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INLEIDING

Mobiliteit is een thema dat de gemeen-
tegrenzen overstijgt. In Vervoerregio 
Gent werken 23 gemeenten samen 
aan mobiliteit in hun regio. Wat is een 
vervoerregio? Wat doet ze? Hoe past 
deze oriëntatienota in het proces?



1.1 SITUERING

Vervoerregio Gent

Sinds 1 januari 2019 is Vlaanderen ingedeeld in 15 
vervoerregio’s. 

Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden 
en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten 
nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan 
mobiliteitsuitdagingen.

Vervoerregio Gent omvat 23 gemeenten en telt ongeveer 
677.000 inwoners. Het gaat om een grote regio, niet alleen 
in aantal gemeenten, maar ook in oppervlakte (ca. 1.200 
km2).

De 23 gemeenten van Vervoerregio Gent:
• Aalter
• Assenede
• Deinze
• De Pinte
• Destelbergen
• Eeklo
• Evergem
• Gavere
• Gent
• Kaprijke
• Laarne
• Lievegem
• Lochristi
• Maldegem
• Melle
• Merelbeke
• Nazareth
• Sint-Laureins
• Sint-Martens-Latem
• Wachtebeke
• Wetteren
• Zelzate
• Zulte

OVERZICHT VAN DE VERVOERREGIO’S | Vlaanderen werd opgedeeld in 15 vervoerregio’s

Een oriëntatienota?

De oriëntatienota is een eerste stap in de opmaak van het 
geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. De oriëntatienota 
beschrijft de bestaande toestand, de ‘status quaestionis’, van 
de problemen en oplossingsrichtingen voor het mobiliteits-
beleid in de vervoerregio. 

De oriëntatienota vormt de basis voor het geïntegreerd 
regionaal mobiliteitsplan, dat bestaat uit een synthesenota 
en een actieplan. Dit mobiliteitsplan wordt in een volgende 
fase opgemaakt en legt de globale mobiliteitsvisie voor een 
langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle 
vervoersmodi. Dat plan doet onder andere uitspraken over 
de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent 
het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen 
voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveilig-
heid en het fietsbeleid voor. Daarnaast buigt het mobiliteits-
plan zich ook over de infrastructuur (wegen, fietswegen, …) 
en het goederenvervoer binnen de regio.

De inhoudelijke invulling van het regionaal mobiliteits-
plan (en dus ook de oriëntatienota) is specifiek voor elke 
vervoerregio.
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Situering binnen beleid

De opmaak van deze oriëntatienota kadert in de uitvoering 
van het decreet basisbereikbaarheid. Dit decreet, in werking 
sinds 22 juni 2019, beschrijft de rol van de vervoerregio’s en 
de mobiliteitsplanning in Vlaanderen.

Het decreet basisbereikbaarheid beschrijft op welke manier 
mobiliteit de komende jaren in Vlaanderen zal worden 
vormgegeven. Waar we vroeger vertrokken van het concept 
‘basismobiliteit’, is nu ‘basisbereikbaarheid’ de leidraad. Het 
regionaal mobiliteitsplan zal de principes van basisbereik-
baarheid toepassen op de Vervoerregio Gent.

Basisbereikbaarheid vertrekt van volgende doelen:
1. het bereikbaar maken van belangrijke maatschappe-

lijke functies op basis van een vraaggericht systeem 
en met een optimale inzet van vervoers- en financiële 
middelen;

2. combimobiliteit en synchromodaliteit te faciliteren en 
een geïntegreerd mobiliteitsnetwerk uit te werken;

3. alle initiatieven voor collectief aangeboden vervoer of 
vervoer op maat, inclusief doelgroepenvervoer en collec-
tief aangeboden taxivervoer, te capteren, te integreren 
en de exploitatievoorwaarden te vereenvoudigen;

4. een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren van de 
verschillende actoren.

Verder gaat basisbereikbaarheid hand in hand met een 
duurzaam ruimtelijk kader door middel van een geïnte-
greerde aanpak van vervoer, infrastructuur en ruimtelijke 
ontwikkelingen, op het gebied van planvorming, financie-
ring, investeringen, onderhoud en exploitatie.

De oriëntatienota houdt rekening met beleidsdocumenten 
op hogere niveaus en andere beleidsdomeinen. In Bijlage 
1 wordt de plannings- en studiecontext van Vervoerregio 
Gent verder beschreven.

Een vraaggericht mobiliteitssysteem, met optimale inzet van vervoers- en financiële middelen

Een gelaagd netwerk, ingebed in een duurzaam ruimtelijk 
kader

Combimobiliteit en synchromodaliteit faciliteren
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1.2 SAMENWERKING

Vervoerregioraad

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invul-
ling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in 
die vervoerregio. De vervoerregioraad is de cockpit voor het 
mobiliteitsbeleid in de vervoerregio.

In de vervoerregioraad komen de belangrijkste stakeholders 
uit alle bestuursniveaus samen. Alle gemeenten uit de regio 
zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, meestal door de burge-
meester of de schepen van Mobiliteit. Het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken heeft de regierol. De andere 
betrokken Vlaamse mobiliteitsactoren zijn het Agentschap 
Wegen en Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg, Afdeling 
Maritieme Toegang en de Werkvennootschap. Ten slotte 
participeren ook NMBS, Infrabel, het Departement Omgeving, 
Provincie Oost-Vlaanderen, Projectbureau Gentse Kanaal-
zone, Veneco en Mobiliteitsbedrijf Stad Gent in de raad. 

De vervoerregioraad wordt voorgezeten door een politieke 
voorzitter van een van de toebehorende gemeenten en 
een voorzitter van het Departement Mobiliteit en Open-
bare Werken (DMOW). In het geval van Vervoerregio Gent 
is Filip Watteeuw (in covoorzitterschap met Jan Vermeulen) 
de politieke voorzitter en Hannelore Deblaere de voorzitter 
vanuit DMOW.

Samenwerking vandaag

Vervoerregio Gent begint niet van een wit blad. Bestaande 
samenwerkingen tussen gemeenten zorgen voor een dege-
lijke basis en versterken de vervoerregiowerking.

Alle gemeenten van de Gentse vervoerregio zijn gesitueerd 
binnen Provincie Oost-Vlaanderen. In het provinciaal mobili-
teits- en ruimtelijk beleid worden de gemeenten regelmatig 
betrokken en werken ze samen aan een visie en diverse 
bovenlokale projecten.

Intercommunale Veneco brengt 19 van de 23 gemeenten1 
op regelmatige basis samen in een intergemeentelijk mobi-
liteitsoverleg. Het ondersteunt gemeentelijke ambtenaren 
en bestuurders, o.a. op vlak van ruimtelijke ordening en 
mobiliteit.

Verder zijn er volgende samenwerkingsverbanden en 
lopende intergemeentelijke projecten in de Gentse 
vervoerregio:
• LEADER Meetjesland
• Oost-Vlaams Kerngebied
• Project Gentse Kanaalzone
• Euregio Scheldemond
• ESF-project ‘Versterkt streekbeleid Regionetwerk Gent‘
• ...

Alle gemeenten en actoren in de Gentse vervoerregio 
drukken de ambitie uit om een sterke vervoerregio uit te 
bouwen, zowel op vlak van visievorming als operationeel.

1 Volgende gemeenten van Vervoerregio Gent zijn aangesloten bij Veneco: Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, 
Gavere, Kaprijke, Lievegem, Lochristi,  Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate, en Zulte
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1.3 PROCESVERLOOP

Het takenpakket van de vervoerregio’s in de eerste jaren 
kan opgedeeld worden in twee sporen. In spoor 1 wordt het 
regionaal mobiliteitsplan opgemaakt. Spoor 2 resulteert op 
korte termijn in een openbaar vervoerplan. 

Spoor 1: Regionaal mobiliteitsplan

In het geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan wordt een 
mobiliteitsvisie, inclusief gekoppelde acties en maatregelen, 
voor de regio uitgestippeld.

Het mobiliteitsplan geeft een visie op 2030, met een doorkijk 
naar 2050. Alle vervoerswijzen komen aan bod, zowel voor 
personen- als voor goederenvervoer. Het plan geeft een visie 
op het netwerk en beschrijft ondersteunende maatregelen. 
De link met het ruimtelijk beleid is een belangrijk onderdeel 
van het mobiliteitsplan.

De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan bestaat uit 
drie stappen:
• Oriëntatienota
• Synthesenota
• Acties en maatregelen

Spoor 2: Openbaar vervoerplan (korte 
termijn)

Om de principes van basisbereikbaarheid op korte termijn 
toe te passen op het openbaar vervoer, wordt binnen de 
vervoerregio in een versneld proces een apart openbaar 
vervoerplan opgemaakt.

Dit OV-plan gaat uit van de bestaande infrastructuur (met 
eventuele quick wins). Het nieuwe OV-plan op korte termijn 
wordt verwacht in 2022 operationeel te zijn.

11ORIËNTATIENOTA



Participatie

De Gentse vervoerregio draagt participatie hoog in het 
vaandel. De vervoerregioraad betrekt op regelmatige basis 
de burgers en het middenveld. Deze oriëntatienota kwam 
tot stand dankzij terugkoppeling met de gemeenten en 
stakeholders.

Een uitgebreide nota over de participatiestrategie van de 
Gentse vervoerregio is terug te vinden in bijlage. Hieronder 
worden de kernelementen beschreven.

Een degelijk participatietraject ontwikkelen start met 
het scherp stellen van de doelen. We maken hier graag 
onderscheid tussen inhoudelijke doelstellingen en 
procesdoelstellingen.

Inhoudelijke doelstellingen:
• het realiseren van een onderbouwd regionaal mobili-

teitsplan (waarbij, gezien de complexiteit, verschillende 
invalshoeken, expertisedomeinen, e.d. nodig zijn om 
dat te realiseren) (spoor 1)

• het informeren over het OV-plan (spoor 2)

Procesmatige doelstellingen:
• Inzetten op dialoog en verbinding binnen/met een 

diverse groep van stakeholders
• het realiseren van een krachtig netwerk van actoren 

die vraaggericht investeren in bereikbaarheid.

1ste Mobiliteitsforum Vervoerregio Gent

We onderscheiden drie verschillende groepen van stakehol-
ders. De kernspelers (stakeholdergroep A) hebben de collec-
tieve verantwoordelijkheid over het proces en het resultaat 
met betrekking tot de ambities inzake het realiseren van 
het decreet Basisbereikbaarheid en de opmaak van een 
gezamenlijk regionaal mobiliteitsplan. Zowel de georgani-
seerde burgers/stakeholders (stakeholdergroep B) als de 
(niet-georganiseerde) burgers (stakeholdergroep C) worden 
regelmatig geraadpleegd en geïnformeerd over de opmaak 
van het mobiliteitsplan. De werkwijze van participatie zal 
voor de groepen B en C weliswaar op een andere manier 
gebeuren. 

Afhankelijk van verschillende doelstellingen, fases in het 
proces en relevante stakeholders zijn er verschillende 
mogelijke participatievormen voor het betrekken van de 
stakeholders:
• Mobiliteitsforum
• Mobiliteitsatelier
• Mobiliteitscafé’s
• Online participatieplatform
• Online bevraging
• Thematische werkgroepen (bv. logistieke werkgroep)

Het 1ste Mobiliteitsforum vond plaats op 13 februari 2020. 
Een 150-tal stakeholders werd geïnformeerd over Vervoer-
regio Gent, en via workshops konden ze input geven op 
diverse thema’s. Verschillende aspecten van deze oriëntatie-
nota werden er voorgesteld en afgetoetst. 
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De oriëntatienota beschrijft de bestaande toestand van de 
problemen en oplossingsrichtingen voor het mobiliteitsbe-
leid in de vervoerregio.

Om deze ‘status quaestionis’ op een heldere manier weer 
te geven, wordt het vervolg van deze nota in vijf hoofd-
stukken opgedeeld.

Het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 2) behandelt de belang-
rijkste trends en ontwikkelingen op vlak van mobiliteit en 
ruimte. Deze zijn essentieel als we in een volgende stap 
een mobiliteitsvisie willen opmaken. Zowel algemene als 
regiospecifieke trends komen aan bod. Ze bevatten een 
aantal uitdagingen waar we in de visie een antwoord op 
zullen moeten bieden.

Hoofdstuk 3 beschrijft de mobiliteitsnetwerken in de regio 
vandaag. We geven voor elke vervoerswijze een overzicht 
van het vervoersaanbod (netwerk, infrastructuur, gebruik 
en impact).

Hoofdstuk 4 zoomt in op de ruimtelijke structuur van de 
regio en hoe die de vervoersvraag vormgeeft. We bespreken 
het landschap, enkele socio-demografische indicatoren, de 
voorzieningen en welke mobiliteitsmagneten en -relaties 
er in de regio zijn. Tot slot bespreken we het belang van 
nabijheid,  het verplaatsingsgedrag en de vervoersarmoede.

In hoofdstuk 5 voeren we enkele analyses uit. Zo vergelijken 
we de bestaande vervoersvraag met het aanbod. Waar het 
aanbod niet volstaat, zal in een volgende stap naar oplos-
singen gezocht moeten worden. De analyses resulteren 
in vijf synthesekaarten voor de Gentse vervoerregio: fiets, 
openbaar vervoer, auto, knooppunten en logistiek.

Hoofdstuk 6 formuleert een aantal conclusies.

In bijlage vindt men enkele aanvullende documenten:
1. Plannings- en studiecontext
2. Methodiek mobiliteitsmagneten
3. Nota participatiestrategie
4. Korte termijn openbaar vervoerplan

N.B.: In Vervoerregio Gent komen 3 gemeenten voor die in 
2019 gefuseerd zijn: Deinze (voorheen Deinze en Nevele), 
Aalter (voorheen Aalter en Knesselare) en Lievegem (voor-
heen Waarschoot, Zomergem en Lovendegem). Aangezien 
bepaalde gegevens die in deze oriëntatienota gebruikt 
werden van voor 2019 dateren, wordt op sommige kaarten 
de situatie van voor de fusies weergegeven.

De coronapandemie en de daarbij horende maatregelen 
hebben ons verplaatsingsgedrag op korte termijn dras-
tisch veranderd. Of de veranderingen in onze mobiliteit 
tijdelijk of permanent zijn, is vandaag onmogelijk te 
voorspellen. De inhoud van deze oriëntatienota werd 
samengesteld vóór het invoeren van de maatregelen. 
Deze oriëntatienota beschrijft bijgevolg de mobiliteits-
situatie voor de pandemie uitbrak. Er werd in deze 
oriëntatienota dan ook geen rekening gehouden met 
de recent gewijzigde context. In de volgende fasen, bij 
het opstellen van het regionaal mobiliteitsplan, worden 
relevante wijzigingen in onze mobiliteit uiteraard in 
rekening gebracht.

1.4 LEESWIJZER
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2

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Enkele algemene trends, die niet 
alleen in de Gentse vervoerregio voel-
baar zijn, hebben invloed op de mobi-
liteit en ons verplaatsingsgedrag. De 
invloed van deze horizontale trends zal 
de komende jaren en decennia belang-
rijk blijven. Sommige (aspecten van) 
trends kunnen we in de vervoerregio 
aanpakken, anderen vergen regelge-
ving op nationale of Europese schaal.



Vlaanderen als onderdeel van de omvangrijkste 
economische regio in Noordwest-Europa

2.1 REGIONALE SAMENWERKING

Concurrerende stedelijke regio’s in 
Europa 

De werkgelegenheid is onder andere door schaalvergroting 
van voorzieningen en het ontstaan van de kenniseco-
nomie steeds sterker in de grotere steden geconcentreerd. 
Dit doet zich niet alleen in Vlaanderen voor, maar is ook 
internationaal een trend. Stedelijke regio’s concurreren 
wereldwijd en de vraag hoe Vlaamse steden hun concur-
rentiepositie kunnen versterken is actueel. De relatief kleine 
Vlaamse steden zullen moeten samen moeten optrekken 
om de voordelen van grotere steden (vb. Londen, Parijs, …) 
te benutten. Het versterken van deze agglomeratiekracht 
zorgt ervoor dat steden kunnen profiteren van elkaars nabij-
heid en gaan functioneren als één economisch krachtige en 
concurrerende stedelijke regio. Vanuit oogpunt van mobi-
liteit betekent dit een groei van vervoer tussen de steden 
en een groei van de vervoersaantallen op knooppunten en 
de centraal gelegen infrastructuur. Vanuit de omliggende 
gebieden groeit het vervoer van en naar de stad. Algemeen 
neemt de gemiddelde verplaastingsafstand door deze trend 
nog steeds toe. 

Daarnaast heeft Vlaanderen een strategische ligging in 
Noordwest-Europa. De Grote Randstad en het Rhein-Ruhr-
gebied zijn twee andere kernregio’s op relatief korte afstand 
van de Vlaamse regio. Deze drie regio’s samen vormen de 
omvangrijkste economische regio in Noordwest-Europa. 

Ook in de Gentse vervoerregio, als deel van de Vlaamse 
stedelijke regio, wordt de komende decennia een gestage 
bevolkings- en tewerkstellingsgroei verwacht. Dit zal extra 
personenverkeer en logistieke groei creëren.

Kansen dankzij clustering van lokale 
uitdagingen

Door de snelle technologische evoluties en tendensen in de 
mobiliteits-, logistieke en energiesector worden lokale over-
heden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die vroeger 
enkel stedelijk of zelfs op landelijk niveau bestonden. 
Specialist worden in elk van deze domeinen is voor vele 
gemeenten onmogelijk. De innovaties vragen een snelle 
en wendbare overheid, maar ook om samenwerking over 
gemeentegrenzen heen. 

Door de toenemende complexiteit van wetgeving, schaal-
groottevoordelen, de stijgende mobiliteit van burgers en de 
dalende lokale inbedding van ondernemers en instellingen 
werken lokale overheden meer dan in het verleden samen 
rond maatschappelijke uitdagingen. We zien dit enerzijds 
in de publieke sector met groter wordende politie- en 
brandweerzones, de samenwerkingen in (afval-) intercom-
munales, gemeenschappelijke voorzieningen zoals zwem-
baden die gebouwd worden en de clustering van zieken-
huizen volgens zorggebieden etc. 

Ook de visie en uitwerking van ruimtelijke- en mobiliteits-
uitdagingen worden steeds meer over gemeentegrenzen 
heen georganiseerd. De keuze van een gemeente omtrent 
de inplanting van bijvoorbeeld een KMO-zone of indus-
trieterrein of het vestigingsbeleid van baanwinkels op het 
grondgebied heeft directe impact op de buurgemeenten. 
Ook minder grootschalige ingrepen zoals een circulatie-
plan of de knip van een straat zullen, als deze bovenlokale 
gevolgen hebben, meer en meer in samenspraak genomen 
worden.    

Rond het aantrekken van (aan te besteden) diensten en 
private investeerders zijn schaalgroottekansen belangrijk, 
dit kan positief beïnvloed worden door samenwerking over 
gemeentegrenzen heen. Zo is er voor de private onder-
nemer zekerheid over een groter werkingsgebied, wordt er 
een netwerk uitgerold en kan de praktische organisatie voor 
verschillende gemeentes gebundeld worden. Evenzeer biedt 
regionale samenwerking kansen voor de lokale economie. 
Zowel rond mobiliteitsdiensten, grotere investeringspro-
jecten zoals vrije tijds- en sportinfrastructuur, groenonder-
houd, logistieke- en energieprojecten is er een toenemende 
samenwerking over gemeentegrenzen heen.
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Evolutie van het verkeer en vervoer in Vlaanderen (voertuigkilometers). 
Bron: Mobiliteitsrapport 2019, MORA Mobiliteitsraad.

Groei van het aantal inwoners, vooruitzichten 2017-2027. Relatieve verandering (kleur) en absolute verandering (bol).
Bron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen.

2.2 TOENAME VAN MOBILITEIT IN VLAANDEREN

Verkeer over de weg blijft groeien

Vooral de mobiliteit op de wegen kent een enorme groei. 
Het aantal voertuigkilometers op het wegennet in Vlaan-
deren steeg van 54,5 miljard in 2005 tot bijna 60 miljard 
in 2016. Dit is een stijging van ruim 9% op ca. 10 jaar. De 
toename van de mobiliteit over de weg manifesteert zich 
zowel bij het personen- als het goederenvervoer.

De algemene toenemende vraag naar mobiliteit en 
(goederen)vervoer kan grotendeels worden toegeschreven 
aan demografische en economische factoren. 

Ten eerste is er toename van de bevolking. Tussen 2009 en 
2018 steeg de bevolking in Vlaanderen met 7,3%, ofwel een 
toename met ca. 454.000 personen. De Vlaamse gemeente-
lijke demografische vooruitzichten verwachten dat Vlaan-
deren tegen 2028 met 5% zal groeien ten opzichte van 

2018. De groei van de bevolking zal voorkomen in nagenoeg 
alle Vlaamse gemeenten. Ook in de Gentse vervoerregio 
wordt de komende jaren een gestage demografische groei 
verwacht.

Daarnaast zijn er economisch-maatschappelijke drivers die 
een impact hebben op de toenemende vraag naar mobiliteit. 
Er is in eerste instantie de groei van de economie. Tussen 
2009 en 2017 stegen het BBP en de toegevoegde waarde 
beiden met meer dan 30%. De tewerkstelling groeide in 
dezelfde periode met bijna 14%.

De demografische en economische groei creëert niet alleen 
bijkomende vervoersvraag, het kan tegelijk een hefboom 
zijn om mobiliteitsprojecten te realiseren.
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Toename lengte en duur van files. 
Bron: Mobiliteitsrapport 2019, MORA Mobiliteitsraad.

Verdeling over modaliteiten naar aantal verplaatsingen en aantal km’s.
Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2018-2019), Analyserapport.
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2   VERPLAATSINGEN

Ongeveer 63% van de 
verplaatsingen door de Vlaamse 
6-plussers wordt met de auto 
gedaan, hetzij als bestuurder, 
hetzij als passagier. Zo’n 5% van de 
verplaatsingen wordt per openbaar 
vervoer (met de lijnbus, met de 
tram of (pre)metro en per trein) 
afgelegd, en 13,07% te voet en 
16,24% per (elektrische) fiets.  
De toename is wellicht in 
belangrijke mate te wijten aan 
de doorbraak/opkomst van de 
elektrische fiets. Zo is deze modus 
in het onderzoek nu al goed voor 
een aandeel van 2.35% in het 
totaal aantal verplaatsingen. 

2.2 Hoofdvervoerswijze

62,91%
77,56%

5,16%

1,41%
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7,15%
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ANDERE

De auto blijft de dominante vervoers-
modus

In het personenvervoer blijft de auto de belangrijkste 
vervoersmodus. Uit de resultaten van het onderzoek naar 
het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen (OVG) blijkt dat 
ongeveer 63% van de verplaasingen in 2018 met de auto 
wordt gedaan, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. Dat 
is een kleine afname ten opzichte van het jaar 2017. Toen 
gebeurde cira 65% van alle verplaasingen met de auto. Zo’n 
5% van de verplaatsingen wordt per openbaar vervoer (met 
de lijnbus, met de tram of (pre)metro en per trein) afgelegd, 
en 13% te voet en 16% per (elektrische) fiets. De (elektri-
sche) fiets kent zo een toename van circa 3% t.o.v. 2017. De 
toename is wellicht in belangrijke mate te wijten aan de 
doorbraak/opkomst van de elektrische fiets.

Bereikbaarheid meer en meer onder 
druk

De toename van het wegverkeer heeft gevolgen voor de 
belasting van de weginfrastructuur. De verzadiging van 
belangrijke verkeerassen is het afgelopen decennium sterk 
gestegen. Als gevolg van deze mobiliteitstoename komt 
vooral de bereikbaarheid van de economische poorten en 
van de stedelijke polen meer en meer in het gedrang. De 
toenemende congestie op ons wegennet wordt duidelijk 
geïllustreerd door de lengte en duur van de files op de 
Vlaamse snelwegen tussen 2012 en 2016. In de ochtendspits 
is de filelengte en -duur toegenomen met 24%, in de avond-
spits met 62%.
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De impact van innovatie en technologie heeft een impact 
op onze mobiliteit.

2.3 INNOVATIE EN TECHNOLOGIE

Technologie heeft een steeds grotere invloed op onze 
samenleving. De alsmaar grotere rekenkracht van compu-
ters en steeds sneller mobiel internet zorgen voor een 
samenleving waarin ‘alles’ met elkaar wordt verbonden. Dat 
heeft ook invloed op hoe we ons verplaatsen. Er komen 
vijf belangrijke ontwikkelingen op ons af: Automatisch, 
Verbonden, Elektrisch, Gedeeld en Nieuw. Deze ontwikke-
lingen staan niet op zich, maar grijpen ook weer in elkaar. 
Een zelfrijdende auto is verbonden met zijn omgeving, is 
bijvoorbeeld elektrisch aangedreven en kan gemakkelijker 
gedeeld worden. Data over hoe we ons verplaatsen en waar 
we ons bevinden is voor al deze ontwikkelingen een belang-
rijke grondstof. 

Automatisch

Een van de ontwikkelingen is de opkomst van het auto-
matisch vervoer. Hierbij gaat het niet alleen om de auto die 
steeds meer zaken zelf kan doen, maar ook de opkomst 
van zelfrijdende ‘pods’: het in treintjes rijden van vrachtau-
to’s en openbaar vervoer zonder bestuurder. Het is moeilijk 
te voorspellen hoe snel ontwikkelingen precies gaan. Tech-
nisch kan er al heel veel, maar tegelijkertijd zijn er nog veel 
‘drempels’ te nemen voor wat betreft de toepassing in een 
complexe stedelijke omgeving, op juridisch terrein en voor 
wat betreft maatschappelijke acceptatie. Er wordt wereld-
wijd hard gewerkt aan de oplossingen voor de ‘drempels’. De 
impact van zelfrijdend vervoer op ons mobiliteitssysteem 
hangt sterk af van de mate waarin het gaat om private 
(iedereen heeft een eigen zelfrijdende auto) of gedeelde 
mobiliteit (voertuigen worden gedeeld en kunnen door 
iedereen gebruikt worden). In het eerste geval leidt het 
mogelijk tot meer mobiliteit. In het tweede geval kan het  
leiden tot minder mobiliteit en minder ruimtebeslag.

Verbonden

De opkomst van snel mobiel internet maakt het mogelijk 
voor voertuigen om met elkaar te communiceren, met de 
infrastructuur, maar ook met andere verkeersdeelnemers 
(bijvoorbeeld via hun smartphone). Deze verbondenheid 
zorgt ervoor dat we steeds beter weten hoe het mobili-
teitsnetwerk op dit moment functioneert, doordat infor-
matie vanuit voertuigen en mensen onderweg direct wordt 
doorgeven. Omgekeerd kunnen zij deze informatie weer 
ontvangen waardoor zij hun reis kunnen optimaliseren en 
op elkaar kunnen reageren (bijvoorbeeld een signaal dat je 
auto plaats moet maken voor hulpdiensten). Doordat we 
steeds meer verbonden zijn, wordt het ook mogelijk om 
mensen zeer gericht meer een advies op maat te geven en 
tegelijkertijd de prestaties op netwerkniveau te verhogen. 
Zo gebruiken we onze vervoersnetwerken efficiënter. Het 
dynamisch regelen van verkeerslichten is hier een voorbeeld 
van. Denk aan het creëren van een vrije doorgang voor 
openbaar vervoer, het prioriteren van overstekende fietsen 
op bepaalde momenten of het sturen van autoverkeer via 
een andere route omdat de normale route geblokkeerd is.
Tegelijk schuilen hier nieuwe problemen: de slimme navi-
gatie (bv. Waze, Google Maps) houdt geen rekening met 
onze wegencategorisering en zorgt voor ongewenst door-
gaand verkeer door kernen en woonwijken.  

Elektrisch

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze steden en 
het terugdringen van de uitstoot van CO2 staat hoog op 
de politieke agenda. Hierdoor is er een sterk toenemende 
behoefte aan milieuvriendelijk vervoer. Elektrisch vervoer 
met accu of waterstof lijkt de grootste kanshebber om 
hieraan te voldoen. Veel publieke en private partijen inves-
teren al volop in elektrisch vervoer. Elektrisch rijden is 
schoner, stiller en zorgt voor minder minder CO2-uitstoot. 
De elekrtische auto wordt ook elk jaar beter en door een 
landelijk dekkend laadpalenentwerk biedt het ook mogelijk-
heden voor langere afstanden. De omslag naar elektrisch 
vervoer heeft invloed op ons mobiliteitsgedrag, doordat 
bijvoorbeeld autorijden goedkoper wordt of we met een 
e-bike veel grotere afstanden kunnen afleggen. De invloed 
op onze energievoorziening en de behoefte aan laadinfra-
structuur of waterstoftankstations is mogelijk nog veel 
groter.
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Hyperloop, concept voor een vacuümtrein
Bron: hyperloop-one.com

Elektrische step Bird 
Bron: bird.co

Compacte vierwieler Biro
Bron: biro.nl

Gedeeld

Informatie over beschikbaarheid van vervoersmiddelen 
maken het steeds makkelijker om vervoersmiddelen te 
delen, en voor het gebruik ervan te betalen. Ook kunnen 
allerlei mobiliteitsopties worden aangeboden onder één 
paraplu (Mobility-as-a-Service). Voertuigdelen is op twee 
manieren mogelijk: het samen maken van een verplaatsing 
en het na elkaar gebruiken van hetzelfde vervoermiddel. De 
voordelen van het delen zijn lagere kosten voor de gebruiker, 
meer keuze uit vervoermiddelen en minder ruimtebeslag. 
Gedeelde mobiliteit lijkt vooralsnog vooral interessant voor 
mensen die nu nog geen auto hebben of als vervanger van 
een tweede auto. Het aantal gedeelde mobiliteitsdiensten 
dat actief is in Vlaanderen en Brussel is op tien jaar tijd 
exponentieel gegroeid. Het aantal gebruikers kende een 
constante groei. Gedeelde mobiliteit is daarbij niet louter 
meer een grootstedelijk fenomeen. Ook kleinere steden en 
gemeenten promoten het gebruik van deelsystemen zoals 
Cambio, Greenwheels of Poppy.

Nieuwe vervoermiddelen

Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe vervoermiddelen. 
Denk bijvoorbeeld aan drones en de hyperloop, maar ook 
aan allerlei small electric vehicles, zoals de elektrische 
bolderkar, elektrische step, de monowheel, de vracht-
fiets en de Biro (compacte vierwieler) die hun plek op de 
rijbaan en de openbare ruimte opeisen. Daarnaast veran-
deren bestaande vervoermiddelen van karakter. De fiets 
wordt bijvoorbeeld een ‘speed pedelec’. Sommige van deze 
nieuwe vervoermiddelen gaan een grote plek veroveren, 
andere blijven misschien een hype. De ene ontwikkeling 
is makkelijk in te passen op de huidige infrastructuur, de 
andere vraagt om grote aanpassingen. Anders dan in het 
verleden zien we dat deze technologische evoluties sneller 
en in grotere aantallen in het straatbeeld verschijnen (vb 
de speed pedelec en elektrische step). Dit vraagt om een 
snel volgend en adaptief mobiliteitsbeleid. Behalve nieuwe 
vervoermiddelen zijn er ook allerlei ontwikkelingen die 
vervoer kunnen veranderen zoals 3D-printen, augmented 
reality, nanotechnologie en robotisering. De impact hiervan 
op onze verplaatsingspatronen is mogelijk nog veel groter, 
maar moeilijker te voorspellen.

Data als grondstof

Alle ontwikkelingen die worden geschetst zijn in meer of 
mindere mate afhankelijk van data. Tegelijkertijd dragen de 
ontwikkelingen zelf ook bij aan beschikbaarheid van steeds 
meer data, bijvoorbeeld doordat er steeds meer sensors en 
communicatiemogelijkheden in auto’s worden ingebouwd. 
De beschikbare data groeit, doordat in toenemende mate 
mensen (via hun smartphone) en dingen (verkeerslichten, 
vervoermiddelen, parkeerplekken, camera’s) met het internet 
verbonden zijn. Door al deze nieuwe databronnen hebben 
we steeds beter inzicht in hoe het verkeer- en vervoersys-
teem functioneert en hoe verschillende soorten reizigers 
zich gedragen en wat ze vinden. Deze informatie maakt het 
mogelijk om het verkeer beter te sturen en de infrastruc-
tuur nog beter te beheren. Ook kunnen we steeds meer 
informatie op maat bieden aan mensen die onderweg zijn. 
De steeds grotere hoeveelheid aan data die beschikbaar is, 
betekent ook dat we goed moeten nadenken hoe we daar 
zorgvuldig mee omgaan, wie de eigenaar is van deze data 
en met welk doel de data wordt verzameld.
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Evolutie uitstoot broeikasgassen 2000-2017
Bron: Milieurapport Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij

2.4 MOBILITEIT, MENS EN MAATSCHAPPIJ

Het belang van kwaliteit, beleving en 
sociale veiligheid 

Zich veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Niet 
alleen verkeersveiligheid is belangrijk maar ook sociale 
veiligheid op het openbaar vervoer, bij park-and-ride-faci-
liteiten en langs fietsroutes is daarom van bijzonder groot 
belang als het gebruik moet worden bevorderd. Door het 
hoge welvaartniveau wordt echter ook kwaliteit een steeds 
belangrijkere factor. Een aangenaam ingericht station, 
een prettige parkeerfaciliteit of fietsenstalling, een goed 
ingerichte P&R, comfortabel OV-materieel, maar ook de 
kwaliteit van loop- en fietsroutes. Allen beïnvloeden zij de 
waardering en de beleving van de reistijd in belangrijke 
mate. De uitdaging bestaat erin hoe vervoerssystemen te 
creëren die reizigers een veilige en aangename reisbeleving 
bieden. Kwaliteitsgarantie doorheen de volledige verplaat-
singsketen is hierbij essentieel. 

Verduurzamen van mobiliteit 

Ons mobiliteitssysteem heeft een belangrijk aandeel in de 
totale NO

x
 en CO

2
-uitstoot. Volgens het IPCC-rapport uit 

2007 droeg transport in 2004 voor 13,1% bij aan de toename 
van de broeikasgassen (in CO

2
-equivalenten) bij een vergelij-

king van alle economische sectoren. Volgens het rapport uit 
2016 met cijfers uit 2010 bedroeg het aandeel transport 14%. 
Transport is verantwoordelijk voor 21,7% van de broeikas-
gassen in Vlaanderen (MIRA-rapport, 2017). Wegtransport is 
bovendien één van de weinige sectoren waar de hoeveel-
heid emissies nog steeds stijgt (zie grafiek onderaan).

Om aan Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen 
en als onderdeel van de akkoorden van Parijs zal dus 
ook mobiliteit dienen te verschonen door elektrificatie en 
verduurzaming. Zeker voor de logistieke sector ligt ook hier 
een grote uitdaging. 

Het belang van de fiets neemt toe

Zowel voor lokale verplaatsingen als voor verplaatsingen op 
middellange afstanden neemt het gebruik van de fiets de 
laatste jaren toe. Door de technologische ontwikkeling van 
de elektrische fiets en speed-pedelec, fiscale stimuli, toene-
mende congestie en een consistenter beleid rond fietsinfra-
structuur in zowel kernen als op lange afstand zien we in 
en rond onze steden een zeer sterke stijging van het aantal 
fietsers en type voertuigen. Op jaarbasis komen er nu in 
België ongeveer 470.000 nieuwe fietsen de straat op (t.o.v. 
400.000 in 2014), waarvan de helft elektrisch is. Ook in het 
gebruik van de elektrische fiets zien we een verschuiving. 
Waar de gebruikers in 2015 nog voor 75% 55-plussers waren 
is dit in 2019 gedaald naar minder dan de helft.

De uitdaging van de toekomst is om deze stijging vast te 
houden en er voor te zorgen dat onze infrastructuur het 
stijgende aantal en het grotere verschil aan snelheden en 
groottes van de fietsen blijvend aankan. Ook de link tussen 
fiets en openbaar vervoer kan enkel versterkt worden door 
investeringen in comfortabele en diefstalveilige fietspar-
keerinfrastructuur. Dit om de grote aantallen fietsers op te 
vangen en ook antwoord te bieden op de vraag naar veilig 
stallen vanwege de stijgende waarde van elk individueel 
voertuig.
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Betontoestand - indicator ruimebeslag (% totale oppervlakte), per gemeente (2013)
Bron: Betonrapport 2018

Betonevolutie - indicator betonsnelheid (m2/dag), gemiddelde per gemeente (2005-2015)
Bron: Betonrapport 2018

Groeiende aandacht voor gezondheid 
en levenskwaliteit 

Maatschappelijk neemt het belang van gezondheid toe. Dit 
uit zich niet alleen in een groeiend belang van actieve recre-
atie zoals lopen en fietsen, maar ook in een hoger belang 
van actieve mobiliteit in functionele verplaatsingen. Tege-
lijkertijd neemt hierdoor de maatschappelijke acceptatie 
van slechte luchtkwaliteit of verhoogde risico’s af. De Mobi-
liteitsraad (MORA) merkt op dat op het vlak van bewust-
wording er veel veranderd is tussen 2009 en 2019. Acties 
zoals Curieuzeneuzen, het grootste burgeronderzoek naar 
luchtkwaliteit ooit waarbij 20.000 Vlamingen in mei 2018 de 
luchtkwaliteit hebben gemeten, hebben de aandacht voor 
de impact van de luchtkwaliteit op de gezondheid wijd-
verspreid. Ook de toenemende burgerbewegingen blijven 
elementen als mobiliteit en de gezondheidsimpact ervan 
onder de aandacht brengen. 

Versnelde inname openbare ruimte

Vlaanderen kent een zeer hoog ruimtebeslag. In de Gentse 
vervoerregio wordt 34% van de ruimte ingenomen door 
wonen, mobiliteit, werk en recreatie (Betonrapport, 2018). 
De betonsnelheid, de hoeveelheid open ruimte die verloren 
gaat, bedraagt 6 ha per dag, en ze neemt nog steeds toe. 
De steeds groter wordende versnippering van het land-
schap zorgt voor een gepeperde mobiliteitsrekening: hoge 
infrastructuurkosten, meer auto-afhankelijkheid en een 
inefficiënt openbaar vervoer. Onze mobiliteit kan dan ook 
niet los gezien worden van onze ruimtelijke ordening. De 
effecten van een versnipperde ruimte zullen nog lang voel-
baar zijn op onze infrastructuur, ons verplaatsingsgedrag 
en ons openbaar vervoer.
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2.5 MEER INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING

Burgers nemen steeds vaker zelf het initiatief en organi-
seren zich in netwerken. Dit zien we in de verschillende 
mobiliteits-, milieu- en energiecoöperatieven (Partago, 
Dégage, Battmobiel, Autodelen.net, Energent, Ecopower, 
Stroomvloed, etc.). Daarnaast komen bedrijven met nieuwe 
duurzame mobiliteitsconcepten, bijvoorbeeld in de markt 
van gedeelde micromobiliteit (de deelfietsen, -steps en 
-scooters), in de parkeerwereld (4411) of in de vorm van auto-
deelsystemen (Cambio, Poppy, Stapp-in, etc.). Ook Mobility 
as a Service (MaaS)-aanbieders komen meer en meer op de 
markt (Olympus, Whim, Mobiflof, KBC, etc.). De MaaS-aanbie-
deren zorgen voor één digitaal platform met real-time multi-
modale informatie worden aangeboden, inclusief boeking 
en betaling. Op dit platform is een aanbod beschikaar van 
verschillende mobiliteitsdiensten (zowel privaat als publiek) 
met op maar gemaakte geïntegreerde reismogelijkheden.

Daarnaast zijn de voorbije jaren in een aantal belangrijke 
mobiliteitsdossiers (lokale) burgerbewegingen op het voor-
front getreden. Enkele bekende voorbeelden van burger¬-
bewegingen in de Gentse vervoerregio de voorbije jaren zijn 
Ademruimte, Overlegplatform Zwijnaarde, Leefbaar Baarle, 
Geen 2de R17, Drongen trekt aan de bel, en ViaduKaduk. 

Initiatieven uit de samenleving vragen een meer facilite-
rende overheid. Een overheid waarbij samenwerking met en 
ruimte voor burgers, bedrijven en instellingen centraal staat. 
Wel blijft de overheid verantwoordelijk voor het maken van 
strategische keuzes op langere termijn. Bedrijven, organisa-
ties en burgers zijn vragende partij om een visie op lange 
termijn uit te bouwen en zich eraan te houden. Duidelijke 
kaders voor de lange termijn geven de samenleving ruimte. 





3

MOBILITEITSNETWERKEN 
IN DE REGIO VANDAAG

Hoe zien onze mobiliteitsnetwerken er 
vandaag uit? Hoe worden ze vandaag 
gebruikt? Welke knelpunten zijn er? In 
dit hoofdstuk bieden we een kijk op de 
hedendaagse personen- en goederen-
mobiliteit in de Gentse vervoerregio.



3.1 SITUERING VERVOERREGIO GENT

In Europa

De Gentse vervoerregio bevindt zich in één van de dichtst-
bevolkte gebieden van Europa, met een sterke economi-
sche activiteit. Die hoge densiteit zorgt voor een groot 
aantal verplaatsingen op een kleine oppervlakte, zowel van 
personen als van goederen. Het Vlaamse wegen- en spoor-
netwerk is in Europa dan ook één van de meest dichte 
netwerken. In Vervoerregio Gent is dit niet anders.

Onderstaande kaarten illustreren dit dichte mobiliteits-
netwerk. Gent is een knooppunt van verschillende TEN-T 
corridors (i.e. de belangrijkste infrastructurele verbindingen, 
geselecteerd door de Europese Commissie) en heeft vlotte 
toegang tot het hogesnelheidsspoornetwerk.

De Gentse vervoerregio bezit een sterke economische 
functie binnen Europa en België. De combinatie van een 
zeehaven, verschillende kleinschaligere bedrijventerreinen 
en een groot aantal kennisinstellingen maakt van deze 
regio een economische sterkhouder.

North Sea Port, een grensoverschrijdende samenwerking 
van havenactiviteiten, is één van de toegangspoorten tot 
West-Europa. Het zorgt het voor een toegevoegde economi-
sche waarde van 14,5 miljard euro, wat het de derde haven 
van Europa maakt. Op vlak van goederenverkeer is North 
Sea Port de achtste grootste haven in Europa en vormt het 
een belangrijk logistiek knooppunt.
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1  Halkalı – Istanbul: a replacement bus service is in operation between
 Halkalı-Istanbul and vice versa. Passes are valid on these buses.
2  Pendik – Haydarpaşa: there is currently no train service available on
 the Pendik – Haydarpaşa route.
3  Skopje – Thessaloniki: this route is only available during summer.
4  Bari – Corfu and Ancona – Corfu on specific dates during
 summer season only.
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Ferry port 

Legend

1  Halkalı – Istanbul: a replacement bus service is in operation between
 Halkalı-Istanbul and vice versa. Passes are valid on these buses.
2  Pendik – Haydarpaşa: there is currently no train service available on
 the Pendik – Haydarpaşa route.
3  Skopje – Thessaloniki: this route is only available during summer.
4  Bari – Corfu and Ancona – Corfu on specific dates during
 summer season only.
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In België en in Vlaanderen

De Gentse vervoerregio is met zijn 677.000 inwoners en 
1.200 km2 één van de grootste vervoerregio’s in Vlaan-
deren. De stedelijke agglomeratie van Gent is bovendien, op 
Antwerpen na, de grootste in Vlaanderen.

Het zuidoostelijke deel van de vervoerregio maakt deel uit 
van de Vlaamse Ruit, een dens economisch kerngebied, zoals 
gedefinieerd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De grootte, densiteit en centraliteit van de Gentse vervoer-
regio zorgen ervoor dat er een substantieel aanbod aan 
interregionale mobiliteitsinfrastructuur is. Verschillende 
hoofdwegen, spoorlijnen en waterwegen doorkruisen en 
komen samen in de regio.

Vervoerregio Gent in de ruimere regio.
Bron: OpenStreetMap

Vervoerregio Gent grenst aan zes andere vervoerregio’s in 
Vlaanderen: Waasland, Aalst, Vlaamse Ardennen, Kortrijk, 
Roeselare en Brugge. In het noorden grenst onze vervoer-
regio aan Nederland, met name provincie Zeeland. We 
kunnen onze regio bijgevolg niet zien als een geïsoleerd 
eiland in het mobiliteitssysteem. Integendeel, de grens-
overschrijdende relaties en netwerken verdienen de nodige 
aandacht bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan.
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In het kader van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaan-
deren werd de Vlaamse stedenstructuur onderzocht. 
De studie baseert zich op het definiëren van ‘daily urban 
systems’ voor de grootste steden van Vlaanderen. Een daily 
urban system van elke stad wordt gevormd door die zones 
die een maximale kruislingse connectiviteit hebben van 40 
minuten. Kruislingse connectiviteit is een maat voor de 
gemiddelde reistijd naar gelijk welk andere zone in het daily 
urban system. 

Het Gentse ‘daily urban system’ is groter dan de vervoer-
regio. Het bestrijkt een aanzienlijk deel van Vlaanderen en 
reikt tot Aalst en Waregem.

Daily urban systems in Vlaanderen
Bron: Stedenstructuur Vlaanderen (SumResearch, 2013)
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UIttreksel uit de online beschikbare kaart van Trage Wegen vzw van de trage wegen die Trage Wegen vzw intentariseerde ter hoogte van Merelbeke, 
Gavere en Oosterzele. Bron: https://www.tragewegen.be/in-mijn-buurt/trage-wegen/

3.2 VOETGANGERS

Meer dan op regionaal niveau, spelen functionele voetgan-
gersverbindingen vooral op lokaal niveau een belangrijke rol 
in het verzekeren van de multimodale bereikbaarheid van 
woonkernen en attractiepolen. Zo is bijvoorbeeld een vlotte 
voetgangersverbinding van afstaphalte tot eindbestemming 
essentieel voor openbaar vervoerreizigers. En zijn verkeers-
veilige wandelroutes tussen woonwijk en school van groot 
belang voor schoolgaande kinderen. Het is de opdracht van 
elke stad en gemeente om in gemeentelijke of wijkmo-
biliteitsplannen werk te maken van deze vlotte en veilige 
verbindingen voor voetgangers en structuur te geven aan 
een toegankelijk en fijnmazig lokaal voetpadennetwerk. De 
vervoerregio zal bijgevolg geen sturende rol opnemen in het 
uitbouwen van een voetgangersnetwerk.

Bij het opmaken van dit lokaal voetpadennetwerk speelt niet 
alleen het reguliere stratennetwerk een belangrijke rol; ook 
‘trage wegen’ kunnen een belangrijke rol innemen. Trage 

wegen zijn hoofdzakelijk openbare wegen die bestemd zijn 
voor traag verkeer (voetgangers, fietsers, ruiters, ...). Hun 
eigendomsstatuut is niet altijd even duidelijk in de praktijk: 
gemeentewegen, vroegere buurtwegen, private wegen met 
erfdienstbaarheid, … Het zijn dikwijls voet- of buurtwegen, 
maar kunnen ook boswegen, jaagpaden, fietswegen of 
feitelijke buurtwegen zijn. Voet- en buurtwegen zijn genum-
merde openbare gemeentewegen die zijn ingeschreven in de 
Atlas der Buurtwegen. Deze hebben dus een vastgelegd juri-
disch statuut. Trage wegen zijn niet alleen belangrijk voor 
recreatieve stappers en fietsers. Ze kunnen ook verkeersvei-
lige verbindingen voor functionele voetgangers bieden naar 
bijvoorbeeld een dorpskern, sporthal of school. Het is dan 
ook belangrijk voor een gemeente om sommige van deze 
trage wegen te incorporeren in hun lokaal voetpadennet-
werk. Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt steden en 
gemeenten bij hun tragewegenbeleid en de opmaak van 
een tragenwegenplan.
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Uittreksel uit de online beschikbare kaart van de ‘walkability-score’-tool van VITO ter hoogte van Vervoerregio Gent.
Bron: https://walkability.marvin.vito.be/

Op sommige locaties in de steden en gemeenten van de 
vervoerregio biedt de densiteit van het stedelijk weefsel 
en de nabijheid van voorzieningen kansen om bepaalde 
zones autoluwer te maken en hierin meer ruimte voor 
zachte weggebruikers te voorzien. Dat levert niet alleen een 
verhoogde doorwaadbaarheid van deze zone voor voet-
gangers op, maar veroorzaakt ook een hogere verkeers-
veiligheid en verblijfskwaliteit, minder geluid en fijn stof en 
meer ruimtelijke samenhang. Ook hier is het de taak van 
elke stad en gemeente - eerder dan die van de vervoerregio 
- om op lokaal niveau sommige van hun kernen op maat 
van voetgangers in te richten en de doorwaadbaarheid van 
specifieke zones te verhogen.

In opdracht van het Vlaams Instituut Gezond Leven en 

Departement Omgeving maakte VITO een ‘walkability-sco-
re‘-tool op. Deze tool geeft gemeenten inzicht in de huidige 
‘walkability‘ van hun buurten. De walkabilityscore geeft aan 
hoe wandelvriendelijk een bepaalde omgeving is en is geba-
seerd op een combinatie van 3 factoren: de woondichtheid, 
de functiemix en de stratenconnectiviteit. Hoe hoger de 
score op deze drie factoren, hoe hoger de walkabilityscore. 
Internationaal onderzoek toont aan dat mensen meer 
bewegen en zich meer actief verplaatsen op locaties met 
een hoge woondichtheid, een hoog aantal verschillende 
functies en een hoge stratenconnectiviteit. Op die manier 
is de walkabilityscore een indicator voor het potentieel om 
mensen te doen kiezen voor verplaatsingen te voet of per 
fiets i.p.v. met de auto en vormt het een nuttig instrument 
bij de opmaak van mobiliteitsplannen.
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Netwerk en infrastructuur

Het fietsnetwerk in Vervoerregio Gent wordt gevormd 
door fietssnelwegen, bovenlokale functionele fietsroutes en 
lokale fietsroutes.

Fietssnelwegen

Het fietssnelwegennetwerk vormt de ruggengraat van het 
regionale netwerk voor fietsers. Fietssnelwegen zijn hoofd-
assen die steden en belangrijke attractiepolen voor fietsers 
met elkaar verbinden. Het zijn intensief te gebruiken door-
gaande routes die het mogelijk maken om met de fiets snel, 
veilig en comfortabel van bijvoorbeeld Deinze of Aalter naar 
Gent te rijden. Ze worden zoveel als mogelijk vlak, rechtdoor, 
conflictvrij en met beveiligde kruispunten ingericht, hebben 
een minimumbreedte van drie meter (buiten fietsnelwegen 
die overheen jaagpaden lopen) en worden bij voorkeur in 
asfalt of beton aangelegd. Op die manier vormen ze een 
kwalitatief hoogwaardige infrastructuur voor fietsverplaat-
singen overheen langere afstanden en ondersteunen ze 
de fiets als een volwaardig alternatief voor de auto voor 
afstanden tot 20 à 30 kilometer.

De Vlaamse Regering legt het netwerk van fietssnelwegen 
vast na advies van de vervoerregioraad. De Provincie 
is momenteel bouwheer van de fietssnelwegen. De 
gemeenten nemen de aangelegde fietsinfrastructuur over 
en zorgen voor het onderhoud ervan. Voor de aanleg en 

3.3 FIETS

Lokaal functioneel fietsroutenetwerk van Stad Gent

het onderhoud van fietsnelwegen overheen jaagpaden blijft 
de waterwegbeheerder verantwoordelijk

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 
(BFF)

Het BFF is een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende 
fietsroutes die woonkernen en attractiepolen zoals scholen, 
stations, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar 
verbinden. Het BFF bestaat uit hoofdroutes, functionele 
routes en alternatieve routes. en richt zich hoofdzakelijk op 
doelgerichte verplaatsingen van meer dan 5 km. 

Het huidige netwerk is opgemaakt door het Vlaams gewest 
en de Provincie in samenspraak met de gemeenten. De 
vervoerregioraad bepaalt het nieuwe BFF met uitzondering 
van de fietssnelwegen.

Lokale functionele fietsroutes

De lokale functionele fietsroutes vervolledigen het boven-
lokaal netwerk van fietssnelwegen en BFF op gemeente-
lijk niveau. Deze fietsroutes richten zich op doelgerichte 
verplaatsingen van minder dan 5 km van woonkernen naar 
attractiepolen en voorzieningen.

De gemeenten zelf leggen lokale fietsroutes vast. Zij staan 
in voor het uittekenen van het netwerk en het opnemen 
daarvan in hun gemeentelijk mobiliteitsplan.

Deelfietsen

Een belangrijk onderdeel in de fietsinfrastructuur in de 
regio zijn deelfietsen. Dat zijn publiek toegankelijke fietsen 
die voor een korte duur en tegen een geringe kost worden 
aangeboden. Deelfietsen zijn een middel om de lokale fiets-
strategie te versterken en de actieradius van mobiliteits-
knooppunten. te vergroten.

In Vervoerregio Gent komen twee types deelfietsen voor. 
Aan de treinstations van Gent-Sint-Pieters, Gent-Dampoort, 
Deinze, Eeklo en Aalter staan Bluebike deelfietsen. Dat 
zijn ‘back-to-one’ deelfietsen die op een vaste ontleenplek 
beschikbaar zijn en telkens terug moeten naar diezelfde 
ontleenplek. Ze richten zich hoofdzakelijk op pendelaars en 
bezoekers. Daarnaast komen in Gent ook Donkey Republic 
deelfietsen voor. Dat zijn ‘back-to-many‘ deelfietsen die als 
verplaatsingsmiddel gebruikt worden tussen vaste deelfiets-
stations. Deze ontleenstations zijn bovendien virtueel van 
aard; d.m.v. ‘geofencing‘ verplicht de deelfietsapp je om de 
fiets op deze plekken achter te laten. ‘Back-to-many’ deel-
fietsen richten zich zowel op bezoekers als op bewoners.
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Gebruik van het netwerk

FietsTelWeek 2016 en 2018

Om het gebruik van het fietsnetwerk in kaart te brengen 
coördineerde Fietsberaad Vlaanderen zowel in 2016 als in 
2018 de FietsTelWeek. Samen met de Vlaamse Overheid, 
de provincies, de gemeenten en veel vrijwilligers verza-
melden zij in 2016 op die manier fietsdata op 284 telloca-
ties verspreid over heel Vlaanderen, en in 2018 zelfs op 389 
locaties. In de telweek van 2018 werd maar liefst 97% van 
alle getelde fietsen geregistreerd door geautomatiseerde 
systemen zoals telslangen en telcamera’s.

Uit de resultaten van beide fietstelweken blijkt dat het fiets-
verkeer op twee jaar tijd veel intenser is geworden. Er wordt 
daarbij vooral veel meer gefietst op de fietssnelwegen en 
in de steden. Het fietsverkeer groeit opvallend genoeg niet 
alleen in de spits of in het weekend, maar op alle dagen van 
de week en gedurende de hele dag. Op een tellocatie in stad 
Gent waar zowel in 2016 als in 2018 werd geteld (t.h.v. de 
Heuvelpoort) bedraagt de stijging tussen 2016 en 2018 25% 
en op die in Deinze (t.h.v. het station) maar liefst 87%.

Het telproject toont eveneens aan dat de fietssnelwegen 
in Oost-Vlaanderen het meest gebruikt worden op werk-
dagen: 77% van het totaal aantal fietsbewegingen werd 
geregistreerd op werkdagen, t.o.v. 23% op weekenddagen. 
Tijdens het spitsmoment op een gemiddelde werkdag 
passeerden zo langs fietssnelweg F7 tot 115 fietsers per uur 
op het telpunt in Gent en tot 200 op het telpunt in Deinze.

Het gemiddeld aantal fietsbewegingen per dag was tijdens 
de FietsTelWeek 2018 in Vervoerregio Gent het hoogst op 
en rond de R40-stadsring (tot 7000 fietsbewegingen per 
dag). Ook ter hoogte van Merelbeke ligt het dagelijks gemid-
delde hoog (tussen 2000 en 4000 bewegingen per dag). Om 
echter een goed beeld te vormen van de reële ruimtelijke 
spreiding van fietsbewegingen in de vervoerregio werd 
tijdens de voorbije edities van de FietsTelWeek op te weinig 
locaties geteld. Op termijn moet gewerkt worden aan een 
uitgebreider telpuntennetwerk dat het fietsbeleid nog beter 
ondersteunt met accurate fietsdata.

Ook bij de fietsdensiteiten die werden gemeten tijdens 
de telweek van 2016 moeten kanttekeningen geplaatst 
worden. Deze werden gemeten met de FietsTelWeek app 
die fietsers in de regio tijdens de telweek op hun mobiele 
telefoon konden installeren. Het aantal fietsers dat deze app 
effectief gebruikte voor functionele verplaatsingen is echter 
laag, waardoor de resultaten ervan met enige voorzichtig-
heid moeten bekeken worden. Uit de fietsdensiteiten die 
op die manier in 2016 werden opgemeten is evenwel af te 
leiden dat vooral veel fietsers rijden langsheen radiale fiets-
verbindingen naar Gent. Zoals vanuit Deinze, Sint-Martens-
Latem, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Oostakker, Evergem 
en Lovendegem. Maar ook langs tangentiële verbindingen 
zoals tussen Eeklo en Aalter, Nazareth en Eke en langs de R4 
tussen Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Merelbeke en Melle 
en ter hoogte van Zelzate zijn de fietsintensiteiten hoog.

Permanente fietstelpaal langsheen fietssnelweg F7 in Deinze 
(bron: POV).

Fietstelpalen

De teldata van de fietstelweken in 2016 en 2018 geven reeds 
een eerste inzicht in de ruimtelijke spreiding en de evolutie 
van het gebruik van het fietsnetwerk in de regio. Er is echter 
nood aan nog veel meer telgegevens die op meerdere loca-
ties in de regio op continue basis worden ingezameld om 
het gebruik nog nauwkeuriger op te kunnen volgen. Op 
termijn wil Fietsberaad Vlaanderen samen met Vlaamse en 
lokale wegbeheerders een vast netwerk van telpalen die 
permanent 24/7 fietsen tellen. Enkel zo kan het fietsbeleid 
van de regio nog beter onderbouwd worden met accurate 
en volledige fietsdata.

Het Agentschap Wegen en Verkeer installeerde twee zo’n 
permanente fietstelpalen, één op de Christoffelweg in 
Evergem en één op de Binnenring in Sint-Denijs-Westrem. 
Provincie Oost-Vlaanderen beheert 4 fietstelpalen in de 
regio, langsheen fietssnelweg F7 in Gent, Deinze en Zulte 
en langsheen fietssnelweg F4 in Lochristi. En ook Stad Gent 
beschikt over 7 fietstelpalen in haar eigen binnenstad.
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Knelpunten en opportuniteiten

Beperkte realisatiegraad en gebrekkige 
fietsinfrastructuur

Het netwerk van fietssnelwegen en dat van het BFF zijn 
conceptuele netwerken. Enkele delen ervan zijn in realiteit 
slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal nog niet aangelegd als 
volwaardige fietsroutes. Zo ontbreken bijvoorbeeld delen 
van de F40-fietsring rond Gent ter hoogte van Merelbeke, 
Melle, Oostakker, Zelzate, Wondelgem en de haven. Ook 
aanzienlijke delen van de F42 van Gent naar Eeklo en 
Maldegem, de F4 naar Lokeren, de F2 naar Wetteren, de F417 
naar Zottegem, de F7 naar Deinze en Zulte en de F6 naar 
Aalter zijn vandaag nog niet gerealiseerd. Een andere vaak 
gehoorde opmerking ten aanzien van de fietssnelwegen is 
de gebruiksvriendelijkheid ervan voor kinderen of tragere 
weggebruikers.

