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VERVOER OP MAAT IN 
VOGELVLUCHT

Op 28 oktober 2020 keurde de Vervoerregioraad het Openbaar Vervoerplan 2021 goed. Hierin werd het 
kernnet, aanvullend net en functioneel net uitvoerig besproken. Daarnaast werd het kader voor Vervoer op 
Maat (VoM) geschetst. Bij de opstart van de Mobiliteitscentrale en de aanbesteding van de verschillende 
VoM-diensten is concretere informatie nodig over de manier waarop Vervoerregio Limburg haar beschikbare 
VoM-budget in 2022 wil inzetten. In deze nota worden de resultaten van deze concretiseringsoefening 
besproken.

Groeipad budget Vervoer op Maat
De Vlaamse regering besliste op 12 juni 2020 over de verdeling van de bijkomende budgetten voor Vervoer op 
Maat over de verschillende vervoerregio’s. Sindsdien is bekend dat het budget voor Vervoer op Maat per 2021 
voor de Vervoerregio Limburg wordt verhoogd tot ca. € 7,5 miljoen, waarna een jaarlijkse groei is voorzien tot 
ca. € 10,5 miljoen in 2024. Onderstaande tabel geeft een beeld van de opbouw van het VOM-budget. In deze 
concretiseringsoefening ligt de focus op de lancering van VoM in 2022 en wordt er nog geen groeipad voor de 
komende jaren uitgewerkt.

VOM-BUDGET
VRR LIMBURG 2021 2022 2023 2024

BELBUS (HUIDIG) 4.984.900 € 4.984.900 € 4.984.900 € 4.984.900 €

MAV (HUIDIG) 465.871 € 465.871 € 465.871 € 465.871 €

BLUE BIKE (HUIDIG) 1.087 € 1.087 € 1.087 € 1.087 €

HUIDIG BUDGET 5.451.858 € 5.451.858 € 5.451.858 € 5.451.858 €

BIJKOMEND BUDGET 1.921.441 € 2.882.161 € 3.842.882 € 4.963.722 €

TOTAAL 7.373.299 € 8.334.019  € 9.294.740 € 10.415.580 €
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Een procesmatige aanpak met alle Limburgse gemeenten
Het tijdsbestek om de concrete invulling van het VoM in VVRLim de Vervoerregio Limburg vorm te 
geven is zeer urgent en krap: tussen december 2020 en februari 2021 moeten is uitwerking van de 
systeemeigenschappen, het verwachte gebruik, de exploitatiekosten en locatiespecifieke eigenschappen 
worden aangeleverd nodig voor de verdere uitwerking van VoM aan door MOW Brussel. Daarna Aansluitend 
zullen in het voorjaar binnen de Vervoerregio de reizigerstarieven worden bepaaldbeschouwd. 

Om ervoor te zorgen dat de verschillende bouwstenen een degelijk inhoudelijke en gedragen uitwerking 
krijgen, wordt is eeen apart proces opgezet. Onderstaand schema toont het doorlopen proces met de mix 
van werksessies met gemeenten, infosessies, bilaterale overleggen, stakeholderoverleg, Team MOW’s, 
Dagelijkse Besturen en Vervoerregioraden. De hoge kwaliteit van het afgeleverde product kon enkel mogelijk 
worden gemaakt door de goede en constructieve samenwerking tussen alle partijen en het opleveren van de 
gevraagde input en feedback binnen het strikte tijdsbestek dat gehanteerd moest worden!

Drie bouwstenen voor Vervoer op Maat
Inhoudelijk wordt het VoM binnen de Vervoerregio Limburg opgehangen aan drie bouwstenen. In de 
verschillende hoofdstukken van deze nota wordt dieper ingegaan op de systeemeigenschappen van elke 
bouwsteen en de bijbehorende exploitatiebudgetten.
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FLEXSYSTEEM VRR LIMBURG

Het flexsysteem voorziet in bediening van de witte vlekken in de vervoerregio Limburg. Door de aanwezigheid 
van witte vlekken over de gehele Vervoerregio zal er sprake zijn van een gebiedsdekkend systeem, enkel de 
stedelijke as Hasselt-Genk kent reeds een fijnmazig netwerk van kernnet (waaronder stadsnet) en aanvullend 
net: hier zijn geen wittte vlekken waar het flexvervoer op kan inspelen. Voor de vervoersnoden van de 
doelgroepgebruiker blijft in de gehele Vervoerregio Limburg het systeem van de MAV/DAV onder Vervoer op 
Maat beschikbaar. Het hier beschreven flexsysteem richt zich op de open gebruiker.

Voor het flexsysteem is uitgegaan van één aanbieder voor de Vervoerregio Limburg, maar om praktische 
redenen is Limburg ingedeeld in enkele flexregio’s. Deze gebieden dekken één of meerdere witte vlekken 
af en worden omsloten door sterkere verbindingen met andere lagen van het OV-netwerk: voornamelijk de 
trein en het kernnet. De grenzen van de regio’s van het flexsysteem zijn niet zo strikt als deze gebiedsindeling 
mogelijk suggereert: er bestaat overlap tussen deze gebieden zodat er naar naburige flexregio’s gereisd 
kan worden. Hierbij is de maximale ritlengte steeds leidend – voor de meeste reisbewegingen is deze beperkt 
tot 10km. Uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk indien er geen alternatieven met KN en AN beschikbaar 
zijn. De systeemkenmerken en de gedefinieerde haltes voor Vervoer op Maat geven het concrete kader aan 
waarbinnen het flexsysteem opereert. 

De flexregio’s en hun kenmerken zijn opgenomen in de volgende tabel en kaart.

FLEXREGIO VERWACHT AANTAL REIZIGERS PER DAG VERWACHTE  
EXPLOITATIEKOSTEN

AANTAL 
VOERTUIGEN

WERKDAG ZATERDAG ZONDAG PER JAAR OP PIEKMOMENT

NOORD-LIMBURG 290 140 50 € 2.394.000 13

WEST-LIMBURG 75 20 10 € 674.000 4

MIDDEN-LIMBURG 75 40 20 € 713.000 4

MAASLAND 130 50 30 € 1.144.000 6

WEST-ZUID-LIMBURG 200 100 40 € 1.672.000 9

OOST-ZUID-LIMBURG 200 100 50 € 1.661.000 9

TOTAAL BUDGET (ZONDER SYNERGIEVOORDEEL) € 8.258.000 45

TOTAAL BUDGET (MET 10% SYNERGIEVOORDEEL) € 7.433.000

2.1 | Overzicht

Voor meer info i.v.m. het synergievoordeel, zie bijlage 2 
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In het voorstel van amplitudes wordt uitgegaan van het principe dat tijdens de bestaande amplitude in 
belbusgebieden in de toekomst ook VoM-flexvervoer beschikbaar is. Daarnaast biedt het flexvervoer met 
haar amplitude een antwoord op utilitaire verplaatsingen doordeweeks en de meer sociaal-recreatieve 
verplaatsingen in de belangrijkste uren in het weekend.

De beschikbaarheid van het flexvervoer wordt binnen de Vervoerregio Limburg idealiter geüniformeerd:
◊ 6:00-20:00 op werkdagen
◊ 9:00-21:00 op zaterdagen
◊ 10:00-17:00 op zondagen
Met deze amplitudes wordt de kostprijs van het flexvervoer geraamd op ca. € 7.433.000, wat binnen het 
beschikbare budget past. 

Binnen de budgettaire oefening moet er verder ook rekening gehouden worden met de volgende drie 
componenten:
◊ De effectieve exploitatiekost zal afhankelijk zijn van de gegunde aanbieder. De exploitatiekosten in 

deze VoM-fiches werden berekend aan de hand van de VoM-rekentool. Een gedetailleerde toelichting 
over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan 2021. Uit de marktbevraging 
(RFI) VoM hebben we verder geleerd dat “Voor de flexsystemen liggen deze kostenindicatoren op of 
nabij de gehanteerde uitgangspunten in het OV-plan 2021.” De uiteindelijke exploitatiekosten zullen 
dus afhankelijk zijn van de aanbesteedde flexaanbieder. Wanneer deze kosten toch hoger uitvallen dan 
hierboven geraamd, zal de vervoerregio moeten beslissen hoe hiermee wordt omgegaan.

◊ Het totale VoM-budget groeit doorheen de jaren (zie bijlage 2). De Vervoerregio zal het bijhorende 
groeipad in de toekomst moeten vormgeven en de bijhorende keuzes hieromtrent maken. Een mogelijke 
piste is om vanaf 2023 een deel van het groeibudget toe te kennen aan VoM-flex waarmee eventueel een 
ruimere amplitude kan worden uitgerold. In deze fiche wordt enkel ingegaan op de situatie van 2022.

◊ De exploitatiekosten houden geen rekening met de inkomsten (bv. tickets). VVRLim kiest ervoor om in 
deze fase de inkomsten buiten beschouwing te laten zodat er wat budgettaire veiligheidsmarge ontstaat.

Voor het flexsysteem wordt in beginsel de inzet van busjes voorzien die 8 reizigers kunnen vervoeren. Die 
capaciteit per voertuig zal in combinatie met het aantal ingezette voertuigen voldoende moeten zijn om 
de ritvragen (en fluctuaties daarin) goed op te kunnen vangen. Het huidige belbussysteem maakt vooral 
gebruik van voertuigen voor 13 passagiers. Op sommige locaties en tijdstippen kan de aanbieder ook 
volstaan met de inzet van een personenvoertuig met 3 plaatsen voor reizigers: dit is sterk afhankelijk van 
de behoefte aan ritten op een bepaalde locatie en tijdstip en daarom niet vooraf te voorspellen. Vanwege 
deze onvoorspelbaarheid en het vraagvolgende karakter van Vervoer op Maat wordt in de fiches in beginsel 
uitgegaan van de inzet van 8-persoonsbusjes in de gehele vervoerregio. In de aanbesteding vanuit de 
mobiliteitscentrale verdient het vraagstuk hoe om te gaan met tijdelijke hogere en lagere vervoersaantallen in 
korte tijd dan ook een plaats. 

Een goede toegankelijkheid van de voertuigen is belangrijk: idealiter zijn alle ingezette voertuigen 
goed toegankelijk. Binnen het huidige belbussysteem wordt ca. 2% van de reizen gemaakt door een 
rolstoelgebruiker. Bij nog eens ca. 3% van de reizen wordt (ook) een buggy vervoerd. Daarom wordt zeer 
sterk aanbevolen dat in elke Limburgse flexregio diensten met voertuigen die goed toegankelijk zijn met 
hulpmiddelen (zoals een rolstoel) worden aangeboden om dergelijke ritvragen op te vangen.

De tarieven (en bijbehorende opbrengsten) van het Vervoer op Maat zijn niet vermeld in de verschillende 
fiches: deze worden binnen de Vervoerregio Limburg in het voorjaar van 2021 nader uitgewerkt.

Voor elke regio is hierna een fiche opgenomen met een verdere uitwerking per regio.
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In het flexvervoer kunnen reizigers op- en afstappen aan haltes voor het Vervoer op Maat. Deze VoM-haltes 
voor het flexvervoer werden stapsgewijs met de gemeenten bepaald. 

Daarbij is vertrokken van enkele leidende principes voor de haltes voor het flexvervoer, om te komen tot een 
eerste voorstel van VoM- haltes. 
◊ Bestaande haltes als op-/afstappunt in de ‘witte vlekken’.  

Hoe: bestaande (belbus)haltes worden aangemerkt als VoM-halte indien deze meer dan 800 meter van een 
halte voor het treinnet, kernnet of aanvullend net liggen. 

◊ Haltes als op-/afstappunt en aansluitpunt op andere lagen van het OV-netwerk:  
Hoe: treinstations en haltes van kernnet en aanvullend net (zie: haltekaart OV-plan 2021) worden 
geselecteerd als VoM-halte indien deze in de buurt van een ‘witte vlek’ liggen. 

◊ Bijkomende VoM-haltes op nog niet ontsloten locaties. 
Hoe: een VoM-halte voorzien op locaties met;

* ligging op meer dan 400 meter van een andere VoM-halte;
* binnen woonkern/lint: meer dan 50 adressen binnen 400 meter rond de halte;.
* buiten woonkern/lint: meer dan 200 adressen binnen 400 meter rond de halte.

De toepassing van deze leidende principes leidt tot een eerste voorstel van VoM-haltes voor het flexvervoer. 

Dit eerste voorstel is via een online tool bezorgd bij de Limburgse gemeenten, die in januari 2021 de 
mogelijkheid hebben gekregen om gericht op dit eerste voorstel te reageren. De reacties van de gemeenten 
zijn bilateraal besproken en verwerkt tot een overzicht van de uiteindelijk voor te stellen VoM-haltes voor het 
flexvervoer. 

Deze kaart met de voorgestelde VoM-haltes in de Vervoerregio Limburg is in een apart bestand opgenomen. 

2.2 | Haltes flexvervoer
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2.3 | Flexgebied Noord-Limburg

Invulling op hoofdlijnen
◊ Voor vervoer van, naar en in de witte vlekken ten noorden van de as Leopoldsburg – Kinrooi
◊ Vraagafhankelijk vervoer tussen haltes voor Vervoer op Maat in het noorden van Limburg;
◊ Operationeel overdag (ca. 14 uur per dag).

Toelichting
De meeste bestemmingen en woonconcentraties in het noorden van Limburg zijn te vinden in de grotere 
kernen. Deze kernen worden onderling verbonden door trein, kernnet en aanvullend net. Daaronder bevinden 
zich de belangrijke vervoersassen:
◊ Hamont – Pelt – Lommel - Mol
◊ Lommel – Leopoldsburg – Beringen
◊ Lommel/Pelt – Hechtel-Eksel – Hasselt
◊ Neerpelt – Maaseik
◊ Leopoldsburg – Maaseik

Buiten deze vervoersassen ontstaan witte vlekken, gelegen in de gebieden tussen deze kernen in, die in deze 
regio vaak ook recreatieve functies herbergen. Het flexvervoer biedt de gebruikers in deze witte vlekken 
een alternatief om reizigers van- en naar de grotere kernen te brengen op plekken waar deze verbinding 
ontbreekt, en om aansluiting te bieden op de vervoersassen richting Hasselt, Genk en Antwerpen.

