode
indien noodzakelijk eveneens gebruik maken van
flexsysteem 4.

15.2 Huidig belbusgebruik
•

Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied.

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

29

15.3 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Ritten per dag per richting
Dagen per jaar operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per rit
Gem. ritprijs

17,5 km / 35 minuten
1 busje
4 ritten
52 dagen
€55,€1,83
3 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn cijfers van de Lijn gebruikt betreffende de huidige marktbus.
Lijn 63 Sint-Janin Eremo, Watervliet en Bentille: van de markt 22 passagiers en naar de markt 20 passagiers.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:
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16. SYSTEEM 16 MARKTBUS EEKLO
Op de reisrelatie tussen Eeklo, Oostwinkel, Ursel, Knesselare, Aalter-Brug en Aalter

16.1 Nieuw Vervoer op Maat voorstel
• Een VoM-vast-systeem tussen genoemde kernen;
• Vervoer van halte tot halte;
• Operationeel tijdens marktdag Zottegem (donderdag);

Toelichting
Elke donderdagochtend vindt in Eeklo een markt
plaats. Gezien de aanwezige vraag naar vervoer van en
naar de markt wordt in de toekomst een marktbus
aangeboden die gaat rijden via de kernen Aalter,
Aalter-Brug, Knesselare, Ursel en Oostwinkel. De
marktbus is aangeduid als flexsysteem 16. Dit is een
van halte naar halte-systeem. Dat wil zeggen dat de
reiziger reist vanaf een halte naar een andere halte.
Het systeem is alleen operationeel op de
donderdagochtend, als de markt plaatsvindt. Reizigers
kunnen indien noodzakelijk eveneens gebruik maken
van semi-flex-systeem 8 en flexsysteem 9. Deze zijn
respectievelijk operationeel in de ochtend- en
avondspits en in de dalperiode.

16.2 Huidig belbusgebruik
•

Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied.

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
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16.3 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Ritten per dag per richting
Dagen per jaar operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per rit
Gem. ritprijs

17,5 km / 35 minuten
1 busje
4 ritten
52 dagen
€55,€1,83
3 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers zijn cijfers van de Lijn gebruikt betreffende de huidige marktbus.
Lijn 64 Aalter, Knesselare, Ursel: van de markt 13 passagiers en naar de markt 15 passagiers.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:
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17. SYSTEEM OV-TAXI
Operationeel op plekken waar er geen VoM-flex of VoM-semi-flex systemen worden voorzien. Het gebied
waarbinnen de OV-taxi actief is, is blauw aangeduid op de figuur.

17.1 Nieuw Vervoer op Maat voorstel
• Vervoer van halte dichtbij huis naar treinstation,
halte van het kernnet of het aanvullend net;
• De gehele dag operationeel;

Toelichting
Voor gebieden binnen 2 km van regulier openbaar
vervoer is een VoM-vast, VoM-flex, VoM-semi-flex
product niet geschikt. Voor deze korte afstanden is te
voet gaan of de fiets nemen naar het reguliere
openbaar vervoer een prima alternatief. Maar voor
sommige reizigers kunnen er daarom alsnog drempels
bestaan om het reguliere openbaar vervoer te
gebruiken. Bijvoorbeeld omdat het voor- of
natransport of de reis zelf te veel moeite vraagt (o.a.
een halte ligt op fietsafstand, maar de reiziger is niet
in staat te fietsen). De betreffende reiziger kan op die
manier geen gebruik maken van het openbaar vervoer
voor de open gebruiker, maar valt buiten de
mobiliteitsindicatiestelling en kan zo niet terugvallen
op MAV/DAV. Die constatering brengt de vervoerregio
tot de insteek om binnen het voorstel van Vervoer op
Maat een OV-taxi op te zetten. Dit product is een
aanvulling op het VoM-voorstel van de voorlopige
vaststelling. De OV-taxi is 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.