Ook de realisatie van het BFF verloopt enigszins traag. 
Volgens een studie van het Rekenhof uit 2017 werd tussen 
2005 en 2012 gemiddeld 75 km fietspaden van het BFF per 
jaar in Vlaanderen aangelegd of gerenoveerd terwijl nog 
3.637 km op aanleg wachtte en 4.444 km op aanpassing. 
Aan dat tempo zou het in 2012 nog 48 jaar duren vooraleer 
alle nieuwe fietspaden van het BFF zijn gerealiseerd. In 2012 
voldeed bovendien slechts 28,6% van de fietspaden van het 
BFF in Vlaanderen aan de kwaliteitsstandaarden.
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Fietssnelwegen Oost-Vlaanderen
Infrastructuur januari 2018

aanmaak 3juli2017

31 januari 2018

Fietssnelweg realisatie Provincie

Fietssnelweg

Fietscorridor, toegankelijk voor fietsers

Geen infrastructuur, niet toegankelijk voor fietsers

Verder verloop buiten OVL

Dienst Mobiliteit R03
mobiliteit@oost-vlaanderen.be
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L= spoorlijn; OL = oude spoorlijn
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Realisatiegraad van de infrastructuur van de fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen in januari 2018
Bron: Provincie Oost-Vlaanderen

Afzonderlijke gegevens over de realisatiegraad en confor-
miteit van het BFF in de vervoerregio zijn er niet en meer 
recente gegevens dan van 2012 zijn niet beschikbaar. Boven-
dien werd er sedert 2012 niet systematisch gerapporteerd 
over de effectief aangelegde en verbeterde fietspaden. Daar-
door is er op vandaag geen betrouwbaar overzicht van alle 
uitgevoerde BFF-werken, noch van de uitvoering van het 
fietsinfrastructuurbeleid in het algemeen, noch voor alle 
vormen van door het gewest gesubsidieerde fietspadpro-
jecten op gewest- en lokale wegen. Verschillende instanties 
zijn medeverantwoordelijk voor de aanleg en verbetering 
van de fietspadinfrastructuur (Agentschap Wegen en 
Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de Werkvennootschap, de 
provincie en de gemeenten). Zij stemmen hun beheersys-
temen echter onvoldoende op elkaar af en hebben voor-
alsnog geen gemeenschappelijke visie op de verdere reali-
satie van het BFF. De geïntegreerde visie van de vervoerregio 
kan daar verandering in brengen.

Het fietsverkeer groeit zienderogen, maar veel fietsinfra-
structuur zit aan haar limiet. De huidige capaciteit lijkt 
onvoldoende om die groei in op te vangen. Dat is een duide-
lijke incentive aan de verschillende parnters om voldoende 
brede fietsinfrastructuur te voorzien in de regio en daar 
gezamenlijk verder aan te werken.
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Fietsonveiligheid

Volgens het themarapport ‘Verkeersveiligheid voor fietsers’ 
dat het kenniscentrum Vias begin september 2018 op basis 
van ongevallencijfers van Statbel - Algemene Directie Statis-
tiek publiceerde, stagneert het aantal fietsongevallen in 
België, terwijl het aantal letselongevallen bij gemotoriseerde 
weggebruikers daalt. Daarentegen neemt het aandeel fiet-
sers in het totale aantal verkeersdoden toe. De mortaliteit 
bij fietsers is in vergelijking met andere Europese landen in 
België hoger dan gemiddeld. Het rapport geeft bovendien 
ook een grote graad van onderregistratie van fietsonge-
vallen aan. Ongeveer 10% van de fietsongevallen wordt 
volgens internationaal onderzoek door de politie effectief 
geregistreerd.

Meer recente ongevallengegevens die vrijkomen via de 
Verke’ersveiligheidsbarometer maken het beeld nog wat 
negatiever. Het aantal fietsongevallen in Vlaanderen steeg 
in 2018 met 8,4% t.o.v. 2017 en ook het aantal fietsdoden 
steeg met meer dan 15 extra overledenen (bron:  Evolutie 
Vlaams Verkeersveiligheidsplan 2018-2019). Hiermee wordt 
bevestigd dat verhoogde aandacht voor de veiligheid van 
fietsers extra nodig blijft.

Evolutie van het aantal letselongevallen per weggebruikerstype in België tussen 2008 e,n 2017, index 100 = 2008
Bron: Statbel - Algemene Directie Statistiek; infografie: Vias

Evolutie van het aantal personen dat binnen de 30 dagen na het ongeval stierf bij fietsers en hun aandeel in het totale 
aantal doden dat binnen de 30 dagen na het ongeval stierf in België tussen 1991 en 2016. 
Bron: Statbel - Algemene Directie Statistiek; infografie: Vias

Op basis van de ongevallencijfers van Statbel - Algemene 
Directie Statistiek tussen 2015 en 2017 bracht het Vlaams 
Huis voor Verkeersveiligheid de locaties in Vlaanderen waar 
veel ongevallen gebeuren met fietsers in kaart (i.e. ‘geaggre-
geerde ongevallen fiets’). Daarnaast maakte het Agentschap 
Wegen en Verkeer op basis van diezelfde gegevens ook een 
lijst aan met zogenaamde ‘gevaarlijke punten voor fietsers’. 
Aan elke locatie met geagreggeerde ongevallen of gevaar-
lijke punten werd een prioriteitswaarde toegekend afhan-
kelijk van het aantal dodelijk gewonde, zwaargewonde en 
lichtgewonde slachtoffers op die locatie. Die oefening toont 
dat er in Vervoerregio Gent heel wat locaties zijn met een 
hoge prioriteitswaarde voor de verkeerveiligheid van fiet-
sers. In Gent bevinden zich maar liefst 17 gevaarlijke punten, 
waarvan vier met een prioriteitswaarde hoger dan 16. Maar 
ook in Wetteren, Evergem, Eeklo en Maldegem zijn er enkele 
gevaarlijke punten met hoge prioriteitswaardes. De hoogste 
prioriteitswaarde in de regio is te vinden aan de verkeersro-
tonde van Gent-Dampoort.
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Locaties waar veel ongevallen gebeuren met fietsers op basis van de ongevallencijfers van Statbel - Algemene Directie Statistiek tussen 2015 en 2017 

met bijhorende prioriteitswaarde voor elke locatie met geaggregeerde ongevallen of gevaarlijk punt.
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Gebrekkige fietsvoorzieningen

Meer mensen nemen tegenwoordig de fiets en dus stijgt 
ook de nood aan kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen, zoals 
fietsenstallingen. Met Velopark.be tracht Fietsberaad alle 
stallingen in België te integreren in één centraal digitaal 
platform met real-time informatie over bijvoorbeeld het 
aantal vrije plaatsen die er nog zijn en tegen welke prijs. 
Er staan momenteel 533 fietsenstallingen op het platform, 
waarvan slechts 19 in vervoerregio Gent.

Fietsers hechten veel belang aan comfortabele en veilige 
fietsenstallingen. Een goede fietsenstalling moet veilig, 
toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol, goed verlicht, 
zichtbaar en servicegericht zijn. Het veilig en ordelijk stallen 
van de fiets is zowel bij het vertrekpunt, onderweg aan een 
knooppunt als op de bestemmingsplek even belangrijk. 
Maar vele stallingen zijn vandaag de dag vaak ontoereikend 
en onveilig. Nochtans is de kwaliteit van de fietsenstallingen 
een cruciaal element om meer mensen op de fiets te krijgen.

Naast goede fietsenstallingen zijn ook voldoende herstel-
plaatsen belangrijk, net als mogelijkheden om zich op te 
frissen na een fietstocht zoals douches op het werk. Ook 
het aanbieden van voldoende bedrijfsfietsen en het invoeren 
van weloverdachte fietsdeelsystemen in aaneenschakeling 
met het openbaar vervoer zijn belangrijke middelen om 
fietsen in de regio nog beter te ondersteunen en verder te 
stimuleren. Daarnaast zijn ook fietsvriendelijke verkeers-
lichten die een vlotte doorstroming voor fietsers voorzien 
en signalisatie van groot belang. Ook het aspect sociale 
veiligheid – vaak door het ontbreken van verlichting en 
naastgelegen voorzieningen – wordt vaak aangehaald als 
belangrijk aandachtspunt door gebruikers.

Verschillende fietsmaten en -snelheden

Er bestaat een grote variëteit aan verschillende fietstypes 
zoals bakfietsen, plooifietsen, sportfietsen en ligfietsen en 
die worden alsmaar populairder in Vlaanderen. De ruimte 
die voorzien is voor fietsen moet daar rekening mee 
houden. Bij het ontwerp van fietspaden en fietsenstallingen 
moet daar maximaal rekening mee gehouden worden en 
voldoende plaats voor voorzien worden.

Ook het gebruik van elektrische fietsen stijgt zienderogen in 
Vlaanderen. Het marktaandeel ervan is reeds 50%. Dat blijkt 
uit een enquête bij de Belgische fietshandelaren door fiets-
beurs Velofollies in 2018. Het is de standaard elektrische fiets, 
met ondersteuning tot 25 km per uur, die veruit het meest 
verkocht wordt. De speedpedelecs, met ondersteuning tot 
45 km per uur, vinden momenteel nog niet echt doorgang 
naar het grote publiek. Uit het onderzoek blijkt dat de e-bike 
het best verkocht wordt aan 30- tot 50-jarigen, vooral voor 
woon-werkverkeer. Deze elektrische fietsen bieden heel wat 
nieuwe mogelijkheden op mobiliteitsvlak; fietsafstanden 
stijgen en meer mensen kunnen langer actief blijven. De 
elektrische fiets vormt dan ook een gigantische opportuni-

teit om het fietsgebruik voor functionele verplaatsingen te 
verhogen. Maar bij de aanleg van fietsinfrastructuur moeten 
wegbeheerders dan wel nog meer dan tevoren rekening 
houden met snelheidsverschillen en inhaalmanoeuvres op 
het fietspad. Voldoende brede fietsinfrastructuur en ruim 
ontworpen bochtstralen zijn nodig om daarop in te spelen.

Ook de sociale meerwaarde van het naast elkaar kunnen 
fietsen is hierin relevant. Heel wat onderzoek wijst uit dat 
het sociale aspect van fietsen een belangrijke incentive is  
waarom mensen gaan of blijven fietsen, maar ook hun 
routekeuze van laten afhangen. Ook hiervoor is voldoende 
ruime fietsinfrastructuur nodig.
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Reistijdisochronen

De fiets biedt mogelijkheden voor verplaatsingen over 
korte en middellange afstanden. De fiets kan dan ook een 
grotere bijdrage leveren in de bereikbaarheid van bepaalde 
locaties in de vervoerregio dan nu reeds het geval is. Een 
analyse van reistijden op basis van het Vlaams Regionaal 
Verkeersmodel laat het bereik zien van de fiets van of naar 
een bepaalde locatie. Zo zijn vanuit het historisch centrum 
van Gent alle locaties binnen de R4-ring - op Heusden en 
Destelbergen na - binnen 30 minuten bereikbaar met de 
fiets. Ook vanuit de centra van andere kernen zoals Aalter 
of Maldegem blijkt een groot deel van het omliggend gebied 
binnen een halfuur fietsen haalbaar te zijn. Bij deze analyse 
wordt uitgegaan van een normale fiets zonder traponder-
steuning. Fietsen met een elektrische (hulp)motor bieden 
nog heel wat extra mogelijkheden op mobiliteitsvlak; het 
fietsbereik stijgt makkelijk met enkele kilometers. Mensen 
met een elektrische fiets zijn immers meer bereid om zich 
vaker én over langere afstanden met de fiets te verplaatsen.

Reistijd per fiets van of naar het centrum van Aalter en Maldegem op basis van het Vlaams Regionaal Verkeersmodel 
3.7.1. Voor elke verkeerszone uit het verkeersmodel werd vanuit die zijn centroïde de reistijd berekend.
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Reistijd per fiets van of naar het centrum van Gent op basis van het Vlaams Regionaal Verkeersmodel 3.7.1. Voor elke verkeerszone uit het 
verkeersmodel werd vanuit die zijn centroïde de reistijd berekend.
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3.4 OPENBAAR VERVOER
Spoornet 

Een dens, stervormig spoornetwerk

Het station Gent-Sint-Pieters is het belangrijkste station van 
de Gentse vervoerregio en neemt zowel nationaal als regi-
onaal de rol van knooppunt op. Er is een vlotte verbinding 
met de stations van Brugge, Antwerpen, Brussel en Kortrijk. 
Gent-Sint-Pieters is bovendien het station met het hoogste 
aantal opstappende reizigers per dag in Vlaanderen. 

De sporen die vertrekken vanuit Gent-Sint-Pieters kennen 
een stervormig patroon. Spoorlijn 50 maakt de verbinding 
naar Brussel, via Wetteren en Aalst. De lijn splitst zich boven-
dien na Wetteren; zo worden Dendermonde en Mechelen  
bereikt (lijn 53). Spoorlijn 50A maakt eveneens de verbinding 

met Brussel, maar ditmaal zonder tussenstops. Dezelfde 
spoorlijn 50A verbindt aan de westelijke kant Aalter, Brugge 
en Oostende. Richting Deinze, Kortrijk en uiteindelijk Rijsel 
(FR) loopt spoorlijn 75. Deze lijn kent bovendien twee aftak-
kingen: lijn 86 vanaf De Pinte richting Ronse en lijn 73 vanaf 
Deinze richting De Panne. Eveneens vanaf Gent-Sint-PIeters 
ligt Spoorlijn 122 richting Geraardsbergen. Eeklo en tussenlig-
gende stations worden bediend over lijn 58 en tot slot is er 
nog de verbinding met Antwerpen via spoorlijn 59. Boven-
dien lopen nog enkele spoorlijnen richting het havengebied, 
maar deze worden momenteel uitsluitend voor goederen-
vervoer gebruikt (zie verder in hoofdstuk Logistiek). 

Netkaart personenvervoer per spoor. Bron: NMBS
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Het Gentse S-net

In 2018 rolde NMBS een eerste versie van het Gentse S-net 
uit. Dit voorstadsnet wil een aanbod bieden voor verplaat-
singen op regionale en stedelijke schaal. Men bakende een 
voorstadszone rond Gent af met een straal van 20 à 25 km. 
Binnen deze voorstadszone vallen 45 gemeentes en is dus 
groter dan Vervoerregio Gent (zie kaart p.49). De zone heeft 
een inwonersaantal van iets meer dan 1 miljoen inwoners. 

De zone ligt volledig in de provincie Oost-Vlaanderen, maar 
bevat niet de gehele provincie. Onderstaande afbeelding 
toont een schematische weergave van het huidige spoornet 
en S-net in de vervoerregio.

Schematische weergave van het Gentse voorstadsnet (S-net). Bron: NMBS, eigen bewerking

De NMBS onderzoekt hoe het op termijn een volwaardig 
voorstadsnet in en rond Gent kan uitbouwen. Een frequen-
tieverhoging op bepaalde spoorlijnen (naar min. 2 per 
uur) wordt onderzocht in functie van het potentieel en 
de beschikbare middelen. NMBS onderzoekt ook de moge-
lijkheid om bijkomende stations op het S-net te openen 
(bv. Muide, Destelbergen). Dit kan de aantrekkelijkheid van 
lokale en regionale verplaatsingen met de trein verhogen.

Daarnaast wordt onderzocht of een bestaande spoorlijn 
voor goederenvervoer (lijn 204) in de Gentse kanaalzone in 
de toekomst gebruikt kunnen worden voor personenver-
voer. Dit komt verder aan bod in het hoofdstuk ‘Logistiek 
en vracht’. Eveneens wordt de heropening van de spoorlijn 
tussen Eeklo en Maldegem (lijn 58) voor personenvervoer 
bestudeerd.
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Bediening 

Vervoerregio Gent heeft een erg dicht spoornetwerk. Niet 
alle spoorlijnen zijn echter even sterk in termen van aanbod. 
De frequentie en amplitude van de treinbediening variëren 
sterk.
 
NMBS gebruikt momenteel benamingen voor de treinen 
zoals IC, L, P en S. Hoewel deze categorisering iets zegt over 
de functie en bediening van de trein, zijn de verschillen 
binnen de categorieën te groot om enkel deze catego-
risering te gebruiken om de bediening van de stations te 
beschrijven. In de praktijk functioneren niet alle treinen 
conform hun categorie en zijn er ondertussen hybride 
systemen ontstaan. Daarom wordt hier gekozen om ook 
frequentie, amplitude, reistijd- & overstapcentraliteit als 
parameters te gebruiken. Deze data werden ter beschikking 
gesteld via het doctoraatsonderzoek van Freke Caset (bron: 
stationsradar.ugent.be).

• Frequentie
Aantal vertrekkende treinen per uur per richting

• Amplitude
Uren waarbinnen treindiensten beschikbaar zijn

• Reistijdcentraliteit
Bereikbaarheid van alle andere stations op basis van de 
minimale reistijd en frequentie

• Overstapcentraliteit
Bereikbaarheid van alle andere stations op basis van aantal 
overstappen
 
Het station Gent-Sint-Pieters springt er, als hub in het 
netwerk, uit: een groot en regelmatig aanbod van treinen, 
centraal in het groter netwerk gelegen. Dat vertaalt 
zich in een hoge frequentie, amplitude, reistijd- en 
overstapcentraliteit.
 
Het tweede best bediende station van de vervoerregio Gent 
is het station Gent-Dampoort. Door het beperkt aantal 
spoorlijnen valt de overstapcentraliteit echter laag uit: enkel 
spoorlijnen 58 en 59 zijn rechtstreeks met Gent-Dampoort 
verbonden. Op deze lijn rijdt de IC-trein Poperinge/Rijsel - 
Kortrijk - Gent - Antwerpen, de IC-trein Antwerpen - Gent - 
Brugge - Oostende en de IC-trein Antwerpen - Gent - Deinze 
- De Panne. Ook de S-trein Ronse-Gent-Eeklo en de S-trein 
Gent-Lokeren doen het station Gent-Dampoort aan. 

Verder blijken er binnen de Gentse vervoerregio grote 
verschillen in de bediening van de stations te zijn. De spoor-
lijn 75, met stations De Pinte en Deinze, en spoorlijn 50A 
richting Aalter en Brugge kennen een hoge reistijd- en 
overstapcentraliteit. Ook de stations op de spoorlijn rich-
ting Brussel worden goed bediend. Richting Brussel zijn er 
twee spoorlijnen: een snelle, rechtstreekse verbinding (50A) 
en een spoorlijn via Aalst met tussenliggende haltes (50).

Daarnaast zijn er een aantal spoorlijnen die minder goed 
bediend worden. Met zijn lange reistijd en zeer lage over-
stapcentraliteit springt vooral de treinlijn richting Eeklo 
eruit. De reistijdcentraliteit neemt gradueel toe naarmate 
men de hubs Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort nadert, 
maar is ook voor het station van Wondelgem zeer laag in 
vergelijking met de andere stations in de regio.

Ook langs de spoorlijnen 122 (richting Geraardsbergen) en 
86 (richting Ronse), waar de stations Eke-Nazareth, Gave-
re-Asper en Gontrode liggen, is de reistijdcentraliteit laag. 
Bovendien zijn deze drie minder bediende spoorlijnen 
niet-geëlektrificeerd. De spoorlijnen richting Eeklo en 
Ronse hebben daarenboven slechts een enkelvoudig spoor. 
Deze factoren maken een uitbreiding van de capaciteit en 
frequentie op deze lijnen op korte termijn zeer moeilijk. 
Spoorlijn 86 (richting Ronse) bevat wel een dubbel spoor, 
wat frequentieverhoging in theorie mogelijk maakt.

Ook de spoorlijn tussen Gent en Antwerpen kampt met 
capaciteitsproblemen. Het dubbele spoor volstaat vandaag 
nog net wel voor de huidige dienstregeling, maar is onvol-
doende om de frequentie te verhogen. Bovendien maken 
veel goederentreinen gebruik van deze lijn, wat zorgt voor 
overbezetting van de spoorlijnen (zie ook het hoofdstuk 
‘Logistiek en vracht’). Het belangrijkste knelpunt in de 
vervoerregio situeert zich op deze lijn: de sporen tussen 
Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. De beperkte capaciteit 
en het bochtig tracé zorgt voor een relatief lange reistijd 
tussen de twee stations. De meeste treinen tussen het 
oosten en westen in België moeten (een deel van) dit tracé 
volgen. Dit tracé fungeert bijgevolg als een ware bottleneck 
voor het treinverkeer. De werken aan het station van Gent-
Sint-Pieters zullen de komende jaren bovendien bijdragen 
tot dit knelpunt.
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Gebruik

In de Gentse Vervoerregio liggen 24 stations (tussen haakjes: 
aantal opstappers op een weekdag in 2018):
• Gent-Sint-Pieters (56.189)
• Gent-Dampoort (5.699)
• Wetteren (2.489)
• Deinze (2.183)
• Aalter (2.178)
• De Pinte (1.661)
• Merelbeke (912)
• Melle (900)
• Eeklo (892)
• Gavere-Asper (539)
• Landegem (535)
• Gentbrugge (480)
• Eke-Nazareth (428)
• Drongen (385)
• Evergem (310)
• Hansbeke (259)
• Sleidinge (224)
• Waarschoot (213)
• Beervelde (201)
• Maria-Aalter (189)
• Bellem (183)
• Wondelgem (177)
• Gontrode (154)
• Kwatrecht (122)

De grote centraliteit en uitstekende verbinding van het 
station Gent-Sint-Pieters vertaalt zich in hoge cijfers qua 
aantal opstappers: >56.000 per dag; een tienvoud van het 
aantal opstappers van Gent-Dampoort. Het grote aantal is 
deels te verklaren door de vele overstappers. Bij de tellingen 
is het immers onmogelijk een onderscheid te maken tussen 
op- en overstappers. Het belang van het station Gent-Sint-
Pieters voor de Gentse vervoerregio is hoe dan ook groot.

Opvallend is de sterke samenhang tussen bediening en 
het gebruik van het station. De stations Aalter, Deinze en 
Wetteren springen eruit met telkens iets meer dan 2.000 
opstappers op een weekdag. De stations waar de treinbe-
diening minder goed is (bv. langs spoorlijn 58), kennen ook 
duidelijk minder opstappers.

Hoewel het verband tussen bediening en gebruik duidelijk 
is, zijn er ook opmerkelijke verschillen. Eeklo heeft dezelfde 
bediening als de andere stations op die spoorlijn, maar heeft 
wel een veelvoud van het aantal opstappers van de andere 
stations. Dit betekent dat er meer mensen in het verzor-
gingsgebied van het station van Eeklo wonen.

Opvallend is ook het aantal opstappers in het station 
Aalter, ten opzichte van de overige stations op deze spoor-
lijn Dat valt te verklaren door een extra rechtstreekse 
verbinding: in slechts 12 minuten staat men van daaruit in 
Gent-Sint-Pieters.
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Marktaandeel op het S-net

De NMBS voerde in 2016 een studie uit naar de invoering van 
een Gewestelijk Express Net voor de voorstadszone Gent. De 
NMBS wenst op termijn een voorstadsnet (S-net) in en rond 
Gent uit te bouwen. De studie kadert in dit traject.

De voorstadszone werd opgedeeld in negen subzones. Acht 
subzones genoemd naar een windrichting, en één centrale 
subzone die omvat de stad Gent, de gemeentes De Pinte, 
Merelbeke, Sint-Martens-Latem en Evergem, alsook een 
groot deel van de kanaalzone.

Het bestudeerde daarbij onder andere het huidige markt-
aandeel van de trein bij de verplaatsingen van en naar Gent. 
De focus van het marktonderzoek lag voornamelijk op 
woon-werk en woon-school verplaatsingen.  

De kaart hiernaast toont voor elke subzone het totaal 
aantal (woon-werk en woon-school) verplaatsingen per dag 
van en naar Gent, en het aandeel van die verplaatsingen dat 
met de trein gebeurt. Uit de kaart kunnen we vaststellen 
dat het gemiddeld marktaandeel van de trein op ca. 20% 
ligt. 

Er zijn echter ook enkele uitschieters. Zo gebeuren meer dan 
35% van de verplaatsingen vanuit de westelijke subzone 
met de trein. Dit is te verklaren door de zeer goede bedie-
ning van de spoorlijn Brugge-Aalter-Gent.

Het aandeel van de trein voor verplaatsingen naar de 
noordwestelijke subzone is daarentegen laag (8,5%). We 
zagen eerder al dat de bediening voor de spoorlijn richting 
Eeklo zeer laag en de reistijd zeer hoog is. Dit verklaart het 
lage marktaandeel. 

Ook interne verplaatsingen binnen de centrale subzone 
worden zelden met de trein gedaan (1,5%). Voor zo’n 
verplaatsingen wordt veeleer bus en tram gebruikt. Toch 
is hier ook nog groeipotentieel voor de trein, bijvoorbeeld 
door bijkomende stations te (her)openen.

Voor de noordelijke subzone is het aandeel 0,0%, aange-
zien er geen treinverbinding voor personenvervoer is. In 
de Gentse kanaalzone is er - zowel aan de oostelijke als 
de westelijke kant van het kanaal - spoorinfrastructuur 
aanwezig, maar wordt vandaag enkel voor goederenver-
voer gebruikt. Deze spoorlijnen bieden kansen om een 
nieuwe lijn voor personenvervoer te openen (zie ook hoofd-
stuk ‘Logistiek en vracht’). Vandaag wordt het voorzien van 
personenvervoer via lijn 204 (aan de oostelijke kant) reeds 
onderzocht.
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Marktaandelen van de vervoersstromen van en naar de centrale subzone. 
Bron: Studie over de invoering van een Gewestelijk Express Net voor de voorstadszone Gent (NMBS, 2016)
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Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

Een nieuw openbaar vervoerplan wordt in december 2021 geïmplementeerd in Vervoerregio Gent. De oriëntatienota beschrijft  
de kernpunten van dit plan. Een uitgebreide nota over het openbaar vervoerplan is opgenomen in bijlage. 

Principes basisbereikbaarheid

Een OV-netwerk dat zich kenmerkt door de aspecten 
“Vraaggericht en efficiënt”, “hiërarchie in netwerk”, “combi-
mobiliteit” en “inbedding in ruimtelijk kader” is in de Gentse 
regio methodisch uitgewerkt ter invoering op korte termijn. 
Belangrijk hierin is dat het nieuw OV-netwerk uiteindelijk 
moet leiden tot een geïntegreerd openbaar vervoersysteem 
omdat alleen dan basisbereikbaarheid optimaal gerealiseerd 
kan worden. Centraal bij basisbereikbaarheid staat het 
kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies 
op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale 
inzet van middelen. De afstemming gebeurt op basis van 
de reële en potentiele vervoersstromen. Het vaste aanbod 
op basis van de criteria afstand, frequentie en amplitude 
(basismobiliteit) wordt vervangen door een garantie op 
een goede mobiliteitsoplossing (basisbereikbaarheid). In de 
Vervoerregio Gent zijn voor het ontwerp van het nieuwe 
OV-netwerk de kernprincipes basisbereikbaarheid gebruikt:

Verplaatsingsnoden als vertrekpunt:

Hier gaat het erom dat het aanbod van verschillende 
vervoersvormen (openbaar vervoer, deelauto’s en fietsen 
etc.) zo goed mogelijk aansluit op de werkelijke verplaat-
singsnoden (vraag) van reizigers. Zo worden de vervoersmo-
gelijkheden en financiële middelen op een efficiëntere 
manier ingezet.

Combineren van verschillende vervoersmiddelen; 
combimobiliteit:

De Vlaamse overheid wil het openbaar vervoer maximaal 
concentreren op de belangrijke verkeersassen in elke regio, 
maar ook de bereikbaarheid van deze assen is belangrijk. Om 
een volledig traject te kunnen afleggen, moeten de verschil-
lende vervoersmiddelen naadloos op elkaar aansluiten en 
moet de reiziger makkelijk de overstap kunnen maken. 
Het combineren van verschillende vormen van mobiliteit 
noemen we combimobiliteit. Enkele voorbeelden zijn: van 
bus/tram of van trein op de (elektrische) fiets, de deelfiets 
of deelstep, de auto of deelauto, carpool of taxi.

Een gelaagd netwerk van vervoersmogelijkheden

Binnen de Vervoerregio wordt gewerkt aan een hiërar-
chisch gestructureerd vervoermodel voor de verschillende 
modaliteiten. Ook binnen het openbaar vervoer is er dus 
een hiërarchie of gelaagdheid van het netwerk. Deze speelt 
een cruciale rol in de uitwerking van het Nieuw Openbaar 
Vervoerplan 2021 en is ook startpunt voor het ontwerp 
ervan. Elke laag van het openbaar vervoer netwerk neemt 
zijn rol binnen de hiërarchie op en de verschillende lagen 
worden optimaal op elkaar afgestemd. Een goede hiërar-
chie is van belang omdat alleen met een goede structuur 
van hoofdnetwerken het mogelijk is modaliteiten op elkaar 
af te stemmen en een snel en efficiënt vervoerssysteem te 
ontwikkelen. Immers bij het combineren van vervoersmid-

delen is het netwerk zo sterk als de zwakste schakel.

Van de ene naar de andere laag via mobipunten

Mobipunten vormen een belangrijke spil in het faciliteren 
van combimobiliteit binnen het gelaagde OV-netwerk. 
Een mobipunt is meer dan een halte voor het openbaar 
vervoer maar het is een herkenbare plek met een aanbod 
aan diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden. Bij 
voorkeur wordt het mobipunt aangevuld met extra diensten 
en wordt het ruimtelijk optimaal georganiseerd. Aan een 
mobipunt kunnen gebruikers overstappen van en naar het 
spoorwegennet, tussen de kernnetlijnen, aanvullende lijnen, 
het VOM of op hun eigen (veilig en comfortabel gestalde) 
fiets. Op die manier wordt het OV-netwerk ingeschakeld in 
een systeem van combimobiliteit waarbij verschillende modi 
elkaar kunnen voeden en aanvullen.
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Situering binnen beleid

De opmaak van deze oriëntatienota kadert in de uitvoering 
van het decreet basisbereikbaarheid. Dit decreet, in werking 
sinds 22/06/2019, beschrijft de rol van de vervoerregio’s en 
de mobiliteitsplanning in Vlaanderen.

Het decreet basisbereikbaarheid beschrijft op welke manier 
mobiliteit de komende jaren in Vlaanderen zal worden 
vormgegeven. Waar we vroeger vertrokken van het concept 
‘basismobiliteit’, is nu ‘basisbereikbaarheid’ de leidraad. Het 
regionaal mobiliteitsplan zal de principes van basisbereik-
baarheid toepassen op de Vervoerregio Gent.

Basisbereikbaarheid vertrekt van volgende doelen:
1. het bereikbaar maken van belangrijke maatschappe-

lijke functies op basis van een vraaggericht systeem 
en met een optimale inzet van vervoers- en financiële 
middelen;

2. combimobiliteit en synchromodaliteit te faciliteren en 
een geïntegreerd mobiliteitsnetwerk uit te werken;

3. alle initiatieven voor collectief aangeboden vervoer of 
vervoer op maat, inclusief doelgroepenvervoer en collec-
tief aangeboden taxivervoer, te capteren, te integreren 
en de exploitatievoorwaarden te vereenvoudigen;

4. een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren van de 
verschillende actoren.

Verder gaat basisbereikbaarheid hand in hand met een 
duurzaam ruimtelijk kader door middel van een geïnte-
greerde aanpak van vervoer, infrastructuur en ruimtelijke 
ontwikkelingen, op het gebied van planvorming, financie-
ring, investeringen, onderhoud en exploitatie.

De oriëntatienota houdt rekening met beleidsdocumenten 
op hogere niveaus en andere beleidsdomeinen. In Bijlage 
1 wordt de plannings- en studiecontext van Vervoerregio 
Gent verder beschreven.

Een vraaggericht mobiliteitssysteem, met optimale inzet van vervoers- en financiële middelen

Een gelaagd netwerk, ingebed in een duurzaam ruimtelijk 
kader

Combimobiliteit en synchromodaliteit faciliteren
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Gelaagd netwerk dat combimobiliteit faciliteert

Vraaggericht en efficiënt mobiliteitssysteem
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Naar een gelaagd OV-netwerk: uitgangspunten

Vier lagen van het openbaar vervoernetwerk

•

P & R

P & R

P & R

Situering binnen beleid

De opmaak van deze oriëntatienota kadert in de uitvoering 
van het decreet basisbereikbaarheid. Dit decreet, in werking 
sinds 22/06/2019, beschrijft de rol van de vervoerregio’s en 
de mobiliteitsplanning in Vlaanderen.

Het decreet basisbereikbaarheid beschrijft op welke manier 
mobiliteit de komende jaren in Vlaanderen zal worden 
vormgegeven. Waar we vroeger vertrokken van het concept 
‘basismobiliteit’, is nu ‘basisbereikbaarheid’ de leidraad. Het 
regionaal mobiliteitsplan zal de principes van basisbereik-
baarheid toepassen op de Vervoerregio Gent.

Basisbereikbaarheid vertrekt van volgende doelen:
1. het bereikbaar maken van belangrijke maatschappe-

lijke functies op basis van een vraaggericht systeem 
en met een optimale inzet van vervoers- en financiële 
middelen;

2. combimobiliteit en synchromodaliteit te faciliteren en 
een geïntegreerd mobiliteitsnetwerk uit te werken;

3. alle initiatieven voor collectief aangeboden vervoer of 
vervoer op maat, inclusief doelgroepenvervoer en collec-
tief aangeboden taxivervoer, te capteren, te integreren 
en de exploitatievoorwaarden te vereenvoudigen;

4. een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren van de 
verschillende actoren.

Verder gaat basisbereikbaarheid hand in hand met een 
duurzaam ruimtelijk kader door middel van een geïnte-
greerde aanpak van vervoer, infrastructuur en ruimtelijke 
ontwikkelingen, op het gebied van planvorming, financie-
ring, investeringen, onderhoud en exploitatie.

De oriëntatienota houdt rekening met beleidsdocumenten 
op hogere niveaus en andere beleidsdomeinen. In Bijlage 
1 wordt de plannings- en studiecontext van Vervoerregio 
Gent verder beschreven.

Een vraaggericht mobiliteitssysteem, met optimale inzet van vervoers- en financiële middelen

Een gelaagd netwerk, ingebed in een duurzaam ruimtelijk 
kader

Combimobiliteit en synchromodaliteit faciliteren

9ORIËNTATIENOTA

•

De uitgangspunten van het OV-netwerk richten zich op het 
kernnet (KN), aanvullend net (AN) en Vervoer op Maat (VoM). 
Het ontwerpen van het treinnetwerk is geen onderdeel 
van dit Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 en wordt in de 
uitgangspunten dan ook grotendeels buiten beschouwing 
gelaten. De uitgangspunten zijn op Vlaams niveau opgezet 
en vormden de basis voor het initiële voorstel KN en AN van 
De Lijn. De uitgangspunten richten zich op het zo passend 
mogelijk faciliteren van de verplaatsingsnoden (vervoers-
vraag) en vervoersstromen. Enerzijds is er gewerkt met een 
modelmatige exercitie om het vervoerspotentieel in beeld te 
brengen. Anderzijds is ook gekeken naar huidige vervoers-
stromen, karakteristieken van attractiepolen en ervaringen 
uit de praktijk. 

Vereenvoudiging van de netwerkstructuur:

Verschillende buslijnen die vandaag afwijkende trajecten 
volgen worden gecombineerd in één sterke kernnetlijn met 
een hoge frequentie en betrouwbaarheid. In de regel voedt 
het aanvullend net deze hoofdas. Dit leidt tot minder vari-
anten en verhoogt de leesbaarheid voor de reiziger.

Betere cadans zorgt voor meer zekerheid naar de reiziger 
en aantrekkelijk aanbod:

Het nieuwe net ambieert een hogere kwaliteit op specifieke 
assen door het verhogen van de frequentie en betrouw-
baarheid. Omrijden wordt maximaal vermeden en de 
garantie van doorstroming op de assen is prioritair.

Trein en bus versterken elkaar:

Het treinnet is de ruggengraat van het openbaar vervoernet. 
Waar het aanbod van de NMBS voldoende hoog is om aan 
de vervoersvraag te voldoen, wordt geen aanbod voorzien 
vanuit het kernnet of aanvullend net. Waar het aanbod van 
de NMBS onvoldoende is, kan een aanvullende lijn ingete-
kend worden..

•
•

•
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Situering binnen beleid

De opmaak van deze oriëntatienota kadert in de uitvoering 
van het decreet basisbereikbaarheid. Dit decreet, in werking 
sinds 22/06/2019, beschrijft de rol van de vervoerregio’s en 
de mobiliteitsplanning in Vlaanderen.

Het decreet basisbereikbaarheid beschrijft op welke manier 
mobiliteit de komende jaren in Vlaanderen zal worden 
vormgegeven. Waar we vroeger vertrokken van het concept 
‘basismobiliteit’, is nu ‘basisbereikbaarheid’ de leidraad. Het 
regionaal mobiliteitsplan zal de principes van basisbereik-
baarheid toepassen op de Vervoerregio Gent.

Basisbereikbaarheid vertrekt van volgende doelen:
1. het bereikbaar maken van belangrijke maatschappe-

lijke functies op basis van een vraaggericht systeem 
en met een optimale inzet van vervoers- en financiële 
middelen;

2. combimobiliteit en synchromodaliteit te faciliteren en 
een geïntegreerd mobiliteitsnetwerk uit te werken;

3. alle initiatieven voor collectief aangeboden vervoer of 
vervoer op maat, inclusief doelgroepenvervoer en collec-
tief aangeboden taxivervoer, te capteren, te integreren 
en de exploitatievoorwaarden te vereenvoudigen;

4. een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren van de 
verschillende actoren.

Verder gaat basisbereikbaarheid hand in hand met een 
duurzaam ruimtelijk kader door middel van een geïnte-
greerde aanpak van vervoer, infrastructuur en ruimtelijke 
ontwikkelingen, op het gebied van planvorming, financie-
ring, investeringen, onderhoud en exploitatie.

De oriëntatienota houdt rekening met beleidsdocumenten 
op hogere niveaus en andere beleidsdomeinen. In Bijlage 
1 wordt de plannings- en studiecontext van Vervoerregio 
Gent verder beschreven.

Een vraaggericht mobiliteitssysteem, met optimale inzet van vervoers- en financiële middelen

Een gelaagd netwerk, ingebed in een duurzaam ruimtelijk 
kader

Combimobiliteit en synchromodaliteit faciliteren
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Vervoer op Maat complementair aan trein, kernnet en 
aanvullend net:

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 dus de first 
of last-mile naar het treinnet, KN of AN afleggen of wordt 
een verplaatsing gemaakt tussen twee locaties in eenzelfde 
regio die niet op een logische manier met het KN of AN 
worden verbonden.

Illustraties van de uitgangspunten van het OV-netwerk
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Kernpunten kernnet en aanvullend net:  streeknet

Onderstaande kaart toont voor de Vervoerregio Gent het 
streeknet dat bestaat uit kernnet en aanvullend net. Deze 
kaart is uitgewerkt op niveau van verbindingen en hun 
indeling in het net. In de bijlage van het Nieuw Openbaar 
Vervoerplan 2021 zijn frequentiekaarten terug te vinden 
van het kernnet en aanvullend net voor verschillende tijds-
vensters. Nadere uitwerking van het netwerk zoals de juiste 
locaties van haltes en de exacte reisroute op straatniveau is 
voorzien na vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoer-
plan 2021.

Binnen het kernnet en aanvullend net geldt een voldoende 
hoge frequentie op alle grote assen, zowel tijdens week-
dagen als in het weekend. Op de verbindingen tussen de 

Lijnenkaart van het kernnet en aanvullend net - voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021,

grotere kernen in de vervoerregio wordt daardoor op week-
dagen minstens elk halfuur een verbinding aangeboden (per 
bus of trein). Er geldt ook een ruim avondaanbod op deze 
sterke assen om ook het duurzaamheidskarakter van voor-
namelijk recreatieve verplaatsingen te kunnen verhogen. 

Het kernnet bestaat uit grote verbindende assen die de 
verbindingen vormen tussen steden en gemeenten. Zo zijn er 
kernnetlijnen die instaan voor de verbinding tussen grotere 
kernen, waar het grootste potentieel is, zoals Gent-Eeklo-
Maldegem, Gent-Zelzate, Gent-Zomergem, Gent-Destelber-
gen-Laarne-Wetteren en Deinze-Waregem maar evenzeer 
tussen kleinere kernen zoals Lochristi-Wachtebeke en 
Merelbeke-Melle. 
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Kernpunten kernnet en aanvullend net: stadsnet Gent 

Onderstaande kaart toont het stadsnet Gent dat zorgt voor 
een belangrijke aanvulling op het streeklijnennetwerk en 
omvat het tram- en busnet van de stad Gent. 

Ook in dit stadsnetwerk is ingezet op snellere en frequente 
verbindingen op logische OV-assen met voldoende aandacht 
voor het aanbieden van rechtstreekse verbindingen op 
belangrijke relaties. Op de belangrijke knooppunten die ook 
bediend worden door streeklijnen (Sint-Pietersstation, Zuid, 
Dampoort, Rabot) is er op die manier ook een beperkte 
wachttijd en een snelle verbinding naar vele bestemmingen 
binnen de stad. Het sterke stadsnet versterkt op die manier 
ook de verplaatsingen vanuit de rest van de vervoerregio. In 

Lijnenkaart van het kernnet en aanvullend net voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021,

de stad worden de meeste lijnen verder tot na middernacht 
voorzien (van maandag t.e.m. zaterdag).

Er zijn  ook verbindende stadslijnen opgenomen in het 
kernnet. Een aantal kernnetlijnen zijn geënt op de invals-
wegen rond Gent zoals de N70a, N444, N43, N9, … en 
vormen een rechtstreekse en directe verbinding met de 
buurgemeenten. De uitlopers van die lijnen zijn her en der 
geheroriënteerd waarbij nieuwe configuraties van bestaand 
aanbod mogelijk zijn en de grote attractiepolen binnen de 
vervoerregio snel, makkelijk en vanuit meerdere richtingen 
bereikbaar zijn.
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Impact kernnet en aanvullend net

Omdat het netwerk basisbereikbaarheid pas geïmplemen-
teerd wordt eind 2021, zijn er nog geen gebruiksgegevens 
beschikbaar.
Het initieel voorgestelde kernnet en aanvullend net zijn gesi-
muleerd via modeldoorrekeningen door De Lijn. Het aantal 
reizigersritten in de ontwerpscenario’s werd vergeleken met 
het aantal reizigers in de huidige situatie (basisscenario, lijn-
voering voorjaar 2018). De doorrekeningen werden uitge-
voerd met de standaardparameters.

De impact op de reizigersaantallen worden in de onder-
staande tabel opgelijst. Dit betreft het aantal reizigersritten 
op de lijnen die toegewezen zijn aan die specifieke VVR of 
gewijzigd worden in die VVR. Voor alle duidelijkheid: het zijn 
voorlopige resultaten op basis van het initieel voorgesteld 
netwerk. Bij de invoering van dat ontwerp zouden + 6,2 % 
reizigersritten worden gewonnen. Deze reizigersaantallen 
houden geen rekening met vervoer op maat (VOM) – zowel 
niet in de huidige situatie als in de nieuwe situatie (dus alle 
berekeningen exclusief belbussen of andere vraagafhanke-
lijke opties, omdat het verkeersmodel technisch enkel gere-
geld vervoer met een vaste dienstregeling kan simuleren).

LIJNEN VVR VERSCHIL 
JAARBASIS

%VERSCHIL

REIZIGERSRITTEN + 3.166.5 + 6,2 %

REIZIGERSKILOMETER + 34.275.000 + 12,3 %

REIZIGERSTIJD + 87.637.000 + 10,8 %

Impact van voorstel KN en AN op reizigersaantallen.
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Knelpunten

Stiptheid is een belangrijke factor in tevredenheid bij reizi-
gers. Dit aspect scoort op dit moment laag bij  gebruikers. 
Ritten zijn te laat of worden afgeschaft, scholieren komen 
te laat op school of pendelaars missen hun aansluiting.

Er liggen veel kansen voor verbetering. Hiertoe is door 
De Lijn een voorzet gemaakt, gebundeld in de  Doorstro-
mingsnota VVR Gent. Deze nota beschrijft de belangrijkste 
oorzaken van vertragingen, benoemd specifieke probleem-
locaites en geeft mogelijke suggesties voor oplossingen. Al 
deze suggesties zijn erop gericht zowel de doorstroming 
van bussen en trams alsook de leefbaarheid te verbeteren. 

Doorstroming: snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie

Om de doorstroming van het netwerk te beoordelen, zijn 3 
factoren van belang: 
• Commerciële snelheid: de reistijd inclusief het halteren aan 
de haltes gedeeld door de afstand 
• Betrouwbaarheid: de verhouding tussen de gemiddelde 
reistijd en het 90-percentiel 
• Efficiëntie: de verhouding tussen de gemiddelde reistijd in 
de snelste dalperiode en de gemiddelde reistijd in de spits 

Wanneer er een groot verschil is tussen de gemiddelde 
reistijd en de 90-percentiel reistijd, duurt het afleggen van 
het traject op hetzelfde tijdstip van de dag soms opmerke-
lijk langer dan op andere dagen. De betrouwbaarheid van 
de rijtijd op elk wegvak beïnvloedt zo dus de stiptheid. De 
indicator betrouwbaarheid is uitgedrukt als percentage en 
naarmate de waarde groter wordt, is de betrouwbaarheid 
beter. 
Als de reistijd in spitsuren hoger en ook de afgeleide 
commerciële snelheid lager is, dan ondervindt OV hinder 
van de grotere verkeersdrukte op die momenten. De effici-
entie is dus een maatstaf voor vertragingen in spitsuren en 
dit wordt eveneens uitgedrukt als een percentage. Hoe lager 
dit percentage is, hoe meer vertraging wordt opgelopen en 
des te groter de marge tot verbetering op dit wegvak is.

Het is van groot belang om deze drie factoren (snelheid, 
betrouwbaarheid en efficiëntie) steeds samen in rekening te 
nemen om de doorstroming te beoordelen. 

Capaciteitsproblemen

Naast stiptheid is een comfortabele rit op bus en tram 
noodzakelijk om mensen te overtuigen om de overstap te 
maken. Dat betekent een aanbod van moderne, propere en 
toegankelijke voertuigen met voldoende capaciteit op die 
plaatsen waar de vervoervraag groot is.
 
Ook hier liggen kansen voor verbetering. In de spits rijden 
vaak overvolle bussen rond met als gevolg geen zitplaats 
of in het slechtste geval zelfs een overvolle bus die de halte 
voorbijrijdt.
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Tabel: Knelpunten doorstroming kernnet - aanvullend net (bron: De Lijn)

Nr. Gemeente Locatie

1 Maldegem N9 doorstroming centrum

2 Eeklo kruispunt N9xR43

3 Eeklo Doortocht N9

4 Gent Kruispunt N9 x R4

4 Lievegem N9 haltes Binnenslag - Bierstal

5 Gent Evergemsesteenweg ikv uitgestulpte haltes

5 Wondelgem kruispunt R4 x Evergemsesteenweg

6 Gent Wiedauwkaai

6 Gent Meulestedebrug + kruispunt

7 Oostakker Wittewalle Bredestraat haltes Molzelestraat - Oostakker Dorp

8 Destelbergen N445 haltes Admiraalstraat - Lossystraat

9 Oostakker Wolfputstraat – Gentstraat – Lourdesstraat haltes Wulverdam - Sint-Bernadettestraat

10 Oostakker N70 haltes Eisenhowerlaan - Terilinckstraat 

10 Gent N70 haltes Achtenkouterstraat - Oudebareelstraat

10 Lochristi Doortocht N70 haltes Hoekskenstraat - Sparrenlaan

11 Merelbeke N444 haltes Koestraat - Kloosterstraat

11 Gent N444 haltes Botermarkt - Eindeke

12 Merelbeke Lamstraat – Salisburylaan haltes Diergeneeskunde - Lamstraat

13 Melle Schauwegemstraat – Vossenstraat – Beekstraat haltes Station - Ovenveldstraat

14 Gent N60 haltes Textielsinstituur - Tramstraat

15 Sint-Denijs-Westrem N43 haltes Teltielinstituut - Rosdamstraat

15 Sint-Martens-Latem N43 haltes Maenhoutstraat - Vierschaart (Deurle)

16 Deinze N43 Kortrijksesteenweg haltes Knok - Kapelhoek

17 Wetteren N407 haltes Kapellendries - Station

18 Laarne N407 haltes Kerk - Stelplaats

Doorstromingsanalyse netwerk

De doelstellingen op vlak van doorstroming, zijn gelinkt aan 
de betrouwbaarheid en efficiëntie scores: 
• Betrouwbaarheid ≥ 80% 
• Efficiëntie ≥ 80% 

De commerciële snelheid is een inherent onderdeel van de 
betrouwbaarheid en efficiëntie scores. 

Onderstaande kaart van kernnet en aanvullend net geeft 
een overzicht van de knelpunten waar de doelstellingen in 
functie van doorstroming niet wordt gehaald.

Voor het kernnet geldt een pro-actieve aanpak en ligt de 
focus in eerste instantie op de vlotte doorstroming van 
het kernnet conform de hiërarchie van het netwerk en de 
leidende principes. 

Het concreet aanpakken van deze doorstromingsknel-
punten dient samen met de verschillende betrokken 
actoren te gebeuren. Concreet betekent dit dat de knel-
punten dienen geprioriteerd te worden en toegewezen aan 
de uitvoerende actor.
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Kaart: Knelpunten doorstroming kernnet - aanvullend net (bron: De Lijn)
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De kaart hieronder toont het voorstel voor Vervoer op Maat 
maatregelen voor de Vervoerregio Gent binnen het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan 2021. 

Lokale initiatieven die vallen onder de noemer VoM die nu 
al operationeel zijn in bepaalde gemeenten (denk aan bv. 
Cambio) worden niet op de kaart getoond. Het voorstel VoM 
benoemd ook relevante mobipunten. De exacte locatie van 
deze mobipunten ligt niet vast en is na vaststelling van het 
Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 verder te bepalen en uit 

te werken. Niet alle mobipunten in de Vervoerregio Gent 
staan op de kaart. In het licht van het voorstel Vervoer 
op Maat beschouwen we enkel de mobipunten die een 
belangrijke ondersteuning vormen voor het functioneren 
van de Vervoer op Maat maatregelen. Dat wil zeggen dat 
deze mobipunten locaties zijn voor deelfietssystemen of dat 
ze een rol spelen in een semi-flex systeem. Het aanleggen 
en inrichten van mobipunten maakt geen deel uit van het 
budget VoM.

Kernpunten Vervoer op Maat 

Voorstel Vervoer op Maat Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021.
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VoM op plekken zonder bediening met regulier openbaar 
vervoer:

De Vervoer op Maat oplossingen in de vervoerregio Gent zijn 
in twee grote groepen onder te verdelen. De eerste groep 
omvat de systemen die worden voorzien op plekken en 
momenten waar er niet voldoende vraag is voor regulier 
openbaar vervoer (KN of AN) of waar twee locaties niet op 
een logische manier met het KN of AN worden verbonden. 
Dit zijn zogenaamde ‘witte vlekken’. In de huidige situatie 
worden in deze situatie belbussen aangeboden. Afhanke-
lijk van het te verwachten gebruik worden in dit voorstel 
vaste, semi-flex of flex systemen aangeboden als VoM-maat-
regel. Die ‘witte’ vlekken komen met name in het noorden 
en het westen van de vervoerregio voor, waar inwoners-

VOM-SYSTEEM KORTE OMSCHRIJVING

1. VOM-VAST MALDE-
GEM-AALTER

Vaste verbinding met een klein busje aan een frequentie van 1x/u met stops in Maldegem, Kleit 
en Aalter station.

2. VOM-SEMI-FLEX MALDEGEM. 
Vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied worden reizigers opgehaald en naar 
Mobipunt Maldegem gebracht.

3. VOM-SEMI-FLEX MALDEGEM 
– AARDENBURG | SLUIS.

Vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied worden reizigers opgehaald en naar 
Mobipunt Aardenburg of Mobipunt Sluis gebracht. Dit systeem is gericht op recreatieve verplaat-
singen en is actief in het weekend, op feestdagen in tijdens schoolvakanties.

4. VOM-FLEX SINT-LAUREINS – 
BOEKHOUTE – EEKLO.

Reizigers binnen het aangeduide gebied worden thuis of aan een halte opgehaald en naar hun 
bestemming binnen het bedieningsgebied gebracht. Dit systeem wordt enkel aangeboden in de 
daluren, wanneer er geen reguliere OV-verbinding is.

5. VOM-SEMI-FLEX OVERSLAG 
– ZELZATE.

Vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied worden reizigers opgehaald en naar 
Mobipunt Zelzate gebracht.

6. VOM-FLEX EVERGEM.
Reizigers binnen het aangeduide gebied worden thuis of aan een halte opgehaald en naar hun 
bestemming binnen het bedieningsgebied gebracht. Dit systeem wordt enkel aangeboden in de 
daluren, wanneer er geen reguliere OV-verbinding is.

7. VOM-VAST ZELZA-
TE-OOSTAKKER. 

Vaste verbinding met een klein busje aan een frequentie van 1x/u met stops in Sint-Kruis-Winkel, 
Mendonk, Desteldonk, Arcelor-Mittal en PC Sint Jan-Baptist. 

8/9. VOM-SEMI-FLEX EN VOM-
FLEX LIEVEGEM. 

Tijdens de spits worden reizigers vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied naar 
één van de vier mogelijke mobipunten gebracht (Aalter Station, Eeklo Station, Landegem Station 
of Lovendegem). Tijdens de daluren verandert het systeem naar een volledig flexibel VoM waarbij 
reizigers binnen het gebied thuis of aan een halte worden opgehaald en naar hun bestemming 
in het bedieningsgebied worden gebracht.

10/11. VOM-SEMI-FLEX EN VOM 
FLEX DEINZE – NEVELE.

Tijdens de spits worden reizigers vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied naar 
één van de vier mogelijke mobipunten gebracht (Aalter Station, Deinze Station, Sint-Martens-
Latem of Landegem Station). Tijdens de daluren verandert het systeem naar een volledig flexibel 
VoM waarbij reizigers binnen het gebied thuis of aan een halte worden opgehaald en naar hun 
bestemming in het bedieningsgebied worden gebracht.

12. VOM-FLEX GAVERE.
Reizigers binnen het aangeduide gebied worden thuis of aan een halte opgehaald en naar hun 
bestemming binnen het bedieningsgebied gebracht. Dit systeem wordt enkel aangeboden in de 
daluren, wanneer er geen reguliere OV-verbinding is.

13. MARKTBUS GAVERE – 
ZOTTEGEM.

Op dinsdag, marktdag in Zottegem, wordt een VoM-vast verbinding geboden tussen Gavere en 
Zottegem.

14. VOM-SEMI-FLEX LAARNE – 
KALKEN. 

Dit systeem biedt een verbinding op afroep voor reizigers tussen mobipunt Laarne en mobipunt 
Kalken.

15/16. MARKTBUS EEKLO.
Op donderdag, marktdag in Eeklo, wordt een VoM-vast verbinding geboden op twee trajecten, 
waar vandaag ook een marktbus rijdt. Het gaat om een verbinding Sint-Jan-in-Eremo | Water-
land-Oudeman | Watervliet | Bentille | Eeklo en een verbinding Aalter | Knesselare | Ursel | Eeklo.

Overzicht van VoM-systemen op plekken zonder regulier openbaar vervoer.

dichtheden eerder laag zijn. Het vertrekpunt voor het defi-
niëren van gebieden voor deze maatregelen is de huidige 
belbusbediening.

 Deelfietsen als voor- en natransport:

De andere groep maatregelen zijn deelfietsen voorzien bij 
enkele strategisch gelegen mobipunten. Het gaat om mobi-
punten die gelegen zijn bij een treinstation, op het kernnet 
of het aanvullend net. De deelfietsen, binnen dit vervoer op 
maat voorstel, worden aangeboden als voor- of natrans-
port naar bestemmingen zoals bedrijventerreinen of attrac-
ties die op fietsafstand van de reguliere openbaar vervoerlijn 
zijn gelegen. 
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Collectief werknemersvervoer Max Mobiel

Max Mobiel organiseert vandaag collectief werknemers-
vervoer in de Gentse regio. De pendelbussen vertrekken 
vanaf strategisch gekozen mobipunten, zoals station 
Gent-Sint-Pieters, station Gent-Damport, Evergem station, 
Wondelgem station, en zijn een handige aanvulling op het 
openbaar vervoer. De pendelbussen brengen pendelaars van 
en naar verschillende bedrijven in eenzelfde bedrijventerrein 
of industriezone en brengen hen tot aan de deur van hun 
bedrijf. Max mobiel rijdt vandaag 8 trajecten. Voor elk traject 
dient een rit gereserveerd te worden via een reservatiesys-
teem. Enkel naar het Technologiepark Zwijnaarde rijdt een 
shuttle met een vaste frequentie. 

MAV/DAV

Momenteel wordt doelgroepenvervoer in de Vervoerregio 
Gent voorzien door MAV/DAV (Mobiliteitscentrale Aange-
past Vervoer/ Diensten Aangepast Vervoer). Dit is vervoer 
voor personen die niet instaat zijn zelfstandig het reguliere 
openbaar vervoer te gebruiken of die niet zonder rolstoel 
kunnen. De mobiliteitsindicatiestelling gebeurt op basis van 
doktersattest. Voor Vervoerregio Gent wordt dit uitgevoerd 
door:
◊ Vzw Mobar voor vervoersgebied Gent (De Pinte, 

Deinze, Evergem, Gent, Lovendegem, Nazareth, 
Nevele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, 
Zulte, Destelberg) en vervoersgebied Wetteren 
(Laarne, Melle, Merelbeke en Wetteren)

◊ DAV Zonneheem Eeklo vervoersgebied Meetjesland 
(Maldegem, Eeklo, Aalter, Assenede, Knesselare, 
Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins en Kaprijke)

◊ DAV Lokeren voor vervoersgebied Lokeren 
(Lochristi).

Werknemersvervoer Max Mobiel (foto: Max Mobiel) Aangepast rolstoelvervoer (foto: Zorg in Vlaanderen)
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Het openbaar personenvervoer via waterwegen is in de 
Gentse vervoerregio, ondanks een dicht waternetwerk, 
eerder beperkt.

In de kanaalzone zijn er twee veerdiensten die de westelijke 
en oostelijke zijde met elkaar verbinden:
• Langerbrugge - Oostakker
• Doornzele - Terdonk
Deze veerdiensten varen dagelijks en continu, van 4.30u 
tot 23.20u. Ze zijn toegankelijk voor voetgangers, fietsers 
en gemotoriseerd verkeer en worden vooral gebruikt voor 
functionele verplaatsingen. Ze worden uitgebaat door Vloot, 
een rederij van de Vlaamse Overheid.

Verder zijn er in de Gentse vervoerregio enkele kleinschali-
gere veerdiensten over de Leie, die zich vooral op recreatief 
gebruik richten:
• Baarle (Sint-Martens-Latem)
• Afsnee (Gent)
• Deinze

Tenslotte is er in de Gentse binnenstad een hop-on-
hop-off “watertram”. Reizigers kunnen aan zes haltes op- 
en afstappen. Deze dienst is eerder gericht op toeristisch 
gebruik.

Bovenstaande vervoersdiensten leggen (zeer) korte 
afstanden af. Eerdere studies (door North Sea Port en Stad 
Gent) tonen aan dat personenvervoer via waterwegen over 
langere afstand in de Gentse vervoerregio met een aantal 
cruciale problemen kampt. Het passeren van sluizen, de 
wettelijk bepaalde maximumsnelheden op het water, en de 
grillige structuur van het waternetwerk zorgen voor een 
lage commerciële snelheid die niet kan concurreren met de 
andere vervoersmodi. De belangrijkste functie van perso-
nenvervoer over water zal ook in de toekomst in de vorm 
van veerdiensten zijn. Zo kunnen de barrières die de water-
wegen voor fietsers en voetgangers vormen, makkelijker 
overbrugd worden.

In de visienota ‘Water in de stad Gent’ van De Vlaamse 
Waterweg en Stad Gent, wordt de wil uitgedrukt om open-
baar vervoer over water in de stad alle kansen te geven.

Veerdienst in de kanaalzone (foto: welkombijvloot.be)

Hop-on-hop-off watertram in Gent (foto: visitgent.be)

Veerdienst Afsnee (foto: ontdekdrongen.org)

Watergebonden openbaar vervoer
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Knelpunten openbaar vervoer

Naast de knelpunten zoals spoorcapaciteitsproblemen en 
doorstromingsknelpunten die in vorige secties reeds aan 
bod kwamen, kent het huidige openbaar vervoersysteem 
ook een aantal  knelpunten die voor elke vervoerswijze van 
toepassing zijn.

Kwaliteitsvolle haltes

De aanleg en de uitrusting van de halteplaatsen van het 
openbaar vervoer is een belangrijke schakel in het gebruik
van dit vervoer. Daarom moet bijzondere aandacht gaan 
naar de bereikbaarheid van de halte, het comfort van alle 
reizigers, alsook naar de verkeersveiligheid van de aanko-
mende en vertrekkende bus, de voetganger, de fietsers en 
het andere verkeer. De totale halte-inrichting moet één 
geheel vormen, dat op zijn beurt kan opgenomen worden
in de inrichting van de volledige weg. Ten behoeve van het 
comfort en de veiligheid van de busreiziger hanteren de 
vervoersmaatschappij De Lijn en de wegbeheerder Agent-
schap Wegen en Verkeer richtlijnen over de halteinfrastruc-
tuur in het Vademecum Veilige wegen en kruispunten. 
Nadere uitwerking de juiste locaties en inplanting van 
haltes is voorzien na vaststelling van het Nieuw Openbaar 
Vervoerplan 2021.

Beperkte toegankelijkheid

Het openbaar vervoer nemen is niet voor iedereen even 
eenvoudig. Toch ligt dat voor veel mensen met een beper-
king zeker binnen de mogelijkheden. Maar dan moet wel 
maximaal werk gemaakt worden van de toegankelijkheid 
van voertuigen, stations en haltes. In België is slechts 24% 
van alle treinstations een ‘toegankelijk station’ (i.e. een 
station waar mensen met een beperking met assistentie 
van de NMBS de trein kunnen nemen). Vooraf reserveren 
- meestal minstens een dag op voorhand - van assistentie 
is daarbij verplicht. De NMBS belooft per jaar 10 stations 
toegankelijk te maken, maar in dat tempo duurt het nog 
meer dan 40 jaar vooraleer mensen met een beperking in 
alle Belgische stations terecht kunnen. Bovendien hebben 
de meeste treinstellen geen standaard gelijkgrondse instap-
mogelijkheid, waardoor rolstoelgebruikers niet zelfstandig 
de trein op kunnen.

De meeste voertuigen van De Lijn zijn toegankelijk (met een 
lage vloer, oprijplaat en rolstoelplaats) en de reservatieplicht 
werd in februari 2020 afgeschaft. Maar met de haltes in 
Vlaanderen is het minder goed gesteld. Slechts 1 op de 10 
haltes van De Lijn zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
(met een verhoogd perron en drempelloos bereikbaar).

Ook de toegankelijkheid van informatie is belangrijk. Niet 
overal zijn haltes uitgerust met schermen en gesproken 
boodschappen om aankondigingen te doen en op de 
voertuigen zelf worden haltes niet altijd zowel auditief als 
visueel aangekondigd. De app ‘Halteaankondiging De Lijn‘ 
moet daar enig soelaas in brengen.

Een rolstoelplaats op de bus (foto: De Lijn)Een toegankelijke halte (foto: De Lijn)
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Gebrek aan interoperabel ticketing- en 
betaalsysteem

Voor gebruikers zijn een eenvoudig en attractief ticketing- 
en betaalsysteem voor het gebruikmaken van één of meer-
dere types openbaar vervoer erg belangrijk. Bedoeling  moet  
zijn  om  met één vervoerbewijs  reizigers hun  volledige 
verplaatsing  te  kunnen  laten maken,  ongeacht  het  aantal  
modi  of  aantal aanbieders  van vervoer- of deelsystemen 
die deel uitmaken van die verplaatsing. Daarvoor moeten 
verschillende vervoeraanbieders intensief samenwerken en 
moet er een goede centrale coördinatie opgestart worden 
om te komen tot zo’n interoperabel vervoerbewijs en een  
verdeelsleutel voor de tarieven. 

Voor het Vervoer op Maat zal de Mobiliteitscentrale de 
operationale regiefunctie opnemen. De Mobiliteitscentrale 
staat in voor het plannen, boeken en betalen van ritten. 
Ze verschaft informatie over alle openbaarvervoerdiensten, 
analyseert de vervoersvragen en mobiliteitsmogelijkheden 
van de gebruiker. Bedoeling is te evolueren naar Mobility 
as a Service: een aanbod van verschillende mobiliteitsdien-
sten (zowel privaat als publiek) waarbij op maat gemaakte 
geïntegreerde reismogelijkheden via één digitaal platform 
met real-time multimodale informatie worden aangeboden, 
inclusief boeking en betaling.

Mobility as a Service: verschillende vervoerswijzen via één 
digitaal platform  (foto: FOD Mobiliteit en Vervoer)
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3.5 AUTO
Netwerk en infrastructuur

Wegennet

Vlaanderen, en ook de Gentse vervoerregio, beschikt over 
een zeer dicht wegennetwerk. Volgens het ontwerp Mobili-
teitsplan Vlaanderen behoort ons wegennet tot de dichtste 
van Europa. In 2010 bedroeg de dichtheid van het netwerk 
in Vlaanderen 5,29 km/km2. Tussen 2000 en 2010 was die 
dichtheid nog in beperkte mate toegenomen (+5%). Die 
groei situeerde zich vooral op het gemeentelijk wegennet. 
Het autosnelwegennet bleef de laatste decennia nagenoeg 
status quo.

Het wegennet is, conform het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (1997), gecategoriseerd in hoofdwegen, primaire, 
secundaire en lokale wegen. De kaart op de volgende pagina 
toont de huidige wegencategorisering voor de Gentse 
vervoerregio. De hoofdwegen E17, E40 en E34 doorkruisen 
de Gentse vervoerregio. Ze hebben een verbindingsfunctie 
op internationaal niveau en worden dus zowel door door-
gaand als bestemmingsverkeer gebruikt. De vervoerregio 
telt ook verschillende primaire wegen. Zij verbinden en 
verzamelen op Vlaams niveau: ze verbinden de hoofdwegen 
met elkaar of met het hinterland. De N60 en N44 zijn voor-
beelden van primaire wegen in onze vervoerregio die een 
duidelijke verbindende functie hebben. Secundaire wegen 
verbinden en verzamelen op bovenlokaal niveau. De hoofd-, 
primaire en secundaire wegen vormen zo de ruggengraat 
van het wegennet in de vervoerregio.

Elke categorie heeft zijn eigen functie en inrichtingsprin-
cipes. Om de inrichting af te stemmen op de functie zijn 
de laatste decennia belangrijke stappen gezet, maar nog 
steeds zijn er veel wegen waarvan de inrichting nog niet 
conform de categorie is.

Een nieuwe werkwijze om de wegen in Vlaanderen te cate-
goriseren wordt uitgewerkt door het Departement Mobili-
teit en Openbare Werken, onder de werktitel ‘Slim, veilig en 
robuust wegennet’.

Werken aan het hoofdwegennet

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden een 
aantal missing links op het hoofdwegennet gedefinieerd. 
Vier daarvan liggen in de Gentse vervoerregio:
• N44 Aalter-Maldegem: lopend
• ombouw R4-west: lopend
• vervolledigen R4-zuid: afgerond
• ombouw N49 Zelzate-Westkapelle naar autosnelweg: 

lopend

Zowel de E34 als de R4 (west en oost) worden de komende 
jaren omgebouwd naar snelwegen. Dit zal een belang-
rijke impact hebben op de mobiliteit in de vervoerregio. 
De doorstroming en verkeersveiligheid op deze wegen 
zal substantieel verbeterd worden. De ombouw tot een 
snelweg impliceert ook minder aantakkingen. Dit kan voor 
bepaalde locaties een verminderde bereikbaarheid met zich 
meebrengen, bijvoorbeeld voor het noordelijke Meetjesland 
in het geval van de E34.

Vooral de bereikbaarheid van de kanaalzone, een sterke 
attractiepool in de regio voor zowel personen- als vracht-
vervoer, wordt door de werken aan de R4 en E34 sterk 
verbeterd. De mobiliteitsinfrastructuur in de kanaalzone 
is vandaag reeds sterk georiënteerd op gemotoriseerd 
verkeer. De impact van deze verbeterde autobereikbaarheid 
op de aantrekkelijkheid van andere vervoerswijzen is een 
aandachtspunt.

Daarnaast worden ook buiten onze vervoerregio grote 
infrastructuurwerken gepland. De Oosterweelverbinding in 
Antwerpen zal in de toekomst de verkeersstromen over het 
hoofdwegennet wijzigen, wat ook in Vervoerregio Gent een 
impact zal hebben.
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Parkeren

Parkeren maakt in de meeste gevallen deel uit van het 
lokale, gemeentelijke beleid. In sommige gevallen, wanneer 
de impact de gemeentegrenzen overstijgt, is het echter ook 
relevant op schaal van de vervoerregio. Het zijn vooral de 
overstapparkings (zoals carpoolparkings of park-and-rides) 
die op deze schaal belangrijk zijn, aangezien ze verplaat-
singen over een langere afstand faciliteren.

Carpoolparkings worden aangelegd om carpoolen te facili-
teren en zo het wegennet efficiënter te benutten. De Gentse 
vervoerregio telt vijf officiële carpoolparkings (zie kaart op 
de volgende pagina). Deze zijn allen gelegen aan de in- en 
uitritten van autosnelwegen.

Het parkeerbeleid van Gent heeft eveneens een impact die 
de gemeentegrenzen overstijgt. Het beleid wenst het bezoe-
kersparkeren (deels) te verschuiven naar de rand van de 
stadsregio. Hier bevinden zich verschillende ‘park-and-rides’ 
(P+R). Daar kunnen bezoekers van het Gentse stadscen-
trum parkeren en verder gaan met het openbaar vervoer 
of de fiets. Dit zorgt voor minder auto’s in het centrum en 
biedt een alternatief voor wagens die niet voldoen aan de 
vereisten van de lage-emissiezone in het centrum van Gent. 
De kaart op de volgende pagina toont alle officiële P+R-lo-
caties rondom Gent. De meeste locaties worden bediend 
met het regulier openbaar vervoer. Aan sommige locaties 
(Weba/Decathlon en Watersportbaan) zorgt Stad Gent voor 
een shuttledienst van en naar het centrum. 

 

Autobezit en autodelen

In 2019 waren er bijna 3,6 miljoen personenwagens inge-
schreven in Vlaanderen. Het aantal personenwagens blijft 
jaar na jaar licht stijgen.

In Vervoerregio Gent waren eind 2018 ca. 270.000 privéwa-
gens ingeschreven. De kaart op pagina 58 toont per 
gemeente het aantal privéwagens en het aantal privéwa-
gens per 1000 inwoners. In Gent is het aantal wagens per 
inwoner duidelijk lager dan in de rest van de vervoerregio. 
In een stad bezitten de inwoners doorgaans minder wagens, 
omdat ze meer alternatieven hebben en de afstanden van 
hun verplaatsingen korter zijn. Gemeenten met een rela-
tief hogere stedelijkheid (Eeklo, Wetteren, Merelbeke, Melle) 
tonen een gelijkaardige tendens van lager autobezit.

De laatste jaren wordt het bezit van een eigen wagen stilaan 
minder belangrijk (zie ook hoofdstuk Trends & ontwikke-
lingen). Het delen van auto’s (en andere voertuigen) wordt 
steeds meer ingeburgerd. Autodelen kan zowel via een 
aanbieder (bv. Cambio, Partago of Battmobiel) als particulier 
(bv. Dégage, Cozycar). De kaart op pagina 59 toont enkel 
de standplaatsen van autodeelaanbieders, Omwille van 
beperkte databeschikbaarheid, werden particuliere deelwa-
gens niet aan de kaart toegevoegd, De kaart toont ons dat 
het aanbod het grootst is in Gent. Gent heeft de ambitie 
om dé autodeelstad van Vlaanderen te worden. Stad Gent 
heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om in 2020 20.000 
autodelers te tellen. Slechts sporadisch komen ook buiten 
Gent deelauto’s van Cambio voor. Verschillende gemeenten 
willen het autodelen bij hun inwoners stimuleren en nemen 
initiatief om autodeelaanbieders aan te trekken. 
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Bron: Gemeentemonitor (2018)
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Gebruik Impact

De volgende pagina toont de verkeersintensiteiten voor de 
ochtend- en avondspits in de Gentse vervoerregio volgens 
het Vlaams Regionaal Verkeersmodel. In dit beeld zijn de 
verschillende wegtypen goed herkenbaar. De hoogste inten-
siteiten die voorkomen op snelwegen zijn rood (2000-4000 
pae/u) of paars (>4000 pae/u, zeer drukke snelwegen) 
van kleur. Zoals verwacht worden vooral de hoofdwegen 
E17 en E40 zeer intensief gebruikt. Primaire en secundaire 
wegen zijn veelal geel (1000-2000 pae/u) of groen (400-
1000 pae/u). De kaarten tonen dat de ochtendspits eerder 
maatgevend (drukker) is op de snelwegen en de avondspits 
eerder maatgevend is op het onderliggend wegennet.

Eveneens op de volgende pagina worden de vertragingen 
volgens het verkeersmodel weergegeven. De vertraging 
wordt gemeten als de verhouding tussen de gemiddelde 
gereden snelheid tijdens het spitsuur (onderhevig aan 
vertraging door congestie) en de maximumsnelheid op 
het wegvak. De vertragingen zijn dus een indicator voor 
verkeersdrukte en filevorming. Bij wijze van ‘realitycheck’ 
worden de vastgestelde dagelijkse verkeerssituatie hier-
onder weergegeven (bron: Google Maps). Ook het Vlaams 
Verkeerscentrum biedt een kijk op de dagelijkse files via hun 
online tool2. Uit hun monitoring blijkt dat het aantal voer-
tuigverliesuren in het invloedsgebied Gent sinds 2011 een 
stijgende trend kent (zie grafiek).

De TomTom Traffic Index is een wereldwijde ranking van 
steden naargelang hun congestieniveau. Het gebruikt de 
data van TomTom-gebruikers om de ranking op te stellen. 
Op die manier kunnen we de vergelijking van het congestie-
niveau in Gent met andere steden maken. Volgens de index 
was het gemiddelde congestieniveau in 2019 in Gent 20%. 
Daarmee neemt het wereldwijd plaats 304 in. Ter verge-
lijking: Antwerpen en Brussel hadden respectievelijk een 
congestieniveau van 32% (plaats 97) en 38% (plaats 44). De 
avondspits in Gent kent een hoger congestieniveau dan 
de ochtendspits: 42% t.o.v. 35%. Gemiddeld verliest een 
autobestuurder in de ochtendspits 11 min. reistijd op een 
verplaatsing van 30 min. In de avondspits is dit 13 minuten. 
De index leert ons bovendien dat het congestieniveau op 
het onderliggend wegennet (31%) een stuk hoger ligt dan 
op de snelwegen (11%).

Uit zowel het verkeersmodel als de dagelijkse verkeerssitua-
ties en de TomTom Traffic Index blijkt dat de vertragingen op 
de hoofdwegen over het algemeen beperkt blijven - indien 
we vergelijken met Antwerpen en Brussel. De belangrijkste 
congestievorming bevindt zich op de invalswegen van en 
naar Gent (onder andere B401) en de R4, vooral ter hoogte 
van de kanaalzone (o.a. Evergem en Oostakker).

Het autoverkeer heeft een sterke impact op zijn omgeving. 
Verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, sluipverkeer en geluids-
overlast zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die 
vaak gelinkt worden aan het autoverkeer. Aangezien deze 
thema’s niet aan één vervoerswijze gelinkt worden, wordt 
de impact van het wegverkeer beschreven in een apart 
hoofdstuk (3.7).

2 https://www.verkeerscentrum.be/dagelijkse-files
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Impact

Typische verkeerssituatie op dinsdag om 8u30, gebaseerd 
op werkelijke verplaatsingsdata. Bron: Google Maps.

Evolutie voertuigverliesuren in invloedsgebied Gent.
Bron: Vlaams Verkeerscentrum.

Typische verkeerssituatie op dinsdag om 17u30, gebaseerd 
op werkelijke verplaatsingsdata.Bron: Google Maps.
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Gemodelleeerde verkeersintensiteiten per wegsegment voor ochtend- en avondspits (bron: Vlaams Regionaal Verkeersmodel).

Gemodelleerde vertragingen per wegsegment voor ochtend- en avondspits (bron: Vlaams Regionaal Verkeersmodel).
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Reistijdisochronen

Isochronenkaarten geven ons inzicht in de bereikbaarheid 
van een locatie. Het toont de reistijden tussen deze locatie 
en alle andere locaties in de vervoerregio. De reistijden zijn 
gebaseerd op de gemiddelde reistijden over beide rich-
tingen tijdens de avondspits, uit het Vlaams Regionaal 
Verkeersmodel.

De isochronenkaarten werden opgemaakt voor de centra 
van Maldegem, Aalter en Gent. Maldegem en Aalter zijn 
over het algemeen beter bereikbaar met de wagen dan 
Gent. Binnen 30 minuten kan vanuit Maldegem en Aalter 
een bereik van 30-35 km afgelegd worden, terwijl dit voor 
Gent 20-25 km is. De isochronenkaart voor het centrum 
van Gent toont ons bovendien dat de regio ten zuiden 
beter bereikbaar is dan de regio ten noorden van Gent. 
Een grotere aanwezigheid van auto-infrastructuur in het 
zuiden van Gent kan dit verschil verklaren.

Reistijd per auto van of naar het centrum van Gent, Aalter en Maldegem op basis van het Vlaams Regionaal 
Verkeersmodel 3.7.1. Voor elke verkeerszone uit het verkeersmodel werd vanuit die zijn centroïde de reistijd berekend.
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3.6 LOGISTIEK EN VRACHT
Netwerk en infrastructuur

Vlaanderen in Europa

Binnen een eengemaakt Europa kent vrachtverkeer letter-
lijk geen grenzen meer. Het is dan ook belangrijk om bij 
de bespreking van het onderwerp logistiek stil te staan bij 
het feit dat vrachtverkeer - veel meer dan personenmobi-
liteit - niet gebonden is aan de grenzen van de vervoer-
regio. Stromen zullen vaak dwars door de regio passeren 
zonder er halt te houden, laat staan er hun herkomst 
of bestemming te hebben. Vlaanderen ligt midden in de 
‘Blauwe Banaan’, een regio gaande van Zuid-Engeland tot 
Noord-Italië. Deze regio staat gekend als een van de meest 
welvarende gebieden binnen West-Europa en is goed voor 
zo’n 75% van alle economische activiteiten in de Europese 
Unie. Uit dit gegeven volgt dat Vlaanderen als logistieke 
hub fungeert voor verschillende globale waardeketens. Dat 
manifesteert zich in het aantal Europese distributiecentra 
(EDC’s) en productiesites gevestigd binnen ons land ondanks 
de hoge loonkosten. 

Ligging van de ‘Blauwe Banaan‘ in West-Europa.

Vervoerregio Gent 

De ligging van onze vervoerregio - binnen de Blauwe 
Banaan en meer specifiek de Vlaamse Ruit, op de verbin-
ding tussen Antwerpen en Noord-Frankrijk - zorgt voor 
veel doorgaand verkeer. Deze verkeersstromen worden 
gefaciliteerd door hoofdassen binnen de provincie (E17, E40, 
spoorlijn 75, spoorlijn 50A, spoorlijn 59, de Schelde, de Leie 
en het Kanaal Gent-Terneuzen) die deel uitmaken van het 
Trans-Europees transportnetwerk (TEN-T). Dat netwerk 
vormt de Europese ruggengraat voor transport over de 
landsgrenzen heen. Voor elke vervoerwijze (weg, spoor en 
binnenvaart) is een netwerk uitgetekend. Industriële acti-
viteiten uit beide zeehavens (Antwerpse Haven en North 
Sea Port), de agrovoeding, autoassemblage- en staalsector 
zorgen voor herkomst- en bestemmingsverkeer.

Trans-European Transport Network. TEN-T core network 
corridors. (bron: Europese Commissie)
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Netwerk over weg, spoor en binnenvaart

Het wegennet van Vervoerregio Gent telt 3 hoofdwegen. 
De E34 (Antwerpen – Zelzate) bevindt zich in het  noorden 
van de regio en verbindt beide oevers van het Kanaal 
Gent-Terneuzen ter hoogte van Zelzate. De E17 (Antwerpen 
– Moeskroen) verbindt de regio met zowel Antwerpen als 
Kortrijk en Rijsel en doorkruist het centrum van de regio 
ten zuiden van Gent. Deze as wordt gekenmerkt door een 
groot aandeel vrachtverkeer zowel binnen als buiten de 
regio. De E40 (Luik – Veurne) verbindt de regio met Brussel, 
Brugge en alle achterliggende attractiepolen. Deze as wordt 
gekenmerkt door congestie. Ook volgende assen zijn van 
belang voor de regio:
• N60 (Gent – Valenciennes) als Noord-Zuid as.  

Deze verbindt de regio met gemeenten Ronse en 
Oudenaarde.

• N9 (Brussel – Oostende) als rechtstreekse verbinding 
tussen Gent en Brugge en ontsluiting van gemeenten 
Eeklo en Maldegem.

• N70 (Gent - Antwerpen) als verbinding met Lokeren en 
Sint-Niklaas, parellel aan de E17.

• N43 (Gent – Moeskroen) als verbinding met Kortrijk en 
ontsluiting van Deinze.

• N49 (Zelzate – Knokke-Heist) als ontsluiting van de 

noordelijke gemeenten binnen de regio (Assenede en 
Kaprijke). 

Het spoornetwerk binnen de regio is rijk aan interregio-
nale verbindingen. Er bestaat echter een tekort aan spoor-
infrastructuur in het noordelijke gedeelte van de regio. 
Maldegem, Assenede, Kaprijke, Zelzate (Oost) en Wachtebeke 
zijn niet ontsloten via spoor. Vanuit Gent is de regio via 
spoor verbonden met de omliggende economische polen.
• Lijn 59: Antwerpen
• Lijn 75: Kortrijk
• Lijn 50 & 50A: Brugge – Brussel

Het vaarwegennetwerk binnen de regio is uitgebreid en 
functioneel divers. Een aanzienlijk aandeel van het netwerk 
wordt ingezet om vrachtstromen te dragen (Schelde, Leie, 
Kanaal Gent-Oostende) terwijl er ook vaarwegen zijn die 
vandaag recreatieve functies hebben (vb. het noordelijke 
deel van het Afleidingskanaal van de Leie). De Schelde (CEMT 
IV) en de Leie (CEMT Va) verbinden de regio met Antwerpen 
en Zuid-West-Vlaanderen. Ze zijn gekoppeld aan de Ring-
vaart te Gent die op haar beurt verbonden is met het 
Kanaal Gent-Terneuzen. Het Kanaal Gent-Oostende (CEMT 
IV) verbindt de regio met Brugge en Zeebrugge. 

Logistiek netwerk over weg, spoor en binnenvaart binnen Vervoerregio Gent.
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Logistieke knooppunten

Potentiële terminals in Vervoerregio Gent.

Buiten het havengebied kent de regio nog enkele bedrij- 
venterreinen waarvan de ontsluiting doorslaggevend kan 
zijn voor de mobiliteit binnen de regio. Een sterk voorbeeld 
hiervan is Eiland Zwijnaarde/Tech Lane Gent. Dit terrein 
werd reeds geïdentificeerd als potentieel Regionaal Logis-
tiek Knooppunt (RLK) (Ontwikkelen van regionale logistieke 
knooppunten, 2017). Dit houdt in dat de site potentieel 
heeft om regionale logistieke activiteiten (opslag, overslag, 
cross-docking, value added logistics, ...) hier te verzamelen 
en multimodaal te ontsluiten. Indien het Eiland Zwijnaarde/
Tech Lane Gent als RLK ontwikkeld wordt zal de ontsluiting 
ervan een grote invloed hebben op de mobiliteitsstromen 
op de assen rond het terrein. Naast een degelijke ontsluiting 
via de weg is het ook opportuun om de regionale bronnen 
van vrachtverkeer zo goed mogelijk te koppelen aan de 
overige netwerken, nl. spoor en water. Andere belangrijke 
bedrijventerreinen in de regio zijn Eke Industriepark, De Prij-
kels, Woestijne, Lakeland, Nieuwendorpe en de Maldegemse 
bedrijventerreinen. In H4.2 bespreken we hun geografische 
spreiding.

Terminals

De concurrentiële positie van binnenvaart als modus tegen-
over het wegvervoer is medeafhankelijk van de overslag-
mogelijkheden die de regio rijk is. Een doorslaggevende 
factor voor de kostenstructuur is de afstand van de last-
mile. Deze hoort zo miniem mogelijk te zijn om zo veel 
mogelijk druk op de transportkosten te mijden. Anderzijds 
kunnen nabijgelegen terminals tot kannibaliserende situa-
ties leiden waarbij deze binnen een gezamenlijke invloeds-
cirkel opereren. Vanuit de markt zijn nog geen terminals 

opgekomen binnen de vervoerregio. Indien de meerwaarde 
hiervan duidelijk gekaderd is, kunnen er vanuit het beleid 
initiatieven worden opgestart om marktspelers te stimu-
leren om een terminal uit te baten. Dit kan in de vorm 
van subsidies of PPS-overeenkomsten waarbij de risico’s 
die gepaard gaan met de uitbating verdeeld worden over 
alle betrokken partijen. De volgende locaties vertonen 
eigenschappen die gunstig zijn voor het opstellen van een 
binnenvaart terminal:

• Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde

Gelegen aan zowel de Ringvaart als de Schelde te Gent. 
Het deel van de site ten Oosten van de Schelde vestigt een 
cross-dock centrum van logistieke dienstverlener Main-
freight. Cross-dock centra ontvangen inkomende stromen 
en herverdelen ze over verschillende uitgaande stromen.. 
Voor zowel inkomende als uitgaande volumes zouden 
binnenschepen ingezet kunnen worden indien een terminal 
aanwezig is. Deze zone is nog volop in ontwikkeling. Een 
groot deel van de zone is voorzien voor watergebonden 
logistiek.

• Lakeland

Gelegen aan het Kanaal Gent-Oostende te Aalter. Friesland 
Campina beheert een productieplant op dit industrieterrein. 
Deze onderneming heeft vertrouwen in het gebruik van 
binnenvaart als transportmodus. Vanuit hun site in Leeu-
warden (NL) vervoeren ze een aanzienlijk aandeel van hun 
producten via binnenvaart naar Rotterdam. Voor partijen 
die ervaring hebben met binnenvaart vormt de mental shift 
geen obstakel. Indien een rendabel plan kan worden voor-
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gesteld, zullen zulke ondernemingen voor watergebonden 
transport kiezen.

• Woestyne

Bedrijventerrein Woestyne bevindt zich aan de noordoever 
van het Kanaal Gent-Oostende tegenover Lakeland. De 
bedrijvigheid die hier vandaag gevestigd is maakt functio-
neel gebruik van de vaarweg. Verder is er vanuit DVW de 
ambitie om op deze locatie een Regionaal Overslagcentrum 
(ROC) te ontwikkelen. 

• Industrieterrein aan de Vaartlaan in Deinze

Gelegen aan de Leie ter hoogte van Deinze. Het terrein 
vestigt meerdere interessante partijen om vracht over te 
slagen. Een betonfabrikant, een aardevoedingsproducent 
en een logistieke dienstverlener. Een terminal op deze site 
zou ook kunnen dienen om het bedrijventerrein De Prijkels 
via water te ontsluiten. Door de korte afstand tussen beide 
terreinen kunnen via de last-mile de vestigingen binnen De 
Prijkels ook bijdragen aan de modal shift.

Duurzame inzetting van ruimte

Er is nood aan strategische bijsturing voor de ruimtelijke 
ordening binnen de regio om de juiste functie op de juiste 
plaats krijgen. Parameters als watergebondenheid, spoor-
aansluiting en aantrekkend vrachtverkeer dienen meege-
nomen te worden in de strategische, ruimtelijke invulling 
van de regio. Bij grotere volumes kan men een onderne-
ming best op een multimodaal ontsloten locatie plaatsen. 
Indien het enkel unimodaal kan, kan het ook een verbete-
ring zijn om de hinder in de woonkernen weg te werken.

Bedrijventerreinen zouden op zulke wijze ontwikkeld 
kunnen worden dat zij die zich er vestigen de kans krijgen 
om hoog te scoren op duurzaamheid. De insteek is hier 
vooral dat het hard herlocaliseren (door vergunningen en 
compensaties) moeilijk realiseerbaar is. Duurzaamheid komt 
steeds hoger op de agenda te staan in ondernemingen. 
Voorlopig speelt dit zich voornamelijk bij multinationals, 
maar het aanvoelen is dat dit  zal uitbreiden naar KMO’s. 
Door ervoor te zorgen dat andere locaties beter scoren qua 
duurzaamheid, kunnen bedrijven gevoeliger worden om (op 
eigen initiatief) te herlokaliseren.

Stadsdistributie 

De hoge bevolkingsdichtheid van steden zorgt voor grote 
vrachtstromen. Het stedelijk netwerk is echter vaak niet 
voorzien op vrachtvervoer. De leefbaarheid binnen steden 
is dan ook erg gevoelig aan vrachtverkeer. Hierom is het 
nuttig om op alle opties rond stedelijke distributie in te 
zetten om zo veel mogelijk vrachtwagens uit het stedelijk 

gebied te houden. Zero-emissie voertuigen, cargo bikes en 
vaartuigen kunnen ingezet worden om winkels en bouw-
werven te bevoorraden.

Stad Gent geniet van een kanalennetwerk dat potentieel 
vertoont om in te zetten voor de vrachtstromen die de 
stad in en uit gaan. Dit kan verder ondersteund worden 
met behulp van een city hub aan de rand van de stad. De 
recentste magazijnen rond het havengebied zijn dichter 
gelegen bij de stad en zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen 
worden als city hub. De verschillende wijzen waarop deze 
kanalen kunnen worden ingezet zullen moeten geïnventa-
riseerd/onderzocht worden om deze potentie effectief uit 
te spelen. 

Deze oefening wordt deels al uitgevoerd door GentLevert. 
GentLevert is een platform voor innovatieve initiatieven 
rond stadsdistributie. GentLevert brengt partijen samen en 
probeert interessante initiatieven mee vorm te geven om 
de goederenstromen binnen de stad Gent duurzamer te 
maken. Vanuit het platform zijn reeds verschillende piloot-
projecten opgestart rond het inzetten van cargobikes om de 
modal shift te stimuleren binnen het stedelijk gebied.

Ondanks de lokale aard van stadsdistributie kunnen initia-
tieven zoals het ontwikkelen van een city hub zich op regi-
onale schaal uitspelen.

Werken vanuit de schaal van de regio

De verschillende gemeenten die deel uitmaken van de 
vervoerregio worden vaak geconfronteerd met gelijkaardige 
problematieken. Het verkeerd parkeren van vrachtwagens is 
een voorbeeld van een knelpunt dat zich over de regio heen 
voordoet. Om dubbelwerk en ongunstige afstemmingen 
te voorkomen kunnen zulke lokale knelpunten vanuit de 
vervoerregio aangepakt worden. Zo kunnen synergieën 
benut worden en vermijdt men een slechte coördinatie 
tussen de gemeenten heen. 

Het inzetten op technologische ontwikkeling kan onder-
steunend werken voor de doelstellingen die binnen de regio 
leven. Het verzamelen, vertalen en gebruiken van data is 
een spoor dat op regionaal niveau beperkt is uitgewerkt, 
maar waar wel vraag naar is vanuit de regio. Het gebrek 
aan data vormt een obstakel voor de kadering en mogelijke 
oplossing van verschillende knelpunten. Gegevens over de 
modal split op regionaal niveau zouden bijvoorbeeld kade-
ring geven aan hoe ver de regio staat tegenover de Vlaamse 
doelstellingen (30% tussen spoor en watergebonden vracht-
vervoer). Het verzamelen van data kan kostbare procedures 
inhouden die moeilijk te begroten zijn voor kleinschaligere 
initiatieven. Vanuit de regio kunnen krachten gebundeld 
worden om in te zetten op het structureel gebruik van 
data. Deze data kunnen enerzijds worden ingezet om de 
effecten van het beleid op te volgen en anderzijds om in de 
toekomst beleidsmaatregelen beter richting te geven. 
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Een sterk geconcentreerde logistieke 
activiteit

Op regionaal niveau vormt North Sea Port de grootste 
aantrekkingspool voor goederenverkeer. De haven faci-
liteert diverse industriële en logistieke activiteiten waar-
onder opslag, overslag, chemie, offshore en metaalindustrie. 
Deze activiteiten creëren een toegevoegde waarde van 14 
miljard euro voor de regionale economie. De ligging binnen 
het TEN-T netwerk en de multimodale ontsluiting van de 
regio spelen een cruciale rol in die welvaartcreatie van 
North Sea Port. De haven bevindt zich op 35 km van de 
haven van Antwerpen en is daar trimodaal mee verbonden 
(over weg, spoor en binnenvaart). Via het water zijn er 
twee mogelijkheden om van de ene haven naar de andere 
te varen. Men verkiest om via het Kanaal Gent-Terneuzen 
de Vlaams-Nederlandse Delta op te varen om vervolgens, 
stroomopwaarts, de Schelde naar Antwerpen te volgen. Het 
alternatief is om via de Ringvaart en de Boven Zee-Schelde 
Antwerpen te bereiken. Deze laatste weg is minder aantrek-
kelijk omwille van de nauwere vaarwegen en bochten die 
deel uitmaken van het traject Gent-Antwerpen. 

Binnen de haven van Antwerpen leeft de ambitie om het 
aandeel overgeslagen containers te verhogen tot 21 miljoen 
TEU tegen 2030. Indien de groei van de haven in gelijkaar-
dige mate gebeurt zal de containertrafiek binnen North 
Sea Port ook stijgen. North Sea Port zou als transferium 
veel meer containerverkeer moeten opvangen. Transferia 
fungeren als overslagschakels binnen een transportketen. 
Een container die bijvoorbeeld vanuit Antwerpen naar een 
gemeente nabij North Sea Port gaat, zou binnen de haven 
van Antwerpen op een binnenschip kunnen worden gezet 
om de file rond Antwerpen te omzeilen. Via binnenschip 
gaat de container richting North Sea Port. Hier, eens voorbij 
de Antwerpse congestie, zou het op een vrachtwagen gezet 
worden om de last mile af te leggen. Op deze evolutie moet 

Gebruik

geanticipeerd worden om te voorkomen dat de verkeer-
sproblematieken rond Antwerpen uitbreiden tot of zich 
verplaatsen naar de vervoerregio Gent.

Het Gentse havengebied is via spoor ontsloten zowel ten 
westen als ten oosten van het Kanaal Gent-Terneuzen. Het 
verbinden van deze twee oevers blijft echter een werkpunt 
binnen het havengebied.

Vanaf het Kanaal Gent-Terneuzen biedt de Ringvaart 
binnenschepen toegang tot het Vlaams vaarwegennetwerk 
(Leie, Schelde, Albertkanaal, etc.). Via deze assen kan het 
Europees hinterland bereikt worden.

De functie die het multimodaal netwerk in het hinterland 
van de vervoerregio uitoefent is tweevoudig. Enerzijds 
ontsluit het de lokale vrachtbronnen zoals North Sea Port 
en de regionale bedrijventerreinen. Anderzijds draagt het 
de vrachtstromen die deel uitmaken van het doorgaand 
verkeer. Het onderscheid tussen deze twee functies hoort 
meegenomen te worden in de strategische maatregelen die 
het regionaal vrachtvervoer vormgeven. 

In de huidige Belgische modal split betreft het aandeel 
vrachtvervoer op de weg 72,4%, over spoor 10,1%, via 
binnenvaart 15,8% en doorheen pijpleidingen 2,2% 
(Eurostat, Performance of Freight, 2017). Deze samenstelling 
geeft weer dat spoor en binnenvaart slechts 25,9% van de 
modal split opvangen. Vlaanderen heeft als ambitie om het 
aandeel van spoor en binnenvaart  (uitgedrukt in tonkm) 
te laten toenemen tot 30% tegen 2030. Aangezien het om 
relatieve cijfers gaat in een steeds aangroeiende sector, 
vraagt een groei van iets meer dan 4% zeer grote inspan-
ningen. Tussen 2015 en 2040 voorspelt  het Federaal Planbu-
reau een evolutie toename van het vrachtvolume met 27%. 
Onderstaande tabel geeft per vervoerwijze weer hoe het 
aandeel binnen de modal split verwacht wordt te evolueren 

Langetermijnvooruitzichten inzake goederenvervoer (bij ongewijzigd beleid)
(bron:Federaal Planbureau)
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Langetermijnvooruitzichten inzake goederenvervoer (bij ongewijzigd beleid)
(bron:Federaal Planbureau)

(aandeel % 2040)  en welke impact dit heeft op de totale 
groei per modus (totale groei 2040/2015). Uit de tabel blijkt 
dat, hoewel men verwacht dat het procentuele aandeel van 
vrachtvervoer over de weg met 3% zal dalen tussen 2015 
en 2040, de sector van het wegtransport zelf met 20,4% 
zal toenemen. Of ook : een modal shift van minder dan 1% 
richting binnenvaart, vraagt wel een groei van de modus 
met bijna 32%. 

Vanuit de schaal waarop de vervoerregio opereert kunnen 
initiatieven opgestart worden die deze Vlaamse doelstel-
lingen ondersteunen

North Sea Port, de grootste goederenbron binnen de regio, 
toont een grote voorsprong in dit opzicht tegenover het 
regionaal hinterland. In 2019 werd 71,5 miljoen ton aan mari-
tiem gebonden goederen overgeslagen binnen het haven-
gebied. Hiervan werd 32,5 miljoen ton overgeslagen binnen 
het Gentse gebied van North Sea Port. Dit omvat zowel 
inkomende als uitgaande stromen. Hiervan  werd slechts 
30% over de weg vervoerd. De overige tonnages werden 
vervoerd via binnenvaart (54%), spoor (9%) of terug op 
zeeschip gezet (7%). Deze cijfers houden geen rekening met 
de goederenstromen die niet maritiem verbonden zijn
.

E17 als slagader voor vrachtverkeer op het 
wegennet

Van de drie hoofdwegen (E17, E40 en E34) die de regio door-
kruisen ervaart de E40 de hoogste algemene verkeersdruk. 
Deze as verbindt Brussel met Brugge. Het vrachtvervoer 
op deze as is echter beperkt in vergelijking met de E17. De 

verschillende bedrijventerreinen langs de E17 (Eiland Zwijn-
aarde,/Tech Lane Ghent, Zwartegat, De Prijkels) en de kernen 
die het verbindt (Antwerpen – Gent – Kortrijk – Rijsel) 
hebben tot gevolg dat deze as de vrachtroute bij uitsteek is 
binnen de regio. De bedrijvigheid langs deze as zorgt voor 
bestemmingsverkeer terwijl de ligging van de regio tussen 
magneten als Antwerpen, Kortrijk en Noord-Frankrijk voor 
doorgaand verkeer zorgt op deze as.

De E34 ontsluit het noorden van de vervoerregio overheen 
het Kanaal Gent-Terneuzen. Het draagt vrachtvolumes 
als gevolg van de noordelijke industrie binnen het Gentse 
havengebied en het BEK (Bijzonder Economisch Knooppunt) 
Zelzate. Ten westen van Zelzate gaat de E34 over in de N49.   

Het overige vrachtverkeer verzamelt zich op de R4, de N44 
en de N49. De R4 voorziet de ontsluiting van North Sea Port 
tussen de Stad Gent en Zelzate en vangt een aanzienlijk deel 
op van alle volumes die vanuit North Sea Port het hinter-
land als bestemming hebben. De geplande infrastructuur-
werken aan de R4 en de impact hiervan worden verder bij 
Opportuniteiten besproken vanuit het logistieke standpunt.

De N44 ontsluit het bedrijventerrein Lakeland, gelegen aan 
het Kanaal Gent-Oostende te Aalter-Brug. De N49 verbindt 
de R4 met Eeklo en Maldegem en hun respectievelijke bedrij-
venterreinen Nieuwendorpe en het Maldegemse Industrie-
terrein. Een duurzame ontsluiting van de industriële kernen 
buiten het havengebied ontlast de omliggende woonkernen 
en bedrijventerreinen van de overlast die gepaard gaat met 
het goederenverkeer. Hiervoor kunnen verschillende maat-
regelen geïmplementeerd worden, waaronder een vracht-
routenetwerk (zie ook Opportuniteiten).

Gemiddeld aantal vrachtwagens per wegsegment op een werkdag in 2018 (bron: Verkeersindicatoren snelwegen 
- Verkeerscentrum).
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Waterwegen

De regio is goed ontsloten om via de lokale vaarwegen 
North Sea Port en verschillende watergebonden bedrijven-
terreinen te bereiken.  Buiten het havengebied is de functi-
onele watergebondenheid echter beperkt. Hierdoor krijgen 
vaarwegen eerder de functie om logistieke knooppunten 
buiten de regio te verbinden. De Schelde draagt volumes 
naar zowel het oosten toe (Haven van Antwerpen, Albertka-
naal) als naar Zuid-West-Vlaanderen (bijvoorbeeld Avelgem). 
De Leie verbindt de regio met Zuid-West-Vlaanderen en 
ontsluit de logistieke knooppunten rond Kortrijk en Roese-
lare. Het Kanaal Gent-Oostende verbindt de regio met de 
haven van Zeebrugge. De geplande opwaarderingen binnen 
de ENES Seine-Schelde verbinding zullen de capaciteit van 
deze vaarwegen vergroten. Dit zal voor bijkomende vracht-
stromen zorgen op de vaarwegen.

Spoor 

Zowel de haven als de bedrijventerreinen te Evergem zijn 
aangesloten op het vrachtspoornetwerk. Lijnen 55 en 204 
lopen respectievelijk ten westen en ten oosten van het 
Kanaal Gent-Terneuzen. Deze goederensporen verbinden 
het industrieel weefsel rond het Kanaal Gent-Terneuzen 
met het algemeen spoornetwerk.  Lijnen 216 en 217 - goede-
rensporen - verbinden de bedrijventerreinen te Evergem met 
het algemeen spoornetwerk. 

Het spoornetwerk binnen het havengebied ervaart bepaalde 
knelpunten die de doorstroming belemmeren. Buiten deze 
zones is er binnen de regio enkel sprake van doorgaand 
spoorverkeer als gevolg van een gebrek aan spooraftak-
kingen aan terminals of specifieke bedrijventerreinen. Lijnen 
59 (Antwerpen) en 75 (Moeskroen) vormen het hoofdspoor 
voor goederenvervoer op het Belgische spoornetwerk en 
maken deel uit van het TEN-T netwerk. Om deze reden 
vangt deze as alle goederenvervoer via spoor op tussen 
Antwerpen en Noord-Frankrijk. Lijn 50A verbindt de regio 
met Zeebrugge, via de lijn 51 in Brugge, en Brussel. Deze lijn 
(50A) wordt uitgebreid met twee bijkomende sporen. Deze 
as is van cruciaal belang voor het interregionaal goederen-
verkeer. Dagelijks rijden er meer dan 250 goederentreinen 
op deze as.

Logistiek spoornetwerk (bron: Infrabel).
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Weg

Het evenwicht tussen vrachtverkeer en leefbaarheid is nog 
zoek binnen de regio. Vrachtwagens zijn industriële voer-
tuigen die in contact komen met niet-industriële omge-
vingen. Dit maakt van de compatibiliteit tussen vracht-
verkeer en leefbare woonkernen een oefening op zich. De 
leefbaarheids- en ruimtelijke gevolgen van vrachtwagens 
horen zich enkel voor te doen op plaatsen die hierop zijn 
voorzien. Zowel woonkernen als de lagere assen binnen de 
wegencategorisering horen ontkoppeld te worden van deze 
hindernissen. De impact van het wegverkeer op de leefbaar-
heid in kernen wordt verder besproken in H3.7.

Op regionaal niveau vormt het parkeren van vrachtwagens 
een gemeenschappelijk knelpunt over de gemeenten heen. 
Als gevolg van gesatureerde parkings voor vrachtwagens, 
economische redenen (mijden van betalende parkings) 
of een gebrek aan sociale controle besluiten chauffeurs 
hun wagens te parkeren in de buurt van woonkernen of 
op plaatsen binnen bedrijventerreinen. Op deze plekken 
belemmeren ze de doorgang voor wegverkeer, fietsers en 
voetgangers en zorgen ze voor overlast. Zowel doorgaande 
vrachtstromen als bestemmingsverkeer zorgen voor stil-
staande vrachtwagens op plaatsen die niet voorzien zijn op 
hun aanwezigheid. Verschillende oorzaken zijn gekoppeld 
aan deze problematiek:

• Respecteren rij- en rusttijden (vooral op hoger 
wegennet)

Het respecteren van rij- en rusttijden, samen met het gebrek 
aan parkeermogelijkheden dwingt chauffeurs om op 
plaatsen te parkeren die niet voorzien zijn op het parkeren 
van vrachtwagens. 

• Wachten op volgende opdracht

(Cabotage)chauffeurs kunnen soms enkele dagen 
wachten op nieuwe opdrachten. Hiervoor zullen ze lang-
durig parkeren. Vaak  langs de weg op of in de buurt van 
industrieterreinen. 

• Stallen van de vrachtwagen in woonwijken

Chauffeurs die tot aan hun woning willen rijden met hun 
vrachtwagen parkeren dan in de omgeving van hun eigen 
woning, die gelegen is in een woonkern. Doorrijdende 
chauffeurs hebben ook een voorkeur om in woonwijken te 
staan omwille van de nabijheid van winkels.

De wijze waarop deze vrachtwagens geparkeerd staan 
(twee wielen op de stoep, aan de ingang van straten, etc.) 
zorgt voor een beperkte leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Ook rijdende vrachtwagens vormen een knelpunt binnen 
de regio. In de gemeenten rond de kanaalzone (Evergem, 
Zelzate, etc.) is reeds bewegwijzering ingevoerd om het 
vrachtvervoer binnen en rond de woonkernen te beperken. 
Deze maatregel blijkt echter niet effectief genoeg te zijn 
aangezien chauffeurs deze niet volgen. Dit kan omwille van 
de taalbarrière zijn (buitenlandse chauffeurs) of omdat ze 
de instructies van GPS-applicaties volgen die hen wél door 
de woonkernen sturen. 

Los van initiatieven om het vrachtvervoer te leiden is er 
ook sprake van sluipverkeer binnen andere kernen rond 
het havengebied. Vanuit het noordoostelijke gedeelte van 
het Gentse havengebied komen vrachtwagens op de N449, 
gelegen tussen Zelzate en Laarne. Dit sluipverkeer rijdt 
dwars door de kern van Wachtebeke en Zaffelare. 

De aanwezigheid van vrachtverkeer veroorzaakt verschil-
lende vormen van overlast zoals wordt besproken in 
volgend hoofdstuk H3.7 (lawaai, verkeersonveiligheid, ruim-
telijke overlast, ...) en kunnen beter geleid worden naar de 
weginfrastructuur die voorzien is op deze stromen. 

Interferentie weg-water

De Zelzatebrug is een beweegbare brug die, wanneer nodig, 
opent om schepen door te laten. De capaciteit van dit 
multimodaal kruispunt wordt verdeeld tussen het water-
gebonden vervoer en het wegvervoer. Door het frequent 
passeren van (grote) schepen, dient de beweegbare brug 
regelmatig te openen, wat tot filevorming op de weg leidt.

Deze interferentie vormt vandaag een knelpunt en zal 
enkel erger worden. De Vlaamse en Nederlandse over- 
heden hebben gezamenlijk geïnvesteerd in het opwaar- 
deren van het sluizencomplex ter hoogte van Terneuzen. 
Deze opwaardering staat toe om schepen met een lengte 
van 366 meter toegang te bieden tot het Kanaal Gent-Ter- 
neuzen. Met de komst van de nieuwe sluis te Terneuzen 
zal het aandeel grote schepen verhogen en zal er dus ook 
meer vraag zijn naar de opening van de brug. De interfe- 
rentie op de brug zal er voor zorgen dat het alternatief om 
het Kanaal Gent-Terneuzen te kruisen – de Zelzatetunnel 
– meer gebruikt zal worden. Dit alternatief is echter niet 
geldig voor ADR transport. Gevaarlijke goederen mogen 
namelijk niet door de tunnel vervoerd worden.

Knelpunten
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Schaalvergrotingen van de havens eisen 
uitbreidingen van de regionale infrastruc-
tuur 

Zowel North Sea Port (NSP) als Port of Antwerp (PoA) voor- 
spellen aanzienlijke groeiscenario’s binnen hun respectie- 
velijke havens. De bijkomende volumes zullen druk zetten 
op de infrastructuur in het hinterland. Het wegennetwerk 
is nu al verzadigd. Deze bijkomende stromen zullen een 
duurzamere modal split moeten kennen dan de huidige 
vrachtstromen indien men de doorstroming op de wegen 
wil blijven garanderen.

De stijgende volumes (21 miljoen TEU tegen 2030 volgens 
PoA) binnen de haven van Antwerpen zullen gevolgen 
hebben voor NSP. Potentieel zal North Sea Port optreden als 
transfe- rium. Naast de eigen bestemmingsstromen zouden 
de bijko- mende containerstromen vanuit Antwerpen 
het hinterland proberen te bereiken via North Sea Port 
of andere overslaglocaties om de Antwerpse congestie te 
omzeilen. Deze stromen zullen niet via de weg komen, maar 
via spoor of binnenvaart en zou van toepassing zijn op 
zowel uitgaande als inkomende stromen van PoA.

Vanuit North Sea Port wordt de ambitie om te groeien 
vertaald naar infrastructuurwerken. De opwaardering 
van het sluizen- complex ter hoogte van Terneuzen biedt 
North Sea Port de mogelijk- heid om grotere schepen te 
ontvangen. Deze opwaardering gaat ook gepaard met 
toenemende volumes.

Zowel intern als vanuit PoA kunnen bepaalde evoluties 
plaatsvinden die de vraag naar capaciteit rond North Sea 
Port aanzien- lijk doet stijgen. Deze vraag zal gefocust zijn 
op spoor en binnenvaart. Congestie (lijnen 59, 204 en 55) 
of een ondermaatse benutting van de vraag naar binnen-
vaarttransport zouden ongunstige gevolgen zijn van deze 
ontwikkelingen. Om deze te vermijden kunnen maatregelen 
genomen worden in anticipatie van deze ontwikkelingen. 
Hiervoor moet de impact van deze ontwikkelingen (ECA, 
Oosterweel- verbinding, groei binnen NSP) op de vervoer-
regio nauwer onderzocht worden. Provincie Oost-Vlaan-
deren heeft reeds initiatief genomen om deze ontwikke-
lingen in kaart te brengen voor VVR Antwerpen. Dit proces 
is nog lopende en zal analoog worden uitgevoerd voor VVR 
Gent.

Het gebrekkig afstemmen van de infrastructuur op de 
schaalvergrotingen binnen North Sea Port kan de ontwik-
keling van de regio belemmeren. De nieuwe sluis aan 
Terneuzen is momenteel in opbouw en wordt geacht 
operationeel te zijn in 2022. De uitbreiding van het sluizen-
complex te Terneuzen biedt de mogelijkheid om grotere 
schepen toe te laten op het Kanaal Gent-Terneuzen. De 
grootste schepen die door de sluis geraken zullen echter 
geconfronteerd worden met een andere bottleneck, name-
lijk de tunnel ter hoogte van

Zelzate. Deze is niet diep genoeg om de grootste schepen 
doorgang te bieden. Ondanks de vaststelling van dit knel- 
punt is er nog geen beslist beleid om dit op te lossen. Er kan 
vastgesteld worden dat dit knelpunt nog van toepassing zal 
zijn wanneer de nieuwe sluis operationeel is (bron: MOW 
Vlaanderen).

Naast deze belemmering voor de Zeevaart zijn de over- slag-
mogelijkheden buiten het havengebied beperkt. Er zijn geen 
binnenvaartterminals in de vervoerregio buiten het haven-
gebied. Er zijn enkel watergebonden bedrijventer- reinen 
waar overslag van goederen op en van het water gebeurt. 
Vanuit De Vlaamse Waterweg worden wel verschillende 
sites geïdentificeerd die potentieel vertonen om uitgerust te 
worden met een binnenvaartterminal (Woestyne, Tech Lane 
Gent). Terminals bieden partijen zonder watergebonden 
bedrijventerreinen de kans om goederen te ontvangen 
en te verzenden via de binnenvaart. Wanneer deze niet 
aanwezig zijn is de kans voor een modal shift binnen 
een bepaalde regio aanzienlijk lager. Het ontwikkelen van 
een terminal kan via verschillende sporen. Indien er geen 
logistieke dienstver- lener uit eigen initiatief een terminal 
opzet kan vanuit het beleid een aanzet worden gedaan 
om marktpartijen over de streep te halen. Dit kan door het 
opzetten van bepaalde PPS-overeenkomsten waarbij het 
risico van de uitbater gedeeld wordt met de overheid of 
derde partijen. Niet ver over de grenzen van de vervoerregio 
heen, gelegen aan de Leie, bevindt zich de River Terminal 
Wielsbeke (RTW). Deze container terminal wordt geken-
merkt door het aandeel gekoelde goederen in reefer-contai-
ners die hier worden overgeslagen. De aanwezige terminals 
rond de vervoerregio horen meegenomen te worden bij het 
ontwikkelen van terminals binnen de vervoerregio. Termi-
nals binnen elkaars invloedcirkel kunnen immers elkaars 
stromen overnemen, wat contraproductief werkt.

Bij het ontwikkelen van kaaimuren voor terminals of 
water- gebonden bedrijventerreinen kan men soms botsen 
op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). 
Dit netwerk maakt veel gebruik van jaagpaden langs vaar-
wegen omdat de interferentie met het wegverkeer hier vrij 
beperkt is. Dit vormt een uitdaging voor de verdere uitbouw 
van kaaimuren en vereist de nodige aandacht. Om de inter-
ferentie tussen deze stromen te minimaliseren is er nood 
aan een oplossing die de werking van kaaimuren facili-
teert zonder de veiligheid van de fietsers te verwaar- lozen. 
Voorbeelden van zo’n oplossingen zijn te vinden aan de 
Zuidstraat te Wevelgem en het bedrijventerrein Woestyne. 
Hier wordt het fietspad langs de achterkant van het water-
gebonden bedrijventerrein geleid. Eens voorbij het terrein 
keert het fietspad terug naar de kant van het water.
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Leemtes in het spoornetwerk belemmeren 
de interne verbindingen van North Sea Port

Er zijn meerdere bottlenecks geïdentificeerd op het spoor-
netwerk in en rond het havengebied. Deze dragen bij aan de 
onvoorspelbaarheid van aankomsttijden en aan de trans-
portkosten voor spoorvervoer. Deze belemmeringen leggen 
een bijkomende druk op de concurrentiële positie van het 
spoorvervoer tegenover het wegvervoer. De knelpunten in 
het spoornetwerk bestempelen het gebrek aan flexibiliteit 
en strategische invulling. Onderstaande lijst somt enkele 
knelpunten binnen het spoornetwerk op. Een aantal vna 
deze problematieken worden momenteel opgenomen in 
het Rail Gent-Terneuzen project.

• Beperkte spoorontsluiting ten oosten van Kanaal 
Gent-Terneuzen

De missing link tussen Zelzate en Axel (NL) vormt een 
obstakel voor de logistieke éénheid van North Sea Port. 
Met name de interne stromen van de haven worden hier-
door belemmerd. Indien een trein vanuit Gent, via Zelzate 
naar Terneuzen rijdt, moet hij eerst tweemaal het Kanaal 
Gent-Terneuzen oversteken.

• Enkelsporen binnen het havengebied.

Op sommige onderdelen van het netwerk binnen de haven 
bestaan de trajecten uit één enkel spoor. Dit komt voor in 
het netwerk ten westen van het Kanaal Gent-Terneuzen. 
Dit maakt dat, wanneer een trein vastzit op één van deze 
trajecten, het hele netwerk ten westen van de haven stil-
staat. Dit staat haaks op de ambities om een North Sea Port 
van een robuust spoornetwerk te voorzien. 

• Treinverkeer door woonkernen en -wijken 

Omwille van veiligheids- en geluidsredenen moeten treinen 
op trajecten zoals door Sas van Gent en wijk Debbautshoek 
(Zelzate) op een lagere snelheid rijden. Deze belemmering 
legt een bijkomende druk op de capaciteit van een netwerk 
waar enkel meer van zal worden gevraagd. 

• Beperkte ontsluiting spoorbundels

De spoorbundels Gent-Zeehaven, Mercator en Zandeken zijn 
beperkt ontsloten. De beperkte verbindingsmogelijkheden 
met het spoornetwerk zorgen voor bijkomende bewegingen 
om de rijtuigen op het netwerk te krijgen. Zulke beperkende 
knelpunten vormen een obstakel voor de concurrentiepo-
sitie van het spoorvervoer tegenover het wegvervoer. Het 
meervoudig koppelen van deze bundels aan het netwerk 
kan voor tijds- en capaciteitsbesparingen zorgen. 

• Onbeveiligde spoorwegovergangen 

De lage snelheid waaraan rijtuigen de onbeveiligde spoor-
wegovergangen doorrijden verlengt de reistijd. Dit legt 
bijkomende druk op de capaciteit van het netwerk. Dit komt 
vooral voor in Zeeuws-Vlaanderen maar heeft ook gevolgen 
voor het gehele netwerk rond de haven. Ook rijden de 
wagens die deze spoorwegen kruisen veel trager. Hierdoor 
krijgt dit knelpunt een tweede dimensie. Het kost namelijk 
zowel het spoor- als het wegvervoer tijd. De spoorweg over 
de Vliegtuiglaan te Muide (Gent) is een voorbeeld hiervan.

• Interferentie Zeevaart en wegverkeer aan de 
Sluiskilbrug

De Sluiskilbrug is een beweegbare brug voor spoor- en 
wegverkeer die doorvarende schepen toegang kan bieden 
tot het Gentse havengebied aan het Kanaal Gent-Terneuzen. 
De capaciteit van de brug moet verdeeld worden tussen 
de zeevaart en het landelijk verkeer (weg en spoor). Door 
de ontbrekende spoorverbinding tussen Zelzate en Axel 
moeten treinen tweemaal het Kanaal oversteken om dit 
traject te voltooien. De opwaardering van het sluizencom-
plex ter hoogte van Terneuzen zal de frequentie waaraan 
schepen doorgang eisen verhogen waardoor de spoorcapa-
citeit verder belemmerd wordt.

• Capaciteitsprobleem Antwerpen-Gent

De spoorverbinding tussen Antwerpen en Gent (Lijn 59) is 
verzadigd. Deze lijn maakt deel uit van het hoofdnetwerk 
voor vrachtvervoer over spoor dat Antwerpen verbindt met 
Noord-Frankrijk. Deze as wordt gezamenlijk gebruikt voor 
personen- als vrachtvervoer. Gezien de evoluties in vracht-
vervoer voor zowel de haven van Antwerpen als North 
Sea Port zal dit huidige knelpunt enkel zwaarder beginnen 
doorwegen op het overige netwerk.  

Beperkte ontsluiting bedrijventerreinen

Bepaalde bedrijventerreinen zijn niet ideaal gelegen voor 
de activiteit die ze uitvoeren. Dit gegeven is voornamelijk 
historisch gegroeid vanuit een gebrek aan strategische 
ruimtetoewijzing. Als gevolg worden de multimodaal 
ontsloten bedrijventerreinen niet optimaal benut. Er zijn 
geen instrumenten verwerkt in de ruimtelijke indeling die 
ondernemingen stimuleren om gebruik te maken van de 
multimodale verbindingen aan hun perceel.
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Vanuit De Werkvennootschap nv wordt het project R4WO 
(Ring rond Gent) beheerd. Deze ombouw houdt in dat 
de trajecten ten westen en ten Oosten van het Kanaal 
Gent-Terneuzen aangepast worden naar de actuele doel-
stellingen van het Vlaams Mobiliteitsplan. Specifiek gaat het 
om het minimaliseren van de interferentie van het gemoto-
riseerd verkeer op het fietsverkeer. Men wil de woonkernen 
en bedrijventerreinen ten oosten van het kanaal meer 
bereikbaar maken. Dit wordt nagestreefd door middel van 
een strategische herschikking van de op- en afritten aan de 
R4 langs beide kanten van het kanaal door o.a. alle kruis-
punten met verkeerslichten te vervangen door tunnels en 
bruggen. 

Vanuit North Sea Port, Gemeente Terneuzen, Provincie 
Zeeland, Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen is het 
project Rail Gent-Terneuzen opgestart om North Sea Port 
te voorzien van een robuust flexibel spoornetwerk. De 
verschillende knelpunten rond de spoorinfrastructuur 
binnen en rond het havengebied worden hierin opgenomen 
om de concurrentiële positie van North Sea Port te bevor-
deren. Onder andere zullen de volgende knelpunten worden 
opgenomen binnen het project:

• Beperkte spoorontsluiting (missing link Zelzate-Axel) 
ten oosten van Kanaal Gent-Terneuzen

• Enkelsporen binnen het havengebied.
• Beperkte ontsluiting van spoorbundels
• Onbeveiligde spoorwegovergangen 

De spoorinfrastructuur langs beide kanten van het Kanaal 
Gent-Terneuzen (Lijnen 58 en 204) zal door Infrabel worden 
opgewaardeerd. De verouderde sporen vormen een bott-
leneck voor de vlotte doorstroming van goederenverkeer. 
Voor de L204 behoren tot de mogelijke maatregelen:

• Het opdrijven van de snelheid van 40 naar 80 km/u
• Spoorwerken (elektrificatie, de aansluiting met L59 ter 

hoogte van de vertakking Gent-Zeehaven, bijkomende 
wissels, aanleg van een wijkspoor, 1 km bijkomend 2e 
spoor, nieuwe bedding tussen Gent-Noord en Zelzate)

250 goederentreinen rijden dagelijks op de verbinding 
tussen Gent en Zeebrugge. Deze verbinding maakt deel uit 
van het algemeen spoornetwerk en word gedeeld door 
zowel personen- als vrachtvervoer. Infrabel voert momen-
teel de werken uit om de spoorverbinding tussen Gent en 
(Zee)Brugge te voorzien van twee bijkomende sporen en zo, 
de capaciteit te verhogen. De uitbreiding zal uitgevoerd zijn 
in het voorjaar van 2022 en is verdeeld over de volgende 
werven:

• Nieuwe ringvaartbruggen en Snepkaai (tussen Gent en 
Landegem) (voltooid);

• Vernieuwing en herinrichting stopplaats Drongen 
(tussen Gent en Landegem) (voltooid);

• Vervanging overwegen in Beernem, Aalter en Oost-
kamp (in bouwfase);

Wegencategorisering en vrachtroute-
netwerk

De doorstroming van de regionale mobiliteit is mede-
afhankelijk van de wegencategorisering die op Vlaams 
niveau bepaald wordt. Voor de (regionale) logistiek is een 
duidelijke toewijzing van de vrachtstromen op het netwerk 
een middel om de interferentie met gevoeligere kernen te 
minimaliseren. Wegencategorisering is een lopend proces. 
Ondanks de gewestelijke aard van dit onderwerp kunnen 
relevante initiatieven in relatie tot wegencategorisering 
worden meegenomen binnen de vervoerregio.

De overlast die gekoppeld is aan het vrachtverkeer dat 
de woonkernen doorrijdt kan op verschillende wijzen 
verholpen worden. Een potentiële maatregel is het opstellen 
en doorvoeren van een vrachtroutenetwerk. De regio 
kan terugvallen op een oefening van Vlaanderen in 2010 
omtrent het vrachtroutenetwerk. Regionale bedrijventer-
reinen werden in kaart gebracht en geconfronteerd met het 
bestaande wegennetwerk. Op basis van enkele objectieve 
leidende principes, werd een categorisering op meso-schaal 
uitgewerkt. Hoewel deze studie niet vertaald werd in beslist 
beleid, is het een basis waarop de vervoerregio kan verder 
werken tot een kwaliteitsvol en gedragen plan.

Afstemming van de infrastructuur aan de 
ambities van de regio

De kans bestaat dat er een onevenwicht is tussen de 
huidige infrastructuur en de groeiambities van North Sea 
Port en de regio. Lijn 59 tussen Antwerpen en Gent heeft 
weinig of geen capaciteitsmarge met de huidige verkeers-
stromen hierop. Het spoornetwerk in en rond het haven-
gebied kent talloze bottlenecks die de flexibiliteit van het 
netwerk belemmeren. Buiten het havengebied zijn er in de 
regio geen spoor- of binnenvaartterminals te vinden. Dit 
beperkt de mate waarin ondernemingen kunnen bijdragen 
aan de modal shift. Binnen de regio zijn enkele initiatieven 
opgezet om deze knelpunten weg te werken.

Weg:
• Project R4WO (aanbestedingsfase)

Spoor:
• Rail Gent-Terneuzen (studiefase)
• Strategisch project trein Gent-Terneuzen
• Vernieuwing lijnen 58 en 204 (studiefase)
• 3e en 4e verbinding richting (Zee)Brugge (in uitvoering)

Water:
• Opwaardering Sluis Terneuzen
• Seine-Schelde Project

Knooppunten:
• Tech Lane / Eiland Zwijnaarde

Opportuniteiten
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• Verbreding spoorbruggen in Maria-Aalter en Aalter (in 
bouwfase);

• Aanleg van een nieuwe weg langs het spoor die 
aansluit op de Halvemaanstraat (kant Oostkamp) en 
de Wellingstraat (kant Beernem) (in bouwfase);

• Heraanleg Merendreestraat (voltooid).

De sluis ter hoogte van Terneuzen wordt vervangen door 
een grotere variant die grotere schepen (366m lengte) 
doorlaat op het Kanaal Gent-Terneuzen. Grotere schepen 
vertonen betere winstmarges door hun schaalvoordeel 
waardoor ook meer goederen binnen de haven zullen 
worden overgeslagen. De sluis zou operationeel moeten zijn 
in 2022.

Vanuit de Vlaamse Waterweg wordt het Seine-Schelde 
project beheerd. Het Seine-Schelde project verbindt deze 
twee rivieren met oog op het stimuleren van binnenvaart 
als vervoersmodus voor de vrachtstromen tussen Vlaan-
deren en Noord-Frankrijk. Door het wegwerken van bott-
lenecks in het vaarnetwerk zijn de regio’s wederzijds beter 
ontsloten voor binnenschepen van hogere CEMT-klassen. 
Hierdoor kan er een schaalvoordeel plaatsvinden waar-
door vrachtvervoer over water concurrentiële prijzen kan 
hanteren tegenover het wegvervoer. De kernen rond de 
Seine zouden kunnen genieten van een waterverbinding 
met o.a. North Sea Port waardoor een aanzienlijk deel van 
de goederen die vervoerd worden tussen deze twee punten 
van de weg kunnen gehaald worden. Het gaat hier om een 
middellange termijn project (2030) om het aandeel van het 
vervoer over water te stimuleren. 

De opwaarderingen van het vaarwegennetwerk zullen de 
activiteit op het watergebonden netwerk doen toenemen. 
Om de modal shift maximaal te benutten moeten de 
overige onderdelen van de watergebonden waardeketen 
ook beschikbaar zijn binnen de regio. POM Oost-Vlaanderen 
werkt mee aan de uitwerking van het Eiland Zwijnaarde / 
Tech Lane Ghent als technologische kern voor de regio. Tech 
Lane Ghent Science Park wordt ontwikkeld als een indus-
triepark waar kennisinstellingen en innovatieve bedrijven 
kunnen werken aan vooruitstrevende projecten. Het gebied 
ten oosten van de Schelde wordt echter een logistieke 
site. Eiland Zwijnaarde / Tech Lane Ghent is in een studie 
in opdracht van MOW ook geïdentificeerd als het enige 
Regionaal Logistiek Knooppunt binnen de vervoerregio. De 
watergebondenheid en de locatie van het terrein vormen 
een troef om logistieke activiteiten (overslag, opslag, value 
added logistics, ...) hier uit te voeren. Het terrein vertoont 
gunstige eigenschappen voor het opstellen van een water-
gebonden terminal.

In H5.5 worden knelpunten en opportuniteiten van het 
logistiek netwerk samengebundeld en weergegeven op een 
synthesekaart.

Project R4WO (bron: De Werkvennootschap).
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Het wegverkeer heeft een aanzienlijke impact op de omge-
ving. Aangezien de impact gekoppeld is aan verschillende 
vervoerswijzen (zowel personen- als logistiek verkeer), wordt 
de impact in deze oriëntatienota als een apart hoofdstuk 
behandeld.

Verkeersveiligheid

Op vlak van verkeersveiligheid hinkt Vlaanderen achter op 
de rest van Europa. Het aantal verkeersdoden per miljoen 
inwoners ligt hoger dan het Europees gemiddelde. Het 
Vlaams gewest wil het aantal verkeersdoden tegen 2050 
terugbrengen tot nul (‘vision zero’). Het aantal letstelon-
gevallen moet volgens het Vlaams Verkeersveiligheidsplan 
tegen 2030 ten opzichte van 2010 met 50% dalen. Hoewel 
er een dalende trend is, is die daling voorlopig onvoldoende 
om deze doelstellingen te halen.

Ook in de Gentse vervoerregio ligt het aantal verkeersslacht-
offers hoog. In 2018 werden 3002 ongevallen geregistreerd, 
waarvan 27 met een dodelijke afloop.

Dit betekent dat in Vervoerregio Gent ca. 4,4 letselongevallen 
per 1.000 inwoners plaatsvond. Ter vergelijking, voor heel 
Vlaanderen ligt dit cijfer op 3,6. 

De kaart op volgende pagina geeft de locaties van de onge-
vallen weer. Meerdere ongevallen op één locatie werden 
geaggregeerd.
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Aantal verkeersongevallen (Vervoerregio Gent)

3.7 IMPACT WEGVERKEER

Evolutie verkeersongevallen met doden en/of letsels 
(ongevallen met uitsluitend materiële schade zijn hier uitgesloten).
Bron: Statbel.
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Ongevallen geaggregeerd per locatie. Bron: Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.
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Geluidsoverlast

Het gemotoriseerd wegverkeer (auto’s, vrachtwagens, 
bussen, ...) zorgt voor hinder in zijn omgeving. Het creëert 
geluidsoverlast, wat nefast is voor woon- en natuurge-
bieden. Onderstaande kaart toont de geluidsoverlast door 
het wegverkeer in Vervoerregio Gent. Het is duidelijk dat 
de geluidshinder gerelateerd is aan snelheid en intensiteit: 
drukke snelwegen creëren veel geluidsoverlast. 

Strategische geluidsbelastingskaart. Bron: Vlaamse Overheid.
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Gemodelleerd NO2-jaargemiddelde. Bron: VMM Gemodelleerd roet-jaargemiddelde. Bron: VMM

Gemodelleerd PM2,5-jaargemiddelde. Bron: VMM Gemodelleerd PM10-jaargemiddelde. Bron: VMM

Luchtvervuiling

Het wegverkeer is ook verantwoordelijk voor de uitstoot 
van vervuilende en ongezonde gassen en deeltjes. De 
belangrijkste zijn stistofoxiden (NOx), (zeer) fijn stof (PM 10 
en PM 2,5) en roet dat vrijkomt bij de suboptimale verbran-
ding van brandstoffen.

Stikstofoxiden zijn gassen die bijdragen tot de vorming van 
ozon en fijn stof. Het verkeer is gemiddeld in Vlaanderen 
verantwoordelijk voor 35% van de stikstofoxiden.
Onderstaande kaarten tonen de luchtvervuiling in onze 
vervoerregio. Vooral in de buurt van de snelwegen E17 en 
E40 is de vervuiling hoog. De concentratie van fijn stof is het 
hoogst in de Gentse kanaalzone, te wijten aan de uitstoot 
van de industrie in dit gebied.
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Leefkwaliteit

Het wegverkeer heeft, door een combinatie van onveiligheid, 
geluidsoverlast en luchtvervuiling, een negatieve impact op 
de leefkwaliteit van onze dorpen en steden.

De ervaren impact op leefkwaliteit wordt beïnvloed door 
heel wat factoren: de verkeersintensiteit, de snelheid van 
het verkeer, het wegprofiel, het congestieniveau, .... Vooral in 
straten waar de werkelijke verkeersintensiteit niet overeen-
komt met de capaciteit of de functie van de weg, wordt het 
verkeer als onaangenaam ervaren.

De laatste decennia tracht men het autoverkeer (en vracht-
verkeer) in steden en kernen te reduceren om de leefkwa-
liteit te verbeteren. Er worden autovrije gebieden geïnstal-
leerd, lage-emissiezones afgebakend en circulatieplannen 
uitgerold.

In onze vervoerregio maken verschillende gemeenten werk 
van zo’n beleid. Gent heeft het grootste autovrij gebied van 
België. In 2017 voerde Gent een circulatieplan in dat door-
gaand autoverkeer in het centrum onmogelijk maakte. In 
een groot deel van Gent geldt een maximumsnelheid van 
30 km/u. Sinds 1 januari 2020 is het gebied binnen de R40 
een lage-emissiezone. Deze maatregelen hebben sterk bijge-
dragen tot een wijziging in het verplaatsingsgedrag dat al 
langer bezig was: het aandeel fietsers steeg van 22% in 2012 
naar 35% in 2019. Bovendien daalde het aantal verkeerson-
gevallen in Gent: het totale aantal verkeersongevallen in de 
stad is tussen 2014 en 2019 met een vijfde afgenomen.

Circulatieplan in de Gentse binnenstad (bron: Stad Gent)

Autovrij gebied in de Gentse binnenstad (bron: Stad Gent)
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Autovrij gebied in de Gentse binnenstad (bron: Stad Gent)

Sluipverkeer

Verschillende kernen en woonwijken krijgen te maken 
met ongewenst doorgaand verkeer of sluipverkeer. Sluip-
verkeer vindt zijn oorsprong zowel in lokale problemen (bv. 
ontwijken van een congestiegevoelig kruispunt) als in regi-
onale tekortkomingen (bv. het ontwijken van het hoofd-
wegennet of kilometerheffing). Het regionale sluipverkeer 
wordt idealiter gemeentegrensoverschrijdend aangepakt, 
wat de vervoerregio een geschikte partner maakt. Het  
aanpakken van lokaal sluipverkeer maakt deel uit van het 
gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

Sluipverkeer vindt vooral tijdens de spitsuren plaats en 
wordt sterk beïnvloed door het congestieniveau in de 
omgeving. File op de snelweg zorgt bijvoorbeeld al snel dat 
het nabijgelegen onderliggend wegennet meer (of te veel) 
verkeer moet slikken. In de buurt van de verkeerswisselaar 
van Zwijnaarde bijvoorbeeld, is er tijdens congestie op de 
snelwegen sluipverkeer op het onderliggend wegennet 
waar te nemen. Slimme navigatiesystemen (bv. Waze, 
Google Maps) werken sluipverkeer bovendien in de hand, 
door het sturen van doorgaand verkeer via wegen die 
hiervoor minder geschikt zijn. In recente jaren is er ook 
buiten de spitsuren meer verkeersoverlast gemeld, aange-
zien steeds meer (vracht)verkeer de spitsuren tracht te 
mijden. Een bijkomende oorzaak die op bepaalde plaatsen 
de laatste jaren voor extra vrachtverkeer heeft gezorgd, is 
het ontwijken van kilometerheffing. Ook buiten de grenzen 
van Vlaanderen, in Zeeland, zijn er verhoogde vrachtinten-
siteiten gemeld. De impact van het ontwijkgedrag door 
vrachtwagens wordt onderzocht door het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken aan de hand van segment-
tellingen en tracking-gegevens van vrachtwagens.

Heel wat gemeenten (en hun inwoners) van de vervoer-
regio hebben te kampen met sluipverkeer. Het is echter niet 
evident het sluipverkeer in kaart te brengen of te kwantifi-
ceren. Bovendien is niet alle sluipverkeer van dezelfde aard. 
Op sommige plaatsen biedt het wegennetwerk geen ander 
alternatief dan de sluiproute, maar is het verkeer er wel 
ongewenst. Zo heeft het verkeer vanuit Laarne en Kalken 
door de barrièrewerking van de Schelde weinig andere 
opties dan via het centrum van Wetteren naar de E40 te 
rijden. En in Zelzate zorgt de ADR-beperking in de tunnel 
van de E34 voor veel vrachtverkeer door het centrum. Ook 
voor deze locaties moet gezocht worden naar oplossingen 
om het doorgaand verkeer alternatieven te bieden.

Het sluipverkeer op regionale schaal verdient hoe dan ook 
een aanpak dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Lokale 
oplossingen zorgen immers al snel voor een verschuiving 
van het sluipverkeer naar nabijgelegen straten of kernen. 
De vervoerregio is daarom de meest geschikte instantie om 
deze problematieken aan te pakken.

91ORIËNTATIENOTA





4

RUIMTELIJKE STRUCTUUR EN 
VERPLAATSINGSGEDRAG

Mobiliteit en ruimte zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Hoe krijgt 
deze link vandaag vorm in onze regio? 
Hoe is onze ruimte gestructureerd? 
Welke patronen zijn zichtbaar? Hoe 
bepalen die onze vervoersstromen en 
ons verplaatsingsgedrag?



4.1 OPEN RUIMTE EN LANDSCHAP

De open ruimte in onze vervoerregio is, net als in heel 
Vlaanderen, schaars. Het staat bovendien door de toene-
mende betonsnelheid en versnippering onder steeds grotere 
druk. Open ruimte en natuur leveren echter een hele reeks 
diensten aan onze maatschappij: waterbuffering en -zuive-
ring, recreatie, landbouw, ... Deze ecosysteemdiensten zijn 
van onschatbare waarde voor een aangename en leefbare 
omgeving.

Het landschap en de open ruimte is de onderlegger van 
onze ruimtelijke structuur. Mobiliteitsinfrastructuur werd 
toegevoegd aan onze omgeving en heeft dan ook een 
directe impact op het landschap.

De kaart op de volgende pagina toont een synthese van het 
landschap en de open ruimte in onze vervoerregio. In de 
Gentse stadsregio, de kleinstedelijke gebieden en de haven 
is quasi alle open ruimte ingenomen. In de noordelijke helft 
van onze vervoerregio is open ruimte meer aanwezig. Het 
krekengebied in het uiterste noorden en de bossen van 
het Drongengoed zijn zeer waardevolle landschappelijke 
gebieden. In het zuiden bepalen vooral de valleigebieden van 
de Schelde en de Leie het landschap.

Volgens de conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte 
Oost-Vlaanderen moeten de nog bestaande ecosysteem-
diensten waar mogelijk gerespecteerd en versterkt worden.   
Het vrijwaren van de al schaarse open ruimte wordt de 
komende decennia één van de belangrijkste uitdagingen. 
Hergebruik of intensivering van mobiliteitsinfrastructuur 
heeft hierdoor de voorkeur op het aanleggen van nieuwe 
infrastructuur.
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4.2 SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

Huishoudens

Vlaanderen is één van de dichtstbevolkte regio’s in Europa, 
met ca. 5 inwoners/ha. Het valt vooral op doordat het door-
heen bijna haar volledige grondgebied een hoge inwoners- 
en huishoudensdichtheid heeft. Echt lage dichtheden zoals 
elders in Europa komen niet voor, maar ook bijzonder hoge 
dichtheden zoals bijvoorbeeld in Brussel en Parijs zijn er 
niet. 

Vervoerregio Gent vertoont een gelijkaardig geografisch 
patroon; het aantal inwoners en huishoudens is er hoog 
en tegelijk sterk verspreid doorheen de hele regio. Vooral in 
de stedelijke wijken van Gent vallen de hoge dichtheden het 
meest op op de kaart met gegevens uit het Grootschalig 
Referentiebestand van 2013. Maar ook ten zuiden en ten 
oosten van Gent, tussen de kernen van Zulte, Deinze, Merel-
beke, Melle, Wetteren, Laarne en Lochristi, zijn de dichtheden 
hoog en sterk verspreid. In het noordelijke en het westelijke 
deel van de regio ten opzichte van Gent zijn de dichtheden 
iets minder sterk verspreid en meer geconcentreerd in de 
kernen zoals die van Eeklo, Maldegem, Aalter, Lievegem, 
Evergem en Zelzate.

De gemeenten in de Gentse vervoerregio verwachten 
een bevolkingstoename tussen 15 en 25% tegen 2050. De 
bevolkingsgroei is niet overal in Vlaanderen (en omliggende 
regio’s) gelijk. Het is daarom een belangrijke factor in het 
uitstippelen van de toekomstige mobiliteit. We moeten 
immers rekening houden met een groei van het totaal 
aantal verplaatsingen.

Tewerkstelling

Hoewel volgens het meest recente Onderzoek Verplaat-
singsgedrag (5.4) we ons het meest verplaatsen voor recrea-
tieve doeleinden (31,34%), is een belangrijk aandeel aandeel 
van onze verplaatsingen gerelateerd aan werk en school 
(30,17%). Woon-werk- en zakelijke verplaatsingen verdienen 
dan ook de nodige aandacht in het regionaal mobiliteitsplan.  

De kaart met de tewerkstellingsdichtheid toont een zeer 
verspreid voorkomen van de tewerkstelling in de regio, met 
tegelijk een aantal hoge concentraties. De hoogste waardes 
van tewerkstellingsdichtheid komen voor in de verschillende 
stadscentra, in de kernen en op de bedrijventerreinen. De 
binnenstad van Gent kent de hoogste concentratie aan 
tewerkstelling. Ook in de rand van Gent - vooral in de zuide-
lijke rand - is de tewerkstellingsgraad hoog en zal die in de 
nabije toekomst gezien de gekende ontwikkelingen blijven 
stijgen. 

Bedrijventerreinen, zoals het havengebied, de Prijkels, Woes-
tijne, etc., hebben zoals verwacht ook een hoge tewerkstel-
lingsgraad.  Veel van deze bedrijventerreinen bevinden zich 
op locaties die zeer goed bereikbaar zijn met de auto, en 
vaak minder goed met de fiets of het openbaar vervoer. 
Hierdoor zullen extra maatregelen noodzakelijk zijn, als 
we de werknemers van deze bedrijventerreinen willen 
aanzetten tot minder autogebruik. Niettemin vindt ook 
heel wat tewerkstelling plaats buiten deze locaties, in de 
kernen en langs linten, wat voor een diffuus tewerkstel-
lingspatroon over de hele regio zorgt.
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Bebouwing en landgebruik 

De kaart met de bebouwingsdichtheid per hectare (geba-
seerd op gegevens uit het Grootschalig Referentiebestand 
van 2013) toont het prominente nevelkarakter van de regio, 
met over de hele regio gebieden die zijn ingenomen door 
gebouwen. De bebouwingsdichtheid is in vervoerregio Gent 
heel hoog en sterk verspreid. Dat is vooral te zien in de 
stedelijke omgeving van Gent, in de zones ten zuiden en 
ten oosten van de stad, in het havengebied en rondom de 
kernen van Eeklo, Maldegem, Lievegem en Aalter.

In 2013 ontwikkelde VITO het landgebruiksbestand voor 
Vlaanderen. Landgebruik verwijst daarbij naar het effec-
tieve gebruik van de grond voor welbepaalde activiteiten 
zoals huisvesting, industrie, diensten, recreatie en akker-
bouw. Op deze kaart is te zien dat het agrarisch landge-
bruik domineert in de Gentse vervoerregio, maar dat ook 
heel wat ruimte wordt ingenomen door ‘verharde’ functies 
zoals huizen en industrie.

Kernen, linten en verspreide gebouwen

Het Ruimterapport Vlaanderen werkte in 2018 een typologie 
uit op basis van gegevens uit het Grootschalig Referentie-
bestand van 2013 waarbij Vlaanderen wordt opgedeeld 
in kernen, linten en verspreide bebouwing. Op deze kaart 
valt in eerste instantie het verspreide bebouwingspatroon 
in vervoerregio Gent op. Een groot deel van de bebou-
wing bevindt zich immers niet in één van de kernen, maar 
in linten. Daarnaast geeft de kaart ook de locatie van de 
bedrijventerreinen in de regio weer. Die bevinden zich in het 
havengebied van Gent, in de Zuidelijke Mozaïek van Gent 
en aanliggend aan kernen zoals Eeklo, Maldegem, Aalter en 
Wetteren, maar ook enkele op een relatieve afstand van een 
kern zoals Zwartegat (Nazareth) en Baarlevelde (Drongen).

Om de kernen uit het Ruimterapport enigszins te cate-
goriseren, toetsen we ze af of ze al dan niet overlap 
vertonen met de afbakeningen van de stedelijke gebieden 
in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(toestand 2018) en met de aanduiding van de hoofddorpen 
en woonkernen in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
Oost-Vlaanderen. Op die manier onderscheiden we kernen 
in grootstedelijk gebied in de omgeving van Gent, kernen 
in kleinstedelijk gebied in de omgevingen van Deinze, Eeklo 
en Wetteren, hoofddorpen zoals Aalter, Maldegem, Lochristi 
en Zelzate en woonkernen zoals Sint-Laureins, Nevele, 
Beervelde en Schelderode. Kernen uit het Ruimterapport 
die geen overlap vertonen met één van deze aanduidingen 
geven we de laatste categorie.
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Kernen, linten en bedrijventerreinen zoals aangeduid door het Ruimterapport Vlaanderen in 2018.
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Indeling van de kernen uit het Ruimterapport Vlaanderen (2018) op basis van eventuele overlap met de afbakeningen van de stedelijke gebieden 
in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (toestand 2018) en met de aanduiding van de hoofddorpen en woonkernen in het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (2004). Kernen die geen overlap vertonen met één van deze aanduidingen worden aangeduid 
als ‘Kern o.b.v. RuRa‘.
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4.3 VOORZIENINGEN

Visuele weergave van de indeling van voorzieningen naar schaalniveau.

Om de voorzieningen in de regio in beeld te brengen, delen 
we ze in in vier types: sport, cultuur en ontspanning; welzijn 
en zorg; onderwijs; en detailhandel en woonverzorgende 
voorzieningen. De focus ligt op bezoekersaantrekkende 
functies en voorzieningen met aandacht voor omvang en 
kansen voor modal shift. Vervolgens delen we ze ook in 
naar schaalniveau: internationale voorzieningen (niveau I; 
> 10.000 bezoekers per dag), interregionale voorzieningen 
(niveau II; > 5.000 bezoekers per dag), regionale voorzie-
ningen (niveau III; > 2.500 bezoekers per dag), bovenlokale 
voorzieningen (niveau IV) en lokale voorzieningen (niveau V). 
Criteria die bepalen tot welk schaalniveau een voorziening 
behoort, zijn uitstraling en bereik en het aantal verkeersbe-
wegingen (piek, frequentie, ...) die het genereert. Een volle-
dige omschrijving van de methodiek die we gebruikten voor 
de indeling van deze voorzieningen, is te vinden in bijlage.

Het historisch stadscentrum van Gent is een cluster van 
voorzieningen van internationaal schaalniveau in de 
vervoerregio. Flanders Expo in Gent, het provinciaal recrea-
tiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke en baanwinkelclus-
ters langs de Brusselsesteenweg en Antwerpsesteenweg zijn 

voorbeelden van interregionale voorzieningen. En zieken-
huizen zoals het AZ Jan Palfijn in Gent, het Sint-Vincentius-
ziekenhuis in Deinze en het psychiatrisch centrum Sint-Jan 
in Eeklo en de cultuurcentra van Deinze, Eeklo en Wetteren 
zijn dan weer voorbeelden van regionale voorzieningen.

Naast de weergave van de ligging van de individuele voor-
zieningen in de regio geeft de kaart op de achtergrond het 
totaal voorzieningenniveau op kaart weer (zie verder). 
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Ligging van internationale voorzieningen (niveau I), interregionale voorzieningen (niveau II), regionale voorzieningen (niveau III) en bovenlokale 
voorzieningen (niveau IV) en weergave van totaal voorzieningenniveau zoals berekend door VITO in 2015.
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Voorzieningenniveau - toestand 2015 
Bron: Vlaamse Overheid - Vlaams Planbureau voor Omgeving)

4.4 BELANG VAN NABIJHEID

De ruimtelijke ordening van onze dorpen en steden bepaalt 
sterk het verplaatsingsgedrag van hun inwoners, pendelaars 
en bezoekers.

Uit onderzoek naar die relatie blijkt dat vooral bevolkings-
dichtheid, functiemenging en nabijheid van voorzieningen 
bepalend zijn voor de totale verplaatsingsafstand per 
persoon. Afstand zal op zijn beurt sterk de vervoerswijze-
keuze beïnvloeden. (Bron: Spatial proximity and distance 
travelled: Commuting versus non-commuting trips in Flan-
ders, Boussauw, 2011)

Met andere woorden, nabijheid zorgt voor kortere 
afstanden, en kortere afstanden worden vaker te voet of 
met de fiets afgelegd. In kernen en steden liggen voorzie-
ningen en andere bestemmingen vaker op korte afstand 
van de woonplaats. We zien dat verplaatsingen in de 
Vlaamse centrumsteden vaker te voet en met de fiets 
gedaan worden.

Voorzieningen

In de studie die VITO in 2016 voor Departement Omgeving 
maakte, werd het voorzieningenniveau (plaatswaarde) van 
elke locatie in Vlaanderen bepaald. Die werd berekend door 
VITO per 1 ha-locatie in Vlaanderen op basis van in welke 
mate deze gelegen is in de nabijheid van basisvoorzieningen, 
regionale voorzieningen en metropolitane voorzieningen. 
Voor elke ha in Vlaanderen werd aldus in beeld gebracht 
hoe goed deze voorzien is van voorzieningen, zowel op vlak 
van onderwijs, cultuur en sport, zorg als woonondersteu-
nende voorzieningen. 

Deze score is dus een goede indicator voor de nabijheid van 
voorzieningen. Uit onderstaande kaart met het voorzie-
ningenniveau blijken de stadsagglomeratie van Gent en de 
kernen van Eeklo, Deinze en Wetteren een zeer goed voor-
zieningenniveau te hebben. De kernen van Maldegem, Aalter 
en Zelzate hebben een ruim gebied waar het voorzienin-
genniveau goed is. In het noordelijk krekengebied van het 
Meetjesland, de bosrijke omgeving van het Drongengoed en 
delen van de haven van Gent, is het voorzieningenniveau 
beperkt.
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Relatieve bereikbaarheid van 
arbeidsplaatsen

Woon-werkverplaatsingen maken een belangrijk deel uit 
van ons dagelijks verplaatsingspatroon. Korte woon-werk-
verplaatsingen gebeuren sneller met de fiets of te voet. 
Een vlotte verbinding met het openbaar vervoer naar de 
werkplek zorgt voor meer verplaatsingen met het openbaar 
vervoer. De nabijheid van voldoende arbeidsplaatsen is dan 
ook een belangrijke indicator voor het aandeel van duur-
zame woon-werkverplaatsingen die vertrekken vanuit een 
bepaalde locatie. 

De kaarten op de twee volgende pagina’s geven weer in 
welke mate arbeidsplaatsen bereikbaar zijn vanuit een 
zekere locatie. Voor elke locatie van mobiliteitsmagneten 
(voor een uitleg over hoe de mobiliteitsmagneten berekend 
worden, zie bijlage) wordt berekend hoeveel arbeidsplaatsen 
met de fiets (binnen 30 min.) en het openbaar vervoer 
(binnen 45 min.) bereikbaar zijn. 

De indicator is een combinatie van de hoeveelheid arbeids-
plaatsen en de bereikbaarheid met resp. de fiets of het open-
baar vervoer. De score is afhankelijk van zowel de hoeveel-
heid arbeidsplaatsen in de omgeving, als de bereikbaarheid 
van deze arbeidsplaatsen. De score per bol wordt berekend 
door het aantal arbeidsplaatsen op te tellen binnen afzien-
bare reisafstand (30 minuten reistijd per fiets of 45 minuten 
reistijd per OV), waarbij arbeidsplaatsen die dichterbij de bol 
liggen zwaarder meetellen. Bijvoorbeeld: arbeidsplaatsen 
in de directe omgeving van een bol tellen mee voor 100%, 
terwijl arbeidsplaatsen op de rand van de afzienbare reistijd 
voor slechts 10% meetellen. Ten slotte worden de scores van 
alle bollen in de kaart met elkaar vergeleken om te bepalen 
welke een relatief hoge en relatief lage score hebben. De 
locaties met een hoge score zijn bijgevolg aantrekkelijke 
gebieden om te wonen door de nabijheid van arbeids-
plaatsen. De kleuren in de kaart zijn dus enkel bedoeld 
om gebieden ten opzichte van elkaar te vergelijken maar 
zeggen niet noodzakelijk iets over de absolute bereikbaar-
heid van een gebied. 

De kaarten tonen ons gelijkaardige fenomenen als het 
voorzieningenniveau. Vooral vanuit de stedelijke gebieden 
zijn veel arbeidsplaatsen snel met de fiets en het open-
baar vervoer bereikbaar. Op plaatsen die buiten de steden 
of grote kernen liggen, is de relatieve bereikbaarheid van 
arbeidsplaatsen lager. In het geval van de openbaar vervoer-
kaart, heeft een nabijgelegen OV-knooppunt een positieve 
impact op de relatieve bereikbaarheid. De resultaten op 
deze kaarten zijn bijgevolg afhankelijk van het bestaande 
fiets- en OV-netwerk. Als het netwerk van fietssnelwegen 
volledig wordt gerealiseerd, kan de relatieve bereikbaarheid 
van plaatsen langs een fietssnelweg verbeteren.

Relatieve bereikbaarheid van inwoners

Niet alleen vanuit het oogpunt van ‘woonomgevingen’ is 
nabijheid belangrijk. Ook voor bedrijven en handel is nabij-
heid een cruciale factor. Klanten en/of werknemers die 
dichtbij wonen, zullen sneller met de fiets of te voet gaan. 
Een goede verbinding met het openbaar vervoer zorgt voor 
meer OV-gebruikers. We kunnen de nabijheid van inwoners 
dan ook gebruiken om het aandeel van duurzame verplaat-
singen naar een bedrijf of winkel in te schatten.

De kaarten op de volgende pagina’s geven weer in welke 
mate inwoners bereikbaar zijn vanuit een zekere locatie. 
Voor elke locatie van mobiliteitsmagneten wordt berekend 
hoeveel inwoners met de fiets (binnen 30 min.) en het open-
baar vervoer (binnen 45 min.) bereikbaar zijn. 

De score is afhankelijk van zowel de hoeveelheid woningen 
in de omgeving, als de bereikbaarheid van deze woningen. 
De score per bol wordt berekend door het aantal woningen 
op te tellen binnen afzienbare reisafstand (30 minuten reis-
tijd per fiets of 45 minuten reistijd per OV), waarbij woningen 
die dichterbij de bol liggen zwaarder meetellen. Bijvoorbeeld: 
woningen in de directe omgeving van een bol tellen mee 
voor 100%, terwijl woningen op de rand van de afzienbare 
reistijd voor slechts 10% meetellen. Ten slotte worden de 
scores van alle bollen in de kaart met elkaar vergeleken om 
te bepalen welke een relatief hoge en relatief lage score 
hebben. Goed scorende locaties zijn bijgevolg aantrekkelijke 
gebieden om zich als bedrijf te vestigen door de nabijheid 
van inwoners (klanten en/of werknemers). De kleuren in 
de kaart zijn enkel bedoeld om gebieden ten opzichte van 
elkaar te vergelijken maar zeggen niet noodzakelijk iets 
over de absolute bereikbaarheid van een gebied.

Ook hier zien we een gelijkaardig verschijnsel. De stedelijke 
gebieden zijn voor inwoners relatief goed bereikbaar met 
de fiets en het openbaar vervoer. Op plaatsen die buiten de 
steden of grote kernen liggen, is de relatieve bereikbaarheid 
van inwoners lager. In het geval van de openbaar vervoer-
kaart, heeft een nabijgelegen OV-knooppunt een positieve 
impact op de relatieve bereikbaarheid. De resultaten op 
deze kaarten zijn bijgevolg afhankelijk van het bestaande 
fiets- en OV-netwerk. Vergelijken we de bereikbaarheid van 
inwoners met die van arbeidsplaatsen, zien we een duidelijk 
verschil op de grootschalige bedrijventerreinen (bv. kanaal-
zone). In deze gebieden zijn logischerwijs de arbeidsplaatsen 
beter bereikbaar dan de inwoners, gezien hun hoog aantal 
tewerkstellingsplaatsen en hun laag aantal inwoners.
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4.5 MOBILITEITSMAGNETEN

Om de belangrijkste generatie- en attractiepolen voor perso-
nenverkeer in de toekomst in beeld te brengen is gewerkt 
met een methodiek van “mobiliteitsmagneten”. Hiervoor 
worden sociaal-demografische gegevens (inwoners, arbeids-
plaatsen en leerlingplaatsen) als uitgangspunt genomen. 

De mobiliteitsmagneten zeggen iets over de ritproductie 
in verschillende delen van de vervoerregio. Ze zeggen niets 
over het belang van bepaalde relaties (herkomst-bestem-
mingsrelaties) tussen punten in de vervoerregio (zie verder).

De volgende pagina’s tonen de verschillende magneten-
kaarten van de Gentse vervoerregio. Omdat de ritpro-
ductie op basis van inwoners, leerlingen en arbeidsplaatsen 
verschilt voor openbaar vervoer en fiets (als voorbeeld: 
scholieren nemen vaker de fiets of het openbaar vervoer) 
zijn de magneten ook specifiek voor deze vervoerswijzen in 
kaart gebracht.

De basisdata om de magneten te berekenen komt uit het 
Strategisch Personenmodel Vlaanderen Versie 4.2.1, het 
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen Versie 5.1 en het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

In bijlage staat omschreven hoe deze gegevensbronnen zijn 
gebruikt bij de totstandkoming van de magneten.
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Gebiedstypen volgens de magneet-
methode

De Gentse  vervoerregio is veelzijdig. De mobiliteitsmag-
neten werden gebruikt om verschillende deelgebieden te 
detecteren en te categoriseren. Als we kijken naar de mobi-
liteitsproductie van concentraties van inwoners, arbeids-
plaatsen en leerlingplaatsen dan wordt duidelijk dat er sterk 
verschillende soorten gebieden bestaan binnen de vervoer-
regio. Er kan een onderscheid worden gemaakt in een vijftal 
gebiedsprofielen met een verschillende uitgangspositie ten 
aanzien van het gebruik van auto, openbaar vervoer en 
fiets en met een verschillende uitgangssituatie ten aanzien 
van het regionale mobiliteitsbeleid.

Het centrum van Gent is het enige gebied in de regio dat 
als ‘hoogstedelijk’ wordt gecategoriseerd. Het randstedelijk 
gebied van Gent strekt zich uit tot Evergem, Oostakker, 
Destelbergen, Melle, Merelbeke, Sint-Denijs-Westrem en 
Drongen. 

Naast Gent zijn er drie andere stedelijke gebieden in de 
regio: Wetteren, Eeklo en Deinze. Tussen deze steden liggen 
verschillende woon/werkkernen verspreid. In dit landelijker 
gebied komen enkele grotere kernen naar voor: Maldegem, 
Zelzate, De Pinte, Zulte, Aalter, etc. 

In het noorden van de regio, voornamelijk ten noorden 
van de E34/N49, is er een gebied zonder grote woon/werk-
kernen. Ook in het westen, met uitzondering van Aalter, is 
het aantal kernen beperkt.

Ook in deze classificatie valt de connectie tussen Eeklo en 
Maldegem op, die als een bipool in het dunbevolkte noorde-
lijke gebied functioneren. 
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4.6 VERVOERSSTROMEN

Wat zijn vervoersstromen?

De kaarten op de volgende pagina’s tonen de vervoersre-
laties voor personenvervoer tussen (deel)gemeenten in de 
Gentse vervoerregio. Deze relaties zijn gebaseerd op Vlaams 
Regionaal Verkeersmodel en tonen in welke mate er een 
vervoersstroom tussen twee locaties verwacht wordt. Het 
verkeersmodel is opgebouwd op basis van socio-econo-
mische gegevens (inwonersaantal, tewerkstelling, scholen, 
winkels, etc.). Er wordt in deze kaarten geen onderscheid 
gemaakt tussen herkomst en bestemming. M.a.w. een 
stroom tussen twee locaties is de som van het aantal 
verplaatsingen in beide richtingen. Merk op dat interne 
verplaatsingen niet worden weergegeven. Interne verplaat-
singen zijn (bijna) altijd korte verplaatsingen, die vaker met 
de fiets of te voet gebeuren, Op deze kaart komen de korte 
verplaatsingen dus minder in beeld, maar ervaring leert dat 
deze interne verplaatsingen vaak een niet te onderschatten 
aandeel in het verplaatsingspatroon hebben.

Om het aantal relaties op de kaart te beperken en zo de 
leesbaarheid van de kaart te verhogen, werd een aggregatie 
van zones doorgevoerd. Dorpen die uit verschillende zones 
bestonden, werden samengevoegd tot één zone met het 
dorpscentrum als middelpunt. In de stedelijke agglome-
ratie van Gent werden de deelgemeenten zoveel mogelijk 
behouden. Het centrum van Gent bestaat uit twee polen: 
Gent-Zuid en Gent-Centrum. Zo is de kaart enkel bruikbaar 
om de regionale, en niet de lokale, stromen te detecteren.

Het verhogen van de leesbaarheid door de aggregatie heeft 
ook een keerzijde. Gebieden worden gecentraliseerd tot één 
punt, en hierdoor worden sommige locaties ten onrechte 
niet meer zichtbaar op de kaart. Zo lijkt het alsof er in de 
Gentse haven weinig vervoersrelaties zijn. Dit is echter het 
gevolg van de concentratie van deze relaties tot enkele 
zones (Gent Muide-Sifferdok en Oostakker). Hierdoor zijn de 
vervoersrelaties in de Gentse haven minder goed leesbaar. 
Een groot deel van de verplaatsingen in de Gentse haven 
zijn bovendien van logistieke aard, die niet in de vervoersre-
laties zijn opgenomen. Er zijn echter geen data beschikbaar 
die logistieke relaties op zo’n schaal betrouwbaar kunnen 
weergeven.

Vervoersrelaties binnen Vervoerregio 
Gent

De volgende pagina’s bevatten enkele kaarten: één kaart 
met de vervoersrelaties voor de hele vervoerregio en één 
met een zoom op de Gentse stadsregio. Ook werd voor elke 
gemeente een aparte kaart met de eigen vervoersrelaties 
opgemaakt. Hieronder worden bij wijze van voorbeeld de 
kaarten van Lievegem en Merelbeke getoond. Zo wordt de 
regio beter leesbaar.

De vervoersrelaties kennen een sterk en duidelijk zwaarte-
punt in Gent. Hier is de hoogste concentratie van begin- en 
eindpunten van vervoersrelaties terug te vinden. De pool 
met de sterkste concentratie is Gent-Centrum. Maar ook 
de andere locaties in de Gentse agglomeratie kennen een 
grote concentratie. De connecties kennen een sterk radiaal 
patroon: ze zijn vooral gericht op de centrale locaties in 
Gent. Bijna alle kernen in de vervoerregio, met uitzondering 
van enkele kleinere dorpen in het Meetjesland, hebben een 
subsantiële relatie met één of meerdere polen in Gent. Dit 
toont de sterke centrumfunctie van Gent voor de vervoer-
regio aan.

Naast de radiale stromen, zijn er ook enkele duidelijke 
tangentiële stromen in de Gentse stadsrand te zien. Zowel 
in het zuiden (Melle-Merelbeke-Zwijnaarde) als in het 
noorden (Drongen-Mariakerke-Wondelgem) zijn er substan-
tiële onderlinge relaties. De mix van radiale en tangentiële 
stromen duidt op een polycentrische stadsregio.

Ook Eeklo trekt, op kleinere schaal, heel wat mobiliteit 
aan en vervult hierdoor een lokale centrumfunctie voor 
de gemeenten rondom. Hier valt vooral de sterke relatie 
tussen Maldegem en Eeklo op. Aalter, Maldegem, Deinze en 
Wetteren vervullen eveneens, doch in mindere mate, een 
lokale centrumfunctie voor de omliggende (deel)gemeenten.
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Vervoersrelaties in Vervoerregio Gent (zoom op stadsregio Gent)
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Grensoverschrijdende vervoersrelaties

Niettegenstaande de belangrijkste vervoersrelaties zich 
binnen Vervoerregio situeren, en dus de grenzen van onze 
regio niet kruisen, zijn er uiteraard ook grensoverschrij-
dende stromen.

De meeste grensoverschrijdende relaties kennen een grote 
afstand en zijn gekoppeld aan Gent. Vanuit alle windrich-
tingen is het centrum van Gent verbonden met locaties 
buiten de vervoerregio. Daarnaast zijn er enkele substan-
tiële relaties die over kortere afstand de grens van de 
vervoerregio oversteken. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke 
link tussen Zulte en Waregem (Vervoerregio Kortrijk). Met 
Maldegem en Aalter zijn enkele kleinere kernen verbonden 
die buiten de vervoerregio liggen. In het oosten zijn o.a. 
Wachtebeke, Zaffelare en Laarne gelieerd aan Lokeren. 

In het noorden van de vervoerregio zijn verschillende kernen 
(Maldegem, Zelzate, Assenede) verbonden met locaties in 
Zeeland (Nederland). De verplaatsingen die de landsgrens 
kruisen, werden reeds in detail bestudeerd in het kader 
van een studie naar Rail Ghent-Terneuzen (Studie 8 - De 
potentie van passagiersvervoer). Ook in deze studie is de 
conclusie dat in beide landen voornamelijk binnenlandse 
verplaatsingen plaatsvinden. Toch is er ook een duidelijke 
grensoverschrijdende relatie in de kanaalzone op te merken 
(zie figuren op de volgende pagina). Bovendien geeft men 
aan dat een passagiersspoorlijn de socio-economische rela-
ties verder zou kunnen versterken.

Ten slotte zijn er verschillende relaties die geen begin- of 
eindpunt hebben in de vervoerregio, maar die de regio wel 
doorkruisen. Deze relaties zijn voornamelijk oost-west 
georiënteerd en hebben eveneens een impact op de mobili-
teitsnetwerken in de regio.

Alle grensoverschrijdende relaties, zowel binnen als buiten 
Vlaanderen, verdienen de nodige aandacht bij de opmaak 
van het regionaal mobiliteitsplan.
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Aantal autoverplaatsingen 2030 binnen de vijf gebieden van de Kanaalzone per etmaal (links) en van/naar gebieden buiten 
de Kanaalzone per etmaal (rechts)
Bron: Rail Ghent Terneuze - Studie 8: De potentie van passagiersvervoer.
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Verdeling van de verplaatsingen volgens hoofdvervoerswijze.
Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.3

Modal split van de verplaatsingen van de Gentenaren
Bron: Mobiliteits- en verplaatsingsonderzoek bij de 
Gentenaren (2019)

4.7 VERPLAATSINGSGEDRAG

De dominante positie van de auto is al eerder aangehaald 
en komt ook naar voren in het totaalplaatje van het huidige 
verplaatsingsgedrag. 

Onderstaande infografiek laat een verdeling van het aantal 
verplaatsingen per vervoerswijze en het aantal kilometers 
afgelegd per vervoerswijze zien op basis van het Onder-
zoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.3 (2018). Op basis 
van verplaatsingen is de verdeling auto-duurzame modi 
65-35%. Op basis van kilometers is dit 63%-37%. 

In het Vlaams Regeerakkoord (2019-2024) is opgenomen dat 
het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of 
speedpedelec, eigen of via deelsystemen, en met collectief 
vervoer of taxi) voor heel Vlaanderen moet toenemen tot 
minstens 40%. Ook de vervoerregio’s krijgen deze doelstel-
ling inzake ambitieuze modal shift. Voor de vervoersregio’s 
Gent, Antwerpen en Vlaamse Rand is deze doelstelling zelfs 
hoger: naar een aandeel van duurzame modi van minstens 
50%. Het netwerk bestaande uit fietsvoorzieningen, collec-
tief vervoer en mobipunten moet de ambitie van de modal 
shift bewerkstelligen.  

Vanuit onderzoek naar verplaatsingsgedrag bij Gentenaren 
dat driejaarlijks wordt gehouden door het Mobiliteitsbedrijf 
van de Stad Gent is zicht op het verplaatsingsgedrag in dit 
stedelijk gebied. In de figuur hieronder is de modal split van 
de Gentenaren weergegeven. Het valt op dat het aandeel 
duurzame modi relatief hoog is met 61% (39% auto). Dit 
is het gevolg van een groot aandeel fiets. Hoewel we deze 
cijfers niet kunnen extrapoleren naar de volledige vervoer-
regio, geeft dit wel een beeld van het verplaatsingsgedrag 
van een groot deel van de regio.

Cijfers over het huidige verplaatsingsgedrag (o.a. modal 
split) op niveau van de Gentse vervoerregio zijn vooralsnog 
niet beschikbaar. De meest betrouwbare cijfers zijn ofwel op 
Vlaamse ofwel op Gentse schaal. Beide zijn niet voldoende 
representatief voor onze vervoerregio. Wat we weten over 
het verplaatsingsgedrag en ook over het gebruik van modi 
is bijgevolg  beperkt. Deze leemte in verplaatsingsdata 
op vervoerregioniveau is een belangrijk knelpunt bij het 
opstellen van het regionaal mobiliteitsplan en later, bij het 
evalueren van de genomen maatregelen. Het belang van 
deze data is groot omdat zonder toegankelijke en eendui-
dige gegevens de doelstellingen niet te monitoren zijn.
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Aandeel hoofdvervoerswijze volgens afstandsklasse
Bron: Mobiliteits- en verplaatsingsonderzoek bij de Gentenaren (2019)

Onderstaande afbeelding toont de modal split per afstands-
klasse, gebaseerd op het verplaatsingsonderzoek bij de 
Gentenaren. Zoals verwacht verschilt de vervoerswijzekeuze 
sterk naargelang de afstand. Hoe langer de afstand, hoe 
meer kans dat de verplaatsing met de wagen gebeurt (met 
uitzondering van de hoogste afstandsklasse, waar het 
aandeel terug afneemt). Het faciliteren van korte verplaat-
singen is bijgevolg essentieel in het verduurzamen van onze 
mobiliteit (zie ook hoofdstuk ‘Belang van nabijheid’). Het is 
echter opvallend dat de wagen ook bij de kortere afstanden 
nog een substantieel aandeel heeft. Ook hier kunnen de 
duurzame vervoerswijzen nog winst boeken.
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4.8 VERVOERSARMOEDE

Vervoersarmoede is de uitsluiting op meerdere domeinen 
van het maatschappelijk leven door een beperkte mobili-
teit. De combinatie van gebrekkige bereikbaarheden met 
beperkte persoonlijke mogelijkheden of vaardigheden maakt 
uiteenlopende groepen mensen vervoersarm: mensen met 
fysieke beperkingen, zorgbehoevenden, mensen in armoede, 
plattelandsbewoners, nieuwkomers, mensen zonder rijbe-
wijs, alleenstaanden met kinderen, …

Vervoersarmoede wordt grotendeels bepaald door je 
socio-economische positie in de maatschappij. Een gebrek 
aan koopkracht ligt dikwijls aan de basis. Middelen 
ontbreken om een eigen (aangepast) vervoersmiddel aan te 
schaffen of het openbaar vervoer te gebruiken. Een beperkt 
(mobiel) sociaal netwerk is een tweede grote risicofactor, 
waardoor ‘meerijden met‘ als vervoersoptie niet aan de orde 
is of er ook weinig kennisoverdracht rond vervoersopties 
mogelijk is. Ook een tekort aan persoonlijke vaardigheden 
in mobiliteit kan een drempel zijn. Verder dragen fysieke 
barrières bij tot vormen van vervoersarmoede. Omvangrijke, 
moeilijk oversteekbare structuren kunnen ervoor zorgen 
dat bestemmingen moeilijker bereikbaar zijn. In de Gentse 
vervoerregio zijn het kanaal Gent-Terneuzen en de snel-
wegen (E34, E17, E40) de belangrijkste barrières.

In België zouden er volgens een studie van Accenture in 
opdracht van Ashoka, 2 miljoen mensen of 19% van de 
bevolking vervoersarm zijn. Het gaat om mensen in armoede 
(15%), ouderen met beperkte mobilteit (3%) en mensen met 
beperkingen (1,5%), maar ook om een grote groep stedelijke 
en niet-stedelijke vervoersarmen (reps. 9,2% en 5,3%) voor 
wie de huidige mobiliteitssystemen te ingewikkeld en/of 
ontoereikend zijn.

In het najaar van 2014 lanceerde Mobiel 21 samen met 
Welzijnsschakels en het Netwerk Tegen Armoede de 
campagne ‘ikgeraakerniet’. De campagne (voor gans 
Vlaanderen) wilde het thema van vervoersarmoede ruimer 
bekend maken en zowel knelpunten als oplossingen verza-
melen. Het initiatief kwam er als expliciet antwoord op de 
vraag van de Minister van Mobiliteit om de thematiek nog 
uitgebreider te stofferen.

De studie geeft een realistisch beeld op vervoersarmoede in 
Vlaanderen en het potentieel van verschillende oplossingen.
De antwoorden maken duidelijk dat de actieradius erg 
beperkt is, van zodra men niet over een auto beschikt. De 
knelpuntbestemmingen liggen gemiddeld meer dan 10 km 
van de woonplaats. Vaak al te ver om te fietsen, of een 
behoorlijke puzzel om er te geraken met het openbaar 
vervoer.

Het werk of een sollicitatie zijn de belangrijkste bestem-
mingen waar mensen niet geraken, gevolgd door het 
bezoek aan familie of vrienden en medische zorg. Week-
dagen tijdens de werkuren (tussen 9 en 16 uur) blijken de 
moeilijkste momenten om op een bepaalde bestemming te 
geraken.

De redenen van het ergens niet geraken zijn erg uiteenlo-
pend: in de top drie staan in volgorde van belangrijkheid:
• de onbereikbaarheid van cruciale bestemmingen zoals 

bedrijventerreinen en overheidsdiensten
• het beperkte busaanbod tussen (deel)gemeenten
• een beperkte toegankelijkheid van het openbaar 

vervoer.
Wat opvalt is dat de meeste bestemmingen die problemen 
geven in het centrum van een gemeente liggen. Vooral op 
het platteland is de verbinding tussen centra van (deel)
gemeenten onvoldoende afgestemd op de noden van 
respondenten.

Er werd ook gepolst naar de mogelijke oplossingen die fiets, 
auto of openbaar vervoer zouden kunnen bieden voor 
ieders specifiek probleem. Voor 83% van de respondenten 
kan openbaar vervoer een oplossing bieden, als het aanbod 
uitgebreid en verbeterd wordt. Voor 36% zou de fiets een 
oplossing kunnen zijn, voornamelijk indien de fietsinfra-
structuur beter zou zijn. De auto wordt door 75% van de 
respondenten als oplossing naar voor geschoven. Vooral 
meerijden met iemand (al dan niet in de vorm van een 
betaalbare taxi) blijkt voor de meesten een goed alternatief.

Deze cijfers geven een kijk op vervoersarmoede in Vlaan-
deren. Er zijn tot op heden geen cijfers beschikbaar op 
niveau van Vervoerregio Gent.
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In hoofdstuk 3 bespraken we de 
netwerken van de verschillende 
vervoersmodi. In hoofdstuk 4 werd 
de mobiliteitsvraag van personen en 
goederen op basis van de ruimtelijke 
structuur besproken. In onderstaande 
analyses toetsen we beide ten opzichte 
van elkaar af. We wegen aanbod en 
vraag en gaan na hoe goed de huidige 
vervoersnetwerken scoren. Zo detec-
teren we extra knelpunten en oppor-
tuniteiten. De belangrijkste resultaten 
van de bovenstaande hoofdstukken en 
de analyses geven we weer in enkele 
synthesekaarten.

5

ANALYSES

127ORIËNTATIENOTA



5.1 FIETS
Fietsnetwerk en vervoersstromen

Aftoetsingskader fietsnetwerk ten opzichte van vervoersrelaties.

Om de performantie van het fietsnetwerk te testen ten 
opzichte van de werkelijke vervoersvraag, toetsen we de 
netwerken van fietssnelwegen en BFF af met de vervoers-
relaties (of herkomst-bestemmingsrelaties; HB-relaties) uit 
hoofdstuk 4.6. Daarbij gaan we na of elke vervoersrelatie 
met een bepaald aantal verplaatsingen per dag voorzien is 
van een gepaste fietsverbinding in het huidige netwerk. Voor 
vervoersrelaties tussen deelgemeenten met een afstand 
groter dan 5 km en een waarde hoger dan 1000 verplaat-
singen per dag nemen we voor deze analyse aan dat deze 
‘minstens’ voorzien moeten zijn van een fietssnelweg. HB-re-
laties tussen deelgemeenten met een afstand groter dan 5 
km en een waarde tussen 500 en 1000 verplaatsingen per 
dag moeten - binnen het kader van deze analyse - gedekt 
worden door een BFF-route (of een fietssnelweg). De richt-
waarden die we voor deze analyse gebruiken zijn suggestief 
en hebben geen bindend karakter. We destilleerden ze uit 
verscheidene technische werkgroepen met experten en 
(boven)lokale overheden.

UIt deze analyse komen enkele belangrijke relaties tussen 
locaties naar voor waartussen geen fietssnelwegverbinding 
is, terwijl daar wel voldoende potentieel voor is volgens 
het totaal aantal verplaatsingen tussen die locaties. Zo is 
er een sterk potentieel voor de aanleg van fietssnelwegen 
vanuit het centrum van Gent en Sint-Amandsberg naar 
Lochristi, tussen het centrum van Gent en Destelbergen, 
vanuit het centrum van Gent en Gent Zuid naar Merelbeke 
en naar Zwijnaarde, en tussen het centrum van Gent en 
Sint-Amandsberg. Bovendien zijn er ook fietssnelwegen 
die dan wel belangrijke vervoersrelaties coveren, maar 
enkel nog maar conceptuele snelwegen zijn en vandaag 
de dag nog niet aangelegd zijn, zoals de F42 naar Waar-
schoot, Eeklo en Maldegem, de F2 naar Wetteren, de F6 naar 
Aalter en delen van de F40 ter hoogte van Merelbeke, Melle, 
Oostakker, Zelzate, Wondelgem en de haven. 

Omgekeerd geredeneerd, zijn er in Vervoerregio Gent ook 
enkele fietssnelwegen die wel aangelegd zijn, maar in feite 
weinig onderbouwd worden door een voldoende sterke 
vervoersrelatie en vervoersvraag voor functionele verplaat-
singen. Voorbeelden hiervan zijn de F423  langs de oude 
spoorwegberm tussen Zelzate en Eeklo en de F422 langs 
het Schipdonkkanaal ter hoogte van Eeklo en Deinze. Deze 
fietssnelwegen worden vooral gebruikt door recreatieve 
fietsers, maar veel minder door functionele fietsers en dus 
kan de vraag gesteld worden of deze wel thuishoren als 
fietssnelweg in een functioneel fietsnetwerk.

Ook het BFF vertoont dezelfde knelpunten. Het covert bijna 
alle belangrijke vervoersrelaties tussen deelgemeenten, 
maar bevat tegelijkertijd ook heel wat verbindingen waar-
voor weinig voldoende functionele vraag is. Bovendien is 
het BFF in bepaalde zones weinig ontvlochten en heeft het 
een zwak structurerend karakter. Een groot deel van het 
BFF is daarenboven nog niet gerealiseerd. Aan het huidig 
tempo zal de volledige realisatie nog vele decennia op zich 
laten wachten (zie ook hoofdstuk 3.3).
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Fietsnetwerk, magneten en voorzieningen

Aftoetsingskader fietsnetwerk ten opzichte van magneten.

Aftoetsingskader fietsnetwerk ten opzichte van voorzieningen.

Naast de analyse ten opzichte van de HB-relaties, kunnen 
we de performantie van het fietsnetwerk ook testen door 
de fietsroutes te vergelijken met de magneten uit hoofd-
stuk 4.5 en de voorzieningen uit hoofdstuk 4.3. Daarvoor 
gaan we voor elke magneet van een bepaalde categorie 
en voor elke voorziening van een bepaald niveau na of 
die voldoende dicht in de buurt van een gepaste fietsroute 
liggen. Voor magneten van categorie 1 tot en met 4 (met 
een ritproductie hoger dan 10.000) en voor voorzieningen 
van niveau I tot en met III (internationale, interregionale en 
regionale voorzieningen) nemen we voor deze analyse aan 
dat die zich ‘minstens‘ binnen een afstand van 800 m van 
een fietssnelweg moeten bevinden. Magneten van categorie 
5 en 6 (met een ritproductie tussen 1.000 en 10.000) en 
voorzieningen van niveau IV (bovenlokale voorzieningen) 
moeten - binnen het kader van deze analyse - binnen een 
afstand van 500 m van een BFF-route liggen.

Het valt op dat het fietsnetwerk lang niet alle magneten en 
voorzieningen met een gepaste fietsroute covert. Ten zuiden 
van Gent worden enkele belangrijke magneten gemist; ter 
hoogte van Moscou valt een magneet van categorie 3 niet 
binnen het bereik van een fietssnelweg, net zoals magneten 
van categorie 4 ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem, 
Zwijnaarde, Merelbeke en Heusden. Maar ook in Wetteren, 
Lochristi, Zelzate, Eeklo en Maldegem liggen magneten van 
categorie 4 buiten het bereik van een fietssnelweg. Ook 
enkele belangrijke voorzieningen van niveau III kunnen 
niet eenvoudig via een fietssnelweg bereikt worden, zoals 
ziekenhuizen in Melle, Wetteren en Sint-Denijs-Westrem, 
baanwinkels in Lochristi, Sint-Martens-Latem en Wetteren 
en het recreatiedomein in Wachtebeke. Daarnaast ontsluit 
ook het BFF niet alle magneten en voorzieningen met 
een gepaste fietsroute. In de ruime stadsgordel van Gent 
ten zuiden van de stadsregio vallen heel wat magneten 
en voorzieningen doorheen de mazen van het BFF, zoals 
in Baarle, Sint-Martens-Latem, Melle en Laarne. De Gentse 

kanaalzone blijkt volgens deze analyse niet voldoende van 
functionele fietsroutes voorzien, alsook  de omgevingen 
van Wetteren, Lochristi, Eeklo, Aalter en Deinze.
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Synthese

Ter synthese van de voorgaande analyses maken we een 
synthesekaart aan waarin we de knelpunten en de oppor-
tuniteiten van het fietsnetwerk samenbundelen.

Op basis van de huidige vervoerrelaties in de regio, kan 
gesteld worden dat sommige geselecteerde fietssnelwegen 
en BFF-routes niet bijzonder nuttig zijn voor functionele 
verplaatsingen door hun laag vervoerpotentieel.  Deze 
fietsroutes passeren vaak niet door een kern, maar op een 
zekere afstand ervan, en verbinden veelal plaatsen waar-
tussen de vervoersrelaties gering zijn. Deze routes worden 
eerder door heel wat recreatieve fietsers gebruikt, waardoor 
we hun plaats als functionele fietsverbinding binnen het 
netwerk van fietssnelwegen of BFF in vraag kunnen stellen. 
Een hoger potentieel vinden we eerder terug in enkele 
radiale verbindingen vanuit Gent naar locaties waarlangs 
nog geen fietssnelweg ligt zoals Lochristi, Merelbeke en Sint-
Martens-Latem. Daarnaast zijn nog steeds vele belangrijke 
routes niet aangelegd zoals de F42 naar Eeklo en Maldegem 
en de F6 naar Aalter. Deze verbindingen vertonen een hoog 
fietspotentieel en dus komt het erop aan ook deze noodza-
kelijke fietssnelwegen te realiseren.

Het huidige conceptuele fietsnetwerk blijkt uit analyse 
bovendien niet altijd event performant genoeg om alle 
belangrijke magneten en voorzieningen in de regio met 
volwaardige fietsinfrastructuur te bedienen. Vooral ten 
zuiden van Gent binnen de brede zone rond de stad vallen 
er magneten en voorzieningen door de mazen van het 
fietsnetwerk. Maar ook in de omgevingen van Wetteren, 
Lochristi, Zelzate, Eeklo en Deinze worden enkele belangrijke 
attractiepolen en bezoekersaantrekkende functies gemist.

Het huidige fietsnetwerk heeft een weinig gelaagd, struc-
turerend en leesbaar karakter. Het is niet altijd opgebouwd 
uitgaande van de reële vervoersvraag en maakt niet overal 
gepaste verbindingen tussen kernen en attractiepolen. 
Bovendien zagen we in hoofdstuk 3.3 dat er nog werk is 
aan de huidige fietsinfrastructuur daar die niet overal 
voldoende breed en veilig ingericht is. De vervoerregio 
kampt met talloze ongevallen waarbij een fietser betrokken 
is. En het ontbreekt veelal nog aan kwaliteitsvolle voorzie-
ningen voor fietsers als goede stallingen en herstelplaatsen.

In hoofdstuk 3.3 bleek echter ook dat het potentieel van de 
fiets voor verplaatsingen in de regio aanzienlijk hoog is. Elek-
trische fietsen bieden heel wat opportuniteiten en maken 
het mogelijk om veel grotere afstanden te overbruggen en 

ook minder mobiele mensen op de fiets te krijgen. Boven-
dien kan de fiets een cruciale rol spelen binnen het kader 
van combimobiliteit. Zo kan het een belangrijk vervoers-
middel zijn in het voortransport naar een sterke openbaar 
vervoerslijn, zoals om naar Brussel of Gent te gaan via 
de treinlijn uit Aalter en Landegem vanuit de omliggende 
kernen daar, of naar Antwerpen of Gent via de treinlijn uit 
Beervelde vanuit de aangrenzende gemeenten daar. Ook 
belangrijke stambuslijnen kunnen hier een belangrijke rol 
in opnemen. Deze moeten dan wel optimaal aangetakt zijn 
met het fietsnet.

Stad Gent mocht zich in 2018 - en dat voor de tweede keer op 
rij - ‘Fietsstad’ van Vlaanderen noemen. De jury prees Gent 
voor een duidelijke daling in het aantal fietsongevallen, de 
inzet op kwalitatieve fietsinfrastructuur en de uitgebreide 
mogelijkheden voor fietsparkeren wat zich vertaalde in 
een fietsaandeel van intussen maar liefst 35% in 2019.  Een 
succes onder meer toe te schrijven aan het circulatieplan 
van de stad. Circulatiemaatregelen blijken een ‘quick win’ 
te zijn om het fietsgebruik te verhogen. Ook in de haven 
werd serieus geïnvesteerd in nieuwe fietsinfrastructuur en 
fietspromotie, met een bewonderenswaardige stijging van 
het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer als gevolg. 
Deinze werd verkozen tot ‘Fietsgemeente’ binnen de cate-
gorie tussen 20.000 en 50.000 inwoners.  Deinze ontving 
lofbetuigingen als pionier in het aanbieden van verschei-
dene fietsdiensten. Ook andere gemeenten hebben recent 
grote inspanningen gedaan om fietsen verder te stimuleren. 
De wil om van de Gentse vervoerregio een echte fietsregio 
te maken is bij alle stakeholders meer dan aanwezig. De 
vraag is nu hoe we de succesverhalen van onder andere 
Deinze en Gent kunnen vertalen naar de hele vervoerregio. 

Heel wat verschillende instanties zijn vandaag verantwoor-
delijk voor het ontwerp en de aanleg van het fietsnetwerk 
en de fietspadinfrastructuur (Agentschap Wegen en Verkeer, 
de Vlaamse Waterweg, de Werkvennootschap, de provincie 
en de gemeenten). Zij stemmen hun beheersystemen echter 
nog onvoldoende op elkaar af en van een overkoepelende 
visie op het fietsnetwerk is er vandaag de dag nog geen 
sprake. Verschillende gemeenten zijn vandaag vragende 
partij voor een fietsdeelsysteem in hun gemeente. De wens 
bij veel gemeenten om een echte fietsstad of -gemeente 
te worden is groot, maar het ontbreekt vandaag nog aan 
een geïntegreerde regionale visie. Er is nood aan een inten-
sief samenwerkingsverbond. De vervoerregio kan hier een 
prominente rol als initiatiefnemer en facilitator opnemen.
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5.2 OPENBAAR VERVOER
Openbaar vervoernetwerk en vervoersstromen

Net zoals we de performantie van het huidige fietsnet-
werk in vorige sectie testten ten opzichte van de werkelijke 
vervoersvraag, kunnen we ook het openbaar vervoernet-
werk aftoetsen met de vervoersrelaties uit hoofdstuk 4.6. 
Daarbij gaan we uit van het huidige spoornetwerk aange-
vuld met het openbaar vervoer dat in het Nieuw Openbaar 
Vervoerplan 2021 werd vastgesteld door de vervoerre-
gioraad ter invoering op korte termijn. Dat korte termijn 
OV-plan werd echter tijdens het opbouwproces zelf mede 
vormgegeven door het netwerk uitvoerig te toetsen met de 
werkelijke vervoersstromen en de belangrijkste magneten 
en voorzieningen in de regio (zie bijlage). Daarom lijkt een 
herhaling van deze analyses in deze nota ons niet relevant. 
Wat echter wel interessant is, is om aan de hand van de 
werkelijke verplaatsingsstromen die relaties te detecteren die 
voldoende potentieel bezitten om het huidige spoornetwerk 
en het OV-netwerk zoals beschreven in het Nieuw Openbaar 
vervoerplan 2021 verder uit te breiden en te versterken op 
de lange termijn. Aan de hand van expert judgement en 
bilaterale gesprekken met gemeenten kunnen we zo enkele 
verbindingen in de regio detecteren die een voldoende hoog 
potentieel hebben om op de lange termijn het OV-aanbod 
verder van te versterken qua reistijd en/of frequentie.

Zo zien we dat er een sterke radiale relatie bestaat tussen 
Gent en Eeklo langsheen Sleidinge, maar dat de huidige 
treinbediening voor deze verbinding nog ondermaats is. De 
spoorlijn richting Eeklo bestaat immers uit een enkelvoudig 
spoor, wat maakt dat een uitbreiding van de capaciteit 
en frequentie op deze lijn op korte termijn zeer moeilijk 
is. Infrastructurele ingrepen zijn hier noodzakelijk om de 
treinbediening te kunnen ophogen. Daarnaast vinden we 
ook belangrijke relaties ten noorden van Gent; tussen Gent, 
Mariakerke, Oostakker, het havengebied en Zelzate. Enkele 
kernnetlijnen uit het Nieuw Openbaar Vervoerplan bieden 
daar een antwoord op op de korte termijn, alsook de vaste 
shuttledienst langsheen de kanaaldorpen tussen Oostakker 
en Zelzate en het collectief werknemersvervoer van Max 
Mobiel naar de bedrijven in de haven. Het potentieel hier 
biedt echter perspectieven om ook op lange termijn verder 
werk te maken van sterkere HOV-assen en bijvoorbeeld het 
logistieke spoornet langsheen de west- en/of oostkant van 
het kanaal in te zetten voor personenvervoer, eventueel met 
doortrekking naar Terneuzen in Nederland. Ten slotte zien 
we ook dat de radiale relaties vanuit Gent naar Zomergem 
en Heusden eveneens voldoende potentieel bezitten om 
werk te maken van meer rechtstreekse en snellere OV-ver-
bindingen op de lange termijn.

134 VERVOERREGIO GENT



135ORIËNTATIENOTA



Voornaamste knelpunten

Uit de belangrijkste knelpunten van het OV-netwerk die 
reeds in detail aan bod kwamen in hoofdstuk 3.4, merken 
we op dat een hoogwaardig en kwalitatief OV-netwerk 
voornamelijk gehinderd wordt door capaciteitsproblemen 
en doorstromingsknelpunten.

Capaciteitsproblemen

Het belangrijkste knelpunt in de vervoerregio situeert zich 
op het tracé tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. 
De beperkte spoorcapaciteit en het bochtig tracé zorgen 
ervoor dat treinen hier serieus in reistijd inboeten. Daar-
enboven fungeren deze stations als een ware bottleneck 
voor alle treinen die vanuit West-Vlaanderen naar Brussel 
en Antwerpen rijden, daar deze steeds via één van deze of 
beide stations moeten. Die bottleneck manifesteert zich 
nog prominenter wanneer enkele sporen ter hoogte van 
Gent-Sint-Pieters tijdelijk uit dienst worden genomen door 
de huidige werkzaamheden daar. Verderop langs dezelfde 
spoorlijn, tussen Gent en Antwerpen, is de spoorcapaciteit 
onvoldoende om een gewenste frequentieverhoging door 
te voeren. Deze lijn heeft slechts twee sporen, terwijl hier 
heel wat personen- en goederentreinen over moeten. Infra-
structuuringrepen zijn onvermijdelijk wanneer men de 
bediening wil verhogen. Ook langs de spoorlijn Gent-Eeklo 
is de capaciteit onvoldoende om de frequentie te kunnen 
verhogen. Grote delen van deze lijn bestaan slechts uit één 
enkel spoor. Bovendien is deze spoorlijn niet geëlektrificeerd, 
net zoals de spoorlijnen tussen Gent en Ronse en tussen 
Gent en Geraardsbergen.

In het noorden van de regio, tussen Gent en Zelzate, is er 
een duidelijke OV-potentie waar vandaag niet aan voldaan 
wordt. Een spoorlijn die vandaag enkel door goederenver-
voer gebruikt wordt, kan in de toekomst ook voor perso-
nenverkeer gebruikt worden. De mogelijkheden hiervoor 
worden vandaag reeds onderzocht. Daarnaast zijn er twee 
locaties in de Gentse agglomeratie die als potentiële spoor-
haltes kunnen beschouwd worden: Muide en Destelbergen. 
Ook in het project Rail Ghent-Terneuzen wordt onderzoek 
verricht naar potentiële spoorhaltes langs de spoorlijn. 
Verder onderzoek naar een uitbreiding van het aantal 
spoorhaltes op het spoornet in de Gentse vervoerregio blijft 
in de toekomst  noodzakelijk om het aanbod aan hoog-

waardig openbaar vervoer te versterken. 

Ook trams en bussen moeten steeds voldoende capaciteit 
bieden om het comfort van elke reiziger te waarborgen. 
Zo zijn bijvoorbeeld bussen overvol met leerlingen minder 
aantrekkelijk voor andere pendelaars die tijdens dezelfde 
spitsuren naar het werk moeten.

Doorstromingsknelpunten

De Lijn heeft in haar Doorstromingsnota VVR Gent een 
eerste inventarisatie gemaakt van doorstromingsknel-
punten op het kernnet en aanvullend net. Deze knelpunten 
worden ook aangegeven op de kaart hiernaast.

De Doorstromingsnota beschrijft de belangrijkste oorzaken 
van vertragingen, benoemt specifieke probleemlocaties en 
geeft mogelijke suggesties voor oplossingen. Al deze sugges-
ties zijn erop gericht zowel de doorstroming van bussen en 
trams alsook de leefbaarheid te verbeteren. 

Voor het kernnet geldt een pro-actieve aanpak en ligt de 
focus in eerste instantie op de vlotte doorstroming van 
het kernnet conform de hiërarchie van het netwerk en de 
leidende principes. 

Het concreet aanpakken van deze doorstromingsknel-
punten dient samen met de verschillende betrokken 
actoren te gebeuren. Concreet betekent dit dat de knel-
punten dienen geprioriteerd te worden en toegewezen aan 
de uitvoerende actor.
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Synthese

Ter synthese van de beschrijvingen en analyses in hoofd-
stukken 3.4 en 5.2 maken we een synthesekaart aan waarin 
we de knelpunten en de opportuniteiten van het OV-net-
werk samenbundelen.

Op basis van de huidige vervoersstromen in de regio detec-
teerden we enkele relaties tussen kernen en attractiepolen 
die voldoende potentieel bezitten om het huidige spoor-
netwerk en het OV-netwerk zoals beschreven in het Nieuw 
Openbaar vervoerplan 2021 verder uit te breiden en te 
versterken op de lange termijn. Zo hebben de radiale verbin-
dingen vanuit Gent naar Eeklo, Sleidinge, Zelzate, Zomergem 
en Heusden een voldoende hoog potentieel om op de lange 
termijn het OV-aanbod verder te versterken qua reistijd en/
of frequentie. Ook relaties tussen Oostakker en Zelzate en 
tussen Mariakerke en Oostakker bieden perspectieven voor 
een opwaardering naar een hoogwaardig en kwalitatief 
openbaar vervoeraanbod.

Zo’n opwaardering van het OV-net betekent echter veelal 
dat onvermijdelijke instrastructuuringrepen nodig zijn. Zo 
dient de spoorcapaciteit van de spoorlijnen naar Eeklo en 
naar Antwerpen verhoogd te worden met extra sporen wil 
men voor deze verbindingen de treinfrequentie en/of reistijd 
verbeteren. Ook het inzetten van de logistieke spoorlijnen 
aan de west- en oostkant van het kanaal in het havenge-
bied voor personenvervoer naar Zelzate en zelfs verderop 
naar Terneuzen vereisen infrastructuurmaatregelen.

Een ware OV-bottleneck in Vervoerregio Gent wordt gecre-
eerd door het spoortraject tussen Gent-Sint-Pieters en 
Gent-Dampoort. Heel wat treinverkeer dat van het westen 
naar het oosten van het land gaat, moet langsheen (een 
deel van) dit traject, dat slechts uit 2 sporen bestaat. Een 
oplossing voor deze bottleneck zal eveneens moeten 
gezocht worden in infrastructuuringrepen.

Het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 hertekent het streek- 
en stadsnet van de regio en doet een verdienstelijke poging 
om een eenvoudig, gelaagd, vraaggericht en verknoopt 
OV-netwerk te creëren. Desalniettemin zal het uiteinde-
lijke succes van dit nieuwe net grotendeels afhangen van 
in welke mate de doorstromingsknelpunten in de regio 
worden weggewerkt. Zolang bussen mee met de auto blijven 
aanschuiven in de file op de belangrijkste steenwegen in 
de regio, dan kan het Nieuw Openbaar Vervoerplan geen 
volwaardig en aantrekkelijk OV-alternatief bieden voor de 
auto als vervoersmiddel voor eenieders verplaatsingen.

Het nieuwe busstreeknet uit het OV-plan, net als de visie 
van de NMBS op het S-net, bieden hoe dan ook perspectieven 
om op de lange termijn te bouwen aan de verdere opwaar-
dering van het OV-net in de regio. Zo kunnen potenties voor 
het (her)openen van treinstations in het voorstadsnetwerk 
zoals in Muide en Destelbergen verzilverd worden en moge-
lijkheden voor gepast voortransport naar HOV-stamlijnen 
(met fiets of VoM) verder worden onderzocht. Ook het 
stadsnet kan een verbeterslag op lange termijn maken 

door intensief werk te maken van hoogwaardige tram- 
en/of buslijnen die verschillende polen in de stad sterker 
verbinden met de wijken en gemeenten aan de rand, alsook 
door deze HOV-lijnen nog beter te verknopen met de lijnen 
van streek- en treinnet.

Het OV-net zal op de lange termijn meer dan ooit de rol van 
dé ruggengraat van het multimodaal mobiliteitsnetwerk 
moeten innemen. Verder werken aan de performantie van 
het netwerk, maar ook aan de kwaliteit, het comfort en de 
toegankelijkheid ervan, is dan ook een absolute must.
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5.3 AUTO

Knelpunten

Hinder

Op de kaart op de volgende pagina worden verschillende 
kaartlagen uit hoofdstuk 3.5 en 3.7 gecombineerd, Ze toont 
verschillende vormen van overlast die het autoverkeer op 
een leefomgeving kan aannemen. Op die manier krijgen we 
een beter beeld van de gebieden waar de impact van het 
autoverkeer groot is.

Geluidsoverlast valt hoofdzakelijk samen met de belang-
rijkste vervoerassen: de snelwegen, de R4 en de verbindings-
wegen. Deze problematiek ontstaat voornamelijk bovenlo-
kaal, maar heeft een belangrijke lokale impact. Gezien vele 
kernen zich langsheen deze wegen bevinden, hebben deze  
te kampen met geluidsoverlast. In de beschrijving in hoofd-
stuk 3.5 zagen we dat ook luchtvervuiling sterk samenvalt 
met het hoger wegennet. Kernen waar primaire of secun-
daire wegen doorheen lopen, zoals aangeduid op de kaart 
hiernaast, kampen meer met deze geluidshinder en onge-
zonde luchtkwaliteit dan andere kernen. Ook de leefbaar-
heid wordt in deze  kernen bedreigd. Verschillende kernen en 
woonwijken hebben te maken met ongewenst doorgaand 
verkeer of sluipverkeer. Dat vindt vooral tijdens de spitsuren 
plaats en wordt sterk beïnvloed door het congestieniveau in 
de omgeving. File op de snelweg zorgt bijvoorbeeld al snel 
dat het nabijgelegen onderliggend wegennet meer (of te 
veel) verkeer moet slikken.

Doorstroming

Drie hoofdwegen doorsnijden de Gentse vervoerregio: de 
E34, de E17 en de E40. Deze snelwegen worden zeer intensief 
gebruikt, maar globaal gezien, op enkele knelpunten na, is 
de congestie op het hoofdwegennet beperkt. 

De congestie bevindt zich zoals we in hoofdstuk 3.5 zagen 
eerder op de secundaire verbindingswegen, de invalswegen 
en de ringwegen van Gent. De doorstroming op de invals-
wegen is vooral ondermaats in de kernen. Dit fenomeen is 
deels te wijten aan een hoger aantal conflictpunten en krui-
singen (met andere wegen en erftoegangen). De historische 
groei van de kernen rondom de invalswegen heeft ertoe 
geleid dat ook hier het hoogst aantal aftakkingen zijn. Ook 
bij baanwinkels duikt een gelijkaardige problematiek op: de 
vele op- en afritten zorgen voor congestie én kunnen tot 
gevaarlijke situaties leiden. 

Geaggregeerde ongevallen

Het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid bracht de laatste 
jaren systematisch het aantal ongevallen in kaart. Daar-
onder vallen zowel de ongevallen met fietsers, voetgan-
gers en bromfietsers als auto’s onderling. Door telkens 
een verhogingsfactor toe te voegen volgens de aard en de 

ernst van het ongeval wordt een prioriteitsscore aan elke 
ongevallocatie toegekend. Hoe hoger de prioriteitswaarde, 
hoe hoger de plaats komt te staan op de lijst van aan te 
pakken gevaarlijke punten. De prioriteitswaarde zal, samen 
met gedetailleerder onderzoek naar de ongevallen, een 
belangrijk instrument zijn bij de opmaak van de visie en 
het actieplan.

Deze ongevallenstatistiek toont aan dat onze vervoerregio 
nog steeds een groot aantal onveilige punten bevat. De 
grootste problematiek situeert zich in Gent en de kleinere 
steden (o.a. Maldegem, Eeklo en Wetteren). 

Opportuniteiten

Deelauto’s

Autodelen biedt potentieel om het autogebruik te vermin-
deren en het ruimtebeslag van onze geparkeerde auto’s in 
te perken. In de Gentse binnenstad is het aanbod van deel-
wagens het hoogst. Ook rondom de Gentse kern, aan de 
rand van de R4, wint autodelen aan populariteit. De overige 
deelpunten zijn verspreid over de regio: rondom de stations 
van Deinze, De Pinte, Landegem en Eeklo en in de kernen 
van Sint-Martens-Leerne, Wachtebeke, Maldegem en Laarne.   
Heel wat gemeenten willen autodelen proactief stimuleren 
bij hun inwoners. In hoofdstuk 3.5 en op de synthesekaart 
(p.127) zijn vooralsnog enkel de deelpunten van autodeel-
aanbieders (zoals Cambio) aangeduid. Er bestaan echter ook 
alternatieve vormen van autodelen, waarbij particulieren 
hun auto zelf verhuren. 

Geplande werken en studies

Er zijn in onze vervoerregio tal van infrastructuurwerken  
lopende of in onderzoek. De N49, in het noorden van de 
vervoerrregio, wordt omgebouwd tot een snelweg en vormt 
zo het verlengstuk van de E34. Deze omvorming moet 
ervoor zorgen dat de onveilige situaties drastisch dalen en 
de doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Het 
kan daarentegen ook zorgen voor een verminderde bereik-
baarheid van de omliggende dorpen en een toename van 
het sluipverkeer.

Ook de R4 wordt omgebouwd met als doel een veiligere 
en vlottere verbinding te worden. De R4-oost moet de 
Gentse havenbedrijven vlot bereikbaar maken, de R4-west 
moet de verbinding tussen de E34-Nederland en E40-E17 
optimaliseren.

Het viaduct aan de E17, ter hoogte van Gentbrugge zal 
grondig worden gerenoveerd. Tegelijkertijd wordt de impact 
op de leefbaarheid in de omliggende woonwijken onder-
zocht. Voor de B401, het viaduct dat het verkeer tot in de 
Gentse binnenstad brengt, worden eveneens toekomstige 
scenario’s bestudeerd. 
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De snelwegen in de Gentse vervoerregio worden zeer inten-
sief gebruikt, maar op enkele knelpunten na is de congestie 
relatief beperkt, zo bleek in hoofdstuk 3.5. De problema-
tiek van congestie zijn voornamelijk stedelijk: structurele 
congestie op de invalswegen en op enkele andere secun-
daire wegen. 

Intensief gebruikte wegen - met of zonder congestie - 
tasten de leefbaarheid aan in onze kernen. Dit gaat op voor  
ongeveer alle grote kernen, gezien deze historisch rond de 
invalswegen zijn gegroeid. De hoge verkeersintensiteit zorgt 
voor overlast in de kernen en heeft een grote impact op de 
leefbaarheid daar. Sluipverkeer, dat congestie op het hoger 
wegennet probeert te vermijden, zijn in sommige kernen 
en wijken dagelijkse kost. Bovendien dreigt het sluipverkeer 
verder toe te nemen door het gebruik van slimme naviga-
tiesystemen. Een regionale aanpak hiervoor is noodzakelijk.

Als klassieke oplossing voor congestie en sluipverkeer wordt 
in dat geval vaak teruggegrepen naar extra infrastructuur: 
de aanleg van een omleidingsweg of bijkomende rijstroken. 
Deze oplossing duurt lang om te verwezenlijken, is duur én 
lost het probleem an sich niet altijd op. Veelal wordt zelfs 
meer autoverkeer aangetrokken en worden we zo nog 
auto-afhankelijker. Kunnen we in de vervoerregio op een 
andere, nieuwe en goedkopere manier omgaan met door-
tochten en sluipverkeer? Kunnen we de straten opnieuw 
aan de inwoners geven door meer ruimte te voorzien voor 
voetgangers en fietsers, zonder te moeten wachten op 
extra infrastructuur?

Nog meer infrastructuur is namelijk geen heiligmakende 
oplossing. Bovendien liggen er heel wat plannen en projecten 
klaar die een grote impact zullen uitoefenen op het onder-
liggend wegennet. De ombouw van de E34, ombouw van de 
R4, op lange termijn de Sifferverbinding, of verder van huis 
de Oosterweelverbinding... Het is ondertussen aangetoond 
dat nieuwe infrastructuur met meer capaciteit voorna-
melijk een averechts effect heeft: binnen de kortste keren 
blijken de wegen niet langer toereikend gezien het autover-
keer verder toeneemt. Bovendien moet ook de infrastruc-
tuur zelf onderhouden worden. Hoe kunnen de werken 
en studies beter op elkaar afgestemd worden en kunnen 
problemen en oplossingen tot één groter geheel worden 
gecombineerd?

Willen we het autogebruik laten dalen, dan is autodelen 
een deel van de oplossing. Autodelen is aan een sterke 
opmars bezig in de vervoerregio. Het grootste succes wordt 
in de steden geboekt, maar het is een fenomeen dat lang-
zaamaan ook de kleinere steden en gemeentes bereikt. 
Hoewel het daar een andere aanpak vergt, waarbij bewust-
making, informatie en vertrouwdheid centraal staan, lijkt 
het een belangrijke schakel te kunnen vormen in een duur-
zamer beleid. 

Synthese
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5.4 KNOOPPUNTEN

Combimobiliteit

In het concept van basisbereikbaarheid wordt het openbaar 
vervoer op de assen met een groot potentieel versterkt. 
Ook de bereikbaarheid van deze assen wordt dus belangrijk. 
Om het volledige reistraject op een efficiënte manier af te 
leggen, moeten verschillende vervoersmogelijkheden naad-
loos op elkaar aansluiten. Het combineren van verschillende 
vormen van mobiliteit noemen we combimobiliteit. Reizi-
gers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene 
vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare vervoers-
knooppunten. Vervoersknooppunten ontstaan wanneer 
verschillende vervoerswijzen samenkomen op één locatie. 
Zo kunnen reizigers hun voor- of natraject afleggen met 
o.a. (deel)fietsen of steps, (deel)auto’s of taxi’s.

Kwalitatieve vervoersknooppunten hebben niet alleen een 
sterk mobiliteitsaanbod, maar hebben ook een aantrek-
kelijke, dense en diverse omgeving. Deze twee factoren 
worden vaak uitgedrukt in de knoop- en plaatswaarde van 
een locatie. De knoopwaarde is een indicatie van het mobi-
liteitsaanbod in de omgeving van het knooppunt. Het geeft 
weer hoe bereikbaar het knooppunt is met verschillende 
vervoerswijzen. De plaatswaarde is een graadmeter voor de 
kwaliteit van de omgeving en wordt opgebouwd met indi-
catoren van nabijheid, intensiteit en functiemenging.

Mobipunten

Een mobipunt kan op verschillende manieren omschreven 
worden. In de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten wordt een 
potentieel mobipunt ruim omschreven: een punt waar over-
stap tussen verschillende vervoermodi of binnen één modus 
mogelijk is.

Alle vervoerknooppunten zijn dus mogelijke mobipunten. 
Wat maakt een vervoerknooppunt dan een mobipunt? Een 
mobipunt is voldoende uitgerust en op een kwalitatieve 
manier ingericht, zodat overstappen van de ene naar de 
andere vervoerwijze vlot en logisch verloopt.

Het ontwikkelen van deze vervoerknooppunten moet een 
gevarieerd gebruik van de verschillende modi stimuleren en 
de complementariteit van de modi benadrukken. Zo wordt 
combimobiliteit aangemoedigd en wordt het transportsys-
teem als geheel beter benut.

Mobipunten zijn in Vlaanderen een relatief recent gegeven. 
In de Gentse vervoerregio zijn er vandaag enkele mobi-
punten in Deinze. Daarnaast zijn er ook talloze initiatieven 
om mobipunten te organiseren en in te richten, o.m. in 
Gavere,  Melle en Deinze. Heel wat gemeenten plannen op 
korte en lange termijn één of meerdere mobipunten in hun 
kern(en).

Het vlindermodel: visuele weergave van de knoop- en plaatswaarde van een vervoersknooppuntlocatie. (Bertolini, 1999)
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Tussen mobiliteit en ruimte

De ruime definitie van een mobipunt creëert een breed spec-
trum aan mobipunten. Het type mobipunt zal daarbij de 
inrichting en het aanbod aan (mobiliteits)diensten bepalen. 
Het bepaalt ook door wie en hoe het mobipunt gebruikt 
zal worden.

Een essentiële vraag is hoe de verschillende types van mobi-
punten gecategoriseerd en gedefinieerd kunnen worden. 
Mobipunten kunnen gezien worden als interface tussen het 
vervoernetwerk en de ruimtelijke structuur. Het systeem 
van mobipunten wordt gevoed door het vervoersnetwerk 
én door de ruimtelijke context. Maar het werkt ook in de 
andere richting. Mobipunten oefenen ook invloed uit op het 
netwerk en de ruimtelijke context. 

Willen we weten hoe een mobipunt functioneert, dan 
moeten we zijn plaats kennen in het netwerk én in de 
ruimtelijke structuur. Daarom gebruiken we volgende twee 
factoren om de typologie van een mobipunt te bepalen:
• het vervoersniveau van het mobipunt
• de ruimtelijke context van het mobipunt

In de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten onderscheidt men 
vier soorten vervoersniveaus (interregionaal, regionaal, 
lokaal en buurt) en acht soorten ruimtelijke contexten 
(stadskern, agglomeratie, grote kern, kleine kern, bedrij-
venpool, bezoekerspool, perifeer gebied en ruraal gebied). 
Onderstaande matrix toont de 32 mogelijkheden die op die 
manier worden gecreëerd.

De kwaliteit van een mobipunt hangt af van de loca-
tiekeuze, het mobiliteitsaanbod, het dienstenaanbod, de 
oriëntatie en de ruimtelijke integratie. De locatie van een 
mobipunt is bepalend voor de vervoersvraag die door een 

Mobipunten als interface tussen vervoersnetwerk en 
ruimtelijke structuur. 
Bron: Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten

Mobipuntenmatrix op basis van vervoersniveau (kolommen) en ruimtelijke context (rijen). 
Bron: Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten

mobipunt kan ingevuld worden. Het vervoerspotentieel van 
een mobipunt hangt af van de nabijheid van activiteiten 
aan een voldoende hoge dichtheid, en de positie van het 
mobipunt in het mobiliteitsnetwerk.
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We onderscheiden in de huidige situatie verschillende 
soorten knooppunten in onze vervoerregio: een interregi-
onale, knoop, een regionale knoop, een lokale knoop, een 
stadsregionale park-and-ride en een carpoolparking. De 
knooppunten werden geselecteerd op basis van hun huidige 
mobiliteitsaanbod. Er wordt in deze nota geen uitspraak 
gedaan over het gewenst uitbouwen van dit aanbod of het 
ruimtelijk verdichten van de knooppuntomgeving.

Als basis voor indicatie van de knooppunten wordt sterk 
uitgegaan van het bestaande treinnet. Binnen een beleid van 
duurzaamheid en combimobiliteit neemt de trein namelijk 
een belangrijke positie in. Als één van de parameters van 
combimobiliteit wordt de frequentie van bussen en trams in 
de buurt genomen (BTM-score). Hiermee wordt aangegeven 
hoe sterk het station in kwestie is verbonden met ander 
openbaar vervoer. Hierbij valt vooral op dat de kleinere 
stations langs de spoorlijn Gent-Brugge lagere BTM-scores 
hebben. De sterke spoorlijn op vlak van treinfrequentie en 
-aanbod,  is blijkbaar slechts beperkt verweven met andere 
vormen van openbaar vervoer. 

Om over combimobiliteit te spreken is niet enkel openbaar 
vervoer van belang, maar moet ook het aanbod aan overige 
vervoersmodi toereikend zijn. Daarom bevat de kaart ook 
het aantal (fiets)parkeerplaatsen aan elk station. Ook het 
aanbod deelfietsen (vooralsnog enkel Blue-bikes) wordt 
weergegeven, al blijkt dit nog niet wijdverspreid in de regio. 
Enkel de stations van Deinze, Aalter, Eeklo, Gent-Dampoort 
en Gent-Sint-Pieters bieden deze aan. Hoewel deelwagens 
een belangrijke vervoerswijze zijn voor natransport in 
minder dichtbevolkte gebieden, is het huidige aanbod aan 
deelwagens (Cambio) vooral een stedelijk verhaal. Bovendien 
blijken de standplaatsen niet alleen gelinkt aan mobiliteits-
knooppunten, maar ook aan dichte woon/werkgebieden. 

Op basis van deze informatie werden knooppunten in 
de Gentse vervoerregio aangeduid en gecategoriseerd 
(zie kaart op volgende pagina). Als interregionale knoop-
punten komen vandaag Aalter, Deinze, Gent-Sint-Pieters 
en Gent-Dampoort naar voren. Deze stations functioneren 
momenteel reeds op deze manier, maar kunnen nog verder 
worden geoptimaliseerd op vlak van extra voorzieningen 
zoals deelfietsen of -wagens en een betere afstemming 
van de dienstregelingen van openbaar vervoer. Wetteren 
en Eeklo hebben potentieel in zich om uit te groeien maar 
kampen met een strijdige problematiek: Wetteren beschikt 
over een goede treinverbinding maar heeft een gebrek 
aan diversiteit in het mobiliteitsaanbod. Eeklo op zijn beurt 
beschikt wel al over deelauto’s en -fietsen maar schiet tekort 
op vlak van  een hoogwaardig openbaar vervoeraanbod: de 
treinbediening (frequentie en reistijd) is weinig competitief 
in vergelijking met de wagen, en het aanbod is beperkt 
(enkel richting Gent).

De overige treinstations worden aangeduid als regionale 
knoop, net als de busstations van Zelzate en Maldegem. 
Deze busstations functioneren vandaag als openbaar 
vervoersknooppunt voor de gemeente en bedienen zo een 
ruim verzorgingsgebied.

Tot slot wordt voor elke overige gemeente een potentieel 
lokaal knooppunt aangeduid. Deze zijn gebaseerd op het 
huidige netwerk en lokaliseren zich bij de huidige hoofd-
haltes van De Lijn. Uiteraard zijn deze locaties te evalueren 
wanneer het nieuw openbaar vervoersnetwerk wordt uitge-
rold. In het kader van Vervoer op Maat zullen mobipunten 
een cruciale rol opnemen.

Naast de trein- en busstations zijn ook andere vormen 
van knooppunten mogelijk. In de omgeving van Gent zijn 
meerdere stadsregionale P&R’s terug te vinden. Deze func-
tioneren als mobiliteitsknooppunt op schaal van de stads-
regio en zorgen ervoor dat bezoekers die met de wagen de 
Gentse binnenstad willen bereiken, een alternatief hebben. 
Langs het hoofdwegennet zijn er ook carpoolparkings 
terug te vinden, die de overstap van auto naar auto of fiets 
naar auto moeten faciliteren.

Daarnaast is er ook potentieel voor verschillende vervoers-
wijzen in het voortransport naar een sterke openbaar 
vervoerslijn. Zo worden vandaag verplaatsingen vanuit het 
Meetjesland richting Brussel al vaak vanuit het station van 
Aalter gedaan. Het voortransport gebeurt dan vaak met de 
wagen of met de fiets. Richting Antwerpen en Gent biedt 
het station van Beervelde potentieel voor de aangrenzende 
gemeenten. Ook stambuslijnen kunnen hier een belangrijke 
rol in opnemen. Deze moeten dan wel optimaal aangetakt 
zijn met het fietsnet of een vorm van collectief vervoer.

Een netwerk is natuurlijk meer dan enkel lijnen. Knoop-
punten of mobipunten moeten functioneren als ideale over-
stappunten. Hier moet vlot en eenvoudig kunnen worden 
overgestapt naar de meest geschikte vervoersmethode, om 
een afdoende alternatief voor de wagen te kunnen bieden. 
Bovendien volstaat het niet om een perfect mobipunt op 
te richten. De gebruikers moeten ook op een aangename 
manier tot het knooppunt kunnen geraken. Een afstem-
ming van de verschillende modi is dus sterk aan de orde. 

Het aanbod moet dus voldoende divers zijn, er moet vlot 
kunnen worden overgestapt én afgestemd worden op de 
noden van de gebruikers. 

De idee van knooppunten heeft reeds ingang gevonden 
bij de gemeentes. Maar er wordt duidelijk geworsteld met 
het omzetten van visie in praktijk. Hoe en waar komen er 
best mobipunten, wat moet een mobipunt aanbieden? Hoe 
worden deze ingericht? Het is geen evidente opgave om 
de kwaliteitseisen, zowel functioneel als ruimtelijk, om te 
zetten in de praktijk. 

Combimobiliteit in Vervoerregio Gent
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5.5 LOGISTIEK EN VRACHT

Economische regio

Vervoerregio Gent is een sterke economische regio. Verschil-
lende grote bedrijventerreinen verspreid over de regio en 
de aanwezigheid van North Sea Port maakt dat goederver-
keer binnen de vervoerregio Gent sterk vertegenwoordigd 
is. Bovendien beperken vrachttransporten zich niet tot de 
geografische grenzen van de vervoerregio’s en is er natuur-
lijk ook sprake van doorgaand vrachtverkeer. 

Nieuw havenlandschap

Het havenlandschap in West-Europa en Vlaanderen is in 
transitie, met impact op de goederenstromen die hiermee 
gepaard gaan. North Sea Port is als fusiehaven een sterk 
voorbeeld. Ook de nieuwe sluis in Terneuzen en het Seine- 
Scheldeproject zullen de havengebonden goederenstromen 
beïnvloeden. Evoluties in andere havens zullen merkbaar zijn 
in onze vervoerregio. Hoe zal Antwerpen de ontsluiting van 
de geplande uitbreidingen in de haven verzekeren? Welke 
impact heeft Oosterweel? Of de versterkende samenwer-
king tussen de haven van Antwerpen en Zeebrugge? Welke 
rol wil North Sea Port hierin vervullen? De impact op de 
vervoerregio Gent zal sterk voelbaar zijn. Het is dus belang-
rijk dat de vervoerregio hier tijdig op anticipeert.

Kwaliteitsvol netwerk

De vervoerregio Gent is gekenmerkt door een sterk uitge-
bouwd waterwegen- en wegennet. Investeringen in het 
netwerk maken dat dit in de toekomst nog meer kansen 
biedt aan de regio. Denk maar aan de Seine-Scheldeverbin-
ding en de sluis in Terneuzen die de bereikbaarheid van de 
haven over het water nog zal verbeteren. Ook de werken 
aan de R4(WO) zijn een tekenend voorbeeld. Ze bevorderen 
de doorstroming en verminderen de mogelijke interferentie 
tussen (vracht)wegverkeer en andere weggebruikers. Ook 
het spoornetwerk in de regio wordt versterkt. De geplande 
inspanningen gericht op het verbinden van de haven met 
Zeebrugge en Terneuzen zijn een opportuniteit. Toch zijn er 
nog knelpunten voornamelijk in en rond de haven, zoals de 
capaciteitsbeperking in Sas van Gent, de impact van Sluis-
kilbrug of missing links in het netwerk zoals Zelzate-Axel.

Multimodale knopen 

Het loont om als regio in te zetten op een modal shift. 
Daarbij is niet alleen de aanwezigheid van een goed netwerk 
noodzakelijk. Ook toegang hiertoe is cruciaal. Dit kan door 
‘rechtstreekse’ toegang van het bedrijf tot het netwerk, zoals 
via kaaimuren. Het is echter ook kansrijk om in te zetten 
op multimodale hubs om goederenstromen in de regio te 
verzamelen, bundelen en op te treden als toegangspoort 
voor het netwerk. Vandaag is het aanbod van dergelijke 
terminals en overslagpunten in de regio beperkt. In eerdere 
studies en bevragingen bij stakeholders blijkt er wel poten-
tieel (vb. Eiland Zwijnaarde / Tech Lane Ghent, Lakeland 
Aalter, Deinze,…). Multimodaliteit kan ingezet worden om de 

logistieke uitdagingen binnen en rond Gent te verwerken. 
Het gebruik van de stedelijke kanalen en ringvaart is hier 
een voorbeeld van.

Leefbaarheid

Maar zelfs ondanks het uitgebreide netwerk, zal het goede-
renverkeer altijd uitdagingen blijven hebben wat betreft 
leefbaarheid in de regio. Vrachtwagens negeren beweg-
wijzering of zoeken kortere routes om files of betalende 
trajecten te vermijden. Zo passeren ze ook woonkernen (vb. 
Beervelde, Wachtebeke en Zaffelare langs de N449 en Eeklo, 
Lovendegem, Maldegem en Waarschoot langs de N9), met 
een grote impact op de verkeersleefbaarheid, geluidsover-
last en lokale emissies tot gevolg. Een andere problematiek 
waarmee quasi alle gemeenten in de regio geconfronteerd 
worden zijn geparkeerde vrachtwagens. Extra uitdaging is 
dat deze problematiek een gevolg zijn van een verscheiden-
heid van oorzaken, waardoor ook een andere set van maat-
regelen zal moeten ingezet worden. Enkel door samenwer-
king over de land- en gemeentegrenzen heen kan de regio 
voorkomen dat lokale besturen de problematiek proberen 
door te schuiven naar aanpalende gemeenten.

Vrachtroutes

Een regio-brede samenwerking rond het geleiden van 
vrachtwagens, impliceert in eerste instantie een eenduidige 
en gedragen categorisering van wegen voor vrachtwa-
gengebruik, onder de vorm van een vrachtroutenetwerk. 
Binnen de vervoerregio ligt een grote opportuniteit om de 
oefening die in het verleden op Vlaams niveau werd opge-
start verder af te ronden en op het terrein te implemen-
teren. Daarbij is het belangrijk dat ook afgestemd wordt 
met omliggende vervoerregio’s, zodat het doorschuifgedrag 
zich niet alsnog manifesteert aan de grenzen van de regio. 
Dit zou immers onlogische omrijroutes in de hand kunnen 
werken die op hun beurt lokale overlast en extra emissies 
met zich meebrengen. 

Hefbomen voor gebruik

Een goede multimodale ontsluiting van de regio op vlak 
van goederenverkeer, impliceert echter niet enkel het 
uitbouwen van een netwerk en infrastructuur. Om écht 
werk te maken van een transitie in het mobiliteitssysteem 
voor goederen, zullen ook elders veranderingen nodig zijn. 
Te beginnen bij een goed locatiebeleid dat erop gericht is 
om de juiste functie op de juiste plaats te krijgen. Maar ook 
sensibilisatie van de markt is nodig om tot een mental shift 
te kunnen komen. Onbekend maakt -zeker wat vracht-
transport betreft – onbemind. Ook innovaties in techno-
logie, data-analyse en business modellen zijn nodig om 
ook het netwerk op een economisch-efficiënte manier in 
te zetten. Vervoerregio Gent is tot slot een sterk voorbeeld 
van een regio die steunt op verregaande partnerships om 
een duurzame belevering te bereiken, zoals Gent Levert , de 
Visienota Water in de Stad en het ENES-project.
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De oriëntatienota vormt het start-
punt voor de opmaak van het regionaal 
mobiliteitsplan. Wat is de essentie van 
ons huidige mobiliteitssysteem? Wat 
leren we uit onze huidige ruimtelijke 
structuur en ons verplaatsingsgedrag? 
Wat zijn de voornaamste uitdagingen? 
De auteurs geven hieronder hun kijk op 
de antwoorden. 

De conclusies zullen de basis vormen 
om samen met de vervoerregioraad en 
de stakeholders het gesprek over de 
toekomst van de mobiliteit in onze 
regio te voeren.

6

CONCLUSIE



Een samenhangende, maar diverse 
regio

Vervoerregio Gent bestaat uit 23 gemeenten en telt ca. 
677.000 inwoners. De demografische en economische groei 
in onze regio zorgt voor een steeds stijgende vervoersvraag. 
Toch kan die groei net een hefboom zijn om een gedurfde 
mobiliteitsvisie op te stellen en snel projecten te realiseren.

De huidige vervoersrelaties tonen een grote samenhang 
binnen de regio. Een zeer groot deel van onze verplaat-
singen speelt zich af binnen de regio, met Gent als zwaar-
tepunt. De belangrijkste mobiliteitsmagneten liggen in of in 
de buurt van de Gentse stadsregio en dat zorgt voor de 
langere afstanden vooral voor radiale vervoersbewegingen 
richting Gent. Tegelijk zijn er op kleinere schaal ook tangen-
tiële en verspreide verplaatsingsrelaties op te merken.

Gent is wat deze vervoerregio bindt, maar tegelijk ook 
wat ze zo divers maakt. Slechts een relatief klein gebied 
van de regio kan als stad benoemd worden. In de stad is 
mobiliteit intens en kent het uiteenlopende vormen en 
problematieken. Congestie en luchtvervuiling zijn mobili-
teitsproblemen die vooral in stedelijke gebieden voorkomen. 
In landelijke gebieden is die intensiteit veel lager en zijn de 
mobiliteitsvraagstukken van een andere aard. Hier ligt de 
uitdaging eerder in het leefbaar en bereikbaar houden van 
woonkernen en het afbouwen van auto-afhankelijkheid. 

Op vlak van mobiliteitsvraag en -aanbod zijn er belangrijke 
verschillen in onze vervoerregio. Sommige gebieden, zoals 
de regio rond Eeklo, Maldegem en Zelzate, bevatten minder 
mobiliteitsmagneten en hebben hierdoor - vooral op vlak 
van openbaar vervoer - een minder goed mobiliteitsaanbod. 
Waar het aanbod niet aan de vraag voldoet, is er nood aan 
bijkomende maatregelen.

Er is vandaag echter onvoldoende zicht op hoe die diver-
siteit zich manifesteert in het verplaatsingsgedrag in onze 
vervoerregio. Het ontbreekt aan voldoende gegevens om 
hiervan een betrouwbaar beeld te schetsen.

Bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan zal het 
noodzakelijk zijn oog te hebben voor deze diversiteit. We 
moeten enerzijds innovatieve maatregelen nemen om een 
modal shift richting openbaar vervoer, fiets en verplaat-
singen te voet waar te maken. Tegelijk moeten we rekening 
houden met de auto-afhankelijkheid die er in de minder 
stedelijke gebieden heerst. Het regionaal mobiliteitsplan zal 
een visie en een maatregelenpakket met een meerwaarde 
voor de hele regio moeten bevatten.
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De tol van ons wegverkeer

Het wegverkeer (auto’s, vrachtwagens, bussen, bestelwa-
gens, etc.) heeft onze maatschappij de laatste eeuw grondig 
veranderd. Onze sterke economie is deels gebaseerd op 
onze mobiliteit. Verschillende lopende infrastructuurpro-
jecten (E34, R4) moeten de doorstroming en veiligheid op 
belangrijke wegen in onze vervoerregio verbeteren. 

De laatste decennia merken we dat het wegverkeer ook 
een negatieve impact heeft. Voor veel verplaatsingen zijn 
we afhankelijk van de auto, maar we staan alsmaar langer 
in de file, ook in de Gentse vervoerregio. Vooral tijdens de 
avondspits en op het onderliggend wegennet stijgt de 
congestie. De toenemende autodruk zorgt bovendien voor 
ongewenst sluipverkeer in kernen en woonwijken. Een 
aanpak die de gemeentegrenzen overschrijdt dringt zich op, 
willen we de leefkwaliteit in onze dorpen en woongebieden 
blijven garanderen.

Onze auto-afhankelijkheid blijft echter toenemen. De 
verdere versnippering van onze ruimte heeft daarin een 
belangrijk aandeel. Onze woon- en winkelvoorzieningen 
zijn vaak linten die niet bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer en onveilig zijn voor fietsers en voetgangers. Bedrij-
venterreinen zijn gesitueerd langs snelwegen waardoor 
openbaar vervoer en fiets moeilijk kan concurreren met de 
wagen. De spreiding van wonen, werken, winkelen en recre-
atie zorgt voor verplaatsingen over lange afstand, die men 
te voet of met de fiets niet kan overbruggen.

Verkeersveiligheid en leefkwaliteit van de woonkernen zijn 
belangrijke aandachtspunten bij de inwoners en beleid-
smakers van onze vervoerregio. Onze regio telt een groot 
aantal gevaarlijke punten die dringend veiliger gemaakt 
moeten worden. Wegverkeer zorgt ook voor geluidsoverlast 
en luchtvervuiling, problematieken die terecht steeds meer 
aandacht krijgen. Gemeenten nemen vandaag al lokale 
initiatieven om hun wegen veiliger en leefbaarder te maken, 
maar botsen daarbij nog vaak letterlijk op hun grenzen. 

Bovendien is bijkomende infrastructuur niet altijd de juiste 
oplossing, maar zorgt ze net voor meer verkeer. Naast 
de lokale initiatieven, zijn een regionale visie en daaraan 
gekoppelde maatregelen essentieel om de auto-afhankelijk-
heid terug te dringen en de leefkwaliteit in onze straten op 
te krikken.

Onze vervoerregio staat voor enkele cruciale vragen in de 
opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Hoe kunnen we 
nieuwe infrastructuur en een nieuwe wegcategorisering 
aanwenden om het hoofdwegennet te optimaliseren en 
tegelijk de leefkwaliteit op het onderliggend wegennet te 
verhogen? Kunnen we op sommige plaatsen ruimte voor 
autoverkeer transformeren naar infrastructuur voor voet-
gangers, fietsers of openbaar vervoer? Hoe kunnen we 
onze nieuwe ontwikkelingen zo organiseren dat we minder 
afhankelijk van de auto worden?

Een échte fietsregio (in wording)

De fiets kent de laatste jaren een aanzienlijke opmars in 
onze vervoerregio. Deze stijging is niet alleen te verklaren 
door het toenemende bereik van de elektrische fiets, maar 
kwam er ook dankzij de lokale aandacht en initiatieven om 
het fietsgebruik te stimuleren. Deinze en Gent namen een 
leidende rol op in Vlaanderen en werden allebei Fietsge-
meente 2018. Ook andere gemeenten in onze vervoerregio 
zijn de laatste jaren aan een inhaalbeweging op vlak van 
fietsbeleid bezig.

Toch is er nog veel werk, ook in onze vervoerregio. Het 
netwerk van fietssnelwegen en functionele fietsroutes 
bedient niet altijd de grootste fietspotentiëlen. Bovendien zijn 
de afstanden tussen sommige dorpen en steden te groot - 
en de infrastructuur onvoldoende - om met de (elektrische) 
fiets af te leggen. Het vervolledigen van die netwerken is 
sterk vertraagd en mist bovendien het budget om het uit te 
bouwen aan de snelheid die door veel besturen en actoren 
gewenst is. Fietsers zijn nog te vaak de ‘zwakke’ weggebrui-
kers, met dodelijke ongevallen tot gevolg. Ook op vlak van 
comfort voor fietsers zijn er nog grote stappen te zetten.

De wil om van de Gentse vervoerregio een echte fietsregio 
te maken is bij veel gemeenten en stakeholders aanwezig. 
Het potentieel is er dan ook. De elektrische fiets maakt 
langere afstanden mogelijk en iedereen is overtuigd van het 
belang van kwalitatieve, veilige fietsinfrastructuur. De uitda-
ging bestaat erin de vele lokale initiatieven op te tillen naar 
een regionaal niveau. Er is nood aan een coherent regionaal 
fietsnetwerk, met een concreet actieplan dat prioriteit geeft 
aan de regionale verbindingen die het meest nodig zijn.

Een aantal concrete onderzoeksvragen zullen in de volgende 
fase aan bod komen. Waar ontbreekt een snelle fietsverbin-
ding? Welke regionale fietsverbindingen verdienen prioriteit 
bij de uitvoering? Hoe vullen we het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk in onze regio in? Hoe fijnmazig wordt dit 
netwerk en welke eisen stellen we aan dit netwerk?
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Openbaar vervoer: nood aan een sterke 
ruggengraat

Een logistieke uitdaging

Het spoornet in onze vervoerregio heeft twee gezichten. 
Het station Gent-Sint-Pieters is - ondanks de aanslepende 
werken - als drukste station van Vlaanderen en zijn uitste-
kende bediening een onmisbare hub in de regio. Snelle inter-
stedelijke treinen verbinden Gent met de andere Vlaamse 
steden. Verschillende sterke spoorassen doorkruisen onze 
regio, die zelfs kleine kernen van hoogwaardig openbaar 
vervoer voorzien. Het openbaar vervoer op schaal van de 
vervoerregio (de regionale en lokale verbindingen) is vandaag 
echter veelal onvoldoende. Lokale spoorlijnen bieden, o.a. 
door een gebrek aan infrastructuur, te weinig frequentie 
en zijn zelden sneller dan de wagen. Hoogwaardig openbaar 
vervoer (hoge frequentie, capaciteit en comfort; lage reistijd)  
is vandaag in sommige gebieden onbestaande, ondanks 
het vervoerspotentieel. Met name in het noorden van de 
vervoerregio ontbreekt het aan een duidelijke ruggengraat 
waarop het openbaar vervoer geënt is. 

Het Nieuw Openbaar Vervoerplan dat volgens de principes 
van basisbereikbaarheid is opgesteld en in 2021 ingaat, zal 
ons openbaar vervoer grondig wijzigen. Dit zou de efficiëntie 
en verknoping van de bus- en tramlijnen moeten verhogen. 
De slaagkansen van dit plan staan of vallen echter bij het 
aanpakken van doorstromingsknelpunten. De bus en tram 
in onze vervoerregio staat nog te vaak samen met de auto 
in de file waardoor het geen aantrekkelijk alternatief is. 

De huidige infrastructuur voor openbaar vervoer zal waar-
schijnlijk niet volstaan om het gebruik van het openbaar 
vervoer aantrekkelijker te maken. Bijkomende investeringen 
in het openbaar vervoer zijn broodnodig, willen we een 
modal shift op regionaal niveau realiseren. Ook kleine inves-
teringen, zoals het creëren van een busbaan of het optima-
liseren van haltes, kunnen al sterke winsten opleveren voor 
het openbaar vervoer.

Combimobiliteit kan het gebruiksgemak verhogen en het 
openbaar vervoergebruik stimuleren. Knooppunten waar 
verschillende mobiliteitsvormen samenkomen, worden 
steeds belangrijker. Gent-Sint-Pieters en verschillende klei-
nere stations functioneren vandaag al als echte hubs. De 
sterke hubs zijn vandaag vooral gesitueerd in het zuidelijke 
deel van de regio (Gent-Sint-Pieters, Gent-Dampoort, Deinze, 
Aalter). De vervoerregio moet voor het hele grondgebied 
een netwerk van regionale knooppunten uitbouwen, dat 
een goede basis vormt voor gemeenten om hieraan lokale 
knooppunten toe te voegen.

Het regionaal mobiliteitsplan zal ons openbaar vervoer 
moeten klaarstomen voor de toekomst. Een inhaalbewe-
ging zal nodig zijn, willen we de beoogde modal shift reali-
seren. Enkele onderzoeksvragen zullen aan bod komen. 
Hoe kunnen we het openbaar vervoer als ruggengraat van 
ons regionaal vervoersysteem uitbouwen? Welke vorm zal 
openbaar vervoer in de perifere gebieden aannemen? Welke 
(toekomstige) knooppunten kan ons openbaar vervoerge-
bruik een boost geven? Hoe kunnen we op een efficiënte 
manier openbaar vervoer organiseren op autogerichte 
bedrijventerreinen of winkelclusters? Kan de trein aantrek-
kelijk worden voor andere soorten (kortere) verplaatsingen?

Vervoerregio Gent is een economisch sterk ontwikkelde 
regio. North Sea Port staat in de top 10 van grootste havens 
in West-Europa. De regio kent een centrale positie in het 
Europees netwerk en trekt dus ook doorgaand verkeer aan. 
Verder zijn er sterke industriële spelers gevestigd op bedrij-
venterreinen verspreid over de regio, zoals in Aalter, Deinze, 
Eeklo, Merelbeke, Wetteren,…. Goederenvervoer maakt een 
niet te onderschatten deel uit van de mobiliteit in onze 
vervoerregio. Een sterke ontsluiting waarin vlotheid en leef-
baarheid hand in hand gaan, is dan ook cruciaal.

North Sea Port is een belangrijke goederenmagneet in 
de regio. Recente en toekomstige ontwikkelingen in het 
havenlandschap zullen dan ook de vrachtstromen in de 
vervoerregio doen groeien en hertekenen. Denk aan de 
recente fusie van de haven zelf, de geplande ontwikke-
lingen in de Antwerpse haven (Oosterweel, uitbreiding van 
het havengebied), de uitbreiding van de sluis in Terneuzen, 
etc. Investeringsprogramma’s zoals het Seine-Scheldeproject 
versterken de multimodale ontsluiting van de haven, maar 
ook het spoornetwerk dient verder ontwikkeld te worden.

De economische bedrijvigheid reikt echter verder dan de 
haven. Modal shift kan een hefboom zijn om regionale 
bedrijven(terreinen) sterk te ontsluiten. Enkele terreinen 
liggen in de onmiddellijke omgeving van een spoor- of 
waterweg (bijvoorbeeld Aalter, Deinze, Eeklo, Merelbeke, 
Wetteren,…) en hebben potentieel. Multimodale regionale 
hubs of verzamelpunten (bijvoorbeeld op Eiland Zwijnaarde) 
kunnen verder ook een sleutel zijn voor een modal shift 
voor bedrijven verder van het multimodale netwerk. Naast 
infrastructuur zijn ook nieuwe businessmodellen, proactief 
innoveren (bijvoorbeeld inzetten van data) en een mental 
shift cruciaal. Een slimme ruimtelijke ordening, waarbij men 
ex ante een duurzame ontsluiting verzekert bij economi-
sche ontwikkeling, biedt tot slot ook een sterk potentieel.

Naast alternatieve modi, moet een slimme organisatie 
van vrachtwagens op de weg ook de leefbaarheid van 
de regio verzekeren. Doordacht categoriseren van wegen, 
het sturen van vrachtverkeer, het afstemmen van beleid 
en het incorporeren van innovaties, kan de overlast (zoals 
parkeerproblematieken, uitstoot, zoekverkeer door kernen 
en conflicten met personenmobiliteit) beperken.

Logistiek wordt een belangrijk onderdeel van het regionaal 
mobiliteitsplan van onze vervoerregio. Enkele onderzoeks-
vragen zullen bij de opmaak cruciaal zijn. Hoe kunnen we 
het logistiek vervoer in de toekomst duurzamer organi-
seren? Hoe kunnen onze water- en spoorinfrastructuur 
beter benutten? Welke duurzame overslagpunten hebben 
de meeste kans op slagen? Hoe kunnen we de impact van 
vrachtwagens in onze woonomgevingen beperken?
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Klaar voor een regionale aanpak!

Een regionale mobiliteitsaanpak voor de Gentse vervoer-
regio komt niets te vroeg. De tol van het wegverkeer bereikt 
zijn limiet; we zijn allen op zoek naar alternatieven. Logistiek 
vervoer blijft groeien en zorgt voor economische groei, maar 
bedreigt tegelijk de leefkwaliteit in onze woonomgevingen. 
De fiets biedt een ongelofelijk groeipotentieel voor korte 
en middellange afstanden. Openbaar vervoer is vandaag 
een verhaal van een aantal sterke spoorlijnen en hubs, 
maar ook van  veel knelpunten. Vervoersknooppunten zijn 
aanwezig, maar vaak is het aanbod onvoldoende en facili-
teren ze combimobiliteit te weinig. Onze auto-afhankelijk-
heid blijft stijgen, door de locatie en kwaliteit van ruimtelijke 
ontwikkelingen, vandaag en in het verleden. In elk domein 
valt dus nog veel winst te boeken.

De wil is aanwezig bij de gemeenten en stakeholders van 
de Gentse vervoerregio om dit moment aan te grijpen en 
onze mobiliteit in de juiste richting te sturen. Er is een grote 
bereidheid om meer ruimte te geven aan voetgangers, fiet-
sers en openbaar vervoer. Er zal echter geen pasklare oplos-
sing zijn die alle mobiliteitsvraagstukken in onze diverse 
regio oplost. Een regionale aanpak, met aandacht voor 
lokale verscheidenheid, zal noodzakelijk zijn. 
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BIJLAGEN

1. Plannings- en studiecontext
2. Methodiek mobiliteitsmagneten
3. Nota participatiestrategie
4. Korte termijn openbaar vervoerplan



BIJLAGE 1: PLANNINGS- EN STUDIECONTEXT

De oriëntatienota houdt rekening met de plannen en 
studies die worden uitgevoerd op verschillende beleidsni-
veaus en uit verschillende beleidsdomeinen. Onderstaande 
niet-limitatieve lijst geeft een overzicht van beleidsdo-
cumenten waarop de nota maximaal wordt afgestemd. 
Van enkele van deze plannen en studies maakten we een 
kennisfiche op, daar deze voor het regionaal mobiliteitsplan 
van Vervoerregio Gent van groot belang worden geacht en 
kadervormend zijn. De plannen en studies waarvoor een 
fiche werd opgemaakt, zijn in vet in de lijst aangeduid. De 
fiches zijn terug te vinden op de volgende pagina’s. 

1. Internationale schaal
• De Lage Landen 2020-2100 – Een 

toekomstverkenning
• Trans-Europees transportnetwerk
• European Whitepaper 2011: Roadmap to a Single 

European Transport Area - Towards a competitive 
and resource efficient transport system

• Rail Ghent Terneuzen
• Strategisch project Trein Gent-Terneuzen
• Nieuwe Sluis Terneuzen
• Project Seine-Schelde

2. Vlaamse schaal
• Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor 

Vlaanderen
• Ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen
• Vlaams fietsbeleidsplan
• Fietssnelwegen Vlaanderen
• Vlaamse spoorstrategie
• Mobiliteitsvisie 2020 De Lijn
• Vlaamse beleidsvisie mobipunten
• Vlaams pendelplan
• Slim, veilig en robuust wegennet
• Carpoolparkings Vlaanderen
• Ontwerp vrachtroutenetwerk
• Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stede-

lijke distributie in Vlaanderen
• Ontwikkelen van regionale logistieke knooppunten
• Masterplan binnenvaart 2020
• Strategische visie beleidsplan ruimte Vlaanderen
• Vlaams klimaatbeleidsplan 2021-2030
• Vlaams luchtbeleidsplan 2030
• Vlaams verkeersveiligheidsplan
• Ontwikkelingskansen op basis van knooppunt-

waarde en nabijheid voorzieningen
• Vooruitzichten van de transportvraag in Vlaanderen
• Onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaanderen
• Substitueerbaarheid van autoverplaatsingen: 

een onderzoek naar drempels voor modale 
verschuivingen

• Analyse van de mogelijkheden voor lightrail in 
Vlaanderen

• Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen
• Doorlichting Vlaams hoofdwegennet met betrek-

king tot potentiële quick wins op het vlak van 
doorstroming

• Oosterweelverbinding
• Strategisch plan ITS 2030 Vlaanderen
• Masterplan EDC’s in Vlaanderen 
• Extended gateways
• Smart shipping
• Watertruck+
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3. Provinciale schaal
• Provinciaal beleidsplan ruimte
• IABR-atelier Oost-Vlaams kerngebied
• Ruimtelijke profielen voor de kernen van 

Oost-Vlaanderen
• Klimaatgezond Oost-Vlaanderen
• Netwerk mobipunten
• Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

4. Regionale schaal
• Labo ruimte – transitie in mobiliteit en ruimte
• ESF-dossier versterkt streekbeleid ‘Regionetwerk 

Gent’
• S-net Gent
• Doorstromingsstudie De Lijn Vervoerregio Gent
• Mobiliteitsstudie Zuidelijke Mozaïek Gent
• GRUP afbakening grootstedelijk gebied Gent
• Meetjesland klimaatgezond
• Streefbeeld N42
• Streefbeeld N44
• Ombouw N49 tot E34
• Streefbeeld N60
• Ombouw R4-Oost en R4-West
• Sifferverbinding 
• Studie spoorlijnverlenging Maldegem-Eeklo
• Verkenningsfase E17-viaduct Gentbrugge
• Verkennend ruimtelijk onderzoek B401-viaduct Gent
• Aanleg R43-ring rond Eeklo
• Raamplan voorlopige zuidelijke havenring
• Raamplan Fiets Gentse kanaalzone
• Raamplan Onderliggend Wegennet voor de Gentse 

Kanaalzone

5. Lokale schaal
• Gemeentelijke mobiliteitsplannen
• Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en 

ruimtelijke beleidsplannen
• Water in de stad Gent
• Project Gent-Sint-Pieters
• Project Dampoort
• Verapazbrug Gent
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8.1 RAIL GHENT TERNEUZEN
Grensoverschrijdende spoorinfrastructuur optimaliseren

Situering
Type
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Internationaal (België - Nederland)

Studieproject

n.v.t.

North Sea Port, Gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen 

https://railghentterneuzen.eu/nl

Rail Ghent Terneuzen is een studieproject, geïnitieerd door 
North Sea Port, Gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, 
Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen. In het project 
wordt onderzocht welke verbeteringen aan het spoor nodig 
zijn om tot een optimale grensoverschrijdende spoorinfra-
structuur in het havengebied van Gent en Terneuzen te 
komen.

De spoorinfrastructuur in North Sea Port bevat enkele 
knelpunten en missing links. De kaart hiernaast geeft de 
belangrijkste weer.

Het studieproject is mede gefinancierd door het CEF-pro-
gramma van de Europese Unie. Er worden in totaal elf 
studies uitgevoerd in de periode 2017-2020. Volgende studies 
werden reeds afgerond:
• Studie 1: Vervoers- en capaciteitsanalyse
• Studie 2: Risico- en gevoeligheidsanalyse
• Studie 3: Studie naar technische aspecten
• Studie 4: Landgebruik en ruimtelijke ordening
• Studie 5: Geotechnisch bodemonderzoek
• Studie 6: Milieueffectbeoordeling
• Studie 7: Grensoverschrijdende analyse van maat-

schappelijke kosten en baten
• Studie 8: Studie naar personenvervoer per spoor
• Studie 9: Onderzoek naar spoortrajecten op North Sea 

Mediterranean en Rhine Alpine corridors

Volgende studies zijn lopend:
• Studie 10: Financiële studie over PPP-aanpak en DBFME
• Studie 11: Financiële studie over EIB-financiering

Medio 2020 wordt het onderzoek afgerond en bepaald 
welke vervolgstappen richting concrete uitvoering van 
projecten worden gezet.

De kanaalzone beslaat een groot deel van de Gentse 
vervoerregio en heeft een sterke impact op de mobiliteit, 
vooral op het logistiek maar ook op het personenvervoer. 
De optimalisatie van de spoorinfrastructuur is een belang-
rijk facet in het verduurzamen van het vervoer op lange 
termijn.
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8.2 ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN
Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem

Situering
Type document
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Ontwerp beleidsplan

november 2013

Vlaamse Overheid

https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/duurzame-mobiliteit/ont-

werp-mobiliteitsplan-vlaanderen

Het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen is een ontwerp 
mobiliteitsplan dat de hoofdlijnen uitzet om duurzame 
mobiliteit te realiseren op korte termijn (2020) en op 
middellange termijn (2030). Eens het mobiliteitsplan defi-
nitief vastgesteld is, zal het de leidraad zijn voor toekom-
stige mobiliteitsbeslissingen in Vlaanderen. De tekst van het 
Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen werd in 2016 aangepast 
en afgestemd op het beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het 
Vlaams Klimaatbeleid.

Het document schetst een wensbeeld voor mobiliteit in 
Vlaanderen. Alle steden en economisch belangrijke centra 
zijn vlot met verschillende vervoerswijzen bereikbaar. In de 
stad vormen het openbaar vervoer, de fiets en het voet-
gangersverkeer een veilig, betrouwbaar en soepel alterna-
tief voor de wagen. De verschillende transportnetten zijn 
optimaal op elkaar afgestemd. Stations groeien uit tot 
knooppunten waar verschillende vervoersmogelijkheden 
met elkaar vervlochten zijn. Geïntegreerde betaalsystemen 
maken het gemakkelijker om van het ene vervoermiddel 
naar het andere over te stappen. In het goederenvervoer 
kunnen bedrijven gebruikmaken van flexibele en betrouw-
bare transportdiensten. Efficiënte vrachtcorridors verbinden 
grote stedelijke gebieden en havens. Nieuwe prijsmecha-
nismen zorgen ervoor dat de gebruiker en vervuiler betalen. 
Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat we minder 
verplaatsingen nodig hebben of dat we het vervoer effici-
enter kunnen organiseren.

Om tot het bovenstaande wensbeeld te komen, worden vijf 
strategische doelstellingen naar voren geschoven.

1. Bereikbaar
Woonkernen, zee- en luchthavens, bedrijventerreinen, 
scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen moeten 
vlot bereikbaar blijven. Goederen moeten op de afgesproken 
tijd geleverd kunnen worden. Mensen moeten op een 
comfortabele manier en tegen een betaalbare prijs op hun 
bestemming kunnen arriveren.

2. Toegankelijk
De toegang tot een brede waaier van vervoerswijzen wordt 
gewaarborgd, zodat iedereen aan het maatschappelijk leven 
kan deelnemen. Daarom willen we de mobiliteit verbeteren. 
Iedereen moet zich ook zoveel mogelijk zelfstandig kunnen 
verplaatsen, zodat men minder afhankelijk is van anderen. 
Mobiliteit moet betaalbaar blijven, ook voor jongeren of 
mensen die het financieel moeilijker hebben.

3. Veilig
De Vlaamse overheid wil op lange termijn (2050) het aantal 
verkeersdoden tot praktisch nul herleiden en het aantal 
zwaar- en lichtgewonden fors verminderen. We hebben 
daarbij extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers, 
zoals voetgangers, fietsers, motorrijders en ouderen.

4. Leefbaar
Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wil de verkeersleefbaar-
heid verbeteren en ervoor zorgen dat wonen in steden 
en dorpskernen weer aantrekkelijker wordt. We willen de 
verkeershinder en de verkeersemissies beperken, met in de 
eerste plaats de emissies en hinder die schadelijk zijn voor 
de gezondheid. Een goede inrichting van straten en pleinen 
verhoogt de belevingswaarde, de gebruikswaarde en dus de 
kwaliteit van onze leefomgeving.

5. Milieu- en natuurvriendelijk
Het Vlaamse mobiliteitsbeleid wil de schade aan natuur en 
milieu terugdringen. Vooral de uitstoot van broeikasgassen 
en andere schadelijke stoffen, zoals fijn stof, blijft een 
probleem. Verkeersinfrastructuur versnippert bovendien 
natuurgebieden en tast zo fauna en flora aan.

Ten slotte beschrijft het ontwerp mobiliteitsplan enkele 
keuzes en actielijnen die ons in staat moeten stellen om de 
bovengenoemde doelstellingen te behalen:
1. Een samenhangend en robuust vervoersnetwerk
2. Gebruiksvriendelijk, kwalitatief en comfortabel
3. Efficiënt en veilig gebruikt
4. Milieuvriendelijk en energie-efficiënt
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8.3 ONTWERP VRACHTROUTENETWERK
Uitwerken van een methodiek voor een netwerk voor het algemeen 
vrachtverkeer op mesoschaal en toepassing op 2 pilootregio’s                                     

Situering
Type
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Eindrapport

April 2010

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

https://www.mobielvlaanderen.be/studies/vrachtnetwerk/eindrapport.pdf

In opdracht van MOW werd in 2010 een methodiek uitge-
werkt om een vrachtroutenetwerk op mesoniveau (het 
niveau tussen de hoofdwegen en de lokale wegen)  uit te 
bouwen. De realisatie van een dergelijk netwerk moet attrac-
tiepolen en bedrijventerreinen binnen een regio verbinden 
en ontsluiten via een daarvoor geschikte route en het 
reguliere vrachtverkeer (>3,5 ton) kanaliseren richting het 
hogere wegennet. Daarbij dienen kwetsbare gebieden (vb. 
schoolomgevingen) gevrijwaard te worden van de hinder 
van vrachtverkeer.

Om de uitvoering op het terrein werkbaar te houden, 
heeft de Vlaamse overheid Vlaanderen ingedeeld in regio’s 
waarbinnen de methodiek voor het vrachtroutenetwerk 
kan worden toegepast. Het hoofdwegennet en de primaire 
wegen type I vormen in principe de grenzen van de regio’s 
(zie figuur). Deze afbakening volgt de wegenstructuur en 
dus geen gemeentegrenzen. De afbakening komt dan ook 
niet overeen met die gehanteerd bij de indeling van de 
vervoerregio’s.

Bij de toepassing van de ontwikkelde methodiek gaat men 
als volgt te werk:
• In eerste instantie wordt nagegaan welke attrac-

tiepolen op bovenlokaal niveau ontsloten dienen te 

worden via het vrachtroutenetwerk. Hierbij vertrekt 
men van de regionale bedrijventerreinen zoals bepaald 
in het RSV, gaat men de effectieve vrachtverkeergene-
ratie na en houdt men rekening met de huidige inplan-
ting ten opzichte van het bestaande netwerk.

• Vervolgens selecteert men de schakels die de attrac-
tiepolen zullen verbinden met het (hogere) netwerk. 
Bij deze selectie houdt men rekening met kwetsbare 
gebieden, de bestaande categorisering en weginfra-
structuur, de aanwezige fietsinfrastructuur en de (on)
veiligheid aan de hand van ongevalsgegevens.

• Tenslotte identificeert men knopen binnen het netwerk: 
toegangspunten tot het macroniveau (hoofd- en 
primaire wegen) en het microniveau (vb. overgang van 
netwerk naar bedrijventerrein)

Het resultaat is een gelaagd vrachtroutenetwerk dat een 
grote verbondenheid heeft met de huidige wegencategorise-
ring. Deze is opgezet vanuit de idee van een boomstructuur.
Sinds de opmaak van de methodiek in 2010 is het project 
lange tijd ‘on hold’ gezet. In tussentijd heeft MOW gewerkt 
aan een nieuwe wegencategorisering, die niet langer 
uitgaat van een boomstructuur. Bij het terug oppikken van 
het vrachtroutenetwerk wordt hier best van meet af aan 
rekening mee gehouden. 

Basisafbakening van de regio’s
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8.4 MASTERPLAN BINNENVAART 2020
Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - horizon 2020

Situering
Type document
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Masterplan - ondertussen (gedeeltelijk) gerealiseerd

2014

NV De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal, nu de Vlaamse Waterweg

https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/masterplan_2020.pdf

In dit masterplan beschrijven de Vlaamse Waterwegbeheer-
ders de investeringen en initiatieven tot 2020 (met door-
kijk tot 2030), die noodzakelijk zijn om met het Vlaamse 
waterwegennet een antwoord te bieden op de toekomstige 
uitdagingen inzake logistiek en transport, leefmilieu en een 
zuinig ruimtegebruik.  

In het Masterplan wordt het streefbeeld geschetst via vier 
actiepijlers. Dit actieplan wordt opgebouwd vanuit het 
maatschappelijk belang van de binnenvaart, de Europese en 
Vlaamse beleidscontext, het juridisch kader en een analyse 
van de bestaande situatie in Vlaanderen.

De vier actiepijlers zijn:

1. Het realiseren van een bedrijfszekere waterweginfra-
structuur en een betrouwbaar en veilig gebruik, met acties 
gericht op onderhoud & baggerwerken, informatiedeling en 
traffic management.

2. Het gericht uitbouwen van het waterwegennet, dankzij 
infrastructuurwerken op hoofdassen en knelpunten en het 
faciliteren van overslaglocaties en logistieke knopen. zoals 
het opwaarderen van de Seine-Scheldeverbinding (WIP).

3.  Het stimuleren van het vervoer via de binnenvaart – 
Innovatie, bijvoorbeeld in stadslogistiek, bouwsector, pallet-
vervoer en grondvervoer.

4. Waterwegen als ruggengraat van economische 
ontwikkeling.

De studie wordt afgerond met een budgetraming en 
financieringsinstrumenten.
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8.5 VLAAMS KLIMAATBELEIDSPLAN 2021-2030
Klimaatdoelstellingen en -maatregelen van de Vlaamse Overheid

Situering
Type
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Beleidsplan

december 2019

Vlaamse Overheid

https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het 
Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed. 

Vlaanderen engageert zich in het beleidsplan o.a. om 35% 
van de broeikasgasuitstoot tegen 2030 te reduceren (t.o.v. 
2005).

Om deze reductie te realiseren worden enkele beleidslijnen 
en maatregelen in het klimaatbeleidsplan opgenomen. Voor 
de transportsector gaat het om onderstaande:
• ruimtelijk beleid gericht op modal shift en minder 

verplaatsingen (locatiebeleid naar knooppunten, func-
tieverweving, ...),

• versterken openbaar vervoer en uitbouw netwerk 
mobipunten,

• uitbreiden investeringen in fietsroutenetwerk en 
fietssnelwegen,

• verduurzamen goederenvervoer: modal shift naar 
waterweg en spoor stimuleren o.a. door meer investe-
ringen in infrastructuur,

• stimuleren koolstofarme voertuigen en zero-emissie-
voertuigen bij particulieren, bedrijfsvloten en bussen, 
voorzien laadinfrastructuur en innovatie stimuleren 
voor vergroening goederenvervoer.

Voor elke maatregel uit het definitief Vlaams Energie-en 
Klimaatplan 2021-2030 zal op korte termijn een entiteit 
worden aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoe-
ring van deze maatregel.

De vervoerregio’s krijgen in het beleidsplan een expliciete rol 
toegewezen. Het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)
step, (e-)fiets of speedpedelec, eigen of via deelsystemen, en 
met collectief vervoer of taxi moet voor heel Vlaanderen 
toenemen tot minstens 40%. Ook de vervoerregio’s krijgen 
deze doelstelling inzake ambitieuze modal shift. Voor de 
vervoerregio’s Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent streven we 
zelfs naar een aandeel van duurzame modi van minstens 
50%. Het netwerk bestaande uit fietsvoorzieningen, collec-
tief vervoer en mobipunten moet de ambitie van de modal 
shift bewerkstelligen. 

Om tot robuuste en veilige vervoersnetwerken te komen 
moeten de verschillende netwerken hiërarchisch gestruc-
tureerd en gecategoriseerd zijn. Hierbij staat de uitwer-
king van een sterk, globaal en primair kernnetwerk over 
verschillende modi heen centraal. Door middel van gerichte 
en elkaar versterkende investeringen wordt dit kernnet-
werk verder geoptimaliseerd waar nodig. Een afstemming 
op de specifieke regionale en lokale vraag wordt ontwikkeld 
binnen vervoerregio’s bestaande uit meerdere gemeenten, 
op basis van de reële en potentiële vervoerstromen..

Een geïntegreerd Vlaams netwerk van hoogkwalitatieve, 
brede en verkeersveilige fietspaden en -snelwegen verbindt 
woonkernen, scholen en belangrijke tewerkstellingspolen 
en speelt zo optimaal in op het hoog potentieel aan fiets-
gebruik voor woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen.

Ook voor het logistieke transport worden in het klimaatbe-
leidsplan doelstellingen vooropgesteld. In het goederenver-
voer wordt een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers 
van de weg naar alternatieve vervoersmodi (via waterweg 
of spoorwegnet) gerealiseerd. Het aandeel spoor en binnen-
vaart in de modale verdeling neemt toe tot 30%. In de 
verschillende zeehavens wordt sterk ingezet op het gebruik 
van duurzame modi. Het aandeel van deze modi (spoor, 
binnenvaart en estuaire vaart) neemt ten opzichte van het 
totaal toe met 5 tot 10% (t.o.v. 2013).
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8.6 VLAAMS LUCHTBELEIDSPLAN 2030
Maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen

Situering
Type
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Beleidsplan

oktober 2019

Vlaamse Overheid

https://omgeving.vlaanderen.be/luchtverontreiniging-doelstellingen-vlaanderen 

De Vlaamse Regering keurde op 25 oktober 2019 het Vlaams 
Luchtbeleidsplan 2030 definitief goed.

Dit plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in 
Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van de luchtver-
ontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te 
verminderen. Het plan wordt gekaderd binnen de Europese 
beleidscontext en is opgesteld in uitvoering van artikel 23 
van de Europese richtlijn 2008/50/EG en in uitvoering van 
de Europese richtlijn 2016/2284. 

Deze laatste richtlijn legt absolute emissieplafonds op voor 
België voor de polluenten SO

2
, NO

x
, NMVOS en NH

3
. Deze 

richtlijn is van kracht sinds 2010 en werd herzien in 2016 
en bevat doelstellingen voor 2020 en 2030. De richtlijn 
2008/50 legt de luchtkwaliteitsdoelstelling vast voor heel 
wat stoffen. Het plan focust zich op deze emissies plus O

3
, 

fijn stof en op vermestende en verzurende depositie.

Er worden maatregelen vooropgesteld voor de transports-
ector, verbrandings- en procesemissies in de industrie, 
gebouwenverwarming in de huishoudens en de tertiaire 
sector, het huishoudelijk gebruik van oplosmiddelhoudende 
producten en de landbouw. 

In lijn met de Europese doelstellingen en de doelstellingen 
van de Vlaamse Regering en afgestemd op de WGO 
formuleren worden volgende strategische doelstellingen 
geformuleerd:

• Op korte termijn (zo snel mogelijk) zorgen we ervoor 
dat we nergens in Vlaanderen de Europese luchtkwali-
teitsnormen en/of streefwaarden overschrijden en dat 
we de emissieplafonds voor 2020 halen. 

• Op middellange termijn (2030) bereiken we de emis-
sieplafonds van de NEC-richtlijn voor 2030. We kiezen 
een gelijkaardig pad voor Vlaanderen als voor Europa 
en streven naar een halvering van de gezondheidsim-
pact ten gevolge van luchtverontreiniging, zoals die 
ingeschat wordt door de WGO, ten opzichte van 2005 
en we dringen de oppervlakte van ecosystemen waar 
de draagkracht voor vermesting of verzuring wordt 
overschreden met een derde terug ten opzichte van 
2005.  

• Op lange termijn (2050) brengen we de luchtvervuiling 
door antropogene bronnen, zoals industrie, landbouw 

en verkeer, drastisch terug. We streven ernaar dat de 
luchtkwaliteit in Vlaanderen geen significante nega-
tieve invloed heeft op de gezondheid van haar bewo-
ners, zoals die door de WGO ingeschat wordt, en dat de 
draagkracht van ecosystemen niet meer overschreden 
wordt. Deze doelstellingen vertalen we in voorliggend 
plan in concrete gezondheids-, ecosysteem- en emis-
siedoelstellingen voor de korte, de middellange en de 
lange termijn.  

Deze strategische doelstellingen worden vertaald in een 
aantal operationele doelstellingen inzake luchtkwaliteit, de
impact ervan op de gezondheid en op ecosystemen en 
emissies.

Voor de transportsector gaat specifieke aandacht naar 
het wegverkeer, dat het personenvervoer en het vracht-
vervoer omvat en dat het grootste aandeel in de emissies 
heeft. Maar het actieplan omvat ook maatregelen voor het 
spoorverkeer, de scheepvaart, het luchtverkeer en de niet 
voor de weg bestemde mobiele machines. Om de doelstel-
lingen uit dit plan te kunnen realiseren worden, gelet op 
de grote bijdrage van het wegtransport aan een aantal 
ervan, specifiek voor deze sector bijkomende doelstellingen 
geformuleerd:   

• Het aantal kilometer over de weg daalt tot maximaal 
51,6 miljard gereden voertuigkilometers in 2030 (i.e. 
-12% ten opzichte van 2015).   

• Er wordt een vergroening van het wagenpark gerea-
liseerd en stadscentra zijn emissiearm. Zo voldoen alle 
nieuwe personenwagens aan strenge emissienormen 
en is minstens de helft zero-emissie.   

• De huidige verschillen tussen de beoogde en reële mili-
euprestaties van wagens werken we zo snel mogelijk 
weg.   

• In woon- en leefomgevingen verbetert de blootstelling 
aan luchtverontreiniging door verkeer tegen 2030. 
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8.7 VLAAMS VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN
Strijd tegen hoge aantal verkeersslachtoffers

Situering
Type document
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Beleidsplan 

juni 2016

Vlaamse Overheid

https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/verkeersveiligheidsplan.php

Het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen analyseert de 
evolutie van ongevallen in het verleden en onderzoekt waar 
Vlaanderen momenteel staat op het gebied van verkeersvei-
ligheid. Daarnaast geeft het een overzicht van een aantal 
toekomstige uitdagingen en maatregelen om het aantal 
verkeersdoden terug te dringen. 

De uiteindelijke ambitie is de ‘vision zero’: 0 verkeersdoden 
tegen 2050. Voor 2030 werden volgende streefcijfers 
vooropgesteld:
• Max 14.560 letselongevallen, i.e. reductie met 50% ten 

opzichte van 2010. 
• Max. 133 doden, i.e. reductie van 70% ten opzichte van 

2010 
• Max. 1000 zwaargewonden, i.e. reductie van 71% ten 

opzichte van 2010 
• Max 540 doden en zwaargewonden kwetsbare 

verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers en bromfiet-
sers), i.e. reductie van 71% ten opzichte van 2010 

• Max 80 dodelijke en zwaargewonde jonge autobe-
stuurders (18-24-jarigen), i.e. reductie van 68% ten 
opzichte van 2010 

• Maximaal 17.070 lichtgewonden, i.e. reductie met 50% 
ten opzichte van 2010

Het verkeersveiligheidsplan beoogt om het aantal verkeers-
slachtoffers te verminderen door middel van ongevalpre-
ventie en ernstreductie. Hoe meer ongevallen we kunnen 
voorkomen, hoe minder curatieve maatregelen achteraf 
nodig zijn. Wanneer er toch ongevallen plaatsvinden, wordt 
er gestreefd naar een beperking van de schade (ernst van 
de ongevallen). 

Het Vlaams Verkeersveiligheidsplan bevat 25 maatregelen-
fiches waarin de verschillende acties opgelijst worden. Deze 
25 maatregelen worden onderverdeeld in 5 pijlers. 
1. Informeren, sensibiliseren en opleiden voor een veiliger 

verkeersgedrag
2. Verkeersveiligheid ontwerpen en gebruik van verkeers-

veilige technologieën
3. Handhaving en regelgeving zorgen voor een voldoende 

effectief verkeersveiligheidsbeleid
4. Evaluatie en monitoring voor een effectief 

veiligheidsbeleid
5. Nood aan engagement: norm- en gedragsverandering

Het verkeersveiligheidsplan wordt jaarlijks concreet 
gemaakt. Welomschreven acties worden geformuleerd, 
de uitrol van de 25 maatregelen wordt gemonitord. Een 
omvattende evaluatie wordt vooropgesteld na het bereiken 
van de tijdshorizon 2020. Dit is het moment waar de voor-
opgezette doelstellingen worden getoetst aan de bereikte 
resultaten en prioriteiten van alle partijen (oa. via de kader-
nota Integrale Veiligheid).

In het rapport van werkjaar 2018-2019 werden zo de acties 
van het voorbije jaar in kader van de uitvoering van de 
maatregelen geëvalueerd en het actieprogramma voor het 
werkjaar 2019-2020 geformuleerd.
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8.8 STRATEGISCH PLAN ITS 2030 VLAANDEREN
Een duurzaam, veilig  en multimodaal mobiliteits- en logistiek systeem 
o.b.v. intelligente transportsystemen (ITS)

Situering
Type
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Visiedocument met plan van aanpak

november 2017 - augustus 2018

Vlaamse Overheid

/

In de missie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt de 
Vlaamse Overheid te willen zorgen voor “een duurzaam, 
veilig, intelligent en multimodaal mobiliteits- en logistiek 
systeem dat het maatschappelijk en economisch functio-
neren van de samenleving ondersteunt”. Het realiseren van 
deze missie is een gezamelijke opdracht die de medewerking 
vraagt van andere bestuursniveaus en beleidsdomeinen en 
van tal van andere actoren, zoals bedrijven of beroepsorga-
nisaties, burgers en de academische wereld.

Hoe deze partners de bovenstaande missie willen waar-
maken op het vlak van intelligente transportsystemen (ITS), 
is het onderwerp van dit project. Bij het uitwerken ervan 
is rekening gehouden met zowel de Vlaamse als de Euro-
pese langetermijnstrategieën om het mobiliteitssysteem en 
de logistieke systemen te verduurzamen, de economische 
competitiviteit te verhogen en de kwaliteit van de leefom-
geving te verbeteren.

In het Strategisch Plan ITS 2030 wordt de bijdrage verduide-
lijkt die ITS-toepassingen kunnen leveren om tot een multi-
modaal geïntegreerd vervoerssysteem te komen dat over 
de nodige veerkracht beschikt om de beoogde mobiliteits-
ontwikkelingen te kunnen opvangen, nieuwe uitdagingen 
aan te kunnen, veilig te zijn in gebruik en goed ingebed 
te zijn binnen de omgeving waarbinnen het functioneert. 
Waar klassieke oplossingen op hun grenzen botsen, kunnen 
ITS-diensten immers helpen om de gestelde ambities waar 
te maken.

Naar concrete aanpak kan deze opdracht worden opge-
splitst in twee grote delen: een visiebepaling en de ontwik-
keling van een actieplan. Zo is niet enkel een visie geschetst  
van waar we in Vlaanderen met het ITS-beleid op lange 
termijn (2030, met doorkijk naar 2050) naar toe willen. 
Om er zeker van te zijn dat deze doelen ook daadwerkelijk 
bereikt worden, worden de doelstellingen vervolgens ook 
vertaald in een concrete set van acties. Het actieplan bevat 
de operationele doelstellingen, de maatregelen (in hoofd-
lijnen) en de middelen die nodig zijn om de geformuleerde 
ambities te realiseren. Omdat het Vlaamse niveau vaak niet 
alle kaarten in handen heeft, wordt hierbij ook aangegeven 
op welke punten er samenwerking nodig is met andere 
bestuursniveaus of de andere gewesten.
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8.9 CONCEPTNOTA PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE
Ruimtelijk beleid in Provincie Oost-Vlaanderen

Situering
Type document
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Oost-Vlaanderen

Conceptnota

mei 2019

Provincie Oost-Vlaanderen

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/

maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050/conceptnota.html

In de voorbereidende fase van een nieuw Beleidsplan Ruimte 
maakt de Provincie een conceptnota op. De conceptnota 
geeft aan welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen 
in een ruimtelijk beleidsplan of in een beleidskader en geeft 
kernachtig de ambities weer. De conceptnota bestaat uit 
een strategische visie, 3 thematische beleidskaders en een 
nota over de rol van de Provincie.

De strategische visie vertrekt van acht kernwaarden. Aan 
deze kernwaarden wenst de Provincie vanuit haar ruimte-
lijk beleid uitvoering te geven:
1. Gezondheid en veiligheid
2. Kwaliteit en comfort
3. Klimaatgezond
4. Identiteit en authenticiteit
5. Autonomie en robuustheid
6. Welvaart
7. Rechtvaardigheid
8. Sociale cohesie en inclusie

De strategische visie bevat ook vier ruimtelijke principes. 
Deze principes vertalen de kernwaarden naar een concreet 
toetsingskader. Dit toetsingskader wordt gebruikt bij alle 
ruimtelijke dossiers die op de tafel van de Provincie komen 
te liggen. Wanneer een project aan de vier ruimtelijke prin-
cipes beantwoordt, komt het impliciet ook tegemoet aan de 
acht kernwaarden. De vier principes zijn:

1. Nabijheid en bereikbaarheid
2. Meervoudig en intensief ruimtegebruik
3. Ecosysteemdiensten versterken
4. Maatschappelijke betaalbaarheid

Tenslotte definieert de strategische visie vijf werkvelden 
waarin de Provincie de handschoen oppakt. De werkvelden 
illustreren de manier van werken die de Provincie zal 
aanhouden.

In de conceptnota heeft vooral het ruimtelijk principe ‘nabij-
heid en bereikbaarheid’ een connectie met het regionaal 
mobiliteitsplan van de Gentse vervoerregio (zie ook onder-
staande figuur). Dit principes staat voor een bundeling van 
functies op knooppuntlocaties. Door functies te bundelen 
in plaats van te spreiden, kan de verplaatsingsnood worden 
beperkt. Wanneer deze bundeling gebeurt op plaatsen die 
ook goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, via 
fietssnelwegen en dergelijke meer, is privaat autogebruik 
niet langer een noodzaak. Bovendien kan de bundeling 
voor de nodige draagkracht zorgen om de nabijheid en 
bereikbaarheid van functies te garanderen voor zowel, de 
stad, de stadsrand als voor het platteland. Het principes 
nabijheid en bereikbaarheid staat daarnaast ook voor de 
ambitieuze realisatie van de mobiliteitsinfrastructuur die 
actief aanstuurt op een verschuiving van privaat autoge-
bruik naar klimaatgezonde en verkeersveilige alternatieven.
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8.10 IABR-ATELIER OOST-VLAAMS KERNGEBIED
Studie over de aanpak van uitdagingen van de demografische groei

Situering
Type document
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Oost-Vlaanderen

Vlaams Strategisch Project

oktober 2017 - december 2020

Provincie Oost-Vlaanderen

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/oost-vlaams-

kerngebied.html

Het Oost-Vlaams Kerngebied is een netwerk van steden en 
gemeenten rond Gent. Er wordt verwacht dat de bevolking 
in het Oost-Vlaams Kerngebied tussen nu en 2050 met 
circa 15 tot 25 procent zal groeien. Dat wil zeggen dat er 
100.000 tot 160.000 mensen zullen bijkomen. Om die groei 
op te vangen moeten er woningen, werkplekken en voor-
zieningen bijkomen.

De provincie Oost-Vlaanderen wil haar ruimte op een slim-
mere, meervoudige manier inzetten om tegen 2050 een 
klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving gerealiseerd 
te hebben. Hiervoor gingen 23 gemeenten in en rond Gent 
de samenwerking aan met de provincie en de Internatio-
nale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), die dit project 
inhoudelijk en methodologisch versterken.

Het Atelier werkt op drie verschillende trajecten, testen, 
leren en beleid. Binnen het leertraject wil het atelier samen 
met stakeholders en experts in kaart brengen hoe de regio 

vandaag functioneert om de toekomstkansen voor de regio 
zichtbaar te maken. Gelijktijdig loopt het testraject dat inzet 
op ontwerpend onderzoek op concrete plekken om repro-
duceerbare oplossingen te ontwikkelen. Hiervoor lanceerde 
het Atelier in januari 2018 een regionale oproep om inspi-
rerende voorstellen voor testprojecten in te dienen. Uit 14 
inzendingen werden 3 projecten gekozen die de verschei-
denheid aan landschappen in het Oost-Vlaams Kerngebied 
opvangen. De drie projecten zijn in  Eeklo (energiewijk van 
de toekomst), Lievegem (water en open ruimte als gedeelde 
identiteit) en Merelbeke (anders mobiel). Na het testen van 
deze drie projecten wordt de koppeling gemaakt met het 
breder kader en onderzocht hoe de andere gemeentes met 
deze uitdagingen aan de slag kunnen. Vervolgens wordt 
gezocht naar de vertaling hiervan in het beleid.
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8.11 BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK
Onderzoek naar een fietsroutenetwerk voor functionele verplaatsingen

Situering
Type
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Beleidsplan

mei 2013

Vlaamse Overheid

https://www.mobielvlaanderen.be/wegverkeer/fietsroutenetwerken.php

Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, of kortweg 
het BFF, werd opgestart door het Vlaams Gewest en de 
provincies en in samenspraak met de gemeentes. Het heeft 
als doel een fietsroutenetwerk op te stellen voor doelge-
richte functionele verplaatsingen van meer dan 5 km. 
De focus ligt op het verbinden van woonkernen, scholen, 
stations, winkelcentra, bedrijventerreinen, ... Het gaat dus 
over gemeenteoverschrijdende fietspaden die de belang-
rijkste gemeentelijke/stedelijke kernen en attractiepolen 
verbinden.

Er zijn drie types fietsroutes, de hoofdroutes, de functio-
nele routes en de alternatieve routes. Fietssnelwegen vallen 
onder de hoofdroutes.

Niet alle routes zijn momenteel befietsbaar. Dit netwerk is 
een toetsingskader voor bestaande en geplande weginfra-
structuur. Bijgevoegde kaart is opgemaakt in mei 2013 en 
geeft weer in hoeverre de routes in de toestand van 2012 
aan de vereisten van het Vademecum Fietsvoorzieningen 
voldoen.
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8.12 LABO RUIMTE (RAPPORT PERCEEL 1)
Transitie in mobiliteit en ruimte

Situering
Type document
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

Vlaanderen

Studie

december 2019

Vlaamse Overheid

https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/labo-ruimte/info-labo-ruimte

LABO RUIMTE is een open samenwerkingsverband tussen 
het Team Vlaamse Bouwmeester en Departement Omge-
ving, naargelang de thematiek uitgebreid met geënga-
geerde administraties, experts, relevante organisaties en 
actoren. De ambitie van LABO RUIMTE is het voorzien van 
een laboratorium voor complexe ruimtelijke vraagstukken. 
Via ontwerp en maatschappelijk debat onderzoeken ze hoe 
de evolutie naar een duurzamere samenleving ruimtelijk 
vorm kan krijgen. In de werking van LABO RUIMTE staan 
vier uitgangspunten centraal: focus op de lange termijn; het 
scheppen van een vrije denk- en spreekruimte; samenwer-
king over de grenzen van functies, disciplines en organisa-
ties heen en de combinatie van ontwerp en onderzoek.

De studie LABO RUIMTE ‘transitie in mobiliteit en ruimte’ 
gaat na hoe de ruimere stadsregio rond Gent kan groeien 
naar een duurzame combimobiele polycentrische regio. De 
vragen richten zich onder andere op de complementariteit 
tussen de verschillende vervoersmodi en de verhouding 
tussen centrumstedelijke of randstedelijke gebieden en 
gebieden met een laag potentieel voor openbaar vervoer, 
maar ook hoe we die modi en netwerken verknopen.

De opdracht bestaat uit twee percelen. Perceel 1 richt zich 
op een analytisch luik waarin een inventarisatie van kenge-
tallen van verschillende vervoersmodi werd opgemaakt, de 
verkennende fase. Perceel 2 bevat de explorerende fase, de 
experimentele fase en de synthetiserende fase. 

De verkennende fase opgenomen in het rapport van perceel 
1 bevat een literatuurstudie en een mobiliteitsanalyse. De 
literatuurstudie behandelt zowel het begrip polycentraliteit 
als combimobiliteit om te besluiten met wat dit kan bete-
kenen voor de toekomstige ontwikkelingen van de Gentse 
stadsregio. Dit laatste dient als basis voor het ontwerpend 
onderzoek in perceel 2.

In het tweede luik van perceel 1 resulteert de mobiliteit-
sanalyse met als inhoud het onderzoek naar gebruik van 
zachte verbindingen, frequenties van openbaar vervoer en 
verschillende vervoersstromen, in volgende synthesekaart. 
Het toont Gent als een sterke functionele kern in een poly-
centrische regio.  3 potentieel interessante locaties voor 
verder onderzoek worden aangeduid, namelijk Eeklo, Sint-
Denijs-Westrem en Laarne.
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8.13 S-NET GENT
Studie over de invoering van een Gewestelijk Express Net voor de 
voorstadszone Gent

Situering
Type
Datum
Initiatiefnemers
Meer info

regio Gent

onderzoeksrapport

mei 2016

NMBS

/

Het doel van de studie GEN-Gent is te onderzoeken of een 
Gewestelijk Express Netwerk – GEN (ondertussen herdoopt 
als S-net) voor de Gentse agglomeratie wenselijk is. Dit 
GEN-Gent zal bestaan uit een voorstedelijk spooraanbod 
geïntegreerd in het algemeen aanbod van NMBS, het lokale 
aanbod van de regionale operator De Lijn en van andere 
modi zoals fiets of deelvervoer.
De studie is eerder een synthese en vertrekt van reeds 
bestaande studies en analyses van de bestaande situatie. 
Anderzijds betreft de studie het ontwerp van mogelijke 
verbeteringen voor de toekomst, afgestemd op de vraag.

Voor de studie werd in werkgroepen samengewerkt rond 
concrete thema’s met verschillende partners (De Lijn, Stad 
Gent, MOW/AWV en Infrabel) en met de verschillende direc-
ties van NMBS.

Volgens de studie is er een relatief goede spoor-, tram- 
en weginfrastructuur aanwezig, maar met de volgende 
beperkingen:
• Een gedeelte van de spoorinfrastructuur kan niet 

gebruikt worden voor reizigersvervoer. Daarenboven 
bestaan een aantal lijnen uit enkel spoor en/of zijn ze 
niet geëlektrificeerd.

• De traminfrastructuur is relatief beperkt. Er zijn 
evenwel uitbreidingen aan de gang en er zijn verdere 
plannen voor de toekomst.

Voor de analyse werd de voorstadszone onderverdeeld in 
9 subzones om de gegevens uit de bestaande studies op 
een doelgerichte manier te kunnen gebruiken (zie figuur 
op volgende pagina). Voor elke subzone werd het huidig 
marktaandeel onderzocht. 

Voor wat woon-werk verplaatsingen betreft: een ruime 
meerderheid van de tewerkgestelde inwoners van de voor-
stadszone Gent werkt in de voorstadszone zelf (70%). 30 
% werkt in de centrale zone rond Gent. Slechts 9 % werkt 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De woon-school 
verplaatsingen binnen de voorstadszone zijn uitgesproken 
Gent-centrisch: bijna 60 % van de verplaatsingen heeft een 
bestemming binnen de centrale zone.

De meeste verplaatsingen vinden binnen een zelfde zone 
plaats. Vooral de centrale zone en de subzones Noordoost 
(Lokeren- Zele – Dendermonde) en Oost (Aalst – Wetteren) 
nemen een groot aandeel van het totaal aantal verplaat-
singen voor hun rekening (28%, 10% en 10 % respectievelijk).

Indien enkel de verplaatsingsstromen van een subzone 
naar de centrale zone (richting Gent) bekeken worden, dan 
zijn de 3 belangrijkste verplaatsingsstromen de volgende: 
subzone Oost richting Gent, subzone Noordoost richting 
Gent en subzone Noordwest richting Gent (5,5 %, 5 % en 
3,5% respectievelijk).

In de studie wordt vastgesteld het marktaandeel van de 
trein vrij hoog is in de vervoersstromen van en naar Gent 
maar dat er toch belangrijke verschillen zijn tussen de 
verschillende stromen onderling. De verbinding Eeklo – Gent 
heeft een extreem laag marktaandeel en de verbindingen 
Lokeren – Gent, Dendermonde – Gent en Aalst –Gent 
hebben een marktaandeel dat lager is dan de mediaan. 
Al deze vervoersstromen hebben een hoog potentieel. De 
Gentse agglomeratie zelf heeft een heel laag marktaandeel 
van 1,5 %.

Tegelijkertijd worden via een analyse van de congestie 
enerzijds en via een gap-analyse met het huidig aanbod 
anderzijds twee zaken vastgesteld. De vervoerstromen 
waar ons marktaandeel te laag is dragen het meest bij tot 
de congestie rond Gent en voor deze stromen kunnen er 
een aantal tekortkomingen in het huidige aanbod vastge-
steld worden: (i) er is onvoldoende aanbod op de verbinding 
Eeklo-Gent tijdens de spitsuren, (ii) er is onvoldoende aanbod 
in de agglomeratie Gent, (iii) er ontbreekt een geïntegreerd 
tarief in de agglomeratie Gent en de huidige gecombineerde 
tarieven zijn niet aantrekkelijk, (iv) er ontbreekt een stop-
trein Lokeren-Gent, (v) het aanbod aan parkings en fiet-
senstallingen kan nog verder verfijnd worden en (vi) er is 
momenteel geen zichtbaarheid en geen promotie van het 
voorstedelijk aanbod.

Als gevolg van deze vaststellingen stelt de studie GEN – Gent 
voor om de mobiliteit in de voorstadszone Gent te verbe-
teren door een voorstedelijk spooraanbod zoals in Brussel 
in te voeren. De invoering van een dergelijk aanbod zal gelei-
delijk gebeuren. Door het voorstedelijk aanbod van de NMBS 
te integreren met het aanbod van De Lijn Oost-Vlaanderen 
voor de Gentse agglomeratie wordt het Gentse Gewestelijk 
Express Net samengesteld dat een geïntegreerde en inter-
modale mobiliteitsoplossing is.
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BIJLAGE 2: METHODIEK MOBILITEITSMAGNETEN

174 VERVOERREGIO GENT



 
 
Deze bijlage beschrijft de methodiek van “mobiliteitsmagneten”. Deze methodiek gebruikt sociaal-
demografische gegevens (inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen) als uitgangspunt. De basisdata 
om de magneten komt uit het Strategisch Personenmodel Vlaanderen Versie 4.2.1, het Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen Versie 5.1 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In onderstaande 
stappen staat omschreven hoe deze gegevensbronnen zijn gebruikt bij de totstandkoming van de 
magneten.   
 
 

1 Basisgegevens uit strategisch verkeersmodel Vlaanderen 4.2.1 

1.1 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: 
 

 
Tabel 1: Opgeleverde attributen shape-bestand socio-demografische gegevens 



1.2 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 1):  
 

• Studiegebied: groene gordel;  
• Invloedsgebied 1: blauwe gordel;  
• Invloedsgebied 2: gele gordel;  
• Buitengebied 1: roze gordel;  
• Buitengebied 2: oranje gordel.  

 
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 1 (links): Gordels definiëring studiegebied, invloedsgebied en buitengebied  
Figuur 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 x. 
 

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. 
 
2.1 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 3 staat de indeling van Vlaanderen naar stedelijkheidsgraad 
volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  
 
   
  

  

 
Figuur 3. Acht stedelijkheidsgraden van Vlaanderen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
2.2 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 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 3) voor de motieven woon-werk en woon-school zijn de ritproductiefactoren per inwoner 
per stedelijkheidsgraad vertaald naar ritproductiefactoren per arbeidsplaats en per leerlingplaats.  
 
Modal Split OV Fiets 
Werken 9,3% 13,2% 
Onderwijs 16,2% 27,5% 
Totaal 4,5% 12,1% 

Tabel 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 
 
 

 
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) 
 



Tabellen 4, 5 en 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 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 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 
 

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 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 



3 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 4. Omvormen van de modelzones naar uniforme magneten met een invloedsfeer van 800m. 
 

4 Mobiliteitsproductie per magneet 

De totale mobiliteitsproductie, OV-productie en fiets-productie per magneet wordt nu bepaald door de 
ritproductiefactoren uit tabel 4, 5 en 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 = 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 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.  
 

 
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 
 



 
 
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. 
 

5 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 5). Deze magneet heeft 
immers zwaardere bereikbaarheidscriteria, waardoor de lichtere criteria van de kleine magneet minder 
of niet meer relevant zijn.  

 
 Figuur 5. Selectie van magneten voor het kaartbeeld. 
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Bijlage Methodiek Voorzieningen 
 

1 Voorzieningen naar schaalniveau 
 

We brengen de voorzieningen in beeld. De focus ligt op bezoekersaantrekkende functies en 

voorzieningen met aandacht voor omvang en kansen voor modal shift. Net als de vervoersystemen 

worden ook de voorzieningen naar schaalniveau ingedeeld. 

 

Criteria die het schaalniveau bepalen zijn 

Uitstraling en bereik 

Aantal verkeersbewegingen (piek, frequentie,…) 

 

Verschillende type van (bezoekersaantrekkende) voorzieningen worden hierin meegenomen: 

Onderwijs 

zorg en welzijn 

cultuur, sport en ontspanning 

detailhandel en woonondersteunende voorzieningen (diensten, reca,...) 

 

 

Voor het onderzoek naar de bovenlokale voorzieningen werden enkel voorzieningen met een 

regionale impact aangeduid op de kaart per regio (niv. 1-3). 
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2 Voorzieningen van internationaal niveau (niv1) 
 

Bezoekersaantrekkende gebieden van internationaal niveau zijn gebieden met 

- aantal bezoekers: > 10.000 bezoekers per dag 

- uitstraling en bereik: internationaal 

 

Meer specifiek voor de regio’s gaat het om:  

- centrum van Antwerpen, Gent, Brussel, Maastricht, Lille, …  

- Luchthaven van Zaventem 

 

3 Voorzieningen van interregionaal niveau (niv2) 
 

Bezoekersaantrekkende gebieden van interregionaal niveau zijn gebieden met 

- aantal bezoekers: > 5.000 bezoekers per dag 

- uitstraling en bereik: nationaal / interregionaal 

 

Meer specifiek voor elke regio, zijn hiervoor geselecteerd: 

- Top 20 toeristische attracties in Vlaanderen voor 2017-2018 (het gaat hier om dieren-, pret- en 

themaparken die heel wat bezoekers aantrekken). 

- Bepaalde stadscentra, meer specifiek historisch stadscentrum met verschillende musea en een 

winkel- en horecacentrum als attractiepool voor bezoekers. In de interprovinciale 

detailhandelstudie (2014) werden deze opgenomen als regionale verzorgingsgebieden. Het 

gaat hier bijv. over centrum Mechelen, Hasselt, Gent, Sint-Truiden, Tongeren, Kortrijk, …).  

- Concert- en eventzalen met capaciteit van meer dan 5000 personen 

- Expohallen (Nekkerhallen, Kortrijk Xpo, Ethias Arena, …) 

 

 

4 Voorzieningen van regionaal niveau (niv3) 
 

Bezoekersaantrekkende gebieden van regionaal niveau zijn gebieden met 

- aantal bezoekers: > 2.500 bezoekers per dag 

- uitstraling en bereik: (inter)regionaal 

 

Voorzieningen van regionaal niveau hebben een uitgesproken regionale (of soms zelfs interregionale) 

uitstraling en bereik. Het aantal bezoekers is van dien aard dat er (al dan niet temporeel) grote 

bezoekersstromen op dagbasis naar toe komen. 

 

4.1 Onderwijs 
 

Op  vlak van onderwijs worden hogescholen en universiteiten geselecteerd. De belangrijke 

scholenconcentratie met regionale invloedssfeer zitten reeds vervat in de vervoersmagneten. 
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4.2 Welzijn en zorg 
 

Ziekenhuizen met een significante omvang (> 100 erkende bedden) worden geselecteerd. Het gaat hier 

zowel om algemene ziekenhuizen als psychiatrische ziekenhuizen. 

4.3 Sport, cultuur en ontspanning 
 

Alle voetbalstadions van 1e klasse (zowel 1A als 1B) clubs werden geselecteerd. 

Die werden aangevuld met andere bovenlokale sportcentra die vallen onder Sport Vlaanderen (de 

vroegere Bloso-centra). Verder werden de provinciale domeinen geselecteerd, alsook concert- en 

eventzalen met een capaciteit van minstens 1000 personen. Cinemacomplexen werden hier ook onder 

gecategoriseerd. Als laatste werden cultuurcentra type A en B, zoals geselecteerd door de Vlaamse 

Overheid, opgenomen. 

4.4 Detailhandel 
 

Detailhandel valt onder drie categorieën: 

- Shoppingcentra met een grootschalige aantrekkingskracht 

- Kernwinkelgebieden (steden en gemeenten) welke in de interprovinciale detailhandelstudie 

opgenomen zijn opgenomen als binnenstedelijk winkelgebied (met recreatief bezoekmotief) 

met een bovenlokaal verzorgingsgebied. Kernwinkelgebieden met een oppervlakte groter dan 

8 000 m² werden geselecteerd.  

 

Opmerking: grootschalige winkelgebied met doelgericht bezoekmotief werden deels opgenomen in de 

shoppingcentra. Baanconcentraties met een regionaal verzorgingsgebied werden nog niet opgenomen 

gezien hun bijhorende bereikbaarheidsprofiel en (on)gewenste ruimtelijke ontwikkeling.  

 

5 Voorzieningen van bovenlokaal niveau (niv4) 
 

Bezoekersaantrekkende gebieden van bovenlokaal niveau zijn gebieden met 

- uitstraling en bereik: bovenlokaal 

 

Voorzieningen van bovenlokaal niveau hebben een verzorgende functie voor meerdere kernen en 

gemeenten. Op basis van beschikbare data is het niet mogelijk om een selectie te maken die rekening 

houdt met bezoekersaantallen. Daarom gebeurt de selectie enkel op basis van het type voorziening. 

We maken hiervoor gebruik van de puntlocaties met voorzieningen die door VITO en het departement 

Omgeving werden verzameld voor de geografische analyse van ontwikkelingskansen op basis van 

knooppuntwaarde en nabijheid van voorzieningen (VITO, 2016).  

 

5.1 Onderwijs 
 

Universiteiten, hogescholen en scholenconcentraties werden al geselecteerd op niveau 3.  
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Op niveau 4 worden bijkomend middelbare scholen, volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs 

geselecteerd. 

5.2 Welzijn en zorg 
 

Ziekenhuizen met een significante omvang (> 100 erkende bedden) werden op niveau 3 geselecteerd. 

Op niveau 4 worden bijkomend alle overige ziekenhuizen, geestelijke gezondheidsinstellingen en 

ouderenvoorzieningen geselecteerd. 

5.3 Sport, cultuur en ontspanning 
 

Voor zover deze nog niet geselecteerd waren op niveau 2 of 3 worden alle (overige) cultuurcentra, 

schouwburgen en concertgebouwen, bioscopen, musea, monumenten, pret- en themaparken, 

regionale en speciale sportaccomodaties en zwembaden geselecteerd. 

5.4 Detailhandel en woonverzorgende voorzieningen. 
 

Voor zover deze nog niet geselecteerd waren op niveau 2 of 3 worden alle grote en gespecialiseerde 

voedingswinkels, overheidsfuncties, detailhandel kleding / huis en tuin / auto / nicheproducten, 

voorzieningen rond werk en overige regionale voorzieningen geselecteerd. De overige binnenstedelijke 

winkelgebieden met recreatief bezoekmotief zoals opgenomen in de interprovinciale 

detailhandelstudie worden eveneens uitgelicht. 

 

6 Voorzieningen van lokaal niveau (niv5) 
 

Bezoekersaantrekkende gebieden van lokaal niveau zijn gebieden met 

- uitstraling en bereik: lokaal 

 

Voorzieningen van lokaal niveau kunnen eveneens een belangrijke bezoekersaantrekkende functie 

vervullen. Niet zozeer het aantal bezoekers, maar de (gemiddelde) reikwijdte omwille van het type 

voorziening is bepalend voor de selectie.   

 

6.1 Onderwijs 
 

Als lokale onderwijsinstellingen (niveau 5) worden de kleuter- en lagere scholen gedefinieerd. 

6.2 Welzijn en zorg 
 

Lokale zorg- en welzijnsvoorzieningen omvatten dokters (algemene geneeskunde), tandartsen, 

apothekers, oogzorg, kinderopvang, lokale dienstencentra, ziekenfondsen en OCMW. 

6.3 Sport, cultuur en ontspanning 
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Op vlak van sport, cultuur en ontspanning worden bibliotheken en basis sportaccomodaties aangeduid 

als voorzieningen van lokaal niveau. 

6.4 Detailhandel en woonverzorgende voorzieningen. 
 

Als lokale voorzieningen worden beschouwd: bakkers en slagers, kleine voedingswinkels, eet- en 

drinkgelegenheden, post, basisvoorzieningen niet-voeding , bank en verzekering. 
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1 Inleiding

Hoe realiseer je een inhoudelijk sterk regionaal mobiliteitsplan, op maat en gedeeld ambitieniveau van de regio? Hoe
laat je het plan nadien doorvertalen naar en doorwerken in de subregionale en lokale context? Hoe realiseer je
uiteindelijk de nodige omslag in duurzaam mobiliteitsdenken en -gedrag?

Niet zonder de uiteenlopende belanghebbenden binnen de regio. Ze zijn elk op hun manier betrokken partij en mee
verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Zonder hun mee weten, mee denken, mee doen en mee beslissen
geen échte stap vooruit in de noodzakelijke richting van een modal shift van maar liefst 40%. Alleen als ze zich bij de
totstandkoming deel gaan voelen van de vervoerregio, als ze de ambities leren verkennen en als ze het inhoudelijke
proces mee kunnen opvolgen, zullen ze ook een netwerk vormen om het uiteindelijke plan verder vorm te geven.

Voor onze visie op participatie verwijzen we graag naar de definitie van prof. Filip De Rynck:
Participatie is meer dan inspraak: het geeft ruimte aan engagementen in een organisatie of samenleving.
Participatie is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor
beslissingen wordt verkregen.
Het gaat hierbij om open processen, waarin ruimte en tijd is voor het uitwisselen van meningen, bouwen
aan gedeelde visies en acties (co-creatie), maar ook leren omgaan met verschillen.
Cfr. Prof.Filip De Rynck

De opmaak van een regionaal mobiliteitsplan is een stevig en getrapt proces met heel wat deliverables en dus
planning. Een participatietraject volledig uittekenen op voorhand, in een vacuüm, is onmogelijk en oneerlijk voor het
proces en de stakeholders. Gedurende het planproces zullen we daarom het participatieluik verder verfijnen en/of
bijsturen, door er blijvende aandacht voor te hebben tijdens overlegmomenten van het DB en de VVRR. Maar dat
neemt niet weg dat we in deze nota:

§ enkele belangrijke principes voorop kunnen stellen om onze wendbare participatiestrategie aan te toetsen
gedurende de lange en soms onvoorspelbare rit die voor ons ligt;

§ een voorstel kunnen doen dat het speelveld van de stakeholders schetst;
§ een globale procesarchitectuur uittekenen
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2 Enkele leidende principes

Onze visie op participatie vertalen we1 in het kader van de vervoerregio’s, de opmaak van het mobiliteitsplan én de
implementatie van het concept basisbereikbaarheid in een aantal leidende principes.

§ We zien participatie niet als een doel op zich, maar als een middel om de ambities van de vervoerregio mee
te realiseren. Het is meer dan informeren en raadplegen van de achterban. We zien volgende meerwaarden:

o betere kwaliteit van inhoud en visie;
o meer mogelijkheden, ideeën, argumenten, perspectieven… voor concrete uitwerking van het

gemeenschappelijke kader;
o gedeelde verantwoordelijkheid voor resultaten, keuzen, beslissingen, eventueel onvoorziene

effecten… ;
o een vermenigvuldiging van de capaciteit voor uitvoering van acties;
o een kans tot verspreiding van goede voorbeelden;
o een legitiem proces en resultaten.

§ De lokale gemeentebesturen zijn de kernspelers van dit proces. Hun betrokkenheid bij de totstandkoming
van het plan is cruciaal.

§ De gemeentebesturen nemen een actieve rol op in het doorspelen van communicatie op maat van de burger
en bij het organiseren van participatie-momenten. De startdag is daarbij een eerste opportuniteit om samen
te werken als vervoerregio.

§ De insteek van het participatief overleg binnen de vervoerregio is steeds bovenlokaal.

§ We durven op het planproces inbreken als het stakeholderproces dat vraagt. We bekijken stap voor stap
opnieuw wat nodig is.

§ We gaan zorgzaam en bewust om met participatie-initiatieven. Wij waken over taalgebruik, ruimte om
inbreng te leveren en terugkoppeling. Anderzijds mogen we de deelnemende stakeholders expliciet
uitnodigen:

o Beslist beleid dat impact heeft binnen de geografische grenzen van de VVR Gent, niet (opnieuw) in
vraag te stellen;

o bovenlokaal mee te denken vanuit het gemeenschappelijke belang, de gemeenschappelijke ambities
en doelen van de vervoerregio,  Telkens te vertrekken vanuit het gemeenschappelijke belang, de
gemeenschappelijke ambities en doelen van de vervoerregio;

o een constructieve bijdrage te leveren door het eigenbelang (locatie, thema, mobiliteitsissue) in
vraag te durven stellen;

o tijd en ruimte te willen maken;
o (boven)lokale mobiliteitskennis en expertise maximaal in te zetten.

1 Binnen het consortium STG neemt Levuur ism SWECO (VVR Kortrijk, Gent en Vlaamse Rand) en The New Drive (Limburg en
Mechelen)  het participatietraject op zich (focus stakeholdergroep B en C, zie verder).
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3 Globale doelstellingen participatietraject

Een degelijk participatietraject ontwikkelen start met het scherp stellen van de doelen. We maken hier graag
onderscheid tussen inhoudelijke doelstellingen en procesdoelstellingen voor wat betreft het participatieproces.

Inhoudelijke doelstellingen:

§ het realiseren van een onderbouwd regionaal mobiliteitsplan (waarbij, gezien de complexiteit, verschillende
invalshoeken, expertisedomeinen, e.d. nodig zijn om dat te realiseren) (spoor 1)

§ het evalueren van het OV-plan (spoor 2)

Procesmatige doelstellingen:

§ Inzetten op dialoog en verbinding binnen/met een diverse groep van stakeholders
§ het realiseren van krachtig netwerk van actoren die apart en/of samen vervoer op maat gaan realiseren /

vraaggericht te investeren in bereikbaarheid.

Enkele reflecties hierbij:
§ de essentie van de hele aanpak van basisbereikbaarheid is participatief, het gaat om het samenbrengen van

de belangrijkste stakeholders uit alle bestuursniveaus samen.
§ Het formuleren van doelstellingen met betrekking tot participatie dient verder uitgewerkt te worden op

niveau van elk type stakeholder, niet in het minst om juiste verwachtingen te creëren én ook voor de
verschillende fases en concrete stappen van het participatietraject.
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4 Participatietraject

Alle fases in het planproces zullen een terugkerende procesgang kennen vanuit de dynamiek en verantwoordelijkheid
van de kernspelers:, namelijk Team MOW,  DB, ambtelijke VVRR, politieke VVRR, …

Hieraan voegen we op specifieke momenten bewust participatiemomenten toe met externe stakeholders (organisaties
en burgers), rekening houdend met de voorgaande principes, de timing en het budget van het project.

We belichten het voorstel hier eerst vanuit het perspectief en de rol van elke stakeholder (4.1.) en vanuit de fasering
van het planproces (4.2). Vervolgens kijken we concreter naar de procesarchitectuur en de verschillende bouwstenen/
participatie-initiatieven (4.3.) en tenslotte geven we een schematisch overzicht van de verschillende
participatievormen en hun inzet in het proces. Uiteraard steeds verder aan te passen afhankelijk van de noden en de
wijzigende context.

4.1 Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement is het proces van het managen van de verwachtingen van iedereen (Engels: stakeholders,
Nederlands: belanghebbenden) die op een of andere manier betrokken is bij een project.

Als het gaat om mobiliteit, kan je je de vraag stellen: wie is niet belanghebbend?

Toch is het nuttig/nodig om hier helderheid in te creëren en ook transparant te zijn. Het gaat immers om:
§ Verschillende soorten relaties
§ Verschillende manieren van communiceren
§ Verschillende vormen van betrekken

Reflecties:
§ Minstens even belangrijk dan om te bepalen over welke vorm van betrokkenheid het gaat is de duidelijkheid

die er gegeven wordt over de vorm/het niveau van betrokkenheid, m.a.w. als er geen ruimte is om ook maar
iets met de input van de stakeholders te doen, maak dan van bij het begin helder dat het bijvoorbeeld enkel
gaat om het adviseren. Telkens opnieuw helder en transparant zijn over de doelstellingen en de contouren
van het participatieproces is cruciaal. Zo ook als het opzet is om allianties te laten ontstaan tussen actoren
om concrete projecten te gaan ontwikkelen, maak dan helder dat je dat verwacht,…

§ Stakeholdermapping en –management is een continu proces, waarbij ook nieuwe relevante actoren op de
radar kunnen komen en eventueel kunnen aansluiten bij bepaalde fora.

§ De finaliteit en focus van de VVR ligt op het regionale / bovenlokale niveau. Dit betekent concreet dat ook
de participatie op het regionale dan wel bovenlokale (clusters van gemeenten) zal georganiseerd worden en
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actoren ook steeds uitgenodigd worden om voorbij het lokale belang het regionale perspectief in te nemen.
Overleg op lokaal niveau is de verantwoordelijkheid van de lokale besturen.

We zetten hier de 3 grote groepen van stakeholders kort op een rij.

4.1.1 De kernspelers ( stakeholdergroep A)

Wie?

Formeel bepaald: lokale besturen, MOW, De Lijn, AWV, AMT en DWV, NMBS,…

Waarom?

Hebben de collectieve verantwoordelijkheid over proces en resultaat met betrekking tot de ambities inzake het
realiseren van decreet Basisbereikbaarheid en de opmaak van een gezamenlijk regionaal mobiliteitsplan.

Hoe? Overleg via vaste overlegorganen

§ Team MOW:
o MOW, AWV, De Lijn, De Vlaamse Waterweg, opdrachtnemer STG
o Doelstelling: Voorbereiden van gecoördineerd standpunt van alle geledingen van departement MOW

op vervoerregioraad.

§ Ambtelijke werkgroep:
o Ambtenaren van de gemeentes van het specifieke deelgebied + eventueel aan te vullen met andere

bovenlokale en deelregiospecifieke of thematische actoren
o Doelstelling: Samen inhoudelijk meewerken aan de opmaak van het gelaagd OV-plan en regionaal

mobiliteitsplan.

§ Vervoerregioraad (VVRR):
o Stemgerechtigde leden (cf vastgelegd in decreet basisbereikbaarheid) = vertegenwoordiger van elk

gemeentebestuur (bestuurlijk) + team MOW + adviserende leden, zoals departement Omgeving en
NMBS. Omliggende gemeenten uit een andere VVR kunnen op vraag deel uitmaken van de VVR
Raad en krijgen dan een adviserende functie.

o Doelstelling: Besluitvorming over de tussentijdse en eindproducten.

Reflecties:

Belangrijk dat deze overlegorganen geen gesloten fora zijn. In functie van transparantie, het opbouwen van
vertrouwen en het binnenbrengen van extra expertise/ervaring is het belangrijk dat ook andere stakeholders hieraan
kunnen deelnemen, uiteraard mits afspraken over rol en mandaat.

Bij welke participatie-initiatieven is deze groep nog betrokken?

§ de startdag in het voorjaar van 2020
§ zij nemen ook deel aan mobiliteitsateliers met georganiseerde stakeholders op regionaal niveau
§ deelname aan en actieve rol bij de bovenlokaal georganiseerde mobiliteitscafés
§ zicht op de projectwebsite met proces- en inhoudelijke output per fase
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4.1.2 De georganiseerde burgers/stakeholders (stakeholdergroep B)

Wie?

§ Potentieel alle maatschappelijke en mobiliteits-actoren (de
georganiseerde burgers/middenveld) > regionaal te bekijken

§ Maatschappelijke 5-hoek: overheid – kennisinstellingen – bedrijven –
middenveld – burgers

§ Hier is nog een belangrijk onderscheid tussen de actoren die een
bovenlokale focus hebben en zij die een eerder lokale focus hebben (bv.
VOKA West-Vlaanderen versus lokale school)

Waarom?

§ Input verzamelen voor mobiliteitsplan
§ Mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid creëren
§ Sensibiliseren
§ Door verschillende invalshoeken en belangen samen te brengen groeit ook het begrip voor wederzijdse

belangen

Hoe?

§ Startdag + evt. Vervoerregiodag voor brede groep > open uitnodiging
§ Werkgroepsessies, opengesteld voor verrijking door georganiseerde stakeholders
§ Mobiliteitsatelier voor geëngageerde groep die gedurende het studietraject min. halfjaarlijks en/of op basis

van specifieke vragen/issues wordt samengeroepen
o doel:

§ co-creëren van regionaal mobiliteitsplan
§ vertrekkende vanuit gedeelde toekomstvisie, komen tot gedragen plan
§ voor OV-plan omwille van timing, stap voor stap te bekijken wat nuttig /werkbaar is bv.

voorstel DB om voor secundaire scholen apart forum te voorzien en ook de problematiek
van het buitengewoon onderwijs

§ projectwebsite en interactief digitaal platform (input verzamelen, deelnemers met elkaar in gesprek laten
gaan, concrete ideeën/projecten laten ontwikkelen in de laatste fases)

§ Online vragenlijst/interactieve test (info verzamelen, sensibiliseren)
§ mobiliteitscafés: bovenlokaal georganiseerde dialoogmomenten met burgers en organisaties over specifieke

issues, waarbij mensen in dialoog gaan en ideeën ontwikkelen die eventueel ook op het digitaal platform
kunnen worden gezet

Reflecties

§ Voor de vervoersregio Gent bestaan er reeds heel wat plannen en lopende processen m.b.t. ruimte en
mobiliteit. Het is belangrijk hier voldoende oog voor te hebben bij de opmaak van het regionale
mobiliteitsplan. Om participatiemoeheid te vermijden is het belangrijk om actieve participatie zeer
doelgericht in te zetten en rekening te houden met lopende participatietrajecten in de regio.

§ In een aantal gemeenten wordt momenteel een nieuw lokaal mobiliteitsplan opgemaakt. In het kader
daarvan zullen in deze gemeenten participatiemomenten worden opgezet. Afstemming  hiermee is een
belangrijk aandachtspunt.
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4.1.3 De (niet-georganiseerde) burger (stakeholdergroep C)

Wie?

§ Individuele burgers met interesse in mobiliteit en/of met specifiek belang bij specifiek mobiliteitsissue
§ Informeel georganiseerde burgers (bv. wijkcomité’s)

Waarom?

§ Input verzamelen voor mobiliteitsplan
§ Mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid creëren
§ Sensibiliseren
§ Door verschillende invalshoeken en belangen samen te brengen groeit ook het begrip voor wederzijdse

belangen

Hoe? >  op niveau van VR (of hoger)

§ projectwebsite en interactief digitaal platform (input verzamelen, deelnemers met elkaar in gesprek laten
gaan, concrete ideeën/projecten laten ontwikkelen in de laatste fases)

§ Online vragenlijst/interactieve test (info verzamelen, sensibiliseren)
§ mobiliteitscafés: bovenlokaal georganiseerde dialoogmomenten met burgers en organisaties over specifieke

issues, waarbij mensen in dialoog gaan en ideeën ontwikkelen die eventueel ook op het digitaal platform
kunnen worden gezet

§ gemeentelijke communicatie op maat

Reflecties

Dezelfde reflecties als voor de georganiseerde stakeholders gelden mbt de burgers (zie hierboven)
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4.1.4 Concrete Stakeholdermapping

Doelstelling:

§ Helder zicht op stakeholders in de regio
§ Aan de lokale context aangepaste procesarchitectuur realiseren
§ Betrokkenheid brede veld verhogen
§ Kwaliteit van output proces (mobiliteitsplan + OV-plan ifv basisbereikbaarheid/combimobiliteit)
§ basis voor uitnodiging startdag (en later andere fora)

Concrete Output:

Lijst met stakeholders (= zij die belang hebben bij en/of macht hebben mbt de doelstelling van de VVR)
§ Naam organisatie
§ Contactpersoon
§ Contactgegevens > mailadressen!
§ Categorisering: (kosten/baten af te wegen mbt hoever je hierin gaat)

o Lokaal/bovenlokaal
o Focus mobiliteit/ andere focus
o 5-hoek (burger/bedrijven/middenveld/kennisinstellingen/Overheid)
o Inschatting macht / belang (+/++/+++)
o Relevante info mbt standpunt/acties
o …

Bijlage 1: excel-bestand met gedetailleerde stakeholdermapping
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4.2 Uitwerking procesarchitectuur

Afhankelijk van verschillende doelstellingen, fases in het proces en relevante stakeholders hebben we verschillende
mogelijke participatievormen uitgewerkt voor het betrekken van de stakeholders (breder dan de kernspelers).

Hierbij is het belangrijk om samen met de opdrachtgever te kijken wat wanneer het meest gepast is. We stellen
hieronder een basisaanpak voor die met team-MOW en in samenspraak met het DB en de werkgroep, verder verfijnd
en aangepast zal worden.

§ Startdag
§ VVR-dag
§ Mobiliteitsatelier
§ Mobiliteitscafé’s
§ Online participatieplatform
§ Online bevraging
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4.2.1 Bouwstenen

A. Vaste overlegorganen van de kernspelers

Inhoudelijke doelen

§ toewerken naar en beslissen van de deliverables per fase
§ voortgang van de fasering opvolgen
§ gevoeligheden en aandachtspunten vanuit lokale context delen en toetsen aan gedeelde doelen
§ specifiek: de werkgroepen verrijken met inzichten van andere stakeholders, ter voorbereiding van het

voorleggen van de deliverables aan de VVRR

Procesdoelen

§ samen toewerken naar een verhaal met gedeelde inzichten en verantwoordelijkheden
§ eigenaarschap creëren ten aanzien van het regionaal mobiliteitsplan
§ energie opwekken om het regionaal mobiliteitsplan verder te voeden en te laten insijpelen in de lokale

context

Timing:

Nog concreet te bepalen afhankelijk van fase/opzet

B. Startdag

Inhoudelijke doelen:

§ Regionale visie-ontwikkeling op mobiliteit
§ Info delen mbt basisbereikbaarheid/VVR/plan van aanpak/participatiestrategie
§ Ideeën, visies van verschillende actoren leren kennen en hierover in dialoog gaan
§ Basis creëren om toekomstige keuzes aan af te wegen (afwegingskader/leidende principes)
§ Zicht krijgen op eerste ideeën en/of initiatieven die al in de richting gaan van basisbereikbaarheid

Procesdoelen:

§ Betrokkenheid creëren bij VVR Gent van middenveldactoren + lokale besturen (breder dan leden VVRR, ook
andere bestuurders/ambtenaren dan die in het kernproces betrokken zijn)

§ Energie en enthousiasme creëren om mobiliteitskwestie samen aan te pakken en volop in te zetten op
basisbereikbaarheid

§ Begrip voor verschillende standpunten creëren en aandacht voor de onderliggende belangen en behoeften
om zo ook collectief belang te creëren

§ Polsen naar interesse en expertise om inbreng te hebben in werkgroepen en mobiliteitsateliers

Aanpak:

Zowel leden VVRR als externe stakeholders (> focus op actoren met bovenlokaal belang) worden uitgenodigd

Timing:

Februari 2020

C. Mobiliteitsatelier

Inhoudelijke doelen

§ Bepaalde voorstellen/ideeën worden tussentijds afgetoetst bij en verrijkt door selectie van stakeholders
§ Permanente vinger aan de pols houden
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Procesdoelen

Door betrokkenheid zal implementatie ook vlotter gebeuren

Aanpak:

Workshop formule

Aandachtspunten:

§ Recrutering deelnemers op startdag
§ Slechts inplannen als er nog impact kan zijn en VVRR en team-MOW bereid is opmerkingen te bespreken, wat

niet betekent dat ze er moet mee rekening houden.
§ Wel steeds terugkoppeling ook van team-MOW naar mobiliteitsatelier
§ Specifieke aandacht voor moeilijker bereikbare groepen en/of kansengroepen
§ Ook in functie van spoor 2 (OV-plan) kan er geopteerd worden om een mobiliteitsatelier bijeen te brengen in

functie van een specifiek thema of vraagstuk.

Timing

Steeds te bekijken in functie van inhoudelijk proces, in principe min. 1 keer voor elke nota (oriëntatienota, visienota,
strategienota en actienota)

D. Vervoerregiodag / event (cfr. startdag)

Inhoudelijke doelen:

Terugblikken en vooruitblikken

Procesdoelen:

§ Terugblikken en vooruitblikken
§ Stakeholders blijvend betrokken houden, dynamiek tussen diverse stakeholders op VVR-niveau behouden
§ Successen vieren
§ Evt. aandacht pers/media

Aanpak:

Combinatie van interactieve informatiemarkt (bieden van overzicht) en ‘festival’ (verschillende parallelle workshops
tegelijk waaruit men kan kiezen)

Timing:

Te bekijken wanneer meest nuttig

E. Mobiliteitscafé’s

Inhoudelijke doelen >> kan zeer verschillend zijn

§ Input verzamelen in functie van specifieke lokale situaties
§ Aantal scenario’s/voorstellen bespreken met lokale actoren
§ …

Procesdoelen

Inzetten op maatschappelijk debat en draagvlak

Aanpak:

§ Op niveau van subregio/ cluster van gemeentes, niet op niveau van VVR
§ Op vraag van VVRR



THV STG
Nota participatietraject dd.20191220

14

§ Laagdrempelig format (workshop/café) met georganiseerde en niet-georganiseerde burgers en
sleutelstakeholders

Timing:

Eventueel in de fase naar de visie-nota, zeker in de fase van de actie-nota

F. Projectwebsite/participatieplatform

Inhoudelijke doelen:

§ Info delen mbt decreet basisbereikbaarheid, VVR Gent
§ Inzicht geven in de voortgang van het planproces en participatie-mogelijkheden
§ Verslag uitbrengen van de participatie-initiatieven en besliste deliverables
§ De projectwebsite als vertrekpagina voor het online participatieplatform
§ Via informatie-ontsluiting, een bevraging en ideeëngeneratie of -evaluatie de drempel verlagen tot een meer

actieve opvolging en/of deelname aan de VVR door de geïnteresseerde burger
§ Inzicht geven in de elementen van de SYNTHESE-, de VISIE- en de ACTIEnota door het eigen gedrag en eigen

ideeën te toetsen aan de richting van het regionaal plan

Procesdoelen:

§ de VVR en haar doelen dichterbij de geïnteresseerde burger brengen
§ geïnteresseerde stakeholders de kans geven om actief een bijdrage te leveren aan het werk binnen de VVR

(online of offline)
§ zicht krijgen op het proces en de (totstandkoming van de) inhoud van het regionaal mobiliteitsplan
§ via een eerste online consultatie de geïnteresseerde Limburger binden aan het project en de projectwebsite

van de VVR

Timing:

Te bekijken ifv inhoudelijke flow

G. Offline methodieken gekoppeld aan participatieplatform

Inhoudelijke doelen: > kan zeer verschillend zijn:

Meer lokale input verzamelen via homogene settings

Procesdoelen:

§ maatschappelijk debat aanwakkeren
§ lokaal netwerk van (potentiële) actoren activeren

Aanpak:

Lokale organisaties kunnen hun eigen bijeenkomsten organiseren. Via onze centrale website krijgen ze verschillende
formats (uitgewerkt tot gebruiksvriendelijke fiches) aangereikt waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen. In principe
is er niemand van ons aanwezig op deze bijeenkomst. Men wordt wel gevraagd om een verslag van deze bijeenkomst
op het participatieplatform te posten.

Timing:

Eventueel samen met het lanceren van de interactieve module van het participatieplatform

H. Online bevraging/interactieve test
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Op basis van soortgelijke trajecten uit het verleden weten we dat het gebruik van een eenvoudige online vragenlijst een
heel goede manier vormt om een groot, breed en gevarieerd publiek aan te trekken voor een participatietraject. Dit werkt
aanvullend op andere manieren om het project bekend te maken, maar ook juiste informatie te verspreiden onder de
bevolking over bijv. doelstellingen, aanpak of technische aspecten.

Doelstelling:

§ Verkennen. Via een online bevraging (kan bijv. ook een kennisspel of een stellingenspel zijn) stellen we
vragen waarmee we het blikveld van de deelnemers kunnen verruimen (daar had ik nog niet aan gedacht,
dat wist ik niet…). Vaak verruimen stakeholders daardoor hun blikveld en leren ze dat er diverse aspecten
verbonden zijn met het thema.

§ Informeren en reflecteren. Door vragen te stellen over het onderwerp en daarmee samenhangende aspecten
op verschillende domeinen (nieuwe mobiliteit, energietransitie, milieu….) informeren we tegelijkertijd op een
veilige manier de deelnemers ook over het project en laten we hen daarover (soms een eerste keer)
nadenken.  In eenzelfde beweging kunnen we, wanneer we van bij de start het willen open trekken naar een
breed publiek, ook meteen het online platform (zie verder) als de centrale informatiespil voor het verdere
traject positioneren.

§ Activeren/rekruteren. Via een opt-in op het einde van de bevraging kunnen geïnteresseerden zich
aanmelden. Verder worden ze ook meteen naar de projectwebsite geleid (zie verder) zodat ze ook de rest
van het proces zien, op de hoogte blijven en kunnen deelnemen aan de verschillende fasen en stappen.

Timing:

Te bekijken in de loop van het proces
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4.3 Overzicht inzet participatie-vormen in functie van regionaal mobiliteitsplan

ORIËNTATIENOTA

april ‘20

VISIENOTA

september ’20

SYNTHESENOTA

mei ’21

ACTIENOTA

concept
dec ’21

Vaste overlegorganen
- > specifiek: de
werkgroepen

A+B A+B A+B A+B

Startdag /VVR-dag A, B / A, B /

Mobiliteitsatelier B, A B, A B, A

Mobiliteitscafé / C, B, A C, B, A

Projectwebsite A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C

Online bevraging / B, C B, C B, C
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INLEIDING



VERVOERREGIO GENT8

1.1 | DE VERVOERREGIO’S

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. Volgens het principe van ‘basismobiliteit’ had iedere 
Vlaming tot voor kort op enkele honderden meters van zijn 
deur een bus- of tramhalte, ook als hiervoor geen vraag 
was. Met de invoering van het decreet ‘basisbereikbaarheid’ 
wil de Vlaamse overheid het mobiliteitsaanbod beter 
afstemmen op de vervoersvraag van de reiziger en op 
de reële vervoerstromen. 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 (goed voor 1/3 van het totale aantal 
verplaatsingen), maar ook de andere verplaatsingen 
(winkelen, vrije tijd, …) komen in beeld. 

Hiervoor wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. 
Binnen elke vervoerregio wordt een regionaal 
mobiliteitsplan opgesteld. Dat plan legt de gezamenlijke 
mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle 
vervoersmiddelen op lange termijn vast. Het speelt in op 
de huidige en toekomstige mobiliteitsuitdagingen van de 
regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit, legt de 
link met het ruimtelijk beleid en stelt maatregelen voor de 
verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en 
het fietsbeleid voor.
Ook in Vervoerregio Gent is gestart met het opstellen van dit 
plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale 
besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt 
vastgelegd. Voor dit regionaal mobiliteitsplan is momenteel 
de Oriëntatienota opgesteld.

Daarnaast heeft de vervoerregio ook de opdracht een 
Nieuw Openbaar Vervoerplan (OV-plan) te ontwikkelen. 
Dit voorliggende plan maakt deel uit van het proces waarin 
binnen de Vervoerregio’s een regionaal mobiliteitsplan 
wordt opgesteld. Echter het Nieuw Openbaar Vervoerplan 
loopt in tijd vooruit op het regionaal mobiliteitsplan: de 
implementatie ervan is voorzien in december 2021. 

1.1 SITUERING

Vervoerregio Gent

Sinds 1 januari 2019 is Vlaanderen ingedeeld in 15 
vervoerregio’s. 

Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden 
en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten 
nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan 
mobiliteitsuitdagingen.

Vervoerregio Gent omvat 23 gemeenten en telt ongeveer 
677.000 inwoners. Het gaat om een grote regio, niet alleen 
in aantal gemeenten, maar ook in oppervlakte (ca. 1.200 
km2).

De 23 gemeenten van Vervoerregio Gent:
• Aalter
• Assenede
• Deinze
• De Pinte
• Destelbergen
• Eeklo
• Evergem
• Gavere
• Gent
• Kaprijke
• Laarne
• Lievegem
• Lochristi
• Maldegem
• Melle
• Merelbeke
• Nazareth
• Sint-Laureins
• Sint-Martens-Latem
• Wachtebeke
• Wetteren
• Zelzate
• Zulte

OVERZICHT VAN DE VERVOERREGIO’S | Vlaanderen werd opgedeeld in 15 vervoerregio’s

Een oriëntatienota?

De oriëntatienota is een eerste stap in de opmaak van het 
geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. De oriëntatienota 
beschrijft de bestaande toestand, de ‘status quaestionis’, van 
de problemen en oplossingsrichtingen voor het mobiliteits-
beleid in de vervoerregio.

Het geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan legt de globale 
mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de 
vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dat plan doet 
onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuit-
dagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnet-
werk uit en stelt maatregelen voor de verbetering van de 
doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor. 
Daarnaast buigt het mobiliteitsplan zich ook over de infra-
structuur (wegen, fietswegen, …) en het goederenvervoer 
binnen de regio.

De inhoudelijke invulling van het regionaal mobiliteits-
plan (en dus ook de oriëntatienota) is specifiek voor elke 
vervoerregio.

8 VERVOERREGIO GENT

Figuur 1.1: Vlaamse Vervoerregio’s
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1.2 | LEESWIJZER

De nota is opgebouwd vertrekkende vanuit de 
principes van basisbereikbaarheid conform het decreet 
‘Basisbereikbaarheid’ en wat dit betekent voor het openbaar 
vervoer (hoofdstuk 2). Deze nieuwe visie op mobiliteit moet 
leiden tot een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal 
mobiliteitssysteem. Centraal daarbij zijn een vraaggericht 
en efficiënt systeem, combimobiliteit in een geïntegreerd 
netwerk, inbedding in het ruimtelijk kader en hiërarchie in 
het gelaagd netwerk. 

Hoofdstuk 3 beschrijft in grote lijnen het doorlopen proces 
van het initieel voorstel van het openbaar vervoerplan tot 
het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 en focust daarbij 
op de betrokkenheid van lokale besturen en actoren bij 
de verschillende inhoudelijke stappen. Dit proces omvat 
drie cruciale elementen: een toets van het initieel kern- 
en aanvullend net, het intensieve iteratief proces van 
inbreng en aanpassingen van de verschillende actoren met 
aandacht voor de leidende principes en de methodiek en 
de totstandkoming van een voorstel voor Vervoer op Maat.

Hoofdstuk 4 bevat vervolgens de kern van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan 2021 met kaarten en een beknopte 
beschrijving van het kernnet (KN) en aanvullend net (AN) en 
het voorstel voor Vervoer op Maat (VoM) in de Vervoerregio 
Gent. Gedetailleerde informatie over het KN en AN en het 
VoM-voorstel is terug te vinden in de bijlage 1 en bijlage 6.

Tot slot beschrijft hoofdstuk 5 een aantal aandachtspunten 
voor de implementatie van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 
2021. Deze onderwerpen zijn geen onderdeel van dit OV-
plan maar vragen wel specifieke aandacht om het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan optimaal te kunnen gaan uitrollen.





2

BASISBEREIKBAARHEID
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2.1 | PRINCIPES BASISBEREIKBAARHEID

Een OV-netwerk dat zich kenmerkt door de aspecten 
“Vraaggericht en efficiënt”, “hiërarchie in netwerk”, 
“combimobiliteit” en “inbedding in ruimtelijk kader” is in 
de Gentse regio methodisch uitgewerkt. Belangrijk hierin 
is dat een nieuw OV-netwerk uiteindelijk moet leiden 
tot een geïntegreerd openbaarvervoersysteem omdat 
alleen dan basisbereikbaarheid optimaal gerealiseerd kan 
worden. Centraal bij basisbereikbaarheid staat het kunnen 
bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op 
basis van een vraaggericht systeem en met een optimale 
inzet van middelen. De afstemming gebeurt op basis van 
de reële en potentiele vervoersstromen. Het vaste aanbod 
op basis van de criteria afstand, frequentie en amplitude 
(basismobiliteit) wordt vervangen door een garantie op 
een goede mobiliteitsoplossing (basisbereikbaarheid). In de 
Vervoerregio Gent zijn voor het ontwerp van het nieuwe 
OV-netwerk de kernprincipes basisbereikbaarheid gebruikt:

Verplaatsingsnoden als vertrekpunt

Hier gaat het erom dat het aanbod van verschillende 
vervoersvormen (openbaar vervoer, deelauto’s en 
fietsen etc.) zo goed mogelijk aansluit op de werkelijke 
verplaatsingsnoden (vraag) van reizigers. Zo worden de 
vervoersmogelijkheden en financiële middelen op een 
efficiëntere manier ingezet.

Combineren van verschillende vervoersmiddelen: 
combimobiliteit

De Vlaamse overheid wil het openbaar vervoer maximaal 
concentreren op de belangrijke verkeersassen in elke regio, 
maar ook de bereikbaarheid van deze assen is belangrijk. 
Om een volledig traject te kunnen afleggen, moeten 
de verschillende vervoersmiddelen naadloos op elkaar 
aansluiten en moet de reiziger makkelijk de overstap kunnen 
maken. Het combineren van verschillende vormen van 
mobiliteit noemen we combimobiliteit. Enkele voorbeelden 
zijn: van bus/tram of van trein op de (elektrische) fiets, de 
deelfiets of deelstep, de auto of deelauto, carpool of taxi.

Een gelaagd netwerk van vervoersmogelijkheden

Binnen de Vervoerregio wordt gewerkt aan een hiërarchisch 
gestructureerd vervoermodel voor de verschillende 
modaliteiten. Ook binnen het openbaar vervoer is er dus 
een hiërarchie of gelaagdheid van het netwerk. Deze speelt 
een cruciale rol in de uitwerking van het Nieuw Openbaar 
Vervoerplan 2021 en is ook startpunt voor het ontwerp 
ervan. Elke laag van het openbaar vervoer netwerk neemt 
zijn rol binnen de hiërarchie op en de verschillende lagen 
worden optimaal op elkaar afgestemd. Een goede hiërarchie 
is van belang omdat alleen met een goede structuur van 
hoofdnetwerken het mogelijk is modaliteiten op elkaar 
af te stemmen en een snel en efficiënt vervoerssysteem 
te ontwikkelen. Immers bij het combineren van 
vervoersmiddelen is het netwerk zo sterk als de zwakste 
schakel.

Van de ene naar de andere laag via mobipunten

Mobipunten vormen een belangrijke spil in het faciliteren 
van combimobiliteit binnen het gelaagde OV-netwerk. 
Een mobipunt is meer dan een halte voor het openbaar 
vervoer maar het is een herkenbare plek met een aanbod 
aan diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden. Bij 
voorkeur wordt het mobipunt aangevuld met extra diensten 
en wordt het ruimtelijk optimaal georganiseerd. Aan een 
mobipunt kunnen gebruikers overstappen van en naar het 
spoorwegennet, tussen de kernnetlijnen, aanvullende lijnen, 
het VOM of op hun eigen (veilig en comfortabel gestalde) 
fiets. Op die manier wordt het OV-netwerk ingeschakeld in 
een systeem van combimobiliteit waarbij verschillende modi 
elkaar kunnen voeden en aanvullen.

P & R
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Situering binnen beleid

De opmaak van deze oriëntatienota kadert in de uitvoering 
van het decreet basisbereikbaarheid. Dit decreet, in werking 
sinds 22/06/2019, beschrijft de rol van de vervoerregio’s en 
de mobiliteitsplanning in Vlaanderen.

Het decreet basisbereikbaarheid beschrijft op welke manier 
mobiliteit de komende jaren in Vlaanderen zal worden 
vormgegeven. Waar we vroeger vertrokken van het concept 
‘basismobiliteit’, is nu ‘basisbereikbaarheid’ de leidraad. Het 
regionaal mobiliteitsplan zal de principes van basisbereik-
baarheid toepassen op de Vervoerregio Gent.

Basisbereikbaarheid vertrekt van volgende doelen:
1. het bereikbaar maken van belangrijke maatschappe-

lijke functies op basis van een vraaggericht systeem 
en met een optimale inzet van vervoers- en financiële 
middelen;

2. combimobiliteit en synchromodaliteit te faciliteren en 
een geïntegreerd mobiliteitsnetwerk uit te werken;

3. alle initiatieven voor collectief aangeboden vervoer of 
vervoer op maat, inclusief doelgroepenvervoer en collec-
tief aangeboden taxivervoer, te capteren, te integreren 
en de exploitatievoorwaarden te vereenvoudigen;

4. een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren van de 
verschillende actoren.

Verder gaat basisbereikbaarheid hand in hand met een 
duurzaam ruimtelijk kader door middel van een geïnte-
greerde aanpak van vervoer, infrastructuur en ruimtelijke 
ontwikkelingen, op het gebied van planvorming, financie-
ring, investeringen, onderhoud en exploitatie.

De oriëntatienota houdt rekening met beleidsdocumenten 
op hogere niveaus en andere beleidsdomeinen. In Bijlage 
1 wordt de plannings- en studiecontext van Vervoerregio 
Gent verder beschreven.

Een vraaggericht mobiliteitssysteem, met optimale inzet van vervoers- en financiële middelen

Een gelaagd netwerk, ingebed in een duurzaam ruimtelijk 
kader

Combimobiliteit en synchromodaliteit faciliteren
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Figuur 2.1: Gelaagd netwerk dat combimobiliteit 
faciliteert

Figuur 2.2: Vraaggericht en efficiënt 
mobiliteitssysteem
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2.2 | NAAR EEN GELAAGD OV-NETWERK: 
UITGANGSPUNTEN

Vereenvoudiging van de netwerkstructuur

Verschillende buslijnen die vandaag afwijkende trajecten volgen worden gecombineerd 
in één sterke kernnetlijn met een hoge frequentie en betrouwbaarheid. In de regel voedt 
het aanvullend net voedt deze hoofdas. Dit leidt tot minder varianten en verhoogt de 
leesbaarheid voor de reiziger.

Betere cadans zorgt voor meer zekerheid naar de reiziger en aantrekkelijk 
aanbod

Het nieuwe net ambieert een hogere kwaliteit op specifieke assen door het verhogen 
van de frequentie en betrouwbaarheid. Omrijden wordt maximaal vermeden en de 
garantie van doorstroming op de assen is prioritair.

Trein en bus versterken elkaar

Het treinnet is de ruggengraat van het openbaar vervoernet. Waar het aanbod van 
de NMBS voldoende hoog is om aan de vervoersvraag te voldoen, wordt geen aanbod 
voorzien vanuit het kernnet of aanvullend net. Waar het aanbod van de NMBS 
onvoldoende is, kan een aanvullende lijn ingetekend worden..

Vervoer op Maat complementair aan trein, kernnet en aanvullend net

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 dus de first of last-mile naar het treinnet, KN of 
AN afleggen of wordt een verplaatsing gemaakt tussen twee locaties in eenzelfde regio 
die niet op een logische manier met het KN of AN worden verbonden.

Figuur 2.3: Vier lagen van het openbaar vervoernetwerk

•
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•

De uitgangspunten richtingen zich op het KN, AN en VoM. Het ontwerpen van het treinnetwerk is geen onderdeel van 
dit Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 en wordt in de uitgangspunten dan ook grotendeels buiten beschouwing gelaten. 
De uitgangspunten zijn op Vlaams niveau opgezet en vormden de basis voor het initiële voorstel KN en AN van De Lijn. 
De uitgangspunten richten zich op het zo passend mogelijk faciliteren van de verplaatsingsnoden (vervoersvraag) en 
vervoersstromen. Enerzijds is er gewerkt met een modelmatige exercitie om het vervoerspotentieel in beeld te brengen. 
Anderzijds is ook gekeken naar huidige vervoersstromen, karakteristieken van attractiepolen en ervaringen uit de praktijk. 
Dit laatste is zowel onderdeel geweest van het opzetten van het initieel voorstel als onderdeel van de toetsing van dit initieel 
voorstel zoals kort toegelicht in hoofdstuk 4 van deze nota.

•
•

•
•
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baarheid toepassen op de Vervoerregio Gent.

Basisbereikbaarheid vertrekt van volgende doelen:
1. het bereikbaar maken van belangrijke maatschappe-

lijke functies op basis van een vraaggericht systeem 
en met een optimale inzet van vervoers- en financiële 
middelen;
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2.3 | METHODIEK VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN 
GELAAGD NETWERK

2.3.1 | Treinnetwerk

In een gelaagd OV-netwerk vormen spoorinfrastructuur 
en stations het hoogste niveau van het gelaagd netwerk. 
De trein is de ruggengraat van het openbaar vervoer 
en staat in eerste instantie in voor de internationale, 
intergewestelijke en interregionale verbindingen. Het 
ontwerpen van het treinnetwerk is geen onderdeel van dit 
Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021. In het kader van het 
opstellen van het regionale mobiliteitsplan voor de lange 
termijn zal de Vervoerregio Gent verder afstemmen met 
Vlaanderen en de NMBS rond verbindingen, knooppunten 
en kwaliteitsvereisten van het treinnetwerk.

2.3.2 | Kernnet

De tweede laag van het gelaagd netwerk is het kernnet. 
Met het kernnet wordt een antwoord geboden op de hoge 
vervoersvraag op grote assen. Dit is een netwerk van vast, 
lijngebonden openbaar vervoer, met hoogkwalitatieve 
bedienings- en comfortvoorschriften en een hoog 
voorzieningenniveau bij haltes. Het kernnet is sterk gericht 
op combimobiliteit: het overstappen van het ene op het 
andere vervoersmiddel.
 
Het ontwerp van het kernnet is gebaseerd op potentieel 
met als uitgangspunt dat er een voldoende kwaliteitsniveau 
aangeboden wordt om de vervoersvraag effectief te vertalen 
naar bezetting. Als het potentieel hogere kwaliteitseisen 
verantwoordt inzake frequentie of amplitude, dan moet in 
de minimumnormen (zie tabel 2.1), gelinkt aan dit potentieel, 
worden voorzien.

Kwaliteitseisen voor kernnet lijnen

Het kernnet is zelf ook gelaagd: het bestaat uit A-, B- en 
C-lijnen (zie tabel 2.1) met elk hun eigen kwaliteitseisen 
inzake frequentie en amplitude. Dit onderscheid maakt een 
parallelle opbouw over heel Vlaanderen mogelijk. Binnen 
het kernnet wordt een minimaal gewenst bedieningsniveau 
vooropgesteld inzake amplitude en frequentie. Dit zijn 
streefwaarden en geen door de burger afdwingbare normen. 
De potentiëlen op de geselecteerde assen zijn van die aard 
dat zij een dergelijk kwaliteitsniveau verantwoorden. Door 
dit kwaliteitsniveau uiteindelijk niet te behalen verliest het 
kernnet een groot deel van haar aantrekkingskracht. Het 
kan alleen maar functioneren en mee een modal shift 
realiseren als het aanbod navenant is. Het potentieel van 
een as hangt immers niet enkel samen met de reisweg, 
maar ook (en zelfs meer nog) met de frequentie. Er moet 
een minimaal kwaliteitsniveau zijn om het potentieel om 
te zetten in effectieve bezetting. Het waarborgen van 
de kwaliteit inzake frequentie, amplitude, snelheid en 
betrouwbaarheid is onontbeerlijk. Een vlotte doorstroming 
is voor deze lijnen dan ook van ontzettend groot belang. 

Op bepaalde assen wordt een ruimer aanbod voorzien 
dan het minimumaanbod, met bijvoorbeeld frequenties 
tot 12 keer per uur of een aanbod dat doorloopt tot 
na middernacht. Dit is vaak het gevolg van de door het 
huidige net (op basis van gebruikscijfers) aangetoonde 
potentiëlen (reizigersstromen en benodigde capaciteit) op 
de betrokken assen en is ook afhankelijk van het gebied 
waarbinnen de betrokken lijn werkzaam is (bijvoorbeeld 
centrum- of grootstedelijk gebied met een significant 
aantal avondverplaatsingen). De omrijfactor, de verhouding 
tussen de afstand van reisweg van de ov-verbinding en de 
afstand van de meest aangewezen route met de wagen, op 
het kernnet bedraagt maximaal 1,3. Binnen een regio zijn 
kernnetlijnen immers structurerend zodat een verbindend 
netwerk gecreëerd wordt. 

GEWENST
AANBODSNIVEAU

DAGFREQUENTIE OCHTEND/AVONDFREQ AMPLITUDE OCHTEND/DAG/AVOND

MA-VR ZA ZO MA-VR ZA ZO MA-VR ZA ZO
OCHT-
END

DAG AVOND

STREEKLIJNEN

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

B (4500 < IP ≤15000) 2 1 1 1 1 1 6-21 8-21 (8-21) <7 7-19 >19

C (2500 < IP ≤4500) 1 1 (1) 1 1 NVT 6-19 8-19 (8-19) <7 7-19 >19

STADS- EN VOORSTADSLIJNEN

A 4 4 2 2 2 2 6-23 8-23 8-21 <7 7-19 >19

B 2 2 1 1 1 1 6-21 8-21 8-21 <7 7-19 >19

Tabel 2.1: Beoogd minimaal bedieningsniveau kernnet.
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3.2.3 | Aanvullend net

De derde laag van het gelaagd netwerk is het aanvullend net 
en bestaat uit lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie 
vanuit en in de kleinere kernen naar de lijnen van het 
kernnet en van het treinnet. Het aanvullend net zal dus 
vanuit middelgrote kernen en attractiepolen voeding geven 
aan het kernnet. Daarnaast bestaat het ook uit ontsluitende 
lijnen en lijnen die voldoende potentieel hebben om in 
een uurbediening te voorzien, maar te weinig potentieel 
kennen om deel uit te maken van het aan minimumeisen 
onderworpen kernnet. 

Het aanvullend net is in de regel volledig complementair aan 
het kernnet en het treinnet. In bepaalde omstandigheden, 
bijvoorbeeld wanneer de trein de vervoersstroom 
onvoldoende kan capteren door de afwezigheid van 
voldoende haltes of een te lage frequentie, kan een 
aanvullend net ook parallel aan een spoorweg fungeren. 
Specifieke functionele lijnen kunnen ook parallel rijden aan 
deeltrajecten van het kernnet om op piekmomenten in 
voldoende capaciteit te kunnen voorzien.

Kwaliteitseisen voor aanvullend net lijnen 

Het aanvullend net bevat cadanslijnen en functionele 
lijnen. Op de gecadanseerde lijnen wordt gesteld dat er op 
week- en zaterdagen minimaal 1 rit per uur moet zijn. Een 
bediening om de twee uur is niet attractief en kan nooit 
voldoende potentieel capteren. Op zon- en feestdagen 
is een frequentie van 1x/2u in bepaalde regio’s wel nog te 
verantwoorden (op voorwaarde dat bediening op zich al 
voldoende meerwaarde heeft, net zoals bij het kernnet). In 
de regel rijden deze cadanslijnen van maandag tot zaterdag 
minimaal tussen 7u en 19u. Een meer uitgebreid aanbod qua 
frequentie of amplitude blijft echter mogelijk. Dit dient lijn 
per lijn bekeken te worden in functie van de noden in het 
gebied. 
 
In het aanvullend net kan de omrijfactor, de verhouding 
tussen de afstand van reisweg van de ov-verbinding en de 
afstand van de meest aangewezen route met de wagen, 
hoger zijn dan het cijfer 1,3 dat geldt bij kernnetlijnen. 
Aanvullende lijnen zijn immers veelal niet structurerend. Ze 
kunnen wel complementair rijden aan een structurerende 
treinverbinding met lage frequentie of aan een kernnetlijn.
.

Functionele lijnen

De functionele lijnen vormen een belangrijk onderscheiden 
deel van het netwerk. Deze lijnen spelen in op specifieke, 
potentieelhoudende verplaatsingstromen op welbepaalde 
momenten van de dag en met het oog op welbepaalde 
doelgroepen (in hoofdzaak scholieren en werknemers, dus 
woon-school- en woon-werkverkeer). Iedereen kan er echter 
gebruik van maken. Functionele bediening wordt dus enkel 
voorzien “in functie van”, hetgeen impliceert dat het hier 
zelden om gecadanceerde lijnen gaat die (al dan niet) de hele 
dag door rijden. Veelal betreft het een paar ritten verspreid 
over de dag. De functionele verbindingen vormen een 
belangrijke schakel binnen het netwerk basisbereikbaarheid. 
Deze zijn historisch ook gegroeid in het huidige netwerk en 
zijn vaak zeer druk bezet. Hierdoor werden deze lijnen ook 
voor 90% overgenomen uit het huidige netwerk. Daar waar 
overlap ontstond met nieuwe (of in frequentie verhoogde) 
verbindingen, werd wel gekeken naar een optimalisatie van 
het functionele aanbod om de verschillende lagen zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen.
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Gezien een van de uitgangspunten van de openbaar vervoernetwerken binnen basisbereikbaarheid vertrekt vanuit het 

effectieve potentieel, wordt geopteerd om het intrinsiek potentieel (IP) op dagbasis van een verplaatsingsstroom als 

basis te nemen. Het intrinsiek potentieel geeft de gewogen vervoervraag (met inbegrip van woon-school) weer tussen 

twee kernen op basis van de trajectlengte. Het gaat om de stromen op dagbasis en over alle modi door (dus niet 

enkel ov-gebruik). De matrix met vervoerstromen uit de provinciale verkeersmodellen werd hiervoor geaggregeerd tot op 

deelgemeenteniveau. Het IP gaat uit van alle verplaatsingen, over alle modi heen tussen 2 (of meer) kernen, gecorrigeerd 

voor de afstand tussen beide kernen. Deze verplaatsingen gebeuren ook op vandaag. Een hoog IP betekent dus dat er 

tussen 2 kernen veel verplaatsingen voorkomen door alle modi (trein, bus, auto, fiets, …). Dit maakt dat er veel bewegingen 

aanwezig zijn tussen beide kernen waarin OV mogelijks een grotere rol kan spelen. Bij een laag IP zijn er eerder weinig 

verplaatsingen tussen de opgenomen kernen over alle modi heen, waardoor de te behalen OV-winsten (met regulier 

vervoer) veel lager ligt. Vandaar dat dit IP-scores toekent aan de grenzen tussen kernnet, aanvullend net en Vervoer op 

Maat.

Bij het afwegen van meerdere mogelijke trajecten werd het IP, samen met het huidig aantal reizigers langsheen een 

traject, mee in de schaal gelegd om een keuze te maken over de definitieve reisweg van de lijn. Hetzelfde principe geldt bij 

mogelijke uitlenging van lijnen tot een volgende kern. Het intrinsiek potentieel is met andere woorden een graadmeter 

voor de effectieve vervoersvraag en het succes van een bepaalde lijn.

Volgende grenzen werden bepaald qua intrinsiek potentieel:

• Kernnet A-lijn: IP > 15.000

• Kernnet B-lijn: 4.500 < IP ≤ 15.000

• Kernnet C-lijn: 2.500 < IP ≤ 4.500

• Aanvullend net cadans: 1.000 < IP ≤ 2.500

 

Lijnen op assen met een IP groter dan 1.000 en lager dan of gelijk aan 2.500 zouden we D-lijnen kunnen noemen. Deze 

horen niet tot het kernnet, maar tot het aanvullend net. Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat het aanvullend net 

enkel uit D-lijnen bestaat. Ook sterke lijnen kunnen hiertoe behoren (bv. omdat ze te ontsluitend zijn). Gezien het gegeven 

van budgetneutraliteit in deze opdracht is het niet mogelijk om elke verbinding met een IP dat hoger is dan 1.000 ook 

effectief te voorzien in het aanvullend dan wel kernnet. Historische praktijkervaring en scenario’s in modeldoorrekeningen 

geven uitsluitsel over welke verbindingen in eerste instantie de grootste modal shift kunnen verwezenlijken en waarop 

dus prioritair moet worden ingezet in het korte termijn ov-plan. Elke aanpassing aan het netwerk van kernnet- en 

cadanslijnen uit het aanvullend net wordt getoetst aan deze methodologie. 

. 

Intrinsiek potentieel (IP) basis voor initieel 
voorstel kernnet
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2.3.3 | Vervoer op maat

Het Vervoer op Maat vormt de vierde en laatste vervoerslaag 
van het openbaarvervoersmodel voor basisbereikbaarheid 
en is complementair aan de hogere hiërarchische netten. 
Deze laag kan worden ingevuld nadat het KN en AN vorm 
hebben gekregen en geeft antwoord op lokale noden in de 
vervoerregio. Het VoM is volledig vraagvolgend en biedt een 
oplossing voor die gebieden die niet bediend worden door 
regulier openbaar vervoer. Het VoM is dus complementair 
aan het treinnet, KN en AN. Met een VoM-oplossing zal de 
reiziger de first- of last-mile naar het treinnet, KN of AN 
afleggen of wordt een verplaatsing gemaakt tussen twee 
locaties in eenzelfde regio die niet op een logische manier 

met het KN of AN worden verbonden.

Kadering Vervoer op Maat

Het Vervoer op Maat is geen onderdeel van het initieel voorstel 
van De Lijn, maar het is de taak van de Vervoerregio zelf om 
het Vervoer op Maat uit te werken. Het vervoer op maat zal 
worden gecoördineerd via de Vlaamse mobiliteitscentrale.  

In het kader van VOM wordt een onderscheid gemaakt 
tussen doelgroepgebruikers (bv. rolstoelgebruikers, mensen 
die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van openbaar 
vervoer, ...) en de open gebruiker die volledig zelfstandig zijn 
verplaatsing kan maken. In het huidige mobiliteitslandschap 
zijn de verschillende VoM-oplossingen sterk versnipperd in 
verschillende lokale, al dan niet semi-private initiatieven. 
Denk aan de belbussen die de open gebruiker bedient of 
aan minder mobiele centrales, dienst aangepast vervoer, 
etc. voor specifieke doelgroepen. Bijkomend zijn er nog 
tal van lokale initiatieven (zoals bv. evenementshuttle, 
marktbus) die al dan niet specifieke doelgroepen 
aanspreken. In de vervoerregio Gent is MaxMobiel dat 
collectief werknemersvervoer organiseert ook een concreet 
voorbeeld.

Het is in ieder geval de bedoeling dat al deze vormen van 
Vervoer op Maat worden opgenomen in het verhaal van de 
mobiliteitscentrale. In eerste instantie zal de focus liggen op 
de open gebruiker die volledig zelfstandig zijn verplaatsing 
kan maken.  Het budget dat Vlaanderen op vandaag al 
besteed aan de subsidie van DAV/MAV en MaxMobiel is 
onderdeel van het budget voor VoM van de regio. In eerste 
instantie wordt vanuit de vervoerregio gekozen om deze 2 
systemen te laten bestaan zoals ze vandaag werken. Wel 
moeten ze beide opgenomen worden in de werking van de 
mobiliteitscentrale. 
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VOM-vast
VOM-vast is een vast vervoersysteem: volgens een 
dienstregeling wordt op vaste plekken gehalteerd. Het kan 
goed functie- gebonden ingezet worden, bijvoorbeeld om 
mensen van en naar een ziekenhuis, industriegebied of 
markt te brengen. Voordelen van een VOM-vast systeem 
zijn dat het duidelijk is voor de reiziger, het zowel voor 
de reiziger als voor de vervoerder goed te plannen is en 
geschikt is voor grotere bestemmingen. Nadelen van een 
VOM-vast systeem zijn dat de shuttle soms voor niets rijdt 
en dat alleen vervoer wordt geboden op een vaste route 
van en naar haltes.

VoM-flex
VoM-flex is een flexibel vervoersysteem: reizigers worden op 
aanvraag van een adres/halte naar adres/halte vervoerd. 
Voordelen van een VoM-flex system zijn dat de reizigers dicht 
bij huis opgehaald kunnen worden en rechtstreeks naar (een 
halte dichtbij) hun eindbestemming reizen en dat de dienst 
op afroep beschikbaar is. Een nadeel van dit type VoM is dat 
het boeken van een rit voor sommige reizigers als lastig kan 
worden ervaren. Daarnaast heeft dit vervoersysteem relatief 
hoge kosten per reiziger door diversiteit in reispatronen en 
is het nodig om randvoorwaarden op te stellen voor het 
bereik van de dienst (zowel in tijd als geografisch).

VoM-semi-flex
VoM-semiflex is een semi flexibel vervoersysteem: reizigers 
worden thuis of bij een halte dichtbij huis opgehaald 
en naar een mobipunt gebracht of reizigers worden bij 
een mobipunt opgehaald en van daaruit naar huis of 
naar een halte dicht bij huis gebracht. Het belangrijkste 
voordeel van VoM-semiflex ten opzichte van VoM-flex is dat 
reizigers meer gebundeld worden. Hierdoor is VoM-semiflex 
kostenefficiënter. Daarnaast bedient VoM-semiflex een 
groter gebied dan VOM-vast. Nadelen van een VoM-semiflex 
systeem zijn dat het vervoersysteem lastig uit te leggen is 
aan reizigers en dat het boeken van een rit voor sommige 
reizigers als lastig kan worden ervaren. Verder is het voor 
het vaste deel van het systeem net als bij VoM-vast mogelijk 
dat de shuttle voor niets rijdt.

Deelfietsen
Deelfietsen kunnen zowel een rol vervullen in netwerklogica 
alsook in nabijheidslogica. Deelfietsen worden ingezet als 
voor- en natransport. Voordeel van deelfietssystemen ten 
opzichte van VoM-busjes is de lage kost en de flexibiliteit 
in plaats en tijd. Nadeel is dat het systeem niet bruikbaar 
is voor hen die niet kunnen of willen fietsen en dat de 
aantrekkelijkheid ervan afhankelijk is van het weer.

Karakteristieken van Vervoer op Maat

In tegenstelling tot de vaste dienstregeling van de bussen van het KN en AN, werkt het VOM vooral vraagvolgend. Enkel wanneer 
er vraag is naar vervoer, zal de vervoersoplossing worden uitgerold. Hoewel Vervoer op Maat vele verschijningsvormen kent, is 
er wel structuur aan te brengen in de functie die oplossingen binnen Vervoer op Maat binnen het OV-netwerk vervullen. De 
verschillende typen VoM worden dus toegepast afhankelijk van de type vraag die speelt in een bepaald gebied. De typen VoM 
die in het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 voor de Vervoerregio Gent voorkomen, worden hieronder kort omschreven. Een 
beschrijving van de overige verschijningsvormen van Vervoer op Maat is terug te vinden in de bijlage 5.

MOBI
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MOBI
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MOBI
PUNT
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Sturingsmogelijkheden in Vervoer op Maat

Omdat het benodigde budget voor VoM in belangrijke mate samenhangt met de eisen en wensen van de vervoerregio 
enerzijds en de creativiteit van geïnteresseerde partijen anderzijds, is niet helemaal op voorhand te duiden welke exacte 
invulling van Vervoer op Maat wel en niet te realiseren valt binnen het beschikbare budget. Wel zijn enkele factoren te duiden 
die in belangrijke mate sturing kunnen geven aan het aanbod van Vervoer op Maat en het daarvoor benodigde budget. 

Onderstaand schema toont enkele relevante sturingselementen die ook onderdeel zijn van de rekentool VoM die helpt een 
gevoel te krijgen voor het effect van ontwerpkeuzen op de exploitatiekosten van het VoM-systeem.

BEDIENINGSGEBIED LIJNLENGTE AANTAL REIZIGERS
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3.1 | PROCESBESCHRIJVING
Onderstaande figuur geeft het gevolgde proces weer zowel naar betrokkenheid van de verschillende actoren als naar genomen 
inhoudelijke stappen. Het schema geeft enkel de grote lijnen weer waarbij niet elk overlegmoment wordt weergegeven. 
Het transitieproces omvat een aantal cruciale elementen die in onderliggende paragrafen beknopt worden toegelicht: 

1. Analyse methodiek magneten initieel voorstel Openbaar Vervoerplan KN-AN
2. Iteratief proces KN en AN met lokale besturen en team MOW 
3. VoM-methodiek op hoofdlijnen
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Betrokken actoren

Het werken van het initieel Nieuw Openbaar Vervoerplan 
2021 naar een ‘gedragen’ Nieuw Openbaar Vervoerplan 
2021 is het resultaat van een intensieve en constructieve 
samenwerking tussen het studieteam, de lokale besturen, 
andere beleidsactoren en relevante actoren. Binnen elk 
overlegorgaan, hieronder kort toegelicht, vormt het 
studieteam samen met de ambtelijke voorzitter de motor.

Centraal staat de ambtelijke werkgroep (AWG), 
bestaande uit de gemeentelijke (mobiliteits)ambtenaren 
van de 23 gemeenten van de Vervoerregio Gent, 
leden van Team MOW en een vertegenwoordiger van 
NMBS, Infrabel, Veneco, de Provincie Oost-Vlaanderen, 
Projectbureau Gentse Kanaalzone OMG en North Sea Port. 
De AWG werkt hoofdzakelijk in workshops en verdiept 
zich in een voorliggend thema ter voorbereiding voor de 
Vervoerregioraad (VVRR). Het Dagelijks Bestuur (DB), 
samengesteld uit de burgemeesters van 8 gemeenten, 
bereidt de VVRR voor en verdiept zich tegelijkertijd evenzeer 
in de voorliggende thema’s. Daarnaast staat team MOW, 
waarin de verschillende actoren van het departement 
MOW vertegenwoordigd zijn: MOW-AMT, AWV, De Lijn, De 
Vlaamse Waterweg en De Werkvennootschap. Zij denken 
mee na vanuit een bovenlokaal beleidsoogpunt omtrent 
de voorliggende thema’s. De Vervoerregioraad (VVRR), 
bestaande uit de politieke vertegenwoordigers van de 
gemeentenen en een vertegenwoordiger van Infrabel, NMBS, 
North Sea Port, Projectbureau Gentse Kanaalzone, Provincie 
Oost-Vlaanderen en Veneco, beslist uiteindelijk.

Naast de vaste actoren zijn in het proces twee peergroup 
sessies georganiseerd. Aan deze werksessies namen zowel 
aanbieders als gebruikers van Vervoer op Maat deel om 
mee na te denken over Vervoer op Maat voor zowel open 
gebruikers als doelgroepgebruikers.

Streeknet en stadsnet

Het initieel voorstel Openbaar Vervoerplan omvat voor de 
Vervoerregio Gent een eerste uitwerking van het kernnet en 
het aanvullend net.  Dit initieel voorstel is een eerste aanzet 
vanuit De Lijn en heeft in dialoog met de Vervoerregioraad 
verder vorm gekregen. Conform de regelgeving, heeft de 
Vervoerregioraad een adviesfunctie met betrekking tot het 
kernnet en beslist ze over het aanvullend net. 

Voor het streeknet en het stadsnet werd er parallel 
gewerkt. Voor het streeknet werden alle stappen in het 
proces samen doorlopen met de AWG en indien nodig 
teruggekoppeld of afgetoetst met team MOW en DB. Gezien 
het stadsnet, bestaande uit bus- en tramlijnen, zich afspeelt 
op grondgebied Gent, werd het stadsnet in een eerste fase 
in een aparte werkgroep vormgegeven. In deze werkgroep 
zetelde iemand van stad Gent, van De Lijn, van MOW en 
van het studieteam. Eenmaal akkoord voor een voorstel 
tramnet en busnet werden deze voorstellen eerst toegelicht 
aan de buurgemeenten (Destelbergen, Melle, Merelbeke, 
Lochristi en Evergem) en finaal ook aan alle leden van de  
vervoerregio.

Vervoer op Maat

Het feit dat zowel het kernnet als het aanvullend net volgens 
de regelgeving op potentieel gestoeld is, maakt dat dit 
netwerk niet volledig gebiedsdekkend is. Eenmaal de lagen 
van het kernnet en aanvullend net bovenop het treinnet 
worden gelegd, ontstaan er ‘witte vlekken’ waar bediening 
met regulier openbaar vervoer ontbreekt omdat hier niet 
voldoende vervoersvraag is. Voor deze ‘witte vlekken’ werd 
complementair aan het treinnet, KN en AN een voorstel 
voor Vervoer op Maat uitgewerkt. Met betrekking tot de 
invulling van Vervoer op Maat beslist de Vervoerregioraad.

Binnen het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 vorm Vervoer 
op Maat immers een belangrijk schakel in de hiërarchie 
van het gelaagd netwerk. Eenmaal er duidelijkheid was op 
de onderzoeksvragen met betrekking tot het kernnet en 
aanvullend net werd het thema Vervoer op Maat uitgediept. 
Dit onderwerp is met de verschillende actoren uitgebreid 
besproken in de verschillende overleg- en werkmomenten. 
Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot een voorstel 
op hoofdlijnen van mogelijke VoM-maatregelen dat goed 
aansluit op het voorliggende kernnet en aanvullend net. 



VERVOERREGIO GENT24

3.2 | TOETS INITIEEL VOORSTEL OPENBAAR 
VERVOERPLAN KN-AN
Met een methodiek gebaseerd op magneten is het initiële 
voorstel, dat door De Lijn werd uitgewerkt voor het 
Openbaar Vervoerplan 2021, getoetst. Concreet wordt 
onderzocht of de locaties van de zwaarste concentraties 
van inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingenplaatsen (die 
veel verplaatsingen genereren) voldoende worden bediend. 
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 openbaar vervoer 
in de buurt, waarbij zwaardere eisen worden gesteld voor 

grotere concentraties alsook voor voorzieningen. Vervolgens 
is voor alle magneten getoetst of het voorgestelde kernnet/
aanvullend net voldoet aan de gestelde criteria. 
Deze methodiek resulteert in een ‘witte vlekkenkaart’. De 
vlekken vormen de aandachtsgebieden welke volgens de 
gestelde criteria onvoldoende bediend worden met regulier 
openbaar vervoer (KN-AN). De meeste aandachtsgebieden 
worden nog wel ontsloten worden door functionele 
buslijnen. Deze ‘witte vlekkenkaart’ vormt ook mee de 
basis voor de uitwerking van Vervoer op Maat (zie 4.4). De 
volledige beschrijving van de toets van het initieel voorstel 
KN-AN is terug te vinden in Bijlage 

Figuur 3.1: Toets initieel voorstel KN en AN voor nieuw openbaar vervoerplan.
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3.3.1 | Bilaterale consultaties
gemeenten

Het initieel voorstel voor het Openbaar Vervoerplan, 
bestaande uit het kernnet en aanvullend net voor de 
streeklijnen, werd toegelicht aan de gemeenten op de AWG 
in september 2019. Hierbij werd door De Lijn een overzicht 
gemaakt van de wijzigingen in het voorgestelde net (fiches 
per lijn).

Aansluitend hebben in september en oktober bilateraal 
per gemeente consultatiemomenten plaatsgevonden 
met telkens iemand van MOW, iemand van De Lijn en 
van het studieteam. Daarbij werd het initieel voorstel 
nog eens in detail toegelicht en kregen gemeenten 
de mogelijkheid om vragen stellen en bemerkingen of 
bezorgheden formuleren. Als leidraad ter voorbereiding van 
deze consultatiemomenten werd een feedbackformulier 
overgemaakt aan de gemeenten. 

Op basis van de verzamelde input van de gemeenten zijn door 
het studieteam en De Lijn onderzoeksvragen geformuleerd 
die dienen als basis voor het verdere onderzoek richting een 
aangepast voorstel voor het Openbaar Vervoerplan.  

De onderzoeksvragen, het gevoerde onderzoek en de 
onderbouwde conclusie worden per gemeente gebundeld 
in een onderzoeksrapport. Deze zijn terug te vinden in de 
bijlage 3.

3.3.2 | Regionale principes en criteria

De bilaterale consultaties met de gemeenten leidden tot 
een long list van onderzoeksvragen die zijn gedistilleerd 
tot 7 thema’s. Hieruit werden voor en door de Vervoerregio 
Gent een set van principes en criteria afgeleid. De principes 
basisbereikbaarheid zijn hierbij altijd sturend en werden 
stapsgewijs geïnternaliseerd doorheen het proces. De 
principes en criteria werden gevalideerd door AWG, Dagelijks 
Bestuur, Team MOW en de VVRR. 

Doorstromingsmaatregelen zijn enigszins atypisch in de lijst, 
maar omdat het binnen vervoerregio Gent zeer relevant 
is, zijn er wel keuzes rond te maken. Hetzelfde geldt voor 
avonddiensten.

Deze principes en criteria zijn als richtlijn gebruikt 
enerzijds in de consequente en objectieve beantwoording 
van de onderzoeksvragen en anderzijds om prioritaire 
aanpassingen te bepalen.    

Op basis van de onderbouwing waarom een gevraagde 
wijziging aan het Openbaar Vervoerplan 2021 al dan 
niet werd weerhouden, werden de onderzoeksvragen 
gecategoriseerd conform hun prioriteit. Op basis van deze 
prioritering is door de Lijn een Nieuw Openbaar Vervoerplan 
2021 opgesteld.  

Elk principe wordt in deze paragraaf beknopt weergegeven. 
Per principe en criteria is een fiche opgemaakt waar de 
volledige beschrijving wordt weergegeven, zie bijlage 4. 
De fiche vermeldt telkens waarover het principe gaat. 
Daarnaast wordt steeds geduid waarom, voor wie en 
welke alternatieven er zijn per principe. Centraal worden de 
leidende principes weergegeven. 

3.3 | ITERATIEF PROCES KN-AN MET LOKALE 
BESTUREN EN TEAM MOW
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DEELGEMEENTEN

WAAROM?
1. Socio-economische samenhang 

en functioneren van gemeenten

2. Duurzaamheid (terugdringen 

autogebruik)

3. Psychologisch (verbondenheid 

en aantrekkelijkheid)

4. Sociale integratie 

(vervoersarmoede en isolement 

tegengaan)

VOOR WIE?
1. Gedecentraliseerde gemeenten: 

alle verspreide diensten moeten 

bereikbaar zijn voor iedereen

2. Gecentraliseerde gemeenten: 

all centrale diensten moeten 

bereikbaar zijn voor iedereen

3. Werknemers

4. Scholieren

5. Landelijke gemeenten

ALTERNATIEVEN?
1. Alternatieve modi (autodelen, 

carpool, fiets, ...)

2. Mobipunten en VoM

3. Gezamenlijke stamlijn

4. Niet zozeer verbinden van 

deelgemeenten, maar van 

attractiepolen

5. Minder verplaatsingen (digitaal 

loket, dienstenbus, ...)

LEIDENDE PRINCIPES:

1. VERVOERSPOTENTIEEL - Tussen kernen moet er steeds een aantoonbare vervoersvraag zijn die een reguliere 

buslijn verantwoordt.  Administratieve grenzen (zoals bij fusiegemeenten) zijn geen voldoende argument om reguliere 

buslijnen in te leggen.

2. GROTE KERNEN - Grotere kernen (met een hoge vervoersvraag) worden met elkaar verbonden d.m.v. een 

reguliere buslijn.

3. KLEINE KERNEN - Kleinere kernen zonder bovenlokale voorzieningen hoeven niet onderling verbonden te 

worden d.m.v. een reguliere buslijn. Ze dienen wel over een mobipunt te beschikken met een vlotte verbinding naar een 

kernnetlijn of een grotere kern. De verbinding met andere kleine kernen gebeurt d.m.v vervoer op maat.

4. WOON-SCHOOL - Woon-schoolrelaties met een afstand kleiner dan 5km zijn niet langer prioritair voor een 

reguliere buslijn. Hier wordt ingezet op alternatieven (fiets) door middel van infrastructuur, comfort, afspreekplaatsen, …

5. SAMENHORIGHEID - Een reguliere OV-lijn dient niet om een gevoel van samenhorigheid te creëren 

(psychologisch aspect).

6. VERVOER OP MAAT - Gemeenten die niet langer over een reguliere busverbinding beschikken, moeten voorrang 

krijgen bij het toebedelen van VoM.

VOORBEELDEN:
      Lievegem                 Evergem                 Zelzate

BEDRIJVEN & ATTRACTIEPOLEN

WAAROM?
1. Economisch (woon-werk)

2. Socio-cultureel (attractiepolen)

3. Sociale integratie (kwetsbare 

groepen)

4. Duurzame mobiliteit stimuleren

5. Fileproblematiek verminderen in 

spitsuren

VOOR WIE?
1. Iedereen

2. Werknemers

3. Mensen zonder auto (kwetsbare 

groepen)

4. Karakteristiek tijdens sterke 

piekmomenten

5. Karakteristiek vanuit zeer diverse 

herkomsten

ALTERNATIEVEN?
1. Privaat vervoer (bv. leasefiets via 

bedrijfsvervoerplan)

2. Privaat collectief vervoer 

(bedrijfsbus, kantoorbus, 

evenementenbus, ...)

3.Carpool

4. Combimobiliteit (natransport 

vanuit mobipunt met deelfiets, 

deelstep, deelwagen ...)

LEIDENDE PRINCIPES:

1. VERVOERSPOTENTIEEL + EFFICIËNTIE - De grootte van het vervoerspotentieel naar de attractiepool of het 

bedrijventerrein en kostenefficiëntie (kost/reiziger/kilometer) bepalen de bediening met het openbaar vervoer.

2. SOCIAAL - De bediening van attractiepolen met een grote maatschappelijke of openbare functie (ziekenhuis, 

rechtbank, dienstencentrum) of waarvan het merendeel van de doelgroep geen auto heeft/kan hebben (scholen, 

zorgcentra, bedrijven die kwetsbare groepen tewerkstellen, ...) krijgt voorrang.

3. REGELMATIG POTENTIEEL - Attractiepolen met een doorheen de dag regelmatig vervoerspotentieel zijn prioritair 

voor een reguliere buslijn. Piekgebonden vervoersvraag kan beter opgevangen worden met Vervoer op Maat (bv. Max 

Mobiel). Omwille van de sterke piekmomenten zullen bedrijven(terreinen) in veel gevallen dus minder prioriteit hebben.

4. CONGESTIE - Naar attractiepolen in een permanent filegevoelige omgeving moeten extra inspanningen gedaan 

worden om regulier openbaar vervoer aan te bieden. Op voorwaarde dat het OV een alternatief en snel traject heeft.

VOORBEELDEN:
• Puyenbroeck (Wachtebeke)

• De Prijkels (Deinze)

• Crematorium (Locristi)

• AZ Sint-Lucas (Zelzate)

• Leietheater (Deinze)

• Arcelor Mittal (Gent)

• ILVO (Merelbeke)

Voor deelgemeenten vertrekken de leidende principes vanuit het vervoerspotentieel, grote kernen, kleine kernen, 
woon-school, samenhorigheid en vervoer op maat.

Voor bedrijven en attracties vertrekken de leidende principes vanuit het vervoerspotentieel en kostenefficiëntie, de 
maatschappelijke en openbare functie ervan, een regelmatig potentieel en congestie.

Voor treinstations vertrekken de leidende principes vanuit het vervoerspotentieel, een gegarandeerde aansluiting 
en de kortste verbinding.

TREINSTATIONS

WAAROM?
1. Treinnet heeft hoogste hiërarchie 

in gelaagd netwerk

2. Economisch (betere ontsluiting 

van station zorgt voor hoger 

gebruik)

3. Bereikbaarheid station essentieel 

voor gemeenten zonder station

4. Sociaal (afspiegeling 

samenleving in treinwagon)

5. Duurzaam (terugdringen auto)

VOOR WIE?
1. Alle functionele verplaatsingen 

(woon-werk, woon-school, 

recreatief, ...)

2. Minder mobielen (kwetsbare 

groepen)

ALTERNATIEVEN?
1. Andere ruimtelijke ordening 

(verdichten rond treinstations)

2. Hub-hub-systeem (met station 

als één van de hubs)

3. Opening bijkomende stations 

(bv. Zelzate, Maldegem, ...)

4. Verhogen van bediening van 

station (bv. Eeklo)

5. Stamlijn met busbaan en 

hoofdbusstation (bv. Meetjesland)

LEIDENDE PRINCIPES:

1. VERVOERSPOTENTIEEL - De grootte van het vervoerspotentieel bepaalt de bediening met openbaar vervoer. 

Dit zal o.a. afhangen van het inwonersaantal van de kern, de bediening van het treinstation en eventuele andere 

attractiepolen/kernen op de lijn.

2. AANSLUITING - Bij de bediening van een treinstation moet de aansluiting worden gegarandeerd. Dit betekent dat 

doorstroming voor lijnen die treinstations bedienen moet worden gegarandeerd.

3. KORTSTE VERBINDING - Voor buslijnen die treinstations bedienen moet de reistijd en de vf-factor zoveel als 

mogelijk worden geminimaliseerd. Vooral de verbinding tussen het station en de kern of de attractiepool moet snel en 

kort zijn.

VOORBEELDEN:
• Gent-Sint-Pieters

• Gent-Dampoort

• Gentbrugge

• Evergem

• Drongen

• De Pinte

• Merelbeke

• Eeklo

• Aalter

• Deinze

• Wetteren

• Waarschoot

• Sleidinge

TREINSTATIONS

WAAROM?
1. Treinnet heeft hoogste hiërarchie 

in gelaagd netwerk

2. Economisch (betere ontsluiting 

van station zorgt voor hoger 

gebruik)

3. Bereikbaarheid station essentieel 

voor gemeenten zonder station

4. Sociaal (afspiegeling 

samenleving in treinwagon)

5. Duurzaam (terugdringen auto)

VOOR WIE?
1. Alle functionele verplaatsingen 

(woon-werk, woon-school, 

recreatief, ...)

2. Minder mobielen (kwetsbare 

groepen)

ALTERNATIEVEN?
1. Andere ruimtelijke ordening 

(verdichten rond treinstations)

2. Hub-hub-systeem (met station 

als één van de hubs)

3. Opening bijkomende stations 

(bv. Zelzate, Maldegem, ...)

4. Verhogen van bediening van 

station (bv. Eeklo)

5. Stamlijn met busbaan en 

hoofdbusstation (bv. Meetjesland)

LEIDENDE PRINCIPES:

1. VERVOERSPOTENTIEEL - De grootte van het vervoerspotentieel bepaalt de bediening met openbaar vervoer. 

Dit zal o.a. afhangen van het inwonersaantal van de kern, de bediening van het treinstation en eventuele andere 

attractiepolen/kernen op de lijn.

2. AANSLUITING - Bij de bediening van een treinstation moet de aansluiting worden gegarandeerd. Dit betekent dat 

doorstroming voor lijnen die treinstations bedienen moet worden gegarandeerd.

3. KORTSTE VERBINDING - Voor buslijnen die treinstations bedienen moet de reistijd en de vf-factor zoveel als 

mogelijk worden geminimaliseerd. Vooral de verbinding tussen het station en de kern of de attractiepool moet snel en 

kort zijn.

VOORBEELDEN:
• Gent-Sint-Pieters

• Gent-Dampoort

• Gentbrugge

• Evergem

• Drongen

• De Pinte

• Merelbeke

• Eeklo

• Aalter

• Deinze

• Wetteren

• Waarschoot

• Sleidinge
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TRA JECT/REISROUTE

WAAROM?
1. OV-net is een vraaggericht net

2. Kernlijn volgt kortste en snelste 

verbinding

3. Aanvullende lijnen zijn ontsluitend 

(o.a. spitsgebonden bediening 

scholen, tewerkstellingspolen, ...)

4. VoM voor bediening 

overstappunten en lokale 

voorzieningen

VOOR WIE?
1. Trajectkeuzes i.f.v. afweging 

tussen reizigerspotentieel van 

attractiepool en verliestijd voor 

doorgaande reizigers

2. De aard (bv. doelgroep) en het 

tijdstip (bv. spitsgebonden) van 

de verplaatsingsrelatie met de 

attractiepool speelt een rol

3. Varianten en afbuigingen 

hebben negatieve impact voor 

keuzereiziger

ALTERNATIEVEN?
1. Vervoer op Maat

2. Vlot overstappen via vlot voor- 

en natransport

3. Communicatie en participatie 

gefocusd op wat er komt en niet 

op wat er wegvalt

LEIDENDE PRINCIPES:

GELAAGD NETWERK - De trajectkeuzes gebeuren volgens de opbouw van het gelaagde OV-netwerk. Zo dient een 

kernlijn maximaal de kortste en snelste verbinding te volgen. Elk niveau in het netwerk heeft vastgelegde principes die als 

leidraad dienen voor de bediening van attractiepolen en voorzieningen.

AFWIJKINGEN - Afwijken van de theoretische principes kan enkel indien een aantal onderzoeksvragen onderzocht 

worden:

• Is er een aantoonbaar vervoerspotentieel voor deze attractiepool?

• Is de bediening van de attractiepool met een reguliere lijn efficiënt?

• Is de omrijfactor niet te groot – wat is de impact voor doorgaande reizigers?

• Komen hierdoor aansluitingen op andere lijnen in het gedrang?

• Zijn er specifieke tijdsvensters waarbij bediening noodzakelijk is?

• Welke frequentie en capaciteit moet geboden worden?

• Kan de attractiepool bediend worden via een mobipunt + last-mile-transport (bv. deelfietsen/steps)?

VOORBEELDEN:
• kern Sint-Denijs-Westrem 

(functionele lijn vanuit St-M-L)

• De Prijkels Deinze

• Puyenbroeck Wachtebeke

• ILVO merelbeke

Vraaggericht & efficiënt Gelaagd

Voor traject/ reisroute vertrekken de leidende principes vanuit het gelaagd netwerk en worden een aantal 
randvoorwaarden vermeld wanneer afwijkingen mogelijk zijn.

AVONDBEDIENING

WAAROM?
1. Verkeersveiligheid (autorijden na 

alcohol drinken voorkomen)

2. Economisch (consumptie 

toegankelijk maken)

3. Socio-culturele aanbod 

toegankelijk maken

4. Sociale veiligheid (alternatief 

voor fiets)

5. Woon-werkverkeer (avond-/

nachtshift)

VOOR WIE?
1. Jongeren

2. Ontspanning & cultuur

3. Kwetsbare groepen

4. Werknemers

5. Van Gent naar kernen en rand

ALTERNATIEVEN?
1. (Groeps)taxi via taxicheques, 

Responsable Young Drivers, ...

2. Voorstadsnetwerk trein

3. Deelwagens

4. Privaat collectief vervoer i.f.v. 

bedrijven, grote evenementen, ...

LEIDENDE PRINCIPES:

1. UREN - We streven ernaar de minimale amplitude van de kernnetlijnen in Vervoerregio Gent uit te breiden naar 23u 

à 00u in de week en naar 01u à 02u op vrijdagen en zaterdagen.

2. VERBINDING STAD - RAND - De verbinding van de stedelijke centra met hun rand en andere kernen krijgt voor 

avondbediening voorrang op de verbinding met bedrijven. Bedrijven dienen eerder zelf privaat collectief vervoer te 

organiseren voor hun avondwerkers.

3. ONTSLUITEND - ‘s Avonds wordt het combineren van verschillende functies en kernen op één lijn aangemoedigd. 

Buslijnen zijn ‘s avonds dus meer ontsluitend dan overdag. Hier wordt afgeweken van de principes van 

basisbereikbaarheid.

4. TREIN - Plaatsen die ’s avonds bediend worden door een trein met een gelijkaardige amplitude (vertrek om 23h op 

weekdag, om 01h in het weekend) in de gewenste richting hebben minder recht op een avondbuslijn.

VOORBEELDEN:
• Deinze - Gent

• Wetteren - Gent

• Sint-Martens-Latem - Gent

• De Pinte - Gent

• Zelzate - Gent

• ...

DOORSTROMING

WAAROM?
1. Aantrekkelijkheid/concurrentie 

t.o.v. auto

2. Duurzaamheid (terugdringen 

autogebruik)

3. Beperken vervoersarmoede

4. Efficiënter OV

5. Stipter en betrouwbaarder OV

HOE?
1. Voorrang voor bussen (van OV-

routes hoofdwegen maken)

2. Vrije busbanen

3. Quick wins (wegmarkeringen, 

schrappen van parkeerplaatsen in 

voordeel van busvoorrang, ...)

4. Halteren op de rijbaan 

(uitstulpende bushaltes)

5. Verkeerslichtenregeling

6. Hinderlijk parkeren vermijden

HOE?
1. Keuzes durven maken 

(mobiliteitsplan, P+R-aanpak)

2. Budget voor 

doorstromingsmaatregelen

3. Maatregelenpakket om OV 

te stimuleren (parkeerbeleid, 

sensibilisering, ...)

4. Omleidingen OV beperken

5. Exclusieve doorgang OV 

mogelijk maken

LEIDENDE PRINCIPES:

1. CRUCIAAL BELANG - Doorstromingsmaatregelen met prioriteit voor OV zijn een absolute randvoorwaarde om te 

komen tot een modal shift.

2. HIËRARCHISCHE IMPLEMENTATIE - Doorstromingsmaatregelen worden geïmplementeerd volgens de hiërarchie 

van het gelaagd netwerk: eerst op corridors kernnet, dan op aanvullend net, ... Een actieplan voor alle lijnen in het 

netwerk moet worden opgemaakt.

3. SELECTIE OV-ASSEN - Om de concurrentie met de wagen aan te gaan worden OV-assen geselecteerd. Deze 

OV-assen worden maximaal uitgerust met doorstromingsmaatregelen (zowel op gemeentewegen als op gewestwegen). 

4. QUICK WINS - Maatregelen zonder zware infrastructurele ingrepen en kosten worden maximaal geïmplementeerd 

waar mogelijk.

5. VOETGANGERS/FIETERS - De doorstromingsmaatregelen houden rekening met de impact op fietsers en 

voetgangers (veiligheid, oversteekbaarheid, doorstroming, etc.)

VOORBEELDEN:
• Bus en tram stadsnet Gent

• N9 Eeklo

• N43 Dint-Denijs-Westrem, 

Sint-Martens-Latem en Deinze

• N60 Gent

• N70 Lochristi en Gent

• N444 Merelbeke en Gent

• N445 Destelbergen

• N456 Evergem

• N458 Gent

Infrastructureel Beleidsmatig

Voor avondbediening vertrekken de leidende principes vanuit de amplitude, de verbinding stad – rand, het 
ontsluitende karakter en de aanwezigheid van treinverbinding gelijkaardige amplitude.

Voor doorstroming vertrekken de leidende principes vanuit het cruciale belang van prioriteit voor OV, de 
hiërarchische implementatie, een selectie van OV-assen, mogelijke quick wins en het belang van voetgangers en 
fietsers.
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3.4 | VERVOER OP MAAT METHODIEK OP HOOFDLIJNEN
Het proces voor het tot stand komen van het voorstel Vervoer op Maat omvat 4 belangrijke insteken waarop de hoofdlijnen 
geënt zijn: 
1. Leidende principes Vervoer op Maat
2. Vervoer op Maat complementair aan treinnet, kernnet en aanvullend net
3. Huidige belbusgebruik als vertrekpunt
4. Advies en input gemeenten

3.4.1 Leidende principes Vervoer op Maat

Aanvullend aan de regionale principes en criteria zijn er vanuit het studieteam leidende principes Vervoer op Maat naar voor 
geschoven als leidraad voor de uitwerking van Vervoer op Maat. Deze werden toegepast binnen de workshops VoM (AWG).
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3.4.2 | Vervoer op Maat complementair 
aan andere lagen van het OV

Belangrijkste uitgangspunt is om het Vervoer op Maat 
te laten aansluiten op het treinnet en het voorliggende 
kernnet en aanvullend net. Het is complementair. Op basis 
van de magnetenanalyse is in kaart gebracht in welke 
gebieden geen bediening is met treinnet of voorgestelde 
kernnet en aanvullend net. Deze “witte vlekken” zijn dus 
gebieden zonder regulier openbaar vervoer en zijn in figuur 
4.1, paragraaf 4.2. weergegeven.

3.4.3 | Huidige belbusgebruik als 
vertrekpunt

In vervoerregio Gent vormt de belbus op dit moment de 
voornaamste invulling van Vervoer op Maat in de bestaande 
situatie. De huidige belbusgegevens geven belangrijk inzicht 
enerzijds in welke de belangrijkste belbusrelaties zijn en 
anderzijds om hoeveel potentiële reizigers het zal gaan met 
betrekking tot VoM maatregelen. Zo zijn de belangrijkste 
belbusrelaties met voldoende potentieel reeds opgenomen 
in het aanvullend net, en dus het regulier openbaar vervoer. 
Overige relaties in het huidige belbussysteem, die niet 
voldoende potentieel hebben om opgenomen te worden 
in het reguliere openbaar vervoer, krijgen een plek in het 
voorstel voor VoM.

3.4.4 | Advies en input gemeenten

Uit de bilaterale consultaties met de gemeenten zijn ook 
een aantal concrete onderzoeksvragen naar voor gekomen 
met betrekking tot Vervoer op Maat. Deze zijn verwerkt 
door het studieteam en meegenomen in het ontwerpen 
van het voorstel voor VoM voor de Vervoerregio Gent.

Na een introductie in VoM werd aan de gemeenten gevraagd 
hun inbreng met betrekking tot Vervoer op Maat door te 
geven via het online platform MyMaps. Op de workshops 
(AWG) werd de inbreng van elke gemeente samengelegd 
met de inbreng van de overige gemeenten en belangrijke 
actoren, alsook met de ‘witte vlekkenkaart’ en de relevante 
VoM-onderzoeksvragen. Daarbij werd er gezocht naar 
synergiën en werden weerhouden voorstellen getoetst 
aan de leidende principes, om deze vervolgens te laten 
uitwerken tot  concrete, gedragen en haalbare voorstellen 
door het studieteam.
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4.1 | KERNPUNTEN STREEKNET: KERNNET EN 
AANVULLEND NET

Onderstaande kaart toont voor de Vervoerregio Gent het streeknet dat bestaat uit kernnet en aanvullend net. Onderstaande 
schematische kaart is uitgewerkt op niveau van verbindingen en hun indeling in het net. Een gedetailleerde beschrijving 
van de verschillende lijnen en de wijzigingen die zijn aangebracht t.o.v. de huidige situatie is terug te vinden in bijlage 1. 
Nadere uitwerking van het netwerk zoals de juiste locaties van haltes en de exacte reisroute op straatniveau is voorzien na 
vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021.

Figuur 4.1. Lijnenkaart van het kernnet en aanvullend net voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021,
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Figuur 4.2. Frequentiekaart van het kernnet en aanvullend net voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021, schooldag spits. 
Frequentiekaarten voor schooldag dal, avond, zaterdagnamiddag en zondagnamiddag zijn terug te vinden in bijlage 9.
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Belangrijkste veranderingen t.o.v. vandaag

Binnen het kernnet en aanvullend net is er sterk ingezet 
op frequentieverhogingen op alle grote assen, zowel tijdens 
weekdagen als in het weekend. Op de verbindingen tussen 
de grotere kernen in de vervoerregio wordt daardoor 
op weekdagen minstens elk halfuur een verbinding 
aangeboden (per bus of trein). Over meerdere assen in 
de vervoerregio lopen ook (stukken van) lijnen gelijk over 
hetzelfde traject. Dit kan ervoor zorgen dat de frequentie 
op dit segment van de as verhoogt. 

Enkele belangrijke verbeteringen zijn onder meer dat wordt 
ingezet op een beter aanbod richting AZ Alma in Eeklo, een 
verdubbeling van het aanbod tussen Gent en Destelbergen, 
een betere ontsluiting van het Technologiepark in Zwijnaarde 
en het rechttrekken van een groot aantal verbindingen 
waardoor sneller kan gereisd worden (bijvoorbeeld de 
functionele lijnen uit het noorden richting Gent-centrum 
evenals een snelle verbinding vanuit Lievegem naar het 
station Gent Sint-Pieters waar veel overstapmogelijkheden 
zijn op andere lijnen en de trein).
 
Ook het avondaanbod is op deze sterke assen (licht tot 
zeer sterk) uitgebreid om ook het duurzaamheidskarakter 
van voornamelijk recreatieve verplaatsingen te kunnen 
verhogen. Werknemers uit specifieke sectoren (vb. horeca) 
kunnen eveneens van deze verruimde amplitude genieten. 
Het openbaar vervoer kan zo een antwoord bieden op een 
ruimer aandeel van de verplaatsingen.

De aanpassingen dragen sterk bij aan het stroomlijnen en 
het verbeteren van de leesbaarheid van het net. Zo zijn een 
aantal functionele varianten van lijnen uit het kernnet en 
uit de cadanslijnen van het aanvullend net gezuiverd zodat 
de grote verbindingen door eenduidige lijnen beschreven 
worden. De functionele verbindingen zijn telkens apart 
terug te vinden en niet langer verweven in de cadanslijnen. 

Grote verbindende assen van het kernnet

Het kernnet bestaat uit grote verbindende assen die de 
verbindingen vormen tussen steden en gemeenten. Zo 
zijn er kernnetlijnen die instaan voor de verbinding tussen 
grotere kernen, waar het grootste potentieel is, zoals 
Gent-Eeklo-Maldegem, Gent-Zelzate, Gent-Zomergem, Gent-
Destelbergen-Laarne-Wetteren en Deinze-Waregem maar 
evenzeer tussen kleinere kernen zoals Lochristi-Wachtebeke 
en Merelbeke-Melle. Een aantal kernnetlijnen zijn geënt op 
de invalswegen rond Gent zoals de N70a, N444, N43, N9, … 
en vormen een rechtstreekse en directe verbinding met 
de buurgemeenten. Daarnaast zijn er ook verbindende 
stadslijnen opgenomen in het kernnet. De uitlopers van 
die lijnen zijn her en der geheroriënteerd waarbij nieuwe 
configuraties van bestaand aanbod mogelijk zijn en de 
grote attractiepolen binnen de vervoerregio snel, makkelijk 
en vanuit meerdere richtingen bereikbaar zijn.

Impact nieuw kernnet en aanvullend net

Het initieel voorgestelde kernnet en aanvullend net zijn 
gesimuleerd via modeldoorrekeningen door De Lijn. 
Het aantal reizigersritten in de ontwerpscenario’s werd 
vergeleken met het aantal reizigers in de huidige situatie 
(basisscenario, lijnvoering voorjaar 2018). De doorrekeningen 
werden uitgevoerd met de standaardparameters.

De impact op de reizigersaantallen worden in de 
onderstaande tabel opgelijst. Dit betreft het aantal 
reizigersritten op de lijnen die toegewezen zijn aan die 
specifieke VVR of gewijzigd worden in die VVR. Voor alle 
duidelijkheid: het zijn voorlopige resultaten op basis van 
het initieel voorgesteld netwerk. Bij de invoering van dat 
ontwerp zouden + 6,2 % reizigersritten worden gewonnen. 
Deze reizigersaantallen houden geen rekening met 
vervoer op maat (VOM) – zowel niet in de huidige situatie 
als in de nieuwe situatie (dus alle berekeningen exclusief 
belbussen of andere vraagafhankelijke opties, omdat het 
verkeersmodel technisch enkel geregeld vervoer met een 
vaste dienstregeling kan simuleren).

LIJNEN VVR VERSCHIL 
JAARBASIS

% VERSCHIL

REIZIGERSRITTEN + 3.166.5 + 6,2 %

REIZIGERSKILOMETER + 34.275.000 + 12,3 %

REIZIGERSTIJD + 87.637.000 + 10,8 %

Tabel 4.1: Impact van voorstel KN en AN op reizigersaantallen.
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4.2 | KERNPUNTEN STADSNET GENT 

Onderstaande kaart toont het stadsnet Gent dat zorgt voor een belangrijke aanvulling op het streeklijnennetwerk en omvat 
het tram- en busnet van de stad Gent. Een gedetailleerde beschrijving van het stadsnet is opgenomen in bijlage 8. 

Ook in dit stadsnetwerk is ingezet op snellere en frequente verbindingen op logische OV-assen met voldoende aandacht 
voor het aanbieden van rechtstreekse verbindingen op belangrijke relaties. Op de belangrijke knooppunten die ook bediend 
worden door streeklijnen (Sint-Pietersstation, Zuid, Dampoort, Rabot) is er op die manier ook een beperkte wachttijd en een 
snelle verbinding naar vele bestemmingen binnen de stad. Het sterke stadsnet versterkt op die manier ook de verplaatsingen 
vanuit de rest van de vervoerregio. In de stad worden de meeste lijnen verder tot na middernacht voorzien (van maandag 
t.e.m. zaterdag).

Figuur 4.3. Lijnenkaart van het kernnet en aanvullend net voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021,
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De kaart hieronder toont het voorstel voor Vervoer op Maat 
maatregelen voor de Vervoerregio Gent binnen het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan 2021. Een gedetailleerde beschrijving 
van elke VoM maatregel is terug te vinden in bijlage 6.

Lokale initiatieven die vallen onder de noemer VoM die nu 
al operationeel zijn in bepaalde gemeenten (denk aan bv. 
Cambio) worden niet op de kaart getoond. Het voorstel 
VoM benoemd ook relevante (boven) lokale mobipunt. De 
exacte locatie van deze mobipunten ligt niet vast en is 

na vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 
verder te bepalen en uit te werken. Niet alle mobipunten 
in de Vervoerregio Gent staan op de kaart. In het licht van 
het voorstel Vervoer op Maat beschouwen we enkel de 
mobipunten die een belangrijke ondersteuning vormen 
voor het functioneren van de Vervoer op Maat maatregelen. 
Dat wil zeggen dat deze mobipunten locaties zijn voor 
deelfietssystemen of dat ze een rol spelen in een semi-
flex systeem. Het aanleggen en inrichten van mobipunten 
maakt geen deel uit van het budget VoM.

4.3 | KERNPUNTEN VERVOER OP MAAT 

Figuur 4.3: Voorstel Vervoer op Maat Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021.
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4.3.1 | VoM op plekken zonder bediening met regulier openbaar vervoer

Een eerste groep VoM-systemen worden voorzien op plekken en momenten waar er niet voldoende vraag is voor regulier 
openbaar vervoer (KN of AN) of waar twee locaties niet op een logische manier met het KN of AN worden verbonden. Dit 
zijn zogenaamde ‘witte vlekken’. In de huidige situatie worden in deze situatie belbussen aangeboden. Afhankelijk van het te 
verwachten gebruik worden in dit voorstel vaste, semi-flex of flex systemen aangeboden als VoM-maatregel. Die ‘witte’ vlekken 
komen met name in het noorden en het westen van de vervoerregio voor, waar inwonersdichtheden eerder laag zijn. Het 
vertrekpunt voor het definiëren van gebieden voor deze maatregelen is de huidige belbusbediening.

VOM-SYSTEEM KORTE OMSCHRIJVING

1. VOM-VAST MALDEGEM-AALTER
Vaste verbinding met een klein busje aan een frequentie van 1x/u met stops in Maldegem, Kleit 
en Aalter station. Verbinding wordt voorzien in de daluren, wanneer geen regulier openbaar 
vervoer rijdt.

2. VOM-SEMI-FLEX MALDEGEM. 
Vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied worden reizigers opgehaald en naar 
Mobipunt Maldegem gebracht.

3. VOM-SEMI-FLEX MALDEGEM – 
AARDENBURG | SLUIS.

Vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied worden reizigers opgehaald en 
naar Mobipunt Aardenburg of Mobipunt Sluis gebracht. Dit systeem is gericht op recreatieve 
verplaatsingen en is actief in het weekend, op feestdagen in tijdens schoolvakanties.

4. VOM-FLEX SINT-LAUREINS – 
BOEKHOUTE – EEKLO.

Reizigers binnen het aangeduide gebied worden thuis of aan een halte opgehaald en naar hun 
bestemming binnen het bedieningsgebied gebracht. Dit systeem wordt enkel aangeboden in de 
daluren, wanneer er geen reguliere OV-verbinding is.

5. VOM-SEMI-FLEX OVERSLAG – 
ZELZATE.

Vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied worden reizigers opgehaald en naar 
Mobipunt Zelzate gebracht.

6. VOM-FLEX EVERGEM.
Reizigers binnen het aangeduide gebied worden thuis of aan een halte opgehaald en naar hun 
bestemming binnen het bedieningsgebied gebracht. Dit systeem wordt enkel aangeboden in de 
daluren, wanneer er geen reguliere OV-verbinding is.

7. VOM-VAST ZELZATE-OOSTAKKER. 
Vaste verbinding met een klein busje aan een frequentie van 1x/u met stops in Sint-Kruis-Win-
kel, Mendonk, Desteldonk, Arcelor-Mittal en PC Sint Jan-Baptist. 

8/9. VOM-SEMI-FLEX EN VOM-FLEX 
LIEVEGEM. 

Tijdens de spits worden reizigers vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied 
naar één van de vier mogelijke mobipunten gebracht (Aalter Station, Eeklo Station, Landegem 
Station of Lovendegem). Tijdens de daluren verandert het systeem naar een volledig flexibel 
VoM waarbij reizigers binnen het gebied thuis of aan een halte worden opgehaald en naar hun 
bestemming in het bedieningsgebied worden gebracht.

10/11. VOM-SEMI-FLEX EN VOM 
FLEX DEINZE – NEVELE.

Tijdens de spits worden reizigers vanuit elk adres/halte in het aangeduide bedieningsgebied 
naar één van de vier mogelijke mobipunten gebracht (Aalter Station, Deinze Station, Sint-Mar-
tens-Latem of Landegem Station). Tijdens de daluren verandert het systeem naar een volledig 
flexibel VoM waarbij reizigers binnen het gebied thuis of aan een halte worden opgehaald en 
naar hun bestemming in het bedieningsgebied worden gebracht.

12. VOM-FLEX GAVERE.
Reizigers binnen het aangeduide gebied worden thuis of aan een halte opgehaald en naar hun 
bestemming binnen het bedieningsgebied gebracht. Dit systeem wordt enkel aangeboden in de 
daluren, wanneer er geen reguliere OV-verbinding is.

13. MARKTBUS GAVERE – 
ZOTTEGEM.

Op dinsdag, marktdag in Zottegem, wordt een VoM-vast verbinding geboden tussen Gavere en 
Zottegem.

14. VOM-SEMI-FLEX LAARNE – 
KALKEN. 

Dit systeem biedt een verbinding op afroep voor reizigers tussen mobipunt Laarne en mobi-
punt Kalken.

15/16. MARKTBUS EEKLO.
Op donderdag, marktdag in Eeklo, wordt een VoM-vast verbinding geboden op twee trajecten, 
waar vandaag ook een marktbus rijdt. Het gaat om een verbinding Sint-Jan-in-Eremo | Water-
land-Oudeman | Watervliet | Bentille | Eeklo en een verbinding Aalter | Knesselare | Ursel | Eeklo.

Tabel 4.2: Overzicht VoM-systemen op plekken zonder regulier openbaar vervoer.
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DEELFIETSEN MOGELIJKE DOELGROEP

MOBIPUNT ZELZATE > Voor- en natransport naar Psychiatrisch centrum St Jan-Baptist: 2 km
> Voor- en natransport naar Arcelor Mittal: 3,5 km

MOBIPUNT WACHTEBEKE > Voor- en natransport naar Domein Puyenbroek/kant zwembad zwembad: 5 km
> Voor- en natransport naar Arcelor Mittal: 3,5 km

MOBIPUNT PUYENBROEK > Voor- en natransport naar Domein Puyenbroek/kant zwembad: 3 km

MOBIPUNT LOCHRISTI > Voor- en natransport naar Crematorium: 1 km
> Voor- en natransport naar Volvo: 4 km

MOBIPUNT LAARNE > Voor- en natransport naar Kasteel van Laarne: 1 km
> Voor- en natransport naar Bedrijven/sportcomplex Veldmeers: 2 km
> Voor- en natransport naar Toekomst: Brownfieldsite ‘Microfibres’: 1 km

MOBIPUNT WETTEREN > Voor- en natransport naar Bedrijven Kwatrecht: 3,7 km
> Voor- en natransport naar Bedrijven Ten Ede: 2,5 km

MOBIPUNT KWATRECHT > Voor- en natransport naar Bedrijven Vantegem: 2,8 km
> Voor- en natransport naar Bedrijven Kwatrecht: 1,5 km

MOBIPUNT MERELBEKE (STATION) > Voor- en natransport naar Bedrijven Arsenaal Gentbrugge: 1,5 km

MOBIPUNT ZWIJNAARDE > Voor- en natransport naar Bedrijven Eiland Zwijnaarde: 1,5 km
> Voor- en natransport naar Ghelamco Arena: 2,7 km

MOBIPUNT DE PINTE > Voor- en natransport naar Bedrijvenzone Eke: 3,5 km

MOBIPUNT EKE > Voor- en natransport naar Bedrijvenzone Eke: 3 km

MOBIPUNT SINT-MARTENS-LATEM > Voor- en natransport naar Bedrijvenzone Eke: 5 km
> Voor- en natransport naar Bedrijven Booiebos: 5 km

MOBIPUNT DEINZE > Voor- en natransport naar Bedrijven De Prijkels: 3,5 km
> Voor- en natransport naar Bedrijven Filliersdreef: 2,5 km

MOBIPUNT ZULTE > Voor- en natransport naar Bedrijven Zaubeek: 3 km

MOBIPUNT MALDEGEM > Voor- en natransport naar Industriepark Maldegem: 2,5 km

MOBIPUNT EEKLO > Voor- en natransport naar Bedrijven Kunstdal: 4 km
> Voor- en natransport naar AZ Alma: 3,5 km
> Voor- en natransport naar Bedrijven Nieuwendorpe: 2,5 km

Tabel 4.3: Overzicht locaties deelfietsen in voorstel Vervoer op Maat Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

4.3.2 | Deelfietsen als voor- en natransport

Een andere groep maatregelen zijn deelfietsen die voorzien 
worden bij enkele strategisch gelegen mobipunten. Het gaat om 
mobipunten die gelegen zijn bij een treinstation, op het kernnet 
of het aanvullend net. De deelfietsen, binnen dit vervoer op 
maat voorstel, worden aangeboden als voor- of natransport 
naar bestemmingen zoals bedrijventerreinen of attracties die op 
fietsafstand van de reguliere openbaar vervoerlijn zijn gelegen. Het 
inzetten op cofinanciering van de betrokken bedrijven of attracties 
is mogelijk gewenst. 

De lijst van mobipunten waar deelfietsen worden aangeboden 
in tabel 4.3 is niet-limitatief: gemeenten en private partijen 
hebben de vrijheid om andere locaties voor deelfietssystemen te 
initiëren en mee te financieren. Daarbij worden zij aangemoedigd 
de samenwerking te zoeken binnen de Vervoerregio om een 
versnippering in deelfietssystemen te voorkomen.
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4.3.3 | Collectief werknemersvervoer Max Mobiel

Tabel 4.4: Overzicht huidige trajecten MaxMobiel

Max Mobiel organiseert vandaag collectief 
werknemersvervoer in de Gentse regio. De pendelbussen 
vertrekken vanaf strategisch gekozen mobipunten, zoals 
station Gent-Sint-Pieters, station Gent-Damport, Evergem 
station, Wondelgem station, en zijn een handige aanvulling 
op het openbaar vervoer. De pendelbussen brengen 
pendelaars van en naar verschillende bedrijven in eenzelfde 

bedrijventerrein of industriezone en brengen hen tot aan de 
deur van hun bedrijf. Max mobiel rijdt vandaag 8 trajecten.  
Voor elk traject dient een rit gereserveerd te worden via 
een reservatiesysteem. Enkel naar het Technologiepark 
Zwijnaarde rijdt een shuttle met een vaste frequentie. 
Het aanbod van Max Mobiel zoals het vandaag is, wordt 
opgenomen in voorstel VoM voor de vervoerregio. 

Momenteel wordt doelgroepenvervoer in de Vervoerregio 
Gent voorzien door MAV/DAV (Mobiliteitscentrale Aangepast 
Vervoer/ Diensten Aangepast Vervoer). Dit is vervoer voor 
personen die niet instaat zijn zelfstandig het reguliere 
openbaar vervoer te gebruiken of die niet zonder rolstoel 
kunnen. De mobiliteitsindicatiestelling zal op Vlaams  niveau 
bepaald worden en door de reiziger moeten aangetoond 
worden met een doktersattest. Voor Vervoerregio Gent 
wordt dit uitgevoerd door:
◊ Vzw Mobar voor vervoersgebied Gent (De Pinte, 

Deinze, Evergem, Gent, Lovendegem, Nazareth, 
Nevele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, 
Zulte, Destelberg) en vervoersgebied Wetteren 
(Laarne, Melle, Merelbeke en Wetteren)

◊ DAV Zonneheem Eeklo vervoersgebied Meetjesland 
(Maldegem, Eeklo, Aalter, Assenede, Knesselare, 
Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins en Kaprijke)

◊ DAV Lokeren voor vervoersgebied Lokeren 
(Lochristi).

Binnen het VoM-voorstel hebben we de ambitie dat het 
huidige aanbod MAV/DAV minimaal gehandhaafd kan 
blijven. 

4.3.4 | MAV / DAV
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4.3.5 | Financiering Vervoer op Maat 
met budget toegekend aan VVR Gent

Hoe de exacte vormgeving van het Vervoer op Maat er in 
de praktijk uit zal zien hangt in belangrijke mate samen 
met het beschikbare budget. Daarbij speelt mee dat de 
uitvoering van het Vervoer op Maat niet per definitie een 
taak is van de partij die ook het OV-netwerk exploiteert 
(nu: De Lijn). Uitgangspunt is dat het aanbod in het kader 
van Vervoer op Maat via een aanbesteding gevraagd wordt, 
waarna geïnteresseerde partijen een aanbod kunnen doen 
om hieraan te beantwoorden. De geïnteresseerde partijen 
formuleren dan een aanbod dat beantwoordt aan de 
uitgangspunten en wensen die de vervoerregio formuleert. 
Aan dit aanbod hangt dan ook een benodigd budget. 
Het budget dat Vlaanderen heeft toegewezen aan de 
vervoerregio Gent voor de exploitatie van de verschillende 
VoM-systemen is weergegeven in tabel 4.1.

Het in dit plan opgenomen voorstel dient als strategisch 
kader voor verdere uitwerking. Omdat het echter van 
belang is inzichtelijk te hebben in hoeverre uitgangspunten 
en wensen passend zijn bij budgetten heeft er eveneens 
een inschatting plaatsgevonden van orde grootte van de 
exploitatiekosten van het voorliggende VOM-voorstel in 
een aantal scenario’s. Het kostenmodel dat gebruikt is om 
de kosteninschatting te maken voor de deelfiesten en het 
VoM-vast, VoM-flex en VoM-semi-flex wordt beschreven in 
bijlage 5. Een gedetailleerde beschrijving van de invoer van 
elk flexsysteem in de kostentool is opgenomen in bijlage 6.

Tabel 4.5: Budget dat Vlaanderen heeft toegewezen aan de 
verovoerregio Gent voor de exploïtatie van VoM-systemen.

VOM-SYSTEEM VLAAMS BUDGET VOM VRR GENT

BELBUS € 2.768.814

DEELFIETSEN BLUEBIKE € 4.142

MAX MOBIEL € 571.000

MAV / DAV € 409.000

TOTAAL € 3.753.267
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MaxMobiel

Het aanbod van Max Mobiel zoals het vandaag is wordt opgenomen in voorstel VoM voor de vervoerregio. Eenmaal de 
mobiliteitscentrale operationeel wordt bekeken in welke mate optimalisaties mogelijk zijn. Vandaag betaalt de pendelaar een 
tarief tussen 2,5€ en 3,5€ voor een rit met Max Mobiel. De kostendekkingsgraad van de totale kosten van MaxMobiel bedraagt 
53%. De kostendekkingsgraad van enkel het busproject bedraagt 65%. MaxMobiel streeft naar een minimale kostendekking 
van 65% voor elk traject en tracht de kostendekkingsgraad in de toekomst nog te verbeteren. Aan Max Mobiel is vandaag een 
budget van €571.000 toegkend conform tabel 4.5.

MAV/DAV

Het aanbod van MAV/DAV zoals het vandaag is wordt opgenomen in voorstel VoM voor de vervoerregio. Eenmaal de 
mobiliteitscentrale operationeel wordt bekeken in welke mate optimalisaties mogelijk zijn. Voor de DAV-vervoersgebieden Gent 
en Wetteren (vzw Mobar) betaalt de klant een vaste instapkost van 2 € plus 1 € per beladen kilometer. Het tekort tussen de 
inkomsten en de vervoerskost wordt vandaag bijgepast door middel van:
◊ compensatie (budget MAV/DAV toegewezen aan het VOM budget van VVR Gent) 
◊ tussenkomst MAV OVL voor uitgevoerde ritten welke niet door erkende vervoerders in Oost Vlaanderen via compensatie 

konden uitgevoerd worden (vervoersgebied Gent vzw Mobar)
◊ tussenkomst stad Gent en stad Deinze (vervoersgebied Gent vzw Mobar)

SCENARIO EXPLOITATIEKOST INKOMSTEN KOST VOOR VVR

1.  GEEN INKOMSTEN VOOR VVR € 2.394.000 0 € €2.394.000

2.  WEL INKOMSTEN VOOR VVR (TARIEF 2,5 €) € 2.394.000 € 198.000 €2.196.000

3.  GEEN INKOMSTEN, WEL COFINANCIERING 
VOOR 10% VAN EXPLOITATIEKOSTEN

€ 2.154.600 0 € €2.154.600

SCENARIO
# FIETSEN KOST VOOR 

VVRKLASSIEK ELEKTRISCH

1.  100% KLASSIEKE FIETSEN 290 0 €156.000

2.  25% ELEKTRISCHE FIETSEN 218 72 €206.000

3.  COFINANCIERING VOOR 50% VAN DE KOSTEN 290 0 €78.000

VoM-vast, VoM-flex en VoM-semi-flex

Voor deze systemen wordt aan de hand van een aantal scenario’s in tabel 4.6 aangegeven wat de netto kost kan zijn voor de 
VVR Gent. Deze scenario’s zijn niet uitputtend en bedoeld om een idee te geven bij de financieringsmogelijkheden van deze 
systemen. Het basisscenario (1) gaat uit van een volledige financiering door de vervoerregio zelf vanuit de budgetten toegekend 
aan de VVR door Vlaanderen. Het scenario toont dat er nog een buffer is, gezien de berekende totaalkost uitkomt onder het 
toegekende budget van circa € 2.7 miljoen voor belbussen. In een tweede scenario vloeien de inkomsten van het VoM terug 
naar de budgetten voor de VRR. Voor dit scenario is gerekend met een tarief van €2,5 per rit, overeenkomstig met een SMS-
ticket van de Lijn. Het laatste scenario heeft als uitgangspunt dat er cofinanciering (vb. vanuit gemeenten) is voor 10% van de 
exploitatatiekosten. Daarmee wordt het totaalbudget voor VoM groter en daalt de kost die gefinancierd wordt uit budgetten 
VoM conform tabel 4.5. 

Deelfietsen als voor- en natransport

Ook voor de deelfietssytemen wordt met een aantal scenario’s in tabel 4.7 aangegeven wat de netto kost kan zijn voor de VVR 
Gent. Het basisscenario (1) gaat uit van 100% klassieke fietsen (geen e-fiets) en een volledige financiering door de vervoerregio 
zelf. In een tweede scenario zijn 25% van de voorziene fietsen elektrisch. Het laatste scenario heeft als uitgangspunt dat er 
cofinanciering (vb. vanuit bedrijven) is voor 50% van de kosten.

Tabel 4.6: Scenario’s netto kosten voor VVR Gent voor VoM-vast, VoM-flex, VoM-semi-flex

Tabel 4.7: Scenario’s netto kosten voor VVR Gent voor deelfietssystemen.
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AANDACHTSPUNTEN 
IMPLEMENTATIE NIEUW 
OPENBAAR VERVOERPLAN 2021
In dit hoofdstuk worden enkele aandachtspunt-
en geformuleerd die ondersteunend kunnen zijn 
aan het optimaal functioneren van het KN en 
het AN en het voorstel voor VoM. In Vervoersregio 
Gent ligt daarvoor de focus onder ander bij de 
doorstroming van het openbaar vervoer. De door-
stroming heeft met name betrekking op de gere-
aliseerde snelheid van het openbaar vervoer, en 
daarmee op de mate waarin het openbaar vervoer 
aantrekkelijk is en een kansrijk alternatief biedt 
voor andere modi. Daarnaast is ook het bepalen 
en het inrichten van mobipunten en het voorzien 
van goede en veilige halte voorzieningen op het 
KN en AN een bijkomende factor die het openbaar 
vervoer meer kwaliteit geeft.
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5.1 | DOORSTROMING 
Iedereen wint bij een vlotte doorstroming want dankzij een 
vlotte doorstroming kunnen trams en bussen stipter rijden. 
Dat is niet alleen beter voor de reiziger, maar ook voor de 
gemeente of stad en voor De Lijn. Een goede doorstroming 
heeft een positief effect op de aantrekkelijkheid van 
het openbaar vervoer en zal zo ook helpen in het 
bewerkstellingen van een modal shift naar het openbaar 
vervoer. Het garanderen van een vlotte doorstroming is dan 
ook een belangrijke randvoorwaarde voor de implementatie 
van het Openvaar Vervoerplan 2021. 

Om dit te realiseren zal worden verder gewerkt op de 
Doorstromingsnota VVR Gent opgemaakt door De Lijn. 
Daarin worden de belangrijkste oorzaken van vertragingen 
en locaties opgesomd en worden een aantal suggesties 
voor oplossingen gegeven. Al deze suggesties zijn erop 
gericht zowel de doorstroming van bussen en trams alsook 
de leefbaarheid te verbeteren. 

Het concreet aanpakken van deze doorstromingsknelpunten 
dient samen met de verschillende betrokken actoren 
te gebeuren. Concreet betekent dit dat de knelpunten 
dienen geprioriteerd te worden en toegewezen aan de 
uitvoerende actor. Het is de bedoeling dat de meerderheid 
van de maatregelen uitgevoerd zijn tegen eind 2021. Dit is 
dan ook een prioritaire actie eenmaal het Nieuw Openbaar 
Vervoerplan 2021 is afgeklopt. De leidende principes 
doorstroming zijn daarbij de leidraad.

5.2 | AVONDBEDIENING
In het opgenomen voorstel voor het Nieuw Openbaar 
Vervoerplan 2021 werden de amplitudes op heel wat stads- 
en streeklijnen alvast uitgebreid. Het avondaanbod wordt 
na de voorlopige vaststelling van dit plan echter nog verder 
gefinetuned.  De Lijn zal hiervoor een aantal scenario’s 
voorbereiden en deze bespreken met de ambtelijke 
werkgroep. De bedoeling is dan om tegen de zomer een 
gedragen avondnetwerk te hebben zodat dit mee kan 
worden goedgekeurd met de definitieve vaststelling van 
Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 in september 2020.

De aanleg en de uitrusting van de halteplaatsen van het 
openbaar vervoer is een belangrijke schakel in het gebruik 
van dit vervoer. Daarom moet bijzondere aandacht gaan 
naar de bereikbaarheid van de halte, het comfort van 
alle reizigers, alsook naar de verkeersveiligheid van de 
aankomende en vertrekkende bus, de voetganger, de fietsers 
en het andere verkeer. De totale halte-inrichting moet één 
geheel vormen, dat op zijn beurt kan opgenomen worden 
in de inrichting van de volledige weg. Ten behoeve van 
het comfort en de veiligheid van de busreiziger hanteren 
de vervoersmaatschappij De Lijn en de wegbeheerder 
Agentschap Wegen en Verkeer richtlijnen over de halte-
infrastructuur in het Vademecum Veilige wegen en 
kruispunten.

Nadere uitwerking de juiste locaties en inplanting van 
haltes is voorzien na vaststelling van het Nieuw Openbaar 
Vervoerplan 2021.  

Het is wel een randvoorwaarde in dit plan dat, als een bus 
halteert op een bepaald traject, er veilige en gemakkelijk 
bereikbare haltes zijn. Als dit onmogelijk blijkt binnen het 
tijdspad voor het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021, zal 
de bus niet via de betreffende route gaan rijden, of hier 
niet halteren. Concreet zijn uit gesprekken met gemeenten 
twee plekken naar voren gekomen waar een veilige 
inpassing en aanleg van halteplaatsen mogelijk zal vragen 
om (ingrijpende) maatregelen. Het gaat om de wegen N44 
en N60. Op de korte termijn vinden er gesprekken plaats 
tussen De Lijn en AWV om alvast nader te kijken naar deze 
plekken. 

5.3 | KWALITEITSVOLLE 
HALTES OP HET KN EN AN
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In het voorstel VoM zijn een aantal mobipunten benoemd 
voor de VVR Gent. Het betreft enkel de mobipunten die een 
belangrijke ondersteuning bieden voor het functioneren van 
het openbaar vervoer netwerk en waar de overstap tussen 
de verschillende vervoerlagen belangrijk is. De inrichting van 
deze mobipunten is echter geen onderdeel van dit plan. 

Mobipunten vormen wel een belangrijke spil in het 
faciliteren van combimobiliteit en overstappen binnen het 
gelaagde OV-netwerk. Daarom is het wel een belangrijk 
aandachtspunt om mee aan de slag te gaan om de 
kwaliteit van het openbaar vervoersysteem te optimaliseren. 
Concreet wordt binnen de Vervoerregio Gent verder gewerkt 
op mobipunten in het kader van het opmaken van het 
Regionale Mobiliteitsplan.

Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten

De studie “Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten” vat die 
ervaringen en het bestaande onderzoek over mobipunten 
samen en formuleert richtlijnen voor de verdere uitbouw 
ervan. Dit is een goede basis om van te vertrekken bij het 
verder concretiseren van mobipunten. Net als het gelaagd 
OV-netwerk, zijn ook mobipunten onder te brengen in 
enkele hiërarchische niveaus. De beleidsvisie onderscheidt 
vier niveaus: interregionaal, regionaal, lokaal en buurt. Voor 
elk van de type mobipunten biedt de beleidsvisie een leidraad 
voor de prestatie-eisen die horen bij een mobipunt. Er zijn 
5 thema’s van prestatie- eisen: het mobiliteitsaanbod, de 
diensten, oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwikkeling. 
Onderstaande figuur toont deze thema’s en subthema’s. 
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de 
“Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten”.

5.4 | MOBIPUNTEN

Figuur 5.1: Prestatie-eisen mobipunten, Bron: Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten
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