Bestaande belbussystemen in dit gebied

BELBUSNR. BELBUSGEBIED AMPLITUDE 
WERKDAG

AMPLITUDE 
ZATERDAG

AMPLITUDE 
ZONDAG

AMPLITUDE 
WERKDAG 

-VAKANTIEPERIODE-

711 BELBUS LOMMEL OOST 06:00 - 20:30 08:00 - 20:30 10:00 - 19:00 06:00 - 20:30

712 BELBUS LOMMEL ZUID 07:00 - 19:00 09:30 - 18:30 N.V.T. 07:00 - 19:00

713 BELBUS LOMMEL WEST 07:00 - 19:00 09:30 - 18:30 N.V.T. 07:00 - 19:00

718 BELBUS LEOPOLDSBURG 07:00 - 21:00 08:30 - 19:00 11:00 - 18:30 07:30 - 19:00

720 BELBUS KINROOI - MAASEIK 06:30 - 20:30 09:00 - 19:30 11:00 - 19:00 06:30 - 20:30

743 BELBUS HAMONT - ACHEL 06:30 - 20:30 08:30 - 20:30 11:00 - 19:00 06:30 - 19:30

744 BELBUS NEERPELT 06:30 - 20:30 N.V.T. N.V.T. 06:30 - 19:30

745 BELBUS OVERPELT 06:30 - 20:30 N.V.T. N.V.T. 06:30 - 19:30

748 BELBUS MEEUWEN-GRUITRODE - BREE 07:00 - 17:00 N.V.T. N.V.T. 09:30 - 17:00

752 BELBUS PEER 07:00 - 18:30 09:00 - 18:00 N.V.T. 07:00 - 18:30

Amplitude
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Exploitatiekosten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de rekentool opgenomen:

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE

10 KM / 20 MINUTEN
15 KM / 30 MINUTEN ALS DE ALTERNATIEVE REIS ZOU BESTAAN UIT EEN REIS MET HET 
FLEXVERVOER, EEN OVERSTAP OP DE TREIN, HET KERNNET OF AANVULLEND NET EN 
VERVOLGENS WEER EEN OVERSTAP OP HET FLEXVERVOER

AANTAL BUSJES 13 BUSJES  (OP PIEKMOMENTEN)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 DAGEN

AMPLITUDE WERKDAG 6:00-20:00 (14 UUR)

AMPLITUDE ZATERDAG 9:00-21:00 (12 UUR)

AMPLITUDE ZONDAG 10:00-17:00 (7 UUR)

KOSTEN FLEXVOERTUIG PER INZETUUR €55,-

KOSTEN PER AFGELEGDE KILOMETER €1,83

VERWACHT GEM. AANTAL REIZIGERS 
PER DAG 290 (MA-VR), 140 (ZAT), 50 (ZON)

GRENSOVERSCHRIJDINGEN

BINNEN DE SYSTEEMKENMERKEN KUNNEN OOK RITTEN WORDEN UITGEVOERD VAN/
NAAR DE BEPAALDE VOM-HALTES OVER DE GRENZEN VAN DE VERVOERREGIO LIMBURG 
(O.A. RICHTING VVR KEMPEN  EN NEDERLAND)EN IN DE FLEXGEBIEDEN WEST-LIMBURG, 
MIDDEN-LIMBURG EN MAASLAND

Voor een inschatting van het aantal reizigers per rit zijn inzichten over de bestaande belbusgebieden en 
ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst gebruikt.

De geschatte exploitatiekosten van dit systeem (afgerond op 1.000-tallen) zijn ca. €2.394.000,- per jaar (zie ook 
bijlage 2).

BELBUSNUMMER

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

WERKDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

ZATERDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 
ZONDAG 

(2019)

GEMIDDELDE 
RITLENGTE 
(KM, 2019)

GEMIDDELDE 
RITDUUR 

(2019)

711+712+713  LOMMEL 70 38 18 4,1 0:13

718+719  BERINGEN EN LEOPOLDSBURG 
(HELFT NAAR WEST-LIMB) 28 7 4

720+721  KINROOI-DILSEN 33 22 10 6,3 0:15

743+744+745  HAMONT-ACHEL-NEERPELT-
OVERPELT 128 54 17

746+748  BOCHOLT-MEEUWEN-GRUIT-
RODE-BREE 26 11 4

752  PEER 9 4 4,7 0:09

Aantal reizigers
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2.4 | Flexgebied West-Limburg

Invulling op hoofdlijnen
◊ Voor vervoer van, naar en in de witte vlekken in het gebied Tessenderlo – Leopoldsburg – Heusden- 

Zolder – Herk-de-Stad;
◊ Vraagafhankelijk vervoer tussen haltes voor Vervoer op Maat in het westen van Limburg;
◊ Operationeel overdag (ca. 14 uur per dag).

Toelichting
Door de grotere concentratie van inwoners en 
bedrijvigheid in het westen van Limburg kent 
een groot deel van de regio aansluiting op de 
belangrijkste vervoersassen. Daaronder bevinden 
zich:
◊ Hasselt – Beringen – Mol
◊ Hasselt – Diest
◊ Leopoldsburg – Tessenderlo
◊ Beringen – Diest

Buiten deze vervoersassen ontstaan enkele witte 
vlekken. Het flexvervoer biedt de gebruikers in deze 
witte vlekken een alternatief om reizigers van- en 
naar de grotere kernen te brengen op plekken waar 
deze verbinding ontbreekt, en om aansluiting te 
bieden op de vervoersassen richting Hasselt, Leuven 
en Antwerpen.

Bestaande belbussystemen in dit gebied

BELBUSNR. BELBUSGEBIED AMPLITUDE 
WERKDAG

AMPLITUDE 
ZATERDAG

AMPLITUDE 
ZONDAG

AMPLITUDE 
WERKDAG 

-VAKANTIEPERIODE-

717 BELBUS SCHOOT - TESSENDERLO - HULST 07:00 - 19:00 09:00 - 19:00 N.V.T. 07:00 - 19:00

718 BELBUS LEOPOLDSBURG 07:00 - 21:00 08:30 - 19:00 11:00 - 18:30 07:30 - 19:00

719 BELBUS KOERSEL - STAL - BEVERLO 07:00 - 20:30 08:00 - 21:00 10:30 - 19:00 07:00 - 20:30

732 BELBUS BALEN NOORD/OOST 06:00 - 20:00 08:00 - 20:00 N.V.T. 06:00 - 20:00

733 BELBUS BALEN ZUID/WEST 06:00 - 20:00 08:00 - 20:00 N.V.T. 06:00 - 20:00

735 BELBUS HERK-DE-STAD - HALEN 06:00 - 21:30 N.V.T. N.V.T. 06:30 - 21:00

751 BELBUS LAAKDAL - TESSENDERLO 07:30 - 21:00 09:00 - 19:00 N.V.T. 08:00 - 19:00

Amplitude
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Exploitatiekosten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de rekentool opgenomen:

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE

10 KM / 20 MINUTEN
15 KM / 30 MINUTEN ALS DE ALTERNATIEVE REIS ZOU BESTAAN UIT EEN REIS MET HET 
FLEXVERVOER, EEN OVERSTAP OP DE TREIN, HET KERNNET OF AANVULLEND NET EN 
VERVOLGENS WEER EEN OVERSTAP OP HET FLEXVERVOER

AANTAL BUSJES 4 BUSJES

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 DAGEN

AMPLITUDE WERKDAG 6:00-20:00 (14 UUR)

AMPLITUDE ZATERDAG 9:00-21:00 (12 UUR)

AMPLITUDE ZONDAG 10:00-17:00 (7 UUR)

KOSTEN FLEXVOERTUIG PER UUR €55,-

KOSTEN PER AFGELEGDE KILOMETER €1,83

VERWACHT GEM. AANTAL REIZIGERS 
PER DAG 75 (MA-VR), 20 (ZAT), 10 (ZON)

GRENSOVERSCHRIJDINGEN

BINNEN DE SYSTEEMKENMERKEN KUNNEN OOK RITTEN WORDEN UITGEVOERD VAN/
NAAR DE BEPAALDE VOM-HALTES OVER DE GRENZEN VAN DE VERVOERREGIO LIMBURG 
(O.A. VVR KEMPEN EN VVR LEUVEN) EN IN DE FLEXGEBIEDEN NOORD-LIMBURG, MID-
DEN-LIMBURG EN WEST-ZUID-LIMBURG

Voor een inschatting van het aantal reizigers per rit zijn inzichten over de bestaande belbusgebieden en 
ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst gebruikt.

De geschatte exploitatiekosten van dit systeem (afgerond op 1.000-tallen) zijn ca. €674.000,- per jaar (zie ook 
bijlage 2).

BELBUSNUMMER

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

WERKDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

ZATERDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 
ZONDAG 

(2019)

GEMIDDELDE 
RITLENGTE 
(KM, 2019)

GEMIDDELDE 
RITDUUR 

(2019)

717  TESSENDERLO 5,7 3,6 3,8 0:10

718+719  BERINGEN EN LEOPOLDSBURG 
(HELFT NOORD LIMB) 27,5 7,3 3,5 4,4 0:11

732  BALEN NOORD/OOST 18,7 2,2 7,2 0:18

733  BALEN ZUID/WEST 8,1 2,7 5,7 0:14

735  HERK-DE-STAD - HALEN 12,6 6,0 0:13

751  LAAKDAL - TESSENDERLO 10,3 5,4 5,7 0:14

Aantal reizigers
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2.5 | Flexgebied Midden-Limburg

Invulling op hoofdlijnen
◊ Voor vervoer van, naar en in de witte vlekken die worden omsloten door de plaatsen Leopoldsburg – Bree 

– Genk – Hasselt.
◊ Vraagafhankelijk vervoer tussen haltes voor Vervoer op Maat in het midden van Limburg;
◊ Operationeel overdag (ca. 14 uur per dag).

Toelichting
Door de nabijheid van de as Hasselt-Genk kent het 
zuidelijk deel van deze regio grotere dichtheden. 
Het gebied wordt omsloten en doorsneden door 
enkele belangrijke vervoersassen:
◊ Hasselt – Beringen – Mol
◊ Leopoldsburg – Bree – Maaseik
◊ Bree – Genk
◊ Genk – Beringen
◊ Hasselt – Hechtel-Eksel – Lommel/Neerpelt

Buiten deze vervoersassen ontstaan enkele witte 
vlekken, in het noordelijk deel zijn deze witte 
vlekken qua oppervlakte groter dan in het zuidelijk 
deel. Het flexvervoer biedt de gebruikers in deze 
witte vlekken een alternatief om reizigers van- en 
naar de grotere kernen te brengen op plekken waar 
deze verbinding ontbreekt, en om aansluiting te 
bieden op de vervoersassen richting Hasselt, Genk 
en Antwerpen.

Bestaande belbussystemen in dit gebied

BELBUSNR. BELBUSGEBIED AMPLITUDE 
WERKDAG

AMPLITUDE 
ZATERDAG

AMPLITUDE 
ZONDAG

AMPLITUDE 
WERKDAG 

-VAKANTIEPERIODE-

718 BELBUS LEOPOLDSBURG 07:00 - 21:00 08:30 - 19:00 11:00 - 18:30 07:30 - 19:00

719 BELBUS KOERSEL - STAL -BEVERLO 07:00 - 20:30 08:00 - 21:00 10:30 - 19:00 07:00 - 20:30

746 BELBUS BOCHOLT - BREE 06:30 - 20:00 09:00 - 21:00 10:00 - 19:00 07:00 - 20:00

748 BELBUS MEEUWEN-GRUITRODE - BREE 07:00 - 17:00 N.V.T. N.V.T. 09:30 - 17:00

752 BELBUS PEER 07:00 - 18:30 09:00 - 18:00 N.V.T. 07:00 - 18:30

753 BELBUS ZONHOVEN 06:00 - 20:30 07:30 - 19:30 10:00 - 19:00 06:00 - 20:00

Amplitude
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Exploitatiekosten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de rekentool opgenomen:

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE

10 KM / 20 MINUTEN
15 KM / 30 MINUTEN ALS DE ALTERNATIEVE REIS ZOU BESTAAN UIT EEN REIS MET HET 
FLEXVERVOER, EEN OVERSTAP OP DE TREIN, HET KERNNET OF AANVULLEND NET EN 
VERVOLGENS WEER EEN OVERSTAP OP HET FLEXVERVOER

AANTAL BUSJES 4 BUSJES (OP PIEKMOMENTEN)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 DAGEN

AMPLITUDE WERKDAG 6:00-20:00 (14 UUR)

AMPLITUDE ZATERDAG 9:00-21:00 (12 UUR)

AMPLITUDE ZONDAG 10:00-17:00 (7 UUR)

KOSTEN FLEXVOERTUIG PER INZETUUR €55,-

KOSTEN PER AFGELEGDE KILOMETER €1,83

VERWACHT GEM. AANTAL REIZIGERS 
PER DAG 75 (MA-VR), 40 (ZAT), 20 (ZON)

GRENSOVERSCHRIJDINGEN
BINNEN DE SYSTEEMKENMERKEN KUNNEN OOK RITTEN WORDEN UITGEVOERD VAN/
NAAR VOM-HALTES IN DE FLEXGEBIEDEN WEST-LIMBURG, NOORD-LIMBURG EN MAAS-
LAND

Voor een inschatting van het aantal reizigers per rit zijn inzichten over de bestaande belbusgebieden en 
ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst gebruikt.

De geschatte exploitatiekosten van dit systeem (afgerond op 1.000-tallen) zijn ca. €713.000,- per jaar (zie ook 
bijlage 2).

BELBUSNUMMER

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

WERKDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

ZATERDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 
ZONDAG 

(2019)

GEMIDDELDE 
RITLENGTE 
(KM, 2019)

GEMIDDELDE 
RITDUUR 

(2019)

718+719  BERINGEN EN LEOPOLDSBURG 27,5 7,3 3,5 4,4 0:11

746+748  BOCHOLT-MEEUWEN-GRUIT-
RODE-BREE 25,7 10,5 4,0 5,3 0:13

752  PEER 8,9 3,5 4,7 0:09

753  ZONHOVEN 13,7 15,3 11,1 3,2 0:09

Aantal reizigers
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2.6 | Flexgebied Maasland

Invulling op hoofdlijnen
◊ Voor vervoer van, naar en in de witte vlekken van het Maasland, dat wordt grofweg wordt omsloten door 

het gebied Kinrooi – Bree – Genk – Lanaken.
◊ Vraagafhankelijk vervoer tussen haltes voor Vervoer op Maat in het Maasland;
◊ Operationeel overdag (ca. 14 uur per dag)

Toelichting
De belangrijkste kernen in het Maasland zijn 
gelegen langs de N78 – tevens onderdeel van 
de OV-as Maaseik – Lanaken. Het gebied wordt 
daarnaast gekenmerkt door de volgende belangrijke 
vervoersassen:
◊ Maaseik – Dilsen-Stokkem – Genk
◊ Maasmechelen – Genk
◊ Lanaken – Genk
◊ Bree - Genk

Voor de kernen in het Maasland die verder van deze 
assen af liggen wordt Vervoer op Maat voorzien, via 
het flexgebied Maasland. Het flexvervoer biedt de 
gebruikers in deze witte vlekken een alternatief om 
reizigers van- en naar de grotere kernen te brengen 
op plekken waar deze verbinding ontbreekt, en om 
aansluiting te bieden op de vervoersassen richting 
Genk, Hasselt en Maastricht.

Bestaande belbussystemen in dit gebied

BELBUSNR. BELBUSGEBIED AMPLITUDE 
WERKDAG

AMPLITUDE 
ZATERDAG

AMPLITUDE 
ZONDAG

AMPLITUDE 
WERKDAG 

-VAKANTIEPERIODE-

720 BELBUS KINROOI - MAASEIK 06:30 - 20:30 09:00 - 19:30 11:00 - 19:00 06:30 - 20:30

721 BELBUS MAASEIK - DILSEN 08:00 - 18:30 09:00 - 19:00 10:00 - 18:00 08:00 - 18:00

724 BELBUS LANAKEN NOORD/ZUID 07:00 - 20:00 09:00 - 21:00 11:30 - 18:30 07:00 - 20:00

725 BELBUS DILSEN-STOKKEM-LANKLAAR-MAAS-
MECHELEN 06:30 - 20:30 08:00 - 21:00 10:30 - 19:00 06:00 - 20:30

746 BELBUS BOCHOLT - BREE 06:30 - 20:00 09:00 - 21:00 10:00 - 19:00 07:00 - 20:00

Amplitude



FICHES VERVOER OP MAAT17

Exploitatiekosten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de rekentool opgenomen:

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE

10 KM / 20 MINUTEN
15 KM / 30 MINUTEN ALS DE ALTERNATIEVE REIS ZOU BESTAAN UIT EEN REIS MET HET 
FLEXVERVOER, EEN OVERSTAP OP DE TREIN, HET KERNNET OF AANVULLEND NET EN 
VERVOLGENS WEER EEN OVERSTAP OP HET FLEXVERVOER

AANTAL BUSJES 6 BUSJES (OP PIEKMOMENTEN)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 DAGEN

AMPLITUDE WERKDAG 6:00-20:00 (14 UUR)

AMPLITUDE ZATERDAG 9:00-21:00 (12 UUR)

AMPLITUDE ZONDAG 10:00-17:00 (7 UUR)

KOSTEN FLEXVOERTUIG PER INZETUUR €55,-

KOSTEN PER AFGELEGDE KILOMETER €1,83

VERWACHT GEM. AANTAL REIZIGERS 
PER DAG 135 (MA-VR), 55 (ZAT), 30 (ZON)

GRENSOVERSCHRIJDINGEN

BINNEN DE SYSTEEMKENMERKEN KUNNEN OOK RITTEN WORDEN UITGEVOERD VAN/
NAAR DE BEPAALDE VOM-HALTES OVER DE GRENZEN VAN DE VERVOERREGIO LIMBURG 
(O.A. NEDERLAND)EN IN DE FLEXGEBIEDEN NOORD-LIMBURG, MIDDEN-LIMBURG EN 
OOST-ZUID-LIMBURG

Voor een inschatting van het aantal reizigers per rit zijn inzichten over de bestaande belbusgebieden en 
ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst gebruikt.

De geschatte exploitatiekosten van dit systeem (afgerond op 1.000-tallen) zijn ca. €1.144.000,- per jaar (zie ook 
bijlage 2).

BELBUSNUMMER

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

WERKDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

ZATERDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 
ZONDAG 

(2019)

GEMIDDELDE 
RITLENGTE 
(KM, 2019)

GEMIDDELDE 
RITDUUR 

(2019)

720+721  KINROOI-DILSEN 33,5 21,8 10,1 6,3 0:15

724  LANAKEN NOORD/ZUID 48,9 13,2 5,3 5,2 0:13

725  DILSEN - EISDEN - MAASMECHELEN 24,5 8,7 8,8 6,6 0:15

746+748  BOCHOLT-MEEUWEN-GRUIT-
RODE-BREE 25,7 10,5 4,0 5,3 0:13

Aantal reizigers
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2.7 | Flexgebied West-Zuid-Limburg

Invulling op hoofdlijnen
◊ Voor vervoer van, naar en in de witte vlekken van het westen van Zuid-Limburg, dat globaal wordt 

ingeperkt door de plaatsen Diest – Hasselt – Kortessem – Borgloon – Heers.
◊ Vraagafhankelijk vervoer tussen haltes voor Vervoer op Maat in het westen van Zuid-Limburg;
◊ Operationeel overdag (ca. 14 uur per dag).

Toelichting
In Zuid-Limburg zijn de belangrijkste OV-relaties 
gebundeld op de hoofdroutes tussen de grotere 
kernen. Belangrijke relaties in deze regio zijn:
◊ Diest – Hasselt
◊ Hasselt – Sint-Truiden – Landen
◊ Hasselt – Kortessem – Heers/Tongeren
◊ Sint-Truiden – Tongeren

Tussen deze OV-relaties ontstaan grotere witte 
vlekken van kleinere kernen die zijn aangewezen op 
Vervoer op Maat. Het flexgebied West-Zuid-Limburg 
biedt hier een oplossing: het flexvervoer biedt de 
gebruikers in de witte vlekken een alternatief voor 
reizen naar andere kernen op plekken waar deze 
verbinding ontbreekt, en om aansluiting te vinden 
op de vervoersassen richting Hasselt, Sint-Truiden, 
Landen en Tongeren. Door de kenmerken van het 
terrein is de (deel)fiets hier niet altijd een geschikt 
alternatief. 

Bestaande belbussystemen in dit gebied

BELBUSNR. BELBUSGEBIED AMPLITUDE 
WERKDAG

AMPLITUDE 
ZATERDAG

AMPLITUDE 
ZONDAG

AMPLITUDE 
WERKDAG 

-VAKANTIEPERIODE-

700 BELBUS ALKEN - WELLEN 06:30 - 21:00 08:30 - 22:00 10:30 - 19:00 06:30 - 21:00

708 BELBUS BORGLOON - HEERS 06:30 - 21:00 09:00 - 21:00 10:30 - 19:00 07:00 - 21:00

709 BELBUS BORGLOON - WELLEN 06:00 - 21:00 09:30 - 20:30 11:00 - 18:00 06:30 - 20:30

710 BELBUS KORTESSEM 06:30 - 20:30 08:30 - 19:00 10:00 - 19:00 06:30 - 20:30

729 BELBUS SINT-TRUIDEN - JEUK 08:30 - 20:00 N.V.T. N.V.T. 07:00 - 20:00

730 BELBUS LANDEN 07:00 - 21:00 08:30 - 21:30 11:00 - 19:00 06:30 - 21:00

731 BELBUS GINGELOM 07:00 - 20:30 08:00 - 18:30 N.V.T. 07:00 - 20:00

734 BELBUS SINT-TRUIDEN - HEERS 06:30 - 21:00 08:00 - 19:00 N.V.T. 06:30 - 21:00

735 BELBUS HERK-DE-STAD - HALEN 06:00 - 21:30 N.V.T. N.V.T. 06:30 - 21:00

811 BELBUS SINT-TRUIDEN ZONDAGBEDIENING N.V.T. N.V.T. 10:30 - 19:00 N.V.T.

812 BELBUS SINT-TRUIDEN ZONDAGBEDIENING N.V.T. N.V.T. 10:30 - 19:00 N.V.T.

Amplitude
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Exploitatiekosten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de rekentool opgenomen:

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE

10 KM / 20 MINUTEN
15 KM / 30 MINUTEN ALS DE ALTERNATIEVE REIS ZOU BESTAAN UIT EEN REIS MET HET 
FLEXVERVOER, EEN OVERSTAP OP DE TREIN, HET KERNNET OF AANVULLEND NET EN 
VERVOLGENS WEER EEN OVERSTAP OP HET FLEXVERVOER

AANTAL BUSJES 9 BUSJES (OP PIEKMOMENTEN)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 DAGEN

AMPLITUDE WERKDAG 6:00-20:00 (14 UUR)

AMPLITUDE ZATERDAG 9:00-21:00 (12 UUR)

AMPLITUDE ZONDAG 10:00-17:00 (7 UUR)

KOSTEN FLEXVOERTUIG PER INZETUUR €55,-

KOSTEN PER AFGELEGDE KILOMETER €1,83

VERWACHT GEM. AANTAL REIZIGERS 
PER DAG 200 (MA-VR), 100 (ZAT), 40 (ZON)

GRENSOVERSCHRIJDINGEN

BINNEN DE SYSTEEMKENMERKEN KUNNEN OOK RITTEN WORDEN UITGEVOERD VAN/
NAAR DE BEPAALDE VOM-HALTES OVER DE GRENZEN VAN DE VERVOERREGIO LIMBURG 
(O.A. VVR LEUVEN EN WALLONIË) EN IN DE FLEXGEBIEDEN WEST-LIMBURG EN OOST-
ZUID-LIMBURG

Voor een inschatting van het aantal reizigers per rit zijn inzichten over de bestaande belbusgebieden en 
ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst gebruikt.

De geschatte exploitatiekosten van dit systeem (afgerond op 1.000-tallen) zijn ca. €1.672.000,- per jaar (zie ook 
bijlage 2).

BELBUSNUMMER

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

WERKDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

ZATERDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 
ZONDAG 

(2019)

GEMIDDELDE 
RITLENGTE 
(KM, 2019)

GEMIDDELDE 
RITDUUR 

(2019)

700  ALKEN-WELLEN 17,5 5,9 8,6 5,2 0:12

708+709 BORGLOON-WELLEN-HEERS 44,3 15,7 7,4 5,1 0:14

710  KORTESSEM 14,4 8,2 2,3 4,6 0:11

729+734 ST-TRUIDEN-JEUK-HEERS 48,7 35,9 8,2 0:20

730  LANDEN 46,4 29,9 16,3 3,6 0:11

731  GINGELOM 13,9 3,1 5,0 0:12

735  HERK-DE-STAD - HALEN 12,6 6,0 0:13

811+812  ZO SINT-TRUIDEN 0,4 16,7 7,7 0:17

S10  SINT TRUIDEN AVONDLIJN 0,3 0,1 4,1 0:08

Aantal reizigers
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2.8 | Flexgebied Oost-Zuid-Limburg

Invulling op hoofdlijnen
◊ Voor vervoer van, naar en in de witte vlekken van het oosten van Zuid-Limburg, dat globaal wordt 

ingeperkt door de plaatsen Heers – Borgloon – Kortessem – Diepenbeek – Lanaken.
◊ Vraagafhankelijk vervoer tussen haltes voor Vervoer op Maat in het oosten van Zuid-Limburg;
◊ Operationeel overdag (ca. 14 uur per dag).

Toelichting
In Zuid-Limburg zijn de belangrijkste OV-relaties 
gebundeld op de hoofdroutes tussen de grotere 
kernen. Belangrijke relaties in deze regio zijn:
◊ Sint-Truiden – Tongeren
◊ Hasselt – Tongeren
◊ Tongeren - Bilzen
◊ Tongeren - Maastricht

Tussen deze OV-relaties ontstaan grotere witte 
vlekken van kleinere kernen die zijn aangewezen op 
Vervoer op Maat. Het flexgebied West-Zuid-Limburg 
biedt hier een oplossing: het flexvervoer biedt de 
gebruikers in de witte vlekken een alternatief voor 
reizen naar andere kernen op plekken waar deze 
verbinding ontbreekt en biedt aansluiting op de 
vervoersassen richting Bilzen, Hasselt, Tongeren, 
Sint-Truiden en Maastricht. Door de kenmerken 
van het terrein is de (deel)fiets hier niet altijd een 
geschikt alternatief. 

Bestaande belbussystemen in dit gebied

BELBUSNR. BELBUSGEBIED AMPLITUDE 
WERKDAG

AMPLITUDE 
ZATERDAG

AMPLITUDE 
ZONDAG

AMPLITUDE 
WERKDAG 

-VAKANTIEPERIODE-

701 BELBUS BILZEN NOORD 07:30 - 17:30 08:30 - 17:30 N.V.T. 08:00 - 17:30

702 BELBUS BILZEN OOST 08:30 - 17:30 08:30 - 17:30 N.V.T. 08:30 - 17:30

703 BELBUS BILZEN - RIEMST 08:30 - 17:30 08:30 - 17:30 N.V.T. 08:30 - 17:30

704 BELBUS BILZEN - SPOUWEN - RIJKHOVEN 08:30 - 17:30 08:30 - 17:30 N.V.T. 08:30 - 17:30

706 BELBUS BILZEN - HOESELT 06:00 - 21:00 17:30 - 21:00 10:30 - 19:00 06:00 - 21:00

707 BELBUS HOESELT 07:30 - 17:30 08:00 - 17:30 N.V.T. 07:30 - 17:30

708 BELBUS BORGLOON - HEERS 06:30 - 21:00 09:00 - 21:00 10:30 - 19:00 07:00 - 21:00

709 BELBUS BORGLOON - WELLEN 06:00 - 21:00 09:30 - 20:30 11:00 - 18:00 06:30 - 20:30

710 BELBUS KORTESSEM 06:30 - 20:30 08:30 - 19:00 10:00 - 19:00 06:30 - 20:30

726 BELBUS RIEMST 08:30 - 17:30 09:00 - 18:00 N.V.T. 08:30 - 17:30

736 BELBUS TONGEREN 07:00 - 19:30 08:00 - 19:00 N.V.T. 07:00 - 19:30

738 BELBUS TONGEREN ZONDAGBEDIENING N.V.T. N.V.T. 10:30 - 19:30 N.V.T.

741 BELBUS DIEPENBEEK 06:30 - 21:00 08:30 - 20:00 10:30 - 17:00 06:30 - 20:00

Amplitude
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Exploitatiekosten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de rekentool opgenomen:

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE

10 KM / 20 MINUTEN
15 KM / 30 MINUTEN ALS DE ALTERNATIEVE REIS ZOU BESTAAN UIT EEN REIS MET HET 
FLEXVERVOER, EEN OVERSTAP OP DE TREIN, HET KERNNET OF AANVULLEND NET EN 
VERVOLGENS WEER EEN OVERSTAP OP HET FLEXVERVOER
25 KM / 45 MINUTEN INDIEN EEN REIS VAN/NAAR VOEREN WORDT GEMAAKT (REIZEN 
TUSSEN VOEREN EN RIEMST IS MOGELIJK)

AANTAL BUSJES 9 BUSJES (OP PIEKMOMENTEN)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 DAGEN

AMPLITUDE WERKDAG 6:00-20:00 (14 UUR)

AMPLITUDE ZATERDAG 9:00-21:00 (12 UUR)

AMPLITUDE ZONDAG 10:00-17:00 (7 UUR)

KOSTEN FLEXVOERTUIG PER INZETUUR €55,-

KOSTEN PER AFGELEGDE KILOMETER €1,83

VERWACHT GEM. AANTAL REIZIGERS 
PER DAG 200 (MA-VR), 100 (ZAT), 50 (ZON)

GRENSOVERSCHRIJDINGEN

BINNEN DE SYSTEEMKENMERKEN KUNNEN OOK RITTEN WORDEN UITGEVOERD VAN/
NAAR DE BEPAALDE VOM-HALTES OVER DE GRENZEN VAN DE VERVOERREGIO LIMBURG 
(O.A. NEDERLAND EN WALLONIË) EN IN DE FLEXGEBIEDEN WEST-ZUID-LIMBURG EN 
MAASLAND

Voor een inschatting van het aantal reizigers per rit zijn inzichten over de bestaande belbusgebieden en 
ervaringscijfers binnen proefregio’s Mechelen en Aalst gebruikt.

De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1.000-tallen) zijn ca. €1.661.000,- 
per jaar (zie ook bijlage 2). 

BELBUSNUMMER

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

WERKDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 

ZATERDAG 
(2019)

GEMIDDELD 
GEBRUIK 
ZONDAG 

(2019)

GEMIDDELDE 
RITLENGTE 
(KM, 2019)

GEMIDDELDE 
RITDUUR 

(2019)

706  BILZEN* 114,7 65,7 21,2 5,6 0:15

708+709 BORGLOON-WELLEN-HEERS 44,3 15,7 7,4 5,1 0:14

710  KORTESSEM 14,4 8,2 2,3 4,6 0:11

726  RIEMST 16,1 5,7 4,3 0:18

736  TONGEREN 8,9 5,6 3,8 0:13

738  TONGEREN 0,3 18,9 3,8 0:11

741  DIEPENBEEK 26,8 7,2 2,0 3,9 0:13

Aantal reizigers
*Omvat het totaal van de verschillende belbusgebieden in en rond Bilzen.
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3

VASTE VERBINDINGEN - VOM
3.1 | Overzicht
Naast het gebiedsdekkende VoM-flexsysteem worden er vanaf 2022 twee vaste Vervoer op Maat buslijnen 
opgezet: in Sint-Truiden en in Lanaken. Het verwachte aantal reizigers op de korte reisrelaties is namelijk 
voldoende hoog om een vaste bediening te organiseren. Beide lijnen hebben een vaste dienstregeling en 
een rit moet vooraf niet worden gereserveerd bij de Mobiliteitscentrale. De betaling van de reizigerstarieven 
gebeurt wel via de Mobiliteitscentrale.

3.2 | Verbinding asielcentrum Sint-Truiden

Voorstel Vervoer op Maat
◊ Op de reisrelatie tussen het asielcentrum en Sint-Truiden. 
◊ (School)vervoer tussen vaste haltes ter ontsluiting van het asielcentrum;
◊ Operationeel op werkdagen buiten de vakantieperiode, in aansluiting op schooltijden (8 ritten per dag);

Toelichting
In de omgeving van het asielcentrum ontbreekt 
een opstaplocatie voor het reguliere openbaar 
vervoer in de vorm van kernnet, aanvullend net 
of functioneel net op loopafstand. Als aanvulling 
op het functioneel net is daarom een verbinding 
voorzien tussen het asielcentrum en Sint-Truiden 
zodat bezoeken aan onderwijsinstellingen mogelijk 
worden gemaakt. 

De verbinding is met name gericht op 
onderwijslocaties en rijdt daarom enkel op 
schooldagen. 

HALTE TYPE

SINT-TRUIDEN ASIELCENTRUM NIEUWE HALTE: OP MONTENAKENWEG (ZIE ONDER)

SINT-TRUIDEN STVV BESTAANDE HALTE DE LIJN

SINT-TRUIDEN STATION BESTAANDE HALTE DE LIJN
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Haltesituatie nieuwe halte Sint-Truiden asielcentrum 
(groen): keermogelijkheid wordt nog nader bekeken 
door de stad Sint-Truiden.

Verwacht gebruik
Ca. 160 gebruikers per richting (320 reizigers per dag). 

Exploitatiekosten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de rekentool opgenomen:

SYSTEEMKENMERK INVULLING

RITLENGTE 6 MINUTEN / 3 KILOMETER

VOERTUIGEN STANDAARDBUS (CA. 35 ZITPLAATSEN)

AANTAL VOERTUIGEN 1 BUS

RITTEN PER DAG PER RICHTING
4 RITTEN HEEN EN TERUG TUSSEN 6:30 – 8:30
4 RITTEN HEEN EN TERUG TUSSEN 15:00 – 17:00
(WOENSDAGEN: 6:30 - 8:30 EN 11:45 – 13:45)

AANSLUITINGEN

VERTREKTIJDEN ZO VEEL MOGELIJK AFGESTEMD OP SCHOOLTIJDEN EN TREINEN STA-
TION OP SINT-TRUIDEN, MITS PASSEND MET DE INZET VAN ÉÉN VOERTUIG. EFFECTIEF 
ZAL DEZE DIENST ONGEVEER ELK HALFUUR VANAF HET ASIELCENTRUM VERTREKKEN 
(DIT INTERVAL KAN DUS AANGEPAST WORDEN OM EEN GOEDE AANSLUITING TE REAL-
ISEREN). 

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 200 DAGEN (SCHOOLDAGEN)

KOSTEN VOERTUIG PER INZETUUR €100,-

KOSTEN PER AFGELEGDE KILOMETER €3,70

VERWACHT GEM. AANTAL REIZIGERS 
PER DAG CA. 300

RUSTPLAATS OP SINT-TRUIDEN STATION

De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1.000-tallen) zijn ca. €80.000,- 
per jaar (gebaseerd op vier inzeturen per dagdeel van één bus). 

BESTEMMING GEBRUIKERS PER DAG PER RICHTING

BESTEMMING ABDIJTOREN (SINT-TRUIDEN CENTRUM) CA. 70

BESTEMMING TICHELRIJSTRAAT (OOSTZIJDE SINT-TRUIDEN) CA. 20

BESTEMMING STATION SINT-TRUIDEN (WESTZIJDE SINT-TRUIDEN) CA. 30

OVERSTAP OP STATION SINT-TRUIDEN (WESTZIJDE SINT-TRUIDEN) CA. 40
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3.3 | Verbinding Rekem - Bessemer

Voorstel Vervoer op Maat
◊ Vervoer tussen vaste haltes ter ontsluiting van het OPZC en opvangcentrum Ter Dennen, ten westen van 

Rekem;
◊ Operationeel op alle dagen van het jaar, in aansluiting op de kernnetlijnen Maaseik – Maasmechelen – 

Lanaken – Maastricht en Hasselt – Genk – Zutendaal – Lanaken – Maastricht. 

Toelichting
Het OPZC Rekem en het opvangcentrum Ter Dennen ligt buiten loopafstand van het kernnet op de N77 en 
N78. Als aanvulling is daarom een verbinding voorzien tussen Bessemer, Opvangcentrum Ter Dennen, het 
OPZC en Rekem, zodat een aansluiting met het openbaar vervoer mogelijk wordt gemaakt. De verbinding is 
gericht op het bieden van aansluiting op de kernnetlijnen op de N77 en N78.

Verwacht gebruik
Ca. 110 gebruikers per richting (210 reizigers per dag). 

Haltes Vervoer op Maat

HALTE TYPE

ZUTENDAAL BESSEMER BESTAANDE HALTE DE LIJN

OPVANGCENTRUM TER DENNEN BESTAANDE BELBUSHALTE DE LIJN

HEIDESTRAAT BESTAANDE BELBUSHALTE DE LIJN

REKEM OPZC (ONTHAAL) BESTAANDE BELBUSHALTE DE LIJN

REKEM POPULIERENLAAN BESTAANDE HALTE DE LIJN

TYPE REIZIGER GEBRUIKERS PER DAG PER RICHTING

OPVANGCENTRUM TER DENNEN (SCHOOLVERVOER) CA. 80

OVERIGE REIZIGERS OPVANGCENTRUM TER DENNEN EN BEZOEK/
PERSONEEL OPZC (CA. 2 PERSONEN PER GEPLANDE RIT) CA. 30

De bezoekuren van het OPZC zijn op werkdagen geconcentreerd in de namiddag en avond. In weekenden 
bestaan ook in de voormiddag bezoekmogelijkheden. 
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Exploitatiekosten
Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan.
Voor dit VoM systeem zijn de volgende uitgangspunten in de rekentool opgenomen:

SYSTEEMKENMERK INVULLING

RITLENGTE 14 MINUTEN / 9 KILOMETER

VOERTUIGEN 8-PERSOONSBUS
IN PIEKUREN OP SCHOOLDAGEN: STANDAARDBUS (CA. 35 ZITPLAATSEN)

AANTAL VOERTUIGEN 8-PERSOONSBUS (VOERTUIG VANUIT VOM-FLEXREGIO MAASLAND)
1 STANDAARDBUS (ENKEL PIEKUREN OP SCHOOLDAGEN)

RITTEN WERKDAG (SCHOOLDAG)

PIEKUREN:
◊ 3 RITTEN HEEN EN TERUG TUSSEN 6:30 - 8:00
◊ 4 RITTEN HEEN EN TERUG TUSSEN 15:30 - 17.30
◊ (WOENSDAGEN: 6:00 - 8:00 EN 13:30-15:30)

DALUREN: 6 RITTEN HEEN EN TERUG OM:
◊ CA. 5:30
◊ CA. 10:00
◊ CA. 12:00
◊ CA. 14:00 (NIET OP WOENSDAGEN)
◊ CA. 17:30 (ENKEL OP WOENSDAGEN)
◊ CA. 19:30
◊ CA. 21:30

RITTEN WERKDAG (VAKANTIEPERIODE) 9 RITTEN HEEN EN TERUG, CA. ELKE 2 UUR IN DE PERIODE 5:30 – 21:30

RITTEN ZATERDAG 7 RITTEN HEEN EN TERUG, CA. ELKE 2 UUR IN DE PERIODE 9:30 – 21:30

RITTEN ZONDAG 7 RITTEN HEEN EN TERUG, CA. ELKE 2 UUR IN DE PERIODE 9:30 – 21:30

EXACTE VERTREKTIJDEN PER HALTE TE DEFINIËREN IN FUNCTIE VAN AANSLUITING OP KERNNETLIJNEN

AANSLUITINGEN
OP KERNNET MAASEIK – MAASMECHELEN – LANAKEN – MAASTRICHT EN HASSELT – 
GENK – ZUTENDAAL – LANAKEN – MAASTRICHT. DE AANSLUITING OP DE KERNNETLIJN 
MAASEIK – MAASTRICHT IS PRIORITAIR

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 DAGEN

KOSTEN VOERTUIG PER UUR €55,- (8-PERSOONSBUS)
€100,- (STANDAARDBUS)

KOSTEN PER AFGELEGDE KILOMETER €1,83 (8-PERSOONSBUS)
€3,70 (STANDAARDBUS)

VERWACHT GEM. AANTAL REIZIGERS 
PER DAG

CA. 110 REIZIGERS PER DAG PER RICHTING (WERKDAG)
CA. 20 REIZIGERS PER DAG PER RICHTING (WEEKENDDAG)

RUSTPLAATS AAN HALTE REKEM OPZC (ONTHAAL)

BIJZONDERHEDEN

REIZIGERS DIE BUITEN HET AANBOD OP DEZE VERBINDING WENSEN TE REIZEN VAN/
NAAR HET OPZC EN HET OPVANGCENTRUM KUNNEN REIZEN VOLGENS DE SYSTEEM-
KENMERKEN VAN DE VOM-FLEXREGIO MAASLAND.

EEN GESCHIKTE LOCATIE VOOR DE KEERBEWEGING TEN NOORDEN VAN DE (KERNNET)
HALTE IN BESSEMER WORDT NADER UITGEWERKT DOOR DE GEMEENTEN LANAKEN EN 
ZUTENDAAL.

De geschatte exploitatiekosten en opbrengsten van dit systeem (afgerond op 1.000-tallen) zijn ca. €129.000,- 
per jaar. 
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4

DEELFIETSEN EN HOPPINPUNTEN

In deze fiche worden alle specificaties omtrent de deelfietsen in Vervoerregio Limburg toegelicht. Hieronder 
volgt een overzicht van het aantal deelfietsen per voorziene locatie, de systeemeigenschappen, de geschatte 
exploitatiekosten, een potentieelinschatting en algemene principes m.b.t. de fietsenstallingen. De tarieven 
(en bijbehorende opbrengsten) worden hier niet vermeld: deze worden binnen de Vervoerregio Limburg in het 
voorjaar van 2021 nader uitgewerkt, waardoor we hier nog geen uitspraken over kunnen doen. We eindigen 
dit hoofdstuk met een overzicht van elk hoppinpunt met deelfietsen afzonderlijk om dieper in te gaan op de 
voorzieningen, fietsenstallingen en dergelijke meer.

Binnen Limburg zijn er vandaag 4 gemeenten waar er reeds deelfietsen kunnen ontleend worden: Hasselt 
(Blue-bike en Mobit), Genk (Blue-bike en momenteel nog Mobit maar dit contract loopt af), Sint-Truiden 
(Blue-bike) en Tongeren (Blue-bike). De visie omtrent de VoM-deelfietsen wordt merkloos gemaakt en 
staat los van het al dan niet verder zetten van deze bestaande systemen die een samenwerking tussen de 
deelfietsaanbieder en de gemeente behelzen.

De uiteindelijke deelfietsoplossing zal afhankelijk zijn van de deelfietsaanbieder die zal gegund worden door 
de Vlaamse Vervoersautoriteit in de loop van 2021. Hier hebben we als Vervoerregio Limburg geen vat op. 
We kunnen enkel via deze fiche onze wensen voor het bestek doorgeven. Daarbij dient er rekening gehouden 
te worden dat het bestek niet te eng mag worden vormgegeven zodat er voldoende marktwerking mogelijk 
blijft.

Tijdens de werksessie met de gemeenten (14/01/2021) kwamen er tal van interessante ideeën en bijkomende 
vragen naar boven waarop VVRLim toen geen antwoord kon bieden. Daarom werden deze zaken overgemaakt 
aan Brussel met de vraag ter verduidelijking. De Q&A die MOW Brussel aan de vervoerregio’s overmaakte 
(05/02/2021) is opgenomen in dit document.

4.1 | Aantal deelfietsen en locaties
Zoals in het OV-plan 2021 werd vastgelegd, is er een budget van 150.000 euro gereserveerd voor deelfietsen 
binnen het VoM-budget. Volgens de VoM-rekentool1  komt dit overeen met de exploitatiekosten van 260 
deelfietsen. Een overzicht van elke deelfietslocatie is terug te vinden in onderstaande overzichtstabel. De 
fietsen worden verdeeld over 17 gemeenten. Binnen die gemeenten wordt telkens 1 locatie aangeduid waar 
de deelfietsen kunnen ontleend worden. In Vervoerregio Limburg zullen er dus 17 deelfietslocaties zijn. De 
fietsen worden dus niet verspreid over meerdere Hoppinpunten binnen eenzelfde gemeente. Dit komt omdat 
de inrichting van een extra Hoppinpunt eveneens kosten met zich meebrengt. Wanneer in een later stadium 
blijkt dat er toch uitbreiding mogelijk is van het totaal aantal deelfietsen en/of deelfietslocaties binnen 
de vervoerregio, komen zowel nieuwe gemeentes alsook nieuwe locaties binnen de reeds geselecteerde 
gemeentes in aanmerking.

Bij de uitrol op 1/1/2022 zullen niet alle 260 fietsen toegekend zijn. Bij de startsituatie wordt uitgegaan 
van 8 deelfietsen op alle Hoppinpunten. De interregionale knopen van Hasselt en Genk starten met 16 
deelfietsen. Daardoor zullen er bij de start 152 fietsen op het terrein staan. Daarna wordt er geëvalueerd 
hoe het gebruik verloopt en kan er worden opgeschaald tot maximaal 260. Door voldoende stallingen 
voor deelfietsen te voorzien aan ieder Hoppinpunt kunnen de deelfietsen, in functie van de evaluatie van 
het gebruik, op een flexibele en efficiënte manier worden toebedeeld. De Hoppinpunten die starten met 8 
fietsen kunnen opschalen tot maximaal 16 deelfietsen. De schaalsprong voor Hasselt en Genk gaat tot 32 
deelfietsen. Praktijkervaring leert dat 8 fietsen een goed startaantal is. Daarnaast bestaan fietsenstallingen 

1 Een gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan 2021. 
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(bv. type NMBS of De Lijn) vaak uit modules van 8 fietsen. Voor de deelfietslocaties aan bedrijventerreinen 
kan er pas opgestart en opgeschaald worden wanneer er duidelijke garanties zijn vanuit bedrijven dat de 
deelfietsen effectief zullen gebruikt worden. De gemeenten zelf zijn hier in de lead om de engagementen 
van de bedrijven expliciet te maken, maar zullen steeds ondersteund worden door de vervoerregio (en 
de provincie) waar nodig. Deze garanties moeten ook verder gaan dan louter aankondigen dat er een 

Situering van VoM-deelfietsen
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GEMEENTE VOORZIENE LOCATIE HOPPINPUNT TYPE HOPPINPUNT
MAX AANTAL FIETSEN = 
VOORZIENE STALLINGEN 

VOOR DEELFIETSEN

AANTAL 
FIETSEN BIJ 

OPSTART

BERINGEN STATION REGIONAAL 16 8

BILZEN STATION REGIONAAL 16 8

Dilsen DILSEN KRUISPUNT Lokaal 16 8

GENK¹ STATION INTERREGIONAAL 32 16

HAM KWAADMECHELEN AUTOSNELWEG LOKAAL 16 8

HASSELT¹ DUSARTPLEIN (OF STATION) (INTER)REGIONAAL 32 16

LANAKEN LANAKEN CULTUREEL CENTRUM REGIONAAL 16 8

LEOPOLDSBURG STATION REGIONAAL 16 8

LOMMEL STATION REGIONAAL 16 8

MAASEIK MAASEIK VAN EYCKLAAN REGIONAAL 16 8

MAASMECHELEN MAASMECHELEN CENTRUM –  
GEMEENTEPLEIN REGIONAAL 16 8

OUDSBERGEN
WEG NAAR ZWARTBERG, HALTE 

407157 – OPGLABBEEK  
INDUSTRIEWEG

LOKAAL 16 8

PEER PEER POL KIP LOKAAL 16 8

PELT NEERPELT STATION INTERREGIONAAL 16 8

SINT-TRUIDEN1 STATION REGIONAAL 16 8

TESSENDERLO EIKELPLEIN LOKAAL 16 8

TONGEREN1 STATION REGIONAAL 16 8

TOTAAL GEBUDGETTEERDE FIETSEN 260 260

TOTAAL TOEGEKEND MAX 260 152

TOTAAL STALLINGEN DEELFIETSEN 304 304

1 Huidige locaties Blue-bike

4.2 | Systeemeigenschappen
Omwille van de grote afstanden tussen de deelfietslocaties en de focus 
op OV-reizigers die hun last mile verplaatsing met een deelfiets doen (= 
netwerklogica), wordt er gekozen voor back-to-one deelfietssysteem. De 
gebruiker plaatst op het einde van de verplaatsingsketen zijn/haar fiets terug aan 
het Hoppinpunt waar hij/zij die ontleend heeft.

In het OV-plan 2021 werd er gekozen voor gewone fietsen omdat deze een 
beperkter budget vragen in vergelijking met elektrische deelfietsen. In de 

toekomst kan er nagegaan worden of er kan worden uitgebreid met elektrische deelfietsen. Deze gewone 
fietsen hebben een slim slot of kunnen via een sleutelautomaat ontleend worden. De uiteindelijke 
oplossing zal afhankelijk zijn van de deelfietsaanbieder die zal gegund worden door de Vlaamse 
Vervoersautoriteit. Hier hebben we als Vervoerregio Limburg geen vat op. We kunnen enkel via deze fiche 
onze wensen voor het bestek doorgeven. Voor het type service (bv. onderhoud fietsen) gaat de voorkeur uit 
naar een samenwerking met sociale economie. Verder wenst de vervoerregio uit te gaan van een maximale 
uitleentijd van 24 uur.

Door de deelfietsen een aantrekkelijke / opvallende kleur te geven, moeten ze gemakkelijk vindbaar zijn 
voor de gebruiker. Het wordt als een ‘plus’ gezien wanneer de deelfiets via gps-locatie in een app kan worden 
teruggevonden.
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4.3 | Exploitatiekosten
De exploitatiekosten voor 260 deelfietsen, gespreid over 17 locaties komt neer op ongeveer €150.000 
(€147.862). Op 1/1/2022 zullen de exploitatiekosten lager liggen doordat niet alle fietsen reeds zijn 
toegekend. De verwachte kost bedraagt dan ongeveer €87.000 (€86.442,40) voor 152 fietsen.

Deze exploitatiekosten werden berekend aan de hand van de VoM-rekentool. Een gedetailleerde toelichting 
over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in het OV-plan 2021. Uit de RFI VoM hebben we 
verder geleerd dat “Voor deelmobiliteit lopen de kostenindicatoren tussen de verschillende aanbieders wat 
verder uiteen. Dit heeft vooral te maken met de verschillende eigenschappen van het deelsysteem die effect 
hebben op de kosten, zoals het aantal locaties, het type deeloplossing (‘back-to-one’ of ‘back-to-many’) en 
de ervaring die de marktpartij al heeft.” De uiteindelijke exploitatiekosten zullen dus afhankelijk zijn van de 
aanbesteedde fietsdeelaanbieder. Wanneer deze kosten toch hoger uitvallen dan hierboven geraamd, zal de 
vervoerregio moeten beslissen hoe hiermee wordt omgegaan.

4.4 | Prognose van het verwachte gebruik op jaarbasis
De prognose van het verwachte gebruik op jaarbasis is een theoretische oefening die gebaseerd is op de 
huidige gebruikscijfers van Blue-bike aan de 4 Limburgse stations (Bron: schriftelijke vraag nr. 1079 aan 
Lydia Peeters). Het effectieve gebruik zal ook bepaald worden door de tarieven, het aantal reizigers, de 
gebiedstypologie op dat punt, de bekendheid van het deelfietsensysteem bij de reiziger en de attractiviteit 
van functies op fietsafstand van het Hoppinpunt. De vervoerregio zal maandelijks de gebruikscijfers opvolgen 
en viermaandelijks evalueren en indien nodig bijsturen. Deze zullen de basis vormen voor het opschalen of 
herverdelen van de 260 deelfietsen. Wanneer echter blijkt dat er structurele tekorten zijn aan op bepaalde 
locaties én er zijn nog fietsen in “reserve”, zal er sneller geschakeld worden om fietsen bij te plaatsen in plaats 
van te wachten tot het vaste evaluatiemoment. Om fietsen weg te halen op minder drukke punten, wordt 
meer tijd voorzien om het systeem de kans te geven te groeien.

AANTAL BLUE-
BIKE (2020)

AANTAL RITTEN MET BLUE-BIKE PER JAAR

2017 2018 2019 EERSTE HELFT 
2020 (CORONA)

GEMIDDELD 
PER FIETS 

(2019)

GENK 7 826 697 724 191 103,4

HASSELT 49 19.702 24.207 15.351 3.853 313,3

SINT-TRUIDEN 9 575 396 409 113 45,4

TONGEREN 8 383 279 430 74 53,8

Gegeven dat de ruimtelijke context van Sint-Truiden en Tongeren vergelijkbaar is met de meeste 
deelfietslocaties, wordt er ingeschat dat een deelfiets gemiddeld 50 keer per jaar wordt ontleend. In Genk 
wordt uitgegaan van 100 ritten per fiets en in Hasselt 300 ritten per fiets. Voor de 152 deelfietsen komt dat 
in totaal neer op 12.400 ritten per jaar (16x300 + 16x100 + 120x50) en met 260 deelfietsen op 22.600 ritten 
(32x300 + 32x100 + 196x50).

4.5 | Fietsenstallingen: algemene principes
Om de openbare ruimte te organiseren en de vindbaarheid van de deelfietsen voor de reiziger te verhogen, 
moeten de deelfietsen kwalitatief kunnen gestald worden op het Hoppinpunt. Voor ieder Hoppinpunt wordt 
samen met de gemeente (en andere relevante partijen zoals bv. NMBS, De Lijn, AWV) bekeken op welk 
perceel deze het beste kunnen worden gestald. Wanneer er vandaag al voldoende stallingscapaciteit voor 
handen is, kunnen de deelfietsen in deze stalling geplaatst worden. Indien er geen/onvoldoende stallingen 
aanwezig zijn, moeten er stallingen worden aangelegd, waar tevens ook ruimte wordt voorzien voor private 
fietsen. Via het subsidiedossier voor Hoppinpunten kan financiering aangevraagd worden voor de realisatie 
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van nieuwe stallingen. De stallingen worden bij voorkeur dus niet voorzien door de deelfietsaanbieder omdat 
dit een lange termijn visie in de weg staat. Er moet worden uitgezocht of aan het gebruik van bestaande 
stallingen of het gebruik van een perceel voorwaarden verbonden zijn.

Voor ieder Hoppinpunt wordt hierna een korte Hoppinfiche opgelijst die tot stand kwam na een 
locatiebezoek door de gemeente en bilateraal overleg. Tijdens de werksessie met de gemeenten werden 
volgende uitgangspunten voor de fietsenstallingen geformuleerd:
◊ De Hoppinpunten met VoM-deelfietsen hebben een kwalitatieve fietsenstallingen met:

* Nietjes: dit heeft de voorkeur omdat ze het meest gebruiksvriendelijke zijn en (mits voldoende 
tussenafstand) ook gebruikt kunnen worden voor buitenmaatse fietsen.

* Hoog-laag rekken op plaatsen waar de ruimte eerder beperkt is en niet voldoende stallingen kunnen 
worden voorzien met louter nietjes. Verschillende gemeenten delen hun negatieve ervaringen met 
hoog-laag rekken waarbij vaak enkel de lage rekken gebruikt worden en de capaciteit dus wordt 
onderbenut. Ook fietsen met dikkere banden of bredere sturen passen niet in hoog-laag rekken.

◊ De fietsenstallingen zijn bij voorkeur overdekt, om het comfort te verhogen en de onderhoudskosten te 
beperken. Nadelig is eventueel wel dat een overdekte fietsenstalling vergunning plichtig is.

◊ Hebben een Hoppin-zuil

In de fietsenstalling wordt liefst een zone voorbehouden voor deelfietsen, met eventueel ook specifieke 
voorbehouden plaatsen. Dit brengt de nodige handhaving met zich mee, maar verhoogt wederom de 
vindbaarheid voor de gebruiker. Door de deelfietsen een opvallende kleur te geven, de locatie te voorzien van 
de Hoppin-stijl en de deelfietsen vooraan te plaatsen in de stalling, moeten ze gemakkelijk vindbaar zijn voor 
de gebruiker. 