17.2 Exploitatiekosten en -opbrengsten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de Kostentool opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale ritlengte
Aantal busjes
Dagen per jaar operationeel
Aantal uur per dag operationeel
Kosten per DRU
Kosten per kilometer
Gem. passagiers per dag
Gem. ritprijs

40 km
2 busjes
365 dagen
14 uur (tussen 7-21u)
€55,€1,83
40 passagiers
€1,80

Voor een inschatting van het aantal reizigers is een gemiddelde genomen van andere vergelijkbare belbusrelaties
in de regio met laag gebruik.
De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1000-tallen) zijn als volgt:
•
•

Schatting exploitatiekosten per jaar:
Schatting exploitatieopbrengsten per jaar:
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€714.000,€26.000,-
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18. DEELFIETSEN
In totaal worden er in de Vervoerregio Gent 610 deelﬁetsen geplaatst, waarvan er 105 elektrisch zijn. Een
overzicht van elke deelfietslocatie is terug te vinden in onderstaande overzichtstabel. De ﬁetsen worden verdeeld
over grote (30 ﬁetsen), middelgrote (20 ﬁetsen) en kleine (10 ﬁetsen) locaties. Het type locatie is bepaald op
basis van de verwachte potentie voor deelfietsengebruik. Deze potentie hangt af van de aanwezigheid van goede
OV-knooppunten, hoge dichtheid aan woningen en aanwezigheid van bedrijven of recreatieve voorzieningen. De
classificatie wordt als volgt gebruikt om het aantal deelfietsen en de exploitatiekosten te bepalen:
•
•
•

Type systeem
Ritprijs gewone fiets
Ritprijs elektrische fiets

Back-to-one
€1/dag
€1,5/dag

Classificatie

Aantal fietsen:

Klein deelfietsensysteem (10 fietsen)
Middelgroot deelfietsensysteem (20 fietsen)
Groot deelfietsensysteem (30 fietsen)

54 gewoon en 24 elektrisch
282 gewoon en 60 elektrisch
179 gewoon en 21 elektrisch

Deelfietsen
GROOT
Mobipunt Station Gent Sint-Pieters*
Mobipunt Station Gent Dampoort*
Mobipunt Station Wetteren
Mobipunt Station De Pinte
Mobipunt Station Deinze*
MIDDELGROOT
Mobipunt Zelzate (KN/AN)
Mobipunt Station Aalter*
Mobipunt Puyenbroek (AN)
Mobipunt Station Kwatdrecht
Mobipunt Station Merelbeke
Mobipunt Station Gentbrugge
Mobipunt Zwijnaarde (KN/AN)
Mobipunt Station Eke-Nazareth
Mobipunt Station Eeklo*
Mobipunt Maldegem (KN)
Mobipunt Station Melle
Mobipunt Zulte (KN)
Mobipunt De Prijkels (AN)
Mobipunt Station Evergem
Mobipunt Station Drongen
Mobipunt Rieme (KN)
Mobipunt Langerbrugge-Eiland (KN)
Mobipunt Oostakker (KN)
KLEIN
Mobipunt Wachtebeke (KN/AN)
Mobipunt Assenede (AN)
Mobipunt Lochristi (KN)
Mobipunt Sint-Martens-Latem (KN)
Mobipunt Balgerhoeke (KN)
Mobipunt Kaprijke (AN)
Mobipunt Station Waarschoot
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Aantal gewone
fietsen
44
0
0
22
22
0
282
15
7
15
20
20
20
20
15
5
15
20
15
20
15
15
15
15
15
179
7
7
10
10
7
7
10

Schatting
Exploitatiekosten
€58.000,€225.000,€122.000,-

Aantal elektrische
fietsen
24
0
0
8
8
8
60
5
5
5
0
0
0
0
5
5
5
0
5
0
5
5
5
5
5
21
3
3
0
0
3
3
0
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Mobipunt Station Sleidinge
Mobipunt Zomergem (KN)
Mobipunt Station Maria Aalter
Mobipunt Station Bellem
Mobipunt Station Hansbeke
Mobipunt Station Landegem
Mobipunt Baarle (KN)
Mobipunt Station Gontrode
Mobipunt Station Wondelgem
Mobipunt Station Beervelde
Mobipunt Station Zingem
Mobipunt Laarne (KN)
Mobipunt Gavere (AN)
Mobipunt Sint-Denijs-Westrem
TOTAAL
* Huidige locaties BlueBike
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10
7
10
10
10
7
10
10
10
7
10
10
10
10
515

0
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
105
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