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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #11 

 

Datum: 26 oktober 2020 

Locatie: Teams meeting 

Tijdstip: 15u00 – 17u30 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

AGENDA 

1. Vervoersplan 

o Toelichting processtappen sinds mei 2020 

o Duiding acties & goedkeuringstraject 

o Resultaten financiële doorrekening & voorstelling bijgestuurd ontwerp 

o Stavaza werkgroep Implementatie Vervoersplan 

o Toelichting bij communicatietools 

o Inhoudelijke bespreking door Vervoerregioraad 

o Inhoudelijke bespreking voorstel tot advies KN & beslissing AN 

2. Stand van zaken GGA sessies (incl. Vervoer op Maat) 

3. Stand van zaken deelfietsensysteem 

4. Varia 

1 VERVOERSPLAN 

1.1 Toelichting processtappen sinds mei 2020 

Duiding acties & goedkeuringstraject 

 

Duiding van de processtappen sinds de vorige Vervoerregioraad worden gegeven door 

Simon Neyt (Team VRA). 

 

Proces sinds mei: 

▪ Mei 2020: 1ste toelichting aan Vervoerregioraad 

▪ Juni 2020: 

o Themawerkbank Vervoersplan 1 

o Opstart Werkgroep Implementatie Vervoersplan 

▪ Zomer & september 2020: financiële doorrekening 

▪ Oktober 2020: 

o Themawerkbank Vervoersplan 2 

o Extra bilaterale gesprekken vanuit De Lijn 

o (Opstart VoM-traject) 

o 2de toelichting aan Vervoerregioraad 
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Resultaten financiële doorrekening & voorstelling bijgestuurd ontwerp 
 

Stefan Van den Abbeele (Vervoerregiomanager De Lijn) geeft toelichting bij resultaten van 

de financiële doorrekening en het bijgestuurd ontwerp KN/AN.  

 
Stavaza werkgroep Implementatie Vervoersplan 
 
Naar aanleiding van de beslissing in de Vervoerregioraad van 4 mei 2020 is de werkgroep 

Implementatie Vervoersplan van start gegaan. De werkgroep bestaat uit Team VRA, De 

Lijn en TTB en heeft als doestelling tot tastbare, eerste projecten te komen voor een 

kwalitatieve implementatie van het Vervoersplan. 

 

Deze werkgroep buigt zich over volgende thema’s: 

▪ Lijnvoering en capaciteit Vervoersplan 

▪ Kwalitatieve overstappunten 

▪ (Rollend) materieel 

▪ Doorstroming 

▪ Tariefintegratie 

▪ Informatieverstrekking 

 
Toelichting bij communicatietools 
 

Volgende tools worden ter beschikking gesteld van de Vervoerregioraad om een 

laagdrempelig inzicht te geven in het Vervoersplan ende impact op uw buurt: 

▪ Informatieve presentatievideo 

▪ E-mailbericht waarmee deze video verspreid kan worden 

▪ Integrale presentatie 

▪ Detail overzicht 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Vanuit de Vervoerregioraad wordt de vraag gesteld om n.a.v. andere processen, 

zoals het Routeplan, toch de mogelijkheden te bekijken naar toelichting door Team 

VRA en/of andere experten. 

 

Hier wordt gezocht naar wat praktisch en operationeel mogelijk is. Voor dit proces 

wordt door de voorbereiding aangereikt. Het Team VRA en De Lijn staan uiteraard 

ter beschikking om technische vragen te beantwoorden waar nodig. 

Vraag blijft we vanuit de Vervoerregioraad om dit te bekijken hoe we dit in de 

deelgebieden goed kunnen aanpakken. 

 

Goedkeuringstraject 

 

Besluitvorming zoals opgenomen in het Huishoudelijk regelement: 

▪ Helft van de steden, gemeenten en stadsdistricten dienen aanwezig te zijn 

▪ Elk vast lid heeft één stem 
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▪ Vervoerregioraad beslist bij concensus van de aanwezige vaste leden. Consensus 

wordt gedefinieerd indien er geen tegenstemmen worden genoteerd, een 

onthouding wordt niet als tegenstem beschouwd 

▪ Indien er geen consensus wordt bereikt, formuleert het Dagelijks Bestuur een 

voorstel van beslissing dat bij gewone meerderheid kan goedgekeurd worden op 

de volgende zitting van de Vervoerregioraad. 

1.2 Inhoudelijke bespreking door Vervoerregioraad 

Tramcapaciteit en materieel 

 

▪ Gaat het plan zoals het nu wordt gepresenteerd ervan uit dat alle trams rijden? En 

wat gebeurt er concreet wanneer er niet voldoende trams zijn of trams defect zijn? 

Welke lijnen zullen hieronder lijden. 

 

Het huidige plan gaat uit van de beschikbare trams. Voor elke tramsoort is hier een 

technisch reservepercentage. Voor oude trams ligt dit reserve hoger aangezien deze 

minder betrouwbaar zijn. De berekening van dit plan houdt rekening met deze 

reservepercentages. 

Indien er meer defecte toestellen zijn kan ook de mogelijkheid bekeken worden om 

bepaalde stellen niet gekoppeld maar enkel te laten rijden. 

 

▪ Vanuit Borgerhout volgt hierop nog de vraag hoeveel dienstwagens (dus enkele of 

gekoppelde trams) nodig zijn om de lijnen M3 en M7 te kunnen exploiteren? En 

over hoeveel lange trams (Albatrossen en Hermelijn kopelstellen) zal De Lijn begin 

2022 effectief beschikken om deze twee lijnen te kunnen exploiteren? 

 

Exacte cijfers van aantallen zijn verder te bekijken. 

 

▪ Indien plan enkel mogelijk is na levering van de bestelde CAF-trams (levering 

tweede helft 2022) moet men inwerkingtreding van het plan uitstellen. 

 

Het plan gaat nu uit van het bestaande aantal trams, zonder de levering van de 

nieuwe CAF-trams in 2023. Het plan kan dus uitgevoerd worden met de huidige 

tramstellen. De enige aanpassing die hiervoor werd doorgevoerd is een frequentie 

van 7,5 minuten op M1 i.p.v. 6 minuten zoals oorspronkelijk voorzien. Een verhoging 

van capaciteit op lijn M7 vraagt echter wel dit extra materieel. 

Wanneer CAF-trams geleverd worden, zijn er meer tramstellen ter beschikking op 

voorwaarde dat er voldoende middelen zijn om de PCC-trams te reviseren. In eerste 

instatie kan lijn M7 dan bediend worden met 60m trams.  

 

▪ Vanuit Mortsel is men krtisch hoe capaciteitsuitbreiding te rijmen is met het 

verdwijnen van lijn 7. Daarnaast stelt men de vraag of bijkomende capaciteit met 

het inzetten van nieuwe tramstellen vanaf 2023 dan een stijging van capaciteit t.o.v. 
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de originele ontwerpplannen betekent of t.o.v. de huidige capaciteit van tram 7 en 

15 samen.  

 

Vanaf 1 januari 2022 worden grotere trams en een hogere frequentie op deze lijn 

ingezet. Dit verhoogt de capaciteit vanaf P+R Boechout maar zal nu nog wel een 

daling betekenen vanaf Mortsel Gemeenteplein t.o.v. de capaciteit van lijn 7 en 15 

samen. Er zou echter nog wel voldoende capaciteit zijn om de huidige 

vervoersstromen op te vangen. Zodra extra trams beschikbaar zijn zal deze lijn 

versterkt worden met grotere trams (60m) en zal de capaciteit vanaf Mortsel hoger 

liggen dan de huidige lijn 7 en 15. 

 

Cijfers en operationele run 
 

▪ Wat betekent deze operationel run concreet? 

 

Er wordt nu in het plan gesproken over lijnen en frequenties, de operationele run 

gaat dit verder verfijnen op het terrein. Het plan wordt dan omgezet in 

dienstregelingen, hoe deze op elkaar aansluiten en wat dit specifiek betekent voor 

de trams, bussen en chauffeurs die worden ingezet. Er wordt dus niet meer 

gesproken over, bijvoorbeeld, een kwartierdienst maar er uitgewerkt om hoe laat 

deze bus/tram effectief zal rijden in een dienstregeling. Zo kunnen overstappen ook 

verder bekeken worden. 

 

▪ De Vervoerregioraad is positief dat er een reizigerswinst is van 7% voor de hele 

Vervoerregio. Borgerhout stelt de vraag om deze berekeningen te zien en na te 

gaan wat dit concreet betekent voor inwoners en reizigers in, naar en van bv. 

Borgerhout. Dit zal op sommige plaatsen vooruitgang maar op andere plaatsen 

verlies betekenen. Daarnaast zijn er in Borgerhout al fundamentele wijzigingen aan 

het OV-net doorgevoerd vóór het Tramplan. Borgerhout vraagt in de 'operationele 

run' toch nog rekening te houden met de impact op de verbindingen die zijn 

weggevallen sinds december 2019 door de wijziging van het traject van tram 24. 

 
Specifieke vragen lijnvoering 

 

▪ Kalmthout – De lijn 641 (Loenhout – Wuustwezel – Gooreind – oprit E19 Sint-Job) 

verdwijnt. Deze zou behouden moeten blijven, er is geen volwaardig alternatief. 

Deze lijn verdwijnt maar er wordt wel elk half uur aansluiting voorzien op station 

Noorderkempen vanuit Wuustwezel. Binnen de Minder Hinder maatregelen van 

Oosterweel wordt er wel gekeken om vanaf Gooreind en Sint-Job een sneldienst te 

voorzien op de E19. Een belangrijke voorwaarde om dit te doen werken is wel dat 

deze sneldienst ook na het verlaten van de autostrade snel tot centrum Antwerpen 

kan komen. 

 

Vanuit Brecht verbinding met Malle, Wuustwezel, Sint-Job, Sint-Lenaarts en 

Hoogstraten. De bussen zouden hier allemaal om het half uur rijden waardoor de 
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bus  aansluit op de treinen richting Antwerpen en Brussel. Dit wordt dus een 

frequenter bediend knooppunt. 

 

▪ Brasschaat betreurt het niet opnemen van de lijn Station Noorderkempen – 

Overbroek – Klina. Deze had potentieel van kernnet C. Zeker nu de parking van het 

station betalend en overbezet is hebben wij geen mogelijkheid in alternatieve 

vervoersmodi om het statino te bereiken en wordt het moeilijk de modal shift te 

realiseren. 

 

Wel veel extra middelen ingezet om Brasschaat goed te bedienen.  

o De lijn richting Antwerpen zit op een hogere frequentie.  

o Lijn langs de Lage Kaart naar P+R Luchtbal verdubbelt in frequentie. 

o Verbinding Brasschaat-Schoten-Wijnegem verdubbelt in frequentie. 

o Nieuwe lijn ingelegd vanuit Brasschaat naar Schilde. 

 

▪ Lier – Hoe worden de overstappen voldoende robuust gemaakt? Voor Lier is de 

overstap van lijn 1570 te Putte richting Mechelen nog steeds een moeilijk punt. 

Treinstations zullen vooral bepalend zijn voor de juiste uren maar er moet toch een 

evenwicht gevonden worden zodat overstappen tussen buslijnen ook voldoende 

aandacht krijgt. 

 

Dit is ook verder te bekijken in de operationele run. Aansluiting van bus op trein in 

stations is inderdaad een belangrijk ankerpunt voor verschillende lijnen maar, waar 

mogelijk, wordt ook rekening gehouden met andere aansluitingen. De overstap 

wordt zo robuust mogelijk gemaakt maar het is natuurlijk niet mogelijk op alle 

punten te wachten. 

Voor lijn 1570 in Putte is deze overstap richting Mechelen voorzien. Dit wordt ook 

over de Vervoerregio’s heen bekeken om dit af te stemmen. 

 

▪ Hoboken - Zijn de exacte routes van de stadsbuslijnen (1016 – 1017 – 1018) reeds 

gekend? 

 

▪ Hoe ziet een bufferpunt op de Ruggeveldlaan er uit? 

 

Er is op dit moment al een halte voorzien waar twee trams van 30m kunnen staan en 

wachten. Naar extra infrastructuur gaat het hier enkel over een wachtlokaal voor 

chauffeurs. 

 

▪ Hoe wordt keerlus Cruyslei, Drakenhoflaan en Boekenberglei nu gezien? 

 

Oorspronkelijk plan wordt hier uiteindelijk doorgevoerd nl. 1 halte op de 

Boekenberglei waar tram van Groenplaats en Berchem-Station en zijn eindpunt 

heeft. Daarnaast ligt een technisch spoor waar tram kan staan maar dit wordt niet als 

perron gebruikt. 
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Overige 

 

▪ Mortsel - Kunnen steden samen met de Vervoerregio de inrichting van 

overstappunten / hoppinpunten realiseren en hoe wordt de financiering hierin 

voorzien? 

 

Belangrijk om een afsplitsing te maken tussen twee types knooppunten. De Vlaamse 

overheid (AWV, Lantis) is verantwoordelijk voor de (boven)regionale knooppunten. 

Daarnaast is er een BVR goedgekeurd net voor de zomer. Alle lokale- of 

buurtknooppunten moeten gerealiseerd worden door de lokale besturen zelf. Hier 

worden wel subsidies voorzien in dit BVR om deze knooppunten aan te pakken. 

Hier zijn opportuniteiten om dit gezamenlijk aan te pakken binnen de Vervoeregio. 

 

▪ Boechout - Capaciteitsuitbreiding betekent ook meer auto’s op P+R Boechout en 

deze is nu reeds te klein. Hoe wordt dit opgelost? 

 

De politiek voorzitter benadrukt dat dit klopt voor Boechout maar ook elders in de 

regio hoge druk op verschillende P+R’s. Dit moet verder bekeken worden. 

Intussen zijn hieromtrent ook reeds gesprekken gevoerd met NMBS en is er aan het 

team VRA gevraagd om een aantal voorbeelden rond overstappunten uit te werken 

op verschillende niveau’s. 

 

▪ Waarom wordt zonder NMBS in de werkgroep implementatie aan tariefintegratie 

gewerkt? 

 

We moeten hier in het kader van Mobility as a Service ook andere methodieken 

bekijken dan enkel samenwerkingen tussen NMBS en De Lijn. Dit om toch te komen 

tot helderheid en eenvoud voor de gebruiker. 

1.3 Inhoudelijke bespreking voorstel tot advies KN & beslissing AN 

Politiek voorzitter Koen Kennis licht het voorstel tot advies KN en beslissing AN toe. 

 
Vragen en opmerkingen: 
 

▪ Het afschaffen van tram 7 blijft voor Mortsel een verschraling van het OV-aanbod 

van Mortsel en de omliggende gemeenten. Elke stap vooruit blijft dus voor Mortsel 

zeer moeilijk. De randvoorwaarden in het advies verwoorden heel goed de de 

bezorgdheden die ook bij de schepen leven. Daarom wordt de vraag gesteld of 

deze voorwaarden niet eerst voldaan moeten worden voor we verder gaan met dit 

netwerk. 

 

▪ Het uitgangspunt van de budgetneutrale oefening vormt reeds een probleem voor 

Borgerhout zeker gezien exploitatiekosten stijgen. De schepen wil hier graag meer 

ambitie zien en door de budgetneutrale oefening kan er niet aan de vraag 

beantwoord worden. 
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Daarnaast vraagt Borgerhout meer objectieve elementen naar reizigerswinsten 

en/of -verlies in Borgerhout en omgeving. Positief dat tram 24 nu nog blijft rijden 

maar toch nog verschillende vragen die al eerder zijn opgeworpen. In het advies 

worden voorwaarden gesteld waar toch lijkt dat hier sowieso niet aan voldaan kan 

worden. Zelfde vraag als Mortsel waarom deze oefening dan wordt verder gezet als 

deze voorwaarden niet voldaan worden. 

De politke voorzitter geeft aan dat budgetneutraal rekening houdt met inflatie en 
kostprijsstijgingen, daarom wordt er in het advies benadrukt dat het procentuele 
aandeel van de Vervoerregio behouden moet blijven. 
 
Vervoersplan is haalbaar met de beschikbare capaciteit van tram- en busmaterieel. 
Er wordt echter expliciet gevraagd naar versterking van dit (tram)materieel in het 
kader van de 50/50 modal shift maar dit zullen we niet begin 2022 ter beschikking 
hebben. De politiek voorzitte benadrukt dat aan De Lijn wel reeds werd gevraagd 
om bestellingen voor trams in Antwerpen naar voor te schuiven. 
 
Goedkeuring hier focust op het uitvoeren van deze operationele run. Hier willen we 
een stap vooruit gaan om specifieke vragen over dit net, waar nu niet voldoende 
zicht op is, te kunnen beantwoorden. Het plan wordt daarmee nog niet definitief 
goedgekeurd. 
 
Het plan wijst nu op 7% extra reizigerswinst. We zullen wel naar de hele 
Vervoerregio moeten kijken om deze 50/50 modal shift ambitie waar te maken en 
dit zal op sommige plekken een verschuiving van middelen betekenen om de 
vervoersstromen te kunnen opvangen. 
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Voorstel tot aanpassing advies: 
Het volledige advies kernnet / beslissing aanvullend net is bijgevoegd in bijlage 5.1 van dit 
verslag.

 
 

Stemming: 
 
Goedkeuring: Aartselaar, Antwerpen, Berchem, Beveren, Bezali, Borsbeek, Brecht, Deurne, 
Edegem, Essen, Stabroek, Kapellen, Kalmthout, Kontich, Lier, Malle, Ranst , Schilde, 
Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht   
Onthouding: Boechout, Borgerhout, Brasschaat, Hoboken, Mortsel 
Tegen: / 
 
Vragen en opmerkingen: 

▪ Mortsel onthoudt zich van de stemming m.b.t. het uitvoeren van een operationele 

run met volgende opmerking: Mortsel wil het concrete effect op het terrein kennen 

maar op geen enkele manier goedkeuring voor dit plan geven gezien de 

bekomernissen en problematiek rond het wegvallen van tramlijn 7.  

▪ Borgehout onthoudt zich van de stemming m.b.t. het uitvoeren van een 

operationele run met volgende opmerking: Borgerhout benadrukt dat er geen 

goedkeuring voor het plan wordt gegeven. Gegevens van beschikbare trams die 

gevraagd werden graag overmaken. Daarbij ook de opmerking om tramlijn 24 en 

buslijn 31 mee op te nemen in de evaluatie. 

▪ Brasschaat onthoudt zich dan stemming m.b.t. het uitvoeren van een operationele 

run met volgende opmerking: Brasschaat wenst nogmaals de bekomernissen m.b.t. 

de lijn tussen station Noorderkempen – Overbroek – Klina te benadrukken. 

  

Onder de voorwaarden beschreven in het advies kernnet / beslissing aanvullend net beslist de 
Vervoerregioraad van de Vervoerregio Antwerpen het volgende: 

1. De Vervoerregio Antwerpen geeft gunstig advies om de operationele run voor het 

voorgestelde kernnet op te starten met de de vraag om op korte termijn de lijnvoering van 

dit kernnet meer in detail te kennen en de mogelijke routes (t.o.v. het bestaande netwerk) te 

verduidelijken. De beschreven voorwaarden dienen hierin expliciet meegenomen te worden. 

Na de operationele run dienen de resultaten opnieuw voorgelegd te worden aan de 

Vervoerregio Antwerpen.; 

2. De Vervoerregio Antwerpen keurt goed om te operationele run voor het voorgestelde 

aanvullend net op te starten met de de vraag om op korte termijn de lijnvoering van dit 

aanvullend net meer in detail te kennen en de mogelijke routes (t.o.v. het bestaande netwerk) 

te verduidelijken.. De beschreven voorwaarden dienen hierin expliciet meegenomen te 

worden. Na de operationele run dienen de resultaten opnieuw voorgelegd te worden aan de 

Vervoerregio Antwerpen.  

3. Het advies (1) en de beslissing (2) voor respectievelijke het kern- en aanvullend net onder 

voorbehoud zijn van voldoende middelen voor Vervoer op Maat in de regio; 

4. De implementatie van het kern- en aanvullend net in de Vervoerregio Antwerpen slechts 

ingevoerd kan worden wanneer ook het Vervoer op Maat operationeel is. 



Pagina 9 van 16  

2 STAND VAN ZAKEN GGA-SESSIES (INCL. VERVOER OP MAAT) 

Eerste drie sessie hiervan zijn afgerond: 

• Mobiliteitsknopen 

• Openbaar vervoer 

• Wegencategorisering 

 

Twee reeksen zijn nog gepland: 

• Vervoer op Maat 

o Voorzien in twee reeksen om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te 

geven 

o Belangrijke aanvulling in verhaal KN/AN 

o Eind november wordt dit voorzien op de Vervoerregioraad 

• Keuzes ondersteunen 

o Sessies in december 

Verwerking wordt aan de Vervoerregioraad voorgelegd. Voorlopig geagendeerd in 

december om ook mee te nemen in het Routeplan 2030. 

3 STAND VAN ZAKEN DEELFIETSENSYSTEEM 

Selectiefase voor de concessie is intussen afgerond. Bestekken worden momenteel 

opgemaakt door geselecteerde kandidaten. 

 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Er wordt gevraagd om de timing van dit verhaal concreet mee te geven. 

Gemeenten moeten dit ook kunnen bekijken in hun financiële planning en wat 

dit voor hen betekent 

 

Timing zal worden overgmaakt. De besluitvorming van het deelfietsensysteem 

zal in het voorjaar worden voorzien. Dit met de bedoeling om richting 

september ’21 dit deel van VoM in te voeren. 

4 VARIA 

▪ Neemt de Vervoerregio Antwerpen het concept Vlaanderen van Hoppin over 

voor de mobiliteitsknopen in de regio? 

 

Methodiek met de verschillende schaalniveaus zoals deze Vlaams breed wordt 

uitgerold wordt uiteraard ook toegepast bij ons in de regio. Dit laat de 

gemeenten ook toe om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die de 

Vlaamse overheid hiervoor voorziet. 
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De voorzitter vraagt hier om een uitwerking te doen van enkele van deze 

overstappunten om zicht te geven op wat dit kan betekenen. 

 

Vanuit de Vervoerregioraad worden volgende suggesties als mogelijke testcases 

meegegeven: 

Gemeenteplein Mortsel, P+R Boechout, Hemiksem station, Brasschaat Kaartse 

plein, Brasschaat Rerum Novarumlei, Brasschaat kerk, Borsbeek Carrefour, 

Borsbeek Watertorenplein, 

 

▪ Aansluitend op de vragen over timing wordt benadrukt dat voor het Routeplan 

2030 voldoende tijd wordt voorzien om het besluitvormingstraject op niveau 

van de gemeenten te voorzien.  
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5 BIJLAGE 

5.1 Advies Kernnet / Beslissing Aanvullend net Vervoerregio Antwerpen 

In het Vlaams Regeerakkoord werd de doelstelling geuit om een ambitieuze modal split 

50/50 voor de Vervoerregio Antwerpen te realiseren, de zogenaamde ‘modal shift’. De uitrol 

van het kern- en aanvullend net volgens de principes van basisbereikbaarheid zal een eerste 

opstap zijn richting deze ambitie.  

Toch zijn extra inspanningen inzake openbaar vervoer nodig, in het bijzonder in de 

stedelijke Vervoerregio’s (Antwerpen, Gent, Vlaamse Rand) waar de ambitie hoger ligt dan 

de 60/40 in de rest van Vlaanderen. Voor Antwerpen zijn die inspanningen zowel nodig om 

de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te garanderen, alsook om op korte termijn 

de verwachte hinder door de Oosterweel werken mee te remediëren. 

De Vervoerregioraad Antwerpen wijst de Vlaamse Regering er daarom op dat: 

▪ Het aandeel voor de Vervoerregio Antwerpen in de totaliteit aan in te zetten 

exploitatiemiddelen door De Lijn (in Vlaanderen) minstens gelijk moet blijven en er dus 

geenszins op achteruit mag gaan. 

▪ Het binnen de budgetneutrale context niet mogelijk bleek om tegemoet te komen aan 

alle vervoersnoden die voldoende intrinsiek vervoerspotentieel vertonen om in 

aanmerking te komen als aanvullende lijn. 

▪ Het overige (reële) vervoerspotentieel enkel zal kunnen worden opgevangen via het 

Vervoer op Maat indien er ook voldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn. 

▪ Winsten die gemaakt worden op het vlak van doorstroming binnen de Vervoerregio 

Antwerpen geherinvesteerd moeten worden om de ambitie van de 50/50 modal split te 

behalen. 

▪ De meerwaarde van het nieuwe kern- en aanvullend net pas tot uiting zal komen op 

terrein indien de implementatie ervan kwalitatief wordt aangepakt. Onder een 

kwaliteitsvolle implementatie verstaat de Vervoerregioraad minstens: 

o De exploitant  (De Lijn) garanties kan bieden dat er voldoende rollend materieel 

beschikbaar is vanaf 1/1/2022 om het kernnet te exploiteren volgens de 

voorziene frequenties; 

o Het versneld (in 2021) aanpakken van prioritaire aanpassingen aan de 

belangrijkste mobiliteitsknooppunten (veelal van het (inter)regionaal 

schaalniveau en dus een Gewest bevoegdheid) die nodig zijn om het 

overstapmodel kwalitatief te laten functioneren. 

o De exploitant voorziet in kwalitatieve en correcte realtime informatie aan haltes, 

online en in applicaties. 

o De exploitant voorziet in informatiecampagnes op maat rond het nieuwe kern- 

en aanvullend net, voorzien van duidelijke, klantgerichte en klantvriendelijke 

communicatie over de veranderingen van dit nieuwe openbaar vervoernet. 
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▪ Extra capaciteitsuitbreidingen op het netwerk mogelijk moeten zijn van zodra het 

bijkomende rollend materieel ter beschikking is van De Lijn. Dit in overleg met de 

Vervoerregioraad. 

▪ Er aan dit besluit een uitdrukkelijke vraag wordt gekoppeld om de 50/50 ambitie kracht 

bij te zetten door extra financiering te voorzien voor investeringen, exploitatienoden en 

beleidsmaatregelen die verdere versnelling van de modal shift mogelijk maken en 

tegelijkertijd voor minder hinder zorgen tijdens de werken aan Oosterweel. 

 

Onder deze voorwaarden beslist de Vervoerregioraad van de Vervoerregio Antwerpen het 

volgende: 

1. De Vervoerregio Antwerpen geeft gunstig advies om de operationele run voor het 

voorgestelde kernnet op te starten met de de vraag om op korte termijn de 

lijnvoering van dit kernnet meer in detail te kennen en de mogelijke routes (t.o.v. het 

bestaande netwerk) te verduidelijken. Bovenstaande voorwaarden dienen hierin 

expliciet meegenomen te worden. Na de operationele run dienen de resultaten 

opnieuw voorgelegd te worden aan de Vervoerregio Antwerpen.; 

2. De Vervoerregio Antwerpen keurt goed om te operationele run voor het 

voorgestelde aanvullend net op te starten met de de vraag om op korte termijn de 

lijnvoering van dit aanvullend net meer in detail te kennen en de mogelijke routes 

(t.o.v. het bestaande netwerk) te verduidelijken.. Bovenstaande voorwaarden dienen 

hierin expliciet meegenomen te worden. Na de operationele run dienen de 

resultaten opnieuw voorgelegd te worden aan de Vervoerregio Antwerpen.  

3. Het advies (1) en de beslissing (2) voor respectievelijke het kern- en aanvullend net 

onder voorbehoud zijn van voldoende middelen voor Vervoer op Maat in de regio; 

4. De implementatie van het kern- en aanvullend net in de Vervoerregio Antwerpen 

slechts ingevoerd kan worden wanneer ook het Vervoer op Maat operationeel is. 

Het definitief ontwerp van kern- en aanvullend net wordt in bijlage van deze beslissing 

toegevoegd. 
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5.2 Aanwezigheden 

 

Naam Organisatie Aanwezig 

Antonio Geert Rumst  

Bauwens Dirk Schilde  

Boelaert Filip MOW x 

Bossuyt Kristof district Wilrijk  

Christiaen Koen NMBS x 

Cockhuyt Mathieu VVSG x 

Cordy Paul district Antwerpen  

Cromheecke Mark Oost-Vlaanderen  

De Cordt Marc Zoersel  

De Ranter Paul district Hoboken x 

De Ridder Annelies AWV x 

De Rudder Maaike Sint-Gillis-Waas  

De Ryck Johan Ranst x 

De Saegher Bruno district Berchem x 

De Wit Sophie Aartselaar  

Demartelaere Sarah Stabroek x 

Derkinderen Koen Antwerpen x 

D'Hulster Steve Mortsel x 

El-Hajoutti Abdelhafid Boom  

Fonteyn Goele Brasschaat x 

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen x 

Frans Rik Stabroek x 

Geens Joris Zandhoven x 

Geeraerts Carl district Bezali x 

Gillis Riet Oost-Vlaanderen  

Goeminne Jurgen St-Niklaas x 

Goyvaerts Rudi Boechout x 

Helsen Alex Wommelgem x 

Helsen Koen Kapellen  

Huet Kathleen Vervoerregio Antwerpen  

Jansen Michel Hoogstraten x 

Janssens Tom Vervoerregio Antwerpen x 

Johnson Michiel Vervoerregio Antwerpen x 

Kennis Koen Antwerpen x 

Lambrecht Bart Aartselaar x 

Laurijssen Hans AWV x 

Lauwers Marian Borsbeek x 

Lemmens Luk Provincie Antwerpen  

Lux Wim Provincie Antwerpen x 

Luyckx Rit Wuustwezel  

Meyvis Jenne Hemiksem  

Neyt Simon Vervoerregio Antwerpen x 

Nuytemans Marc Vervoerregio Antwerpen x 

Palinckx Koen district Ekeren  

Peeters Eline Brecht x 
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Preneel Marij District Borgerhout x 

Quick Brigitte Essen  

Raats Peter Zwijndrecht x 

Rombaut Erik Sint-Gillis-Waas  

Rombouts Wouter Schoten x 

Rottiers Geert Schelle  

Segers Ben district Borgerhout x 

Sekeris Tjerk district Deurne x 

Simons Wendy district Merksem  

Spiessens Luc Willebroek  

Sysmans Mil Wijnegem x 

Timmermans Birre Edegem x 

Vaganee Guido VVSG x 

Van Berckelaer Dis Borsbeek  

Van de Vijver Marc Beveren  

Van de Vyver André Zwijndrecht  

Van den Abbeele Stefan De Lijn x 

Van den Bergh Jef Kalmthout x 

Van der Velde Bart Niel  

Van Looy Sanne Malle x 

Verhoeven Rudy Lint  

Verhulst Olivier Schilde  

Vinckx Ria Vervoerregio Antwerpen  

Volckaerts Koen Hove  

Wevers Willem Kontich x 

Wollants Bert Lier x 

Wynants Ivo Wijnegem  

Denisse Ronny Kapellen x 

De Bock Hans Beveren x 

De Clercq Filip Schilde x 

De Smedt Peter Essen x 

De Backer Karlien Hoogstraten x 

Henquet Philippe Mortsel x 

Meersman Merel Kapellen x 

Michiels Evelyne Zoersel x 

 

 