Hasselt geeft aan dat er momenteel geen handhaving mogelijk is door politie omtrent de stalling van private 
fietsen op plaatsen voor deelfietsen. Er kan via signalisatie en markering duidelijk gemaakt worden dat het 
niet de bedoeling is om private fietsen te plaatsen in deelfietsstallingen, maar meer kunnen gemeenten 
momenteel niet doen. Vervoerregio Limburg bekijkt dit verder en geeft dit door aan MOW Brussel.

4.6 | Lijst met suggesties voor Brussel
Tijdens de werksessie met de gemeenten (14/01/2021) kwamen er tal van interessante ideeën en bijkomende 
vragen naar boven waarop VVRLim toen geen antwoord kon bieden. Daarom werden deze zaken 
overgemaakt aan Brussel met de vraag ter verduidelijking. Enkele van onderstaande vragen werden reeds 
beantwoord in een Q&A door Brussel (05/02/2021), waarbij er in het groen verwezen wordt naar de Q&A. De 
andere vragen blijven voorlopig nog onbeantwoord.

4.6.1 | Vragen en suggesties vanuit de werksessies met gemeenten

1. Aantal deelfietsen en locaties: raamovereenkomst.  
De gemeenten zijn vragende partij om een ruime raamovereenkomst met de deelfietsaanbieder 
te voorzien die de mogelijkheid voorziet dat – naast het initiatief van VVRLim en het bijhorende 
VOM-budget – andere partijen (bv. gemeenten) op eigen initiatief deelfietsen kunnen afnemen en 
ter beschikking stellen via de mobiliteitscentrale. Zo zouden bijvoorbeeld bijkomende gemeenten, 
bijkomende locaties en bijkomende deelfietsen worden afgenomen. Er kan best ook een opening 
gemaakt worden voor het eventueel gebruik van elektrische deelfietsen in de toekomst. Zie vraag 2 en 3 
uit Q&A. 
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2. Systeemeigenschappen: de deelfiets zelf.  
Om het gebruiksgemak zo hoog mogelijk te maken, worden hieronder enkele suggesties opgenomen om 
de fiets zelf zo aangenaam mogelijk te maken. Kan dit meegenomen worden in het bestek?

◊ Een bagagemandje om spullen in mee te nemen
◊ Versnellingen: zeker in het heuvelachtige Zuid-Limburg is dit een must
◊ Een niet te hoog kader, opdat ook minder mobiele mensen deze fiets kunnen gebruiken
◊ Een fiets met riemaandrijving in plaats van ketting, wat onderhoudsvriendelijker is

3. Systeemeigenschappen: reservatie en ontgrendelen van de fiets 
◊ Is het mogelijk om een deelfiets vooraf te reserveren via de mobiliteitscentrale zodat de gebruiker 

gegarandeerd een fiets te beschikking heeft?
* Hoe lang/kort op voorhand kan die reservatie plaatsvinden?
* Ondanks dat de maximale uitleentijd maximaal 24u is, wenst men de fiets voor meerdere 

dagen te kunnen reserveren zodat frequente gebruikers dit niet iedere dag opnieuw moet doen. 
De maximale uitleentijd kan hierbij wel gehandhaafd worden doordat de gebruiker verplicht 
worden om iedere dag de deelfiets terug naar het Hoppinpunt te brengen.

         Zie vraag 4, 5, 6, 7 uit Q&A.
◊ Er is veel vraag naar een inclusief en toegankelijk reservatie- en gebruikssysteem. Hiermee wordt 

bedoeld dat ook mensen zonder bijvoorbeeld kredietkaart of smartphone een deelfiets zouden 
moeten kunnen reserveren en gebruiken. Er zou dus naast de app nog een ander systeem moeten 
zijn.

    Zie vraag 7 uit Q&A. 

4. Systeemeigenschappen: onderhoud en service.  
We willen de suggestie maken om voor onderhoud en service te werken met sociale economie.

5. Systeemeigenschappen: data-uitwisseling.  
In het kader van smart cities zijn de gemeenten vragende partij om de verzamelde data van de aanbieder 
te kunnen verkrijgen over de afgelegde trajecten en dergelijke. Hier kan infrastructureel op ingespeeld 
worden.

         Zie vraag 8 uit Q&A. 

6. Fietsenstalling: wie voorziet de stallingen?  
VVRLim wenst het voorzien van de fietsenstallingen niet over te laten aan de deelfietsaanbieder omdat 
dit een lange termijn visie in de weg staat. Door als overheid de regie in de hand te houden over de 
stallingsinfrastructuur kan er ingespeeld worden op een eigen look and feel die binnen een gemeente 
van toepassing is. Daarnaast wordt er vermeden dat bij het aflopen van een overeenkomst met een 
aanbieder de stallingen worden afgebroken en de volgende aanbieder nieuwe stallingen moet plaatsen. 
De stallingen moeten van een kwaliteit zijn die lange tijd meegaat en deze ‘wegwerpeconomie’ staat in 
schril contrast met de duurzaamheidsprincipes die VVRLim wil uitdragen. 
 
Daarom wordt volgende formulering opgenomen in bovenstaande tekst: “Voor ieder Hoppinpunt wordt 
samen met de gemeente (en andere relevante partijen zoals bv. NMBS, De Lijn, AWV) bekeken op welk 
perceel deze het beste kunnen worden gestald. Wanneer er vandaag al voldoende stallingscapaciteit 
voor handen is, kunnen de deelfietsen in deze stalling geplaatst worden. Indien er geen/onvoldoende 
stallingen aanwezig zijn, moeten er stallingen worden aangelegd, waar tevens ook ruimte wordt voorzien 
voor privé fietsen. Via het subsidiedossier voor Hoppinpunten kan financiering aangevraagd worden voor 
de realisatie van nieuwe stallingen. De stallingen worden dus niet voorzien door de deelfietsaanbieder 
omdat dit een lange termijn visie in de weg staat. Er moet worden uitgezocht of aan het gebruik van 
bestaande stallingen of het gebruik van een perceel voorwaarden verbonden zijn.” 
Zie vraag 9 uit Q&A.  
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7. Fietsenstalling: overkapping.  
De gemeenten hebben de voorkeur om overal overkappingen te voorzien. Is dit mogelijk? 

8. Fietsenstalling: voorbehouden plaatsen en zones.  
Het voorzien van voorbehouden plaatsen en zones voor deelfietsen aan hoppinpunten verhoogt de 
vindbaarheid en het gebruikscomfort. Is het mogelijk om dit op alle punten te implementeren? Vooral 
aan NMBS-stations zijn hierover zorgen.  
Zie vraag 10 uit Q&A.  

9. Fietsenstalling: kwaliteitseisen gemeenten. Gemeenten willen weten of er kwaliteitseisen komen voor 
hen om bijvoorbeeld op frequente basis weesfietsen op te sporen en weg te halen, het onderhoud te 
doen van het Hoppinpunt en dergelijke. Wie zal er in staan voor deze taken?

4.6.2 | Q&A deelfietsen binnen VoM van MOW Brussel (05/02/2021)

1. Kunnen bestaande deelfietssystemen geïntegreerd worden in het Vervoer op Maat (VoM)? 
Eerder werd door het kabinet beslist dat alle locaties waar deelfietsen i.k.v. VoM voorzien zijn in de 
markt gezet moeten worden. O.a. om de timing van invoering van VoM te kunnen garanderen en om in 
te spelen op de vraag vanuit de VVR’s om geschikte en goede systemen te behouden, werd een voorstel 
gedaan aan het kabinet om bestaande lokale deelsystemen, waarvoor de VRR opteert om ze op te 
nemen in VoM, tijdelijk te integreren in het VoM. Dit als een tussenstap, naar een volledige marktwerking 
toe op langere termijn. Hieromtrent werd echter nog geen akkoord ontvangen van het kabinet. 

2. Kunnen gemeenten ook afnemen op het raamcontract dat door Vlaanderen met de deelaanbieders 
wordt afgesloten, bijvoorbeeld op locaties die niet prioritair zijn of buiten het VoM budget vallen? 
Het is de bedoeling om de raamovereenkomst op die manier op te maken dat ook gemeenten zullen 
kunnen afnemen op dit raamcontract, dit voor de installatie van deelfietsen op locaties die niet prioritair 
zijn of buiten het beschikbare VoM budget vallen. In eerste instantie zullen deze fietsen evenwel nog niet 
via de mobiliteitscentrale aangeboden kunnen worden, en zal de mobiliteitscentrale starten met het 
aanbod dat deel uitmaakt van basisbereikbaarheid. De optie om eventueel de systemen buiten VoM toe 
te voegen zal moeten onderzocht worden  in de doorontwikkeling van de mobiliteitscentrale vanaf begin 
2022. 

3. Stel dat er in de vervoerregio initieel enkel standaardfietsen worden voorzien, kan er in het 
raamcontract ook een opening gemaakt worden dat de vervoerregio via eenvoudige afroep beroep 
kan doen op het raamcontract voor een aantal bijkomende elektrische fietsen?  
Er wordt in het raamcontract gestreefd naar een grote flexibiliteit. Bij de opmaak van het bestek zal 
onderzocht worden in welke mate de mogelijkheid geïntegreerd kan worden voor bijkomende fietsen, 
andere fietsen (bv e-bikes; …), bijkomende locaties, … opgenomen kunnen worden in het bestek.  

4. Is het mogelijk om een deelfiets vooraf te reserveren via de mobiliteitscentrale zodat de gebruiker 
gegarandeerd een fiets te beschikking heeft?  
Het is zeker de bedoeling dat we de garantie kunnen geven aan de reizigers dat de deelfiets ter 
beschikking zal zijn. Reservatie moet dus mogelijk zijn. 

5. Hoe lang/kort op voorhand kan die reservatie plaatsvinden?  
Omdat we vermoeden dat een deelfietsaanbieder hier een betere inschatting van kan maken op basis 
van zijn/haar ervaring, zullen we aan de aanbieders vragen om hieromtrent een voorstel op te nemen in 
hun offerte.  
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6. Is het mogelijk om de fiets voor meerdere dagen te reserveren zodat frequente gebruikers dit niet 
iedere dag opnieuw moeten doen?  
Dit zal de aanbieder van de mobiliteitscentrale samen met de aanbieder van de deelsystemen moeten 
bekijken. M.a.w. hier kunnen we nu nog niet positief op antwoorden. 

7. Hoe zal de fiets door de gebruiker gereserveerd en ontgrendeld kunnen worden?  
Het reserveren en ontgrendelen van de fiets zal via de mobiliteitscentrale gebeuren. Aangezien het 
de bedoeling is dat de mobiliteitscentrale voor iedereen toegankelijk is, zal dit ruimer gaan dan enkel 
een app, maar ook via website en telefonisch. De bedoeling is dat de aanbieder van de deelfiets in 
samenspraak met de mobiliteitscentrale zijn diensten zo aanpast dat reservatie en gebruik van de 
deelfiets via de mobiliteitscentrale kan verlopen.  

8. Kan er verzamelde data van de aanbieder verkregen worden over de afgelegde trajecten en 
dergelijke?  
Contractueel zal de MBC data van het gebruik krijgen van de fietsen in het kader van de VOM budgetten, 
omdat de aanbieders dat als vereisten in het bestek zullen moeten aanleveren, die is dan ook ter 
beschikking van de VVR managers die toegang hebben tot de data van de MBC voor alle modi. Ook heeft 
de MBC een GDPR goedkeuring van de gebruiker dat ze die data mogen bijhouden voor optimalisatie van 
diensten want dat is privacy gevoelige data van alle verplaatsingen. 

9. Wie voorziet de stallingen voor deelfietsen?  
Wij stellen voor dat de aanbieder in zijn offerte ook, in een aparte kostpost, een prijs meegeeft voor het 
plaatsen van de fietsenstalling. Na gunning kan dan in overleg bekeken worden of er effectief een stalling 
nodig is op de locatie, of dat er reeds voldoende stallingen aanwezig zijn/ stallingen voorzien worden 
door de mobipuntbeheerder. Hierdoor …

◊ …. hebben we voldoende flexibiliteit na gunning en kan per locatie bekeken worden of de aanbieder 
al dan niet een fietsenstalling moet voorzien.

◊ … sluiten we voorafgaand geen aanbieders uit die een bepaald systeem voor stalling van hun 
fietsen nodig hebben (bvb., systeem Vélo in A’pen of een bepaald docking systeem voor elektrische 
fietsen).

◊ … moeten de vervoerregio’s geen bijkomend werk leveren om reeds voorafgaand aan de lancering 
van het bestek aan te geven per locatie of al dan niet een fietsenstalling moet voorzien worden.

10. Het voorzien van voorbehouden plaatsen en zones voor deelfietsen aan hoppinpunten verhoogt 
de vindbaarheid en het gebruikscomfort. Is het mogelijk om dit op alle punten te implementeren? 
Vooral aan NMBS-stations waar er meestal zeer veel fietsen staan zijn hierover zorgen.  
Hier zullen sowieso enkele richtlijnen rond opgenomen worden in het Vademecum en in de 
huisstijlgids. We moeten er echter mee rekening houden dat elk station anders is en dat dit ook erg 
omgevingsafhankelijk zal zijn. In het overleg met de NMBS wordt verder uitgeklaard hoe we mobipunten 
aan stationsomgevingen vorm kunnen geven. 
Wat betreft de gronden van NMBS is het zo dat Blue-bike momenteel exclusiviteit heeft. Wij zijn 
hierover in overleg met zowel NMBS als De Lijn om te bekijken of zij verder blijven vasthouden aan deze 
exclusiviteit.  De plaats van de deelfietsen wordt bepaald door de mobipuntbeheerder (in overleg met de 
grondeigenaar). Deze / de VRR beslist hier dus over.

4.7 | Hoppinpunten
Hierna wordt voor ieder Hoppinpunt een korte oplijsting gegeven van de huidige situatie via een schets 
en foto en wordt informatie medegedeeld i.v.m. het perceel van de fietsenstallingen en de bijhorende 
voorwaarden/afspraken. De situeringskaarten en inventarisfiches die de gemeenten bezorgden, zijn terug te 
vinden in de bijlage.
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4.7.1 | Beringen – Beringen station – Regionaal hoppinpunt

4.7.1.1 | Situatieschets

4.7.1.2 | Huidige situatie
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CONCLUSIE
BERINGEN VOORZIET RUIMTE VOOR DE DEELFIETSEN IN DE BESTAANDE FIETSENSTALLING AAN HET STATION. 

4.7.1.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 140 fietsparkeerplaatsen voorzien aan het station van Beringen. Deze plaatsen zijn 
voorzien via overdekte hoog-laagrekken. De 8 deelfietsen, die in de toekomst verhoogd kunnen worden naar 
16, zullen bij voorkeur geplaatst worden in deze bestaande fietsenstalling, tenzij dit niet mogelijk zou zijn 
door het exclusiviteitscontract tussen NMBS en Blue Bike.  

Op dit moment is er geen capaciteitstekort in de bestaande fietsenstalling en is uitbreiding niet noodzakelijk. 
Indien dit in de toekomst nodig blijkt, of er een  aparte stalling voor deelfietsen nodig is, zal deze ingericht 
worden met overkapte nietjes. 

4.7.1.4 | Locatie deelfietsen
De NMBS is momenteel eigenaar van de fietsenstallingen waar de deelfietsen liefst zouden komen. Zij 
hebben aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar het gebruik van de bestaande fietsenstalling, mits dit 
mogelijk is met het lopende exclusiviteitscontract. 

4.7.1.5 | Nutsvoorzieningen
Er zijn reeds elektriciteitsleidingen aanwezig aan de overzijde van het Hoppinpunt. De gemeente is bereid om 
nog bijkomend elektriciteits- en dataleidingen te voorzien, maar zal dit eerst voorleggen aan het CBS. 
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4.7.2 | Bilzen – Bilzen station – Regionaal hoppinpunt

4.7.2.1 | Situatieschets

4.7.2.2 | Huidige situatie
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4.7.2.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 164 fietsparkeerplaatsen voorzien aan het station van Bilzen, verspreid over 2 stallingen. Er 
zijn 20 plaatsen beschikbaar in de vorm van niet overkapte en 144 overkapte hoog-laag rekken. Bilzen geeft 
aan dat er in normale omstandigheden geen tekort aan fietsparkeerplaatsen is.

4.7.2.4 | Locatie deelfietsen
De deelfietsen worden voorzien in fietsenstalling 1, welke op de meest logische looplijn ligt voor zowel de 
bus- als treinreizigers. Deze stalling is kwalitatief ook reeds in orde. NMBS is momenteel eigenaar het perceel 
en de bijhorende stallingen. De voorwaarden voor het gebruik van deze stallingen, zijn daarom afhankelijk 
van het exclusiviteitscontract tussen NMBS en Blue-bike.

4.7.2.5 | Nutsvoorzieningen
Er zijn reeds elektriciteits- en dataleidingen aanwezig aan het hoppinpunt.  

CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN WORDEN GEPLAATST IN DE OVERDEKTE FIETSENSTALLING 1, VOORZIEN VAN HOOG-LAAGREKKEN MET SLOTPAAL.
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4.7.3 | Dilsen-Stokkem – Dilsen Kruispunt – lokaal hoppinpunt

4.7.3.1 | Situatieschets
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CONCLUSIE
DILSEN-STOKKEM VOORZIET RUIMTE VOOR DE DEELFIETSEN IN EEN NIEUWE OVERDEKTE FIETSENSTALLING, DIE GEBOUWD 
WORDT TER HOOGTE VAN DE HALTE RIJKSWEG KRUISPUNT WEST EN INGERICHT WORDT MET NIETJES.

4.7.3.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 8 fietsparkeerplaatsen voorzien aan de halte Rijksweg kruispunt Oost, met niet overdekte 
hoog-laagrekken. Aan de halte Rijksweg Kruispunt West zijn geen fietsparkeerplaatsen aanwezig. De 8 
deelfietsen, die in de toekomst verhoogd kunnen worden naar 16, zullen geplaatst worden aan de halte 
Rijksweg kruispunt West. Op een gemiddelde dag (pre-corona) waren er gemiddeld 97 opstappers aan halte 
Rijksweg Kruispunt West en aan halte Rijksweg Oost zijn er gemiddeld 52 opstappers1 . Er is eveneens een 
halte op een kleine zijweg, welke verdwijnt in het nieuwe OV-plan, waar dagelijks 13 opstappers zijn en die 
eveneens richting het Zuiden gaat. Deze reizigers zullen in de toekomst vooral opstappen aan Rijksweg 
kruispunt West. Door de grotere beweging aan de Westelijke halte is het een logische keuze om deze te 
weerhouden voor de deelfietsen. 

De gemeente kiest hier voor overdekte nietjes. Hierdoor is in de toekomst ruimte nodig voor 50m² 
fietsenstalling, enkel voor de deelfietsen. De overige ruimte zal volledig benut worden voor bijkomende 
fietsenstalling voor private fietsen. Het voorziene punt heeft een oppervlakte van 100m², waardoor er 
nog 50m² over is voor private fietsen. Bovendien geeft de gemeente aan dat er aan de andere zijde van de 
autovrije doorsteek eveneens ruimte voorzien is voor een bijkomende fietsenstalling van 50m² voor private 
fietsen. Dit komt neer op 16 fietsparkeerplaatsen voor private fietsen in dezelfde stalling als de deelfietsen en 
nog 16 overige fietsparkeerplaatsen.

4.7.3.4 | Locatie deelfietsen
Zoals aangegeven op de fiche is er aan de westelijke kant van de Rijksweg voldoende ruimte om een 
kwalitatieve fietsenstalling te voorzien. De gemeente Dilsen-Stokkem is zelf eigenaar van het perceel waar de 
huidige halte voorzien is. De stalling en de bijhorende voorwaarden kunnen intern bepaald worden.

4.7.3.5 | Nutsvoorzieningen
Momenteel zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig langs de rijksweg. Nutsleidingen om data-uitwisseling 
mogelijk te maken zijn afwezig, maar de gemeente verklaard zich bereid deze te voorzien tegen 1/1/2022. 

1 Bron: De Lijn. Het aantal opstappers is gebaseerd op de ontwaardingen met de Mobib-kaart in de bussen. Er moet dus 
rekening gehouden worden met een foutenmarge t.o.v. de realiteit.

4.7.3.2 | Huidige situatie
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4.7.4 | Genk – Genk station – Interregionaal hoppinpunt

4.7.4.1 | Situatieschets

4.7.4.2 | Huidige situatie
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CONCLUSIE
GENK VOORZIET RUIMTE VOOR DE DEELFIETSEN IN DE BESTAANDE FIETSENSTALLING AAN HET STATION.

4.7.4.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 303 fietsparkeerplaatsen in totaal aan het station van Genk. Deze plaatsen zijn allen 
voorzien door hoog-laag rekken, waarvan er 229 overkapt (waarvan 166 beveiligd) en 74 niet-overkapt. Er 
is momenteel is er geen capaciteitstekort en ook bij de invoering van 32 deelfietsen verwacht men geen 
problemen.

Er zijn plannen om op middellange termijn de stationsomgeving te vernieuwen (volgende legislatuur). In 
tussentijd is er zeker wel al wat verbetering mogelijk van hoe het er nu uit ziet en hoe het comfort is (bv. 
overkapping van bestaande stallingen, verfraaien van beveiligde stalling). In het kader van de herinrichting 
is het nog niet zeker of de stad hier op korte termijn zal op inzetten. Stad Genk zet in algemeenheid al in op 
goede kwaliteit van de fietsenrekken (o.a. nietjes).

4.7.4.4 | Locatie deelfietsen
De VOM-deelfietsen (16 bij opstart, uitbreidbaar naar 32) worden idealiter bij elkaar geplaatst in een stuk van 
de overkapte fietsenstalling. Conform zoals de 7 Blue-bikes er vandaag staan.

De NMBS is momenteel eigenaar van de locatie waar de deelfietsen zullen komen. De voorwaarden voor 
het gebruik of de plaatsing van fietsenstallingen zijn te bespreken. Het effect van het exclusiviteitscontract 
Blue-Bike aan stations NMBS wordt op dit moment op Vlaams niveau verder uitgewerkt.

4.7.4.5 | Nutsvoorzieningen
Momenteel zijn er zowel elektriciteits- als nutsleidingen voorzien aan het station van Genk.
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4.7.5 | Ham – Kwaadmechelen autosnelweg – Lokaal hoppinpunt

4.7.5.1 | Situatieschets

4.7.5.2 | Huidige situatie
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4.7.5.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 4 overkapte nietjes voorzien aan de Zuidelijke bushalte, maar zijn ze zodanig ingepland 
dat dit geen 8 fietsparkeerplaatsen geeft. De bushalte aan de Noordelijke kant van de weg heeft geen 
fietsenstalling. 

De deelfietsen worden geplaatst in een bijkomende fietsenstalling aan de zuidelijke bushalte in de graskant 
langs het fietspad. De voorziene fietsenstalling zal verplaatsbaar en flexibel zijn, aangezien er nog werken 
gepland zijn aan dit punt. Hierdoor is het op korte termijn niet mogelijk een definitieve stalling te voorzien.

4.7.5.4 | Locatie deelfietsen
AWV is eigenaar van de huidige fietsenstalling. De deelfietsen zouden in de ‘voortuin’ komen van Dovy 
Keukens, waar nu grasstrook is. Dit dient echter met Dovy besproken te worden, wat de voorwaarden hiervan 
zouden zijn. Daarnaast dient met AWV bekeken te worden hoe de oversteek voorzien zal worden naar de 
Noordelijke bushalte. Momenteel is enkel een fietsovergang voorzien en geen zebrapad. De onderstaande 
foto geeft deze situatie weer.

4.7.5.5 | Nutsvoorzieningen
Momenteel zijn er zowel elektriciteits- als nutsleidingen voorzien op de voorkeurslocatie voor de deelfietsen. 

4.7.5.6 | Expliciet maken van de garanties vanuit de bedrijven
De VOM-deelfietsen die specifiek mikken op verplaatsingen tussen het Hoppinpunt en de omliggende 
bedrijventerreinen worden enkel opgestart (8 deelfietsen) en verder uitgebreid (tot maximaal 16 deelfietsen) 
wanneer er voldoende garanties zijn vanuit de omliggende bedrijven dat de VOM-deelfietsen zullen gebruikt 
worden. De gemeenten zelf zijn hier in de lead om de engagementen van de bedrijven expliciet te maken, 
maar zullen steeds ondersteund worden door de vervoerregio (en de provincie) waar nodig. Deze garanties 
moeten ook verder gaan dan louter aankondigen dat er een communicatiecampagne zal gebeuren.

De gemeente Ham had een overleg met Nike (04/02/2021) en koppelde hierover terug met de 
mobiliteitsbegeleider (zie onderstaand verslag).

Verslag overleg Ham – Nike
Het OV is voor een groot deel van hun medewerkers momenteel niet toegankelijk. Het grote deel werkt in 
shiften. Voor de mensen die binnen de 7km van Nike wonen is vastgesteld dat ze vlugger met de fiets zijn 
dan met de auto. Daar wordt fietsen dan gepromoot en gesponsord via fietsvergoeding. Deelfietsen gaat niet 
voor deze groep zijn. Ze hebben op hun sites in Ham en Laakdal ongeveer 80 interne poolfietsen die heel vaak 
gebruikt worden en door iedereen gebruikt worden. Als een deelfiets zou meegenomen worden dan staat die 
8u op het bedrijf te staan in het huidige principe. Dat zou toch niet de bedoeling mogen zijn volgens hen.
Voor de supporterende taken binnen Nike zou er misschien wel een mogelijkheid tot gebruik van deelfietsen 
zijn aangezien zij kunnen starten tussen 8-9u of 7:30 en 8:30. Voor het vertrek bij Nike van de werknemers na 
de shift wordt gepromoot om nog even te blijven sporten om niet in de drukterush te zitten maar het slaat niet 
echt aan. Men is bij Nike wel vragende partij voor een drop off parking aan het knooppunt.
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CONCLUSIE
HET IS VOOR HAM WENSELIJK DAT DE RUIMTE VOOR DEELFIETSEN IN DE GRASKANT VOOR DOVY KEUKENS KOMT, INDIEN DOVY 
HIERMEE INSTEMT, EN DAT DE STALLING FLEXIBEL EN VERPLAATSBAAR IS IFV DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN.

Nike wil deelfietsen promoten als dit past binnen hun kader van tewerkstelling en als het een haalbaar feit 
is. De geloofwaardigheid van hetgeen vooropgesteld wordt mag niet verloren gaan. Ze kunnen echter niets 
verplichten.

Vraag aan De Lijn is of het mogelijk is om voor de halte Kwaadmechelen Autostrade de toekomstige buslijnen 
met hun uren (eventueel met een startuur en plaats van de lijn) te bezorgen zodat we samen met Nike kunnen 
kijken ifv de verspreidingsgraad van hun werknemers wat de mogelijkheden zijn?
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4.7.6 | Hasselt – Hasselt Dusartplein – Regionaal hoppinpunt

4.7.6.1 | Situatieschets

4.7.6.2 | Huidige situatie

1: Plattegrond 

2

Fietsenstalling

Parkeerplaatsen voor deelwagens

Parkeerplaatsen voor mindervaliden

Parkeerplaatsen voor elektrisch laden

Toekomstige fietsenstalling

2

1

4
5

3

Fietsenstalling 1 Fietsenstalling 3
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CONCLUSIE
DE EERSTE 16 DEELFIETSEN WORDEN GEPLAATST IN FIETSENSTALLING 1, NABIJ DE BIBLIOTHEEK. BIJ UITBREIDING WORDT HER-
BEKEKEN WAAR DE BIJKOMENDE FIETSEN GEZET WORDEN.

4.7.6.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 188 fietsparkeerplaatsen aan het Dusartplein in Hasselt, verdeeld over 5 fietsenstallingen 
Omwille van Corona zijn er 56 extra fietsparkeerplaatsen voorzien via een tijdelijk hek.
◊ Stalling 1: 74 niet-overkapte wielbuigers + 24 plekken aan een tijdelijk hek (omwille van Corona)
◊ Stalling 2: 46 niet-overkapte wielbuigers + 6 niet-overkapte nietjes die plaats bieden aan 12 fietsen + 32 

plekken aan een tijdelijk hek (omwille van Corona)
◊ Stalling 3: 52 niet-overkapte wielbuigers
◊ Stalling 4: niets (dit is een toekomstige stalling)
◊ Stalling 5: 2 niet-overkapte nietjes die plaats bieden aan 4 fietsen

Hasselt geeft aan dat er geen capaciteitsprobleem is op dit ogenblik. Het is de bedoeling om fietsparking 1, 
2, 4 en 5 te overkappen op termijn, maar deze tijdlijn is nog niet gekend. Daarnaast wordt nog bekeken of de 
wielbuigers vervangen kunnen worden door een meer kwalitatieve variant, zoals nietjes of hoog-laag rekken 
met een extra steunpunt.

4.7.6.4 | Locatie deelfietsen
Hasselt wenst de deelfietsen in de toekomst verspreiden over fietsenstalling 1 en 3. Doordat er geen 
zekerheid is over het systeem van de deelfietsaanbieder, kan geen garantie geboden worden dat dit mogelijk 
is. Binnen VVRLim werd namelijk het algemene uitgangspunt gehanteerd dat de deelfietsen op één locatie 
binnen de gemeente worden gestald en niet verspreid over meerdere locaties (ook niet binnen eenzelfde 
groot Hoppinpunt). Stalling 3 heeft als grote nadeel dat deze niet wordt overkapt en dat ze niet kan gebruikt 
worden bij evenementen.

Tijdens het bilateraal overleg werd er foutief vanuit gegaan dat stalling 1 maar 45 stallingsplaatsen heeft 
waardoor het voorbehouden voor 32 deelfietsen te zwaar zou doorwegen. Dit werd ook uitgeklaard met 
stad Hasselt (18/02/2021). Omdat de stalling 74 stallingen heeft, werd bovenstaande een aangepast voorstel 
uitgewerkt dat tevens werd opgenomen in de Hoppinfiche. Hierbij werd o.a. in overweging genomen 
dat stalling 1 op de meeste logische looproute ligt voor de reiziger en stalling 3 niet beschikbaar is bij 
evenementen en niet overkapt is.

Voorstel locatie deelfietsen
Stalling 1 ligt op de meest logische looproute van de bushalte richting het stadscentrum, is de meest 
gebruikte en zal op termijn overkapt worden. Daarom wordt voorgesteld om alle 16 fietsen op 1/1/2022 te 
voorzien aan fietsenstalling 1. De stad kan bekijken of deze stalling overzichtelijker kan worden ingericht 
met kwalitatievere rekken (nietjes of hoog-laagrekken met driepunts ondersteuning). Bij opschaling naar 
32 fietsen, wordt bekeken of er een mogelijkheid is om de fietsen te spreiden. Hierbij zou er kunnen gezocht 
worden naar een locatie in de buurt van de toekomstige Spartacushalte om de bijkomende 16 deelfietsen 
te plaatsen. Stalling 3 is geen goede keuze omdat deze niet overdekt wordt en niet beschikbaar is bij 
evenementen.

De stad Hasselt is zelf eigenaar van de percelen waar de fietsenstalling voor deelfietsen voorzien wordt. Er 
zijn geen verdere afspraken te maken omtrent het gebruik en de voorwaarden van dit perceel.

4.7.6.5 | Nutsvoorzieningen
Op dit moment is het niet zeker of de nodige leidingen aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, is de stad 
bereid deze te voorzien tegen 1/1/2022.
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4.7.7 | Lanaken – Lanaken cultureel centrum – regionaal hoppinpunt

4.7.7.1 | Situatieschets

4.7.7.2 | Huidige situatie
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CONCLUSIE
DE 8 DEELFIETSEN (UITBREIDBAAR NAAR 16) WORDEN GESTALD IN DE NIEUWE FIETSENSTALLING DIE WORDT GEBOUWD OP DE 
PLAATS VAN DE 4 BESTAANDE AUTOPARKEERPLAATSEN.

4.7.7.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 46 fietsparkeerplaatsenaanwezig aan de halte Lanaken Cultureel Centrum. Hiervan 
zijn er 16 voorzien via niet overkapte wielbuigers en 30 via niet overkapte hoog-laagrekken. Lanaken 
geeft aan dat er in de zomer een capaciteitstekort is qua fietspaarkeren. Op de plaats van de 4 bestaande 
autoparkeerplaatsen wordt een bijkomende fietsenstalling gebouwd. Deze locatie zal in de toekomst ook 
worden heringericht in functie van de komst van Spartacus (o.a. 136 fietsenstallingen). Daarom wenst de 
gemeente nu geen te zware investeringen te doen in de herinrichting van het Hoppinpunt. De effectieve 
invulling en inrichting wordt nog bepaald in het breder kader van de verdere inrichting van het plein. 
Vervoerregio Limburg geeft hier de suggestie om in de toekomst met (overdekte) nietjes te werken voor 
maximaal gebruikerscomfort.

De nieuwe fietsenstalling zal ruimte bieden voor ca. 40 fietsparkeerplekken. Dit aantal is een benadering 
o.b.v. de stelregel dat op 1 parkeerplaats ca. 10 fietsen kunnen worden gestald. In deze stalling zullen de 
deelfietsen ook worden gestald.

4.7.6.4 | Locatie deelfietsen
De 8 deelfietsen (uitbreidbaar naar 16) worden gestald in de nieuwe fietsenstalling die wordt gebouwd op de 
plaats van de 4 bestaande autoparkeerplaatsen. De gemeente Lanaken is zelf eigenaar van het perceel waar 
de deelfietsen voorzien gaan worden. Er zal intern bepaald worden wat de voorwaarden zijn.

4.7.6.5 | Nutsvoorzieningen
Het is op dit moment niet geweten welke nutsvoorziening reeds aanwezig zijn aan het hoppinpunt. Lanaken 
dient dit verder te onderzoeken, alsook de mogelijkheid of deze bijkomend voorzien kunnen worden indien 
nodig.
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4.7.8 | Leopoldsburg – Leopoldsburg station – regionaal hoppinpunt

4.7.8.1 | Situatieschets

4.7.8.2 | Huidige situatie

Kleinere fietsenstalling, voorzien voor de toekomstige 
deelfietsen (14 plaatsen)

Grotere fietsenstalling (72 plaatsen)
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN KOMEN IN DE BESTAANDE, OVERDEKTE FIETSENSTALLING AAN DE VOORKANT VAN HET STATION AAN DE 
BUSHALTE. WANNEER ER WORDT OPGESCHAALD NAAR 16 DEELFIETSEN ZAL ER EEN KLEINE UITBREIDING VAN DEZE BESTAANDE  
STALLING NODIG ZIJN.

4.7.8.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 86 fietsparkeerplaatsen aan het station in Leopoldsburg, verdeeld over 2 fietsenstallingen 
van respectievelijk 14 en 72 plaatsen. Al deze plaatsen zijn overkapte plaatsen aan slotpalen (beugels met 
bevestiging aan fietskader). De gemeente geeft aan dat er geen tekort aan fietsenstallingen is. Zoals op de 
schets te zien is, is er verderop aan de rechterzijde van het station nog een extra fietsenstalling waar nog veel 
ruimte is indien nodig.

Slotpalen zijn minder gebruiksvriendelijk. De gemeente bekijkt of dit eventueel kan vervangen worden door 
bv. nietjes of kan aangepast worden. Deze aanpassing gebeurt best voor eind 2021 zodat de implementatie 
van de deelfietsen niet in het gedrang komt.

4.7.6.4 | Locatie deelfietsen
De 8 VOM-deelfietsen (max uitbreiden tot 16) worden in de bestaande overkapte fietsenstalling naast 
de bushalte geplaatst. De stalling ligt op een perceel van NMBS, maar werd opgenomen in de ‘kleine 
wegenis’. Er vond reeds een overleg plaats tussen de gemeente en NMBS. Op Vlaams niveau wordt het 
exclusiviteitscontract tussen NMBS en Blue-Bike nog verder uitgeklaard. Het gebruik van dit perceel kan na 
goedkeuring van NMBS.

Deze fietsenstalling biedt vandaag ruimte voor het stallen van 14 fietsen aan een slotpaal. Indien de 
deelfietsaanbieder met een sleutelautomaat werkt, zal er nog ruimte zijn voor 12 deelfietsen. Wanneer er 
wordt opgeschaald naar 16 fietsen kan, mits een kleine investering (bv. 1 of 2 koepels toevoegen), de stalling 
worden uitgebreid.

4.7.6.5 | Nutsvoorzieningen
Er zijn reeds elektriciteitsleidingen en nutsleidingen voor data-uitwisseling aanwezig.
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4.7.9 | Lommel – Lommel station – Regionaal hoppinpunt

4.7.9.1 | Situatieschets

4.7.9.2 | Huidige situatie

Huidige fietsenstalling, waarbij de deelfietsen links in de stalling geplaatst worden
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN WORDEN GEPLAATST IN DE BESTAANDE FIETSENSTALLING TUSSEN HET STATIONSGEBOUW EN DE BUSHALTE.

4.7.9.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 264 fietsparkeerplaatsen voorzien aan het station van Lommel, welke allemaal in 
overdekte hoog-laag rekken voorzien zijn. Daarnaast zijn er ook 6 plaatsen voorzien voor brommers en 
bakfietsen via een rail. Lommel heeft reeds een afspraak met NMBS om bijkomende fietsenstallingen te 
voorzien, opdat er in totaal 390 plaatsen zijn tegen 2025. Er is nog geen zekerheid waar deze bijkomende 
stallingen exact komen of hoe deze ingericht zal zijn. De bezettingsgraad wordt in normale omstandigheden 
geschat op ca. 99%.

4.7.6.4 | Locatie deelfietsen
De 8 deelfietsen, die in de toekomst verhoogd kunnen worden naar 16, zullen geplaatst worden in de 
bestaande stalling het dichtst bij de bushalte, zoals aangeduid op de schets.

NMBS is momenteel eigenaar van de locatie waar de deelfietsen zullen komen. De voorwaarden voor 
het gebruik of de plaatsing van fietsenstallingen dient nog te worden bekeken en is afhankelijk van het 
exclusiviteitscontract met Blue-bike.

4.7.6.5 | Nutsvoorzieningen
Momenteel zijn er elektriciteitsleidingen voorzien op een deel van de locatie. Indien dit nodig blijkt, wil 
de gemeente, na besluit van CBS, een uitbreiding voorzien van deze elektriciteitsleidingen en bijkomend 
dataleidingen voorzien. 
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4.7.10 | Maaseik – Maaseik Van Eycklaan – regionaal hoppinpunt

4.7.10.1 | Situatieschets
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN KRIJGEN PAS NA AANLEG VAN HET HOPPINPUNT EEN DEFINITIEVE BESTEMMING IN DE NIEUWE, OVERDEKTE 
STALLING. IN TUSSENTIJD ZULLEN DEZE GEPLAATST WORDEN IN EEN BESTAANDE OF TIJDELIJKE STALLING DIE KAN VERHUIZEN 
NAAR DE LOCATIE WAAR ZE TIJDELIJK HET BESTE STAAN. 

4.7.10.2 | Huidige situatie

4.7.10.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Er zijn 84 fietsparkeerplaatsen voorzien aan de halte, welke allemaal niet-overkapte hoog-laag stallingen zijn. 
De gemeente geeft aan dat er geen tekort is aan fietsenstallingen.

Er zijn plannen in opmaak om het volledige punt opnieuw aan te leggen, waarbij het studiebureau in maart 
2021 wordt aangesteld. In deze plannen is een nieuwe fietsenstalling voorzien voor 60 fietsen, overdekt 
en met kwalitatieve rekken. Daarnaast wordt door de gemeente nog een bijkomende locatie achter de 
hand gehouden indien er een capaciteitsuitbreiding nodig blijkt. Tijdens de werken zelf zal het aantal 
fietsparkeerplaatsen variëren.

4.7.6.4 | Locatie deelfietsen
De definitieve locatie van de deelfietsen is de nieuwe stalling die voorzien zal worden. In tussentijd, tot de 
nieuwe stalling er is, worden de deelfietsen voorzien op één van de locaties, die aangeduid zijn op de schets. 
Afhankelijk van de werken, zal de meest logische, bereikbare en zichtbare plaats gekozen worden. Het betreft 
dus een tijdelijke, gemakkelijk te verplaatsen stalling voor de deelfietsen opdat de deelfietsen makkelijk 
verhuisd kunnen worden tijdens de werken. 

De definitieve, nieuwe fietsenstalling zal eigendom zijn van De Lijn, met een mogelijke uitbreiding op 
het openbaar domein. De tijdelijke locaties van de deelfietsen zijn voornamelijk op het openbaar domein 
gevestigd.

4.7.6.5 | Nutsvoorzieningen
Voorlopig zijn er geen nutsvoorzieningen voorzien, maar deze zijn wel opgenomen in het ontwerp van het 
cultureel centrum en de hoofdhalte.
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4.7.11 | Maasmechelen – Maasmechelen centrum (Gemeenteplein) – regionaal hoppinpunt

4.7.11.1 | Situatieschets

4.7.11.2 | Huidige situatie

Ruimte voor overdekte fietsenstalling Ruimte voor fietsenstalling deelfietsen
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN WORDEN GEPLAATST IN EEN NIEUWE FIETSENSTALLING DIE VOORZIEN ZAL WORDEN.

4.7.11.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
In 2021 starten wegeniswerken aan het Gemeenteplein. Vandaag zijn er 16 niet-overkapte 
fietsparkeerplaatsen aan 8 nietjes ter hoogte van de bushalte. Om het huidige tekort aan de fietsenstallingen 
weg te werken, worden op het Gemeenteplein 16 bijkomende overkapte plekken voorzien: 12 in 
hoog-laagstallingen en 4 oversized plekken. Dit brengt het totaal op 32 stallingen. De gemeente kijkt na om 
de hoog-laagrekken toch nog te vervangen door nietjes om het reizigerscomfort te verhogen.

Daarnaast is bijkomend ruimte voorzien voor nog een extra stalling voor de deelfietsen, zoals aangeduid om 
de schets. Voor deze stalling zijn nog geen concrete inrichtingsplannen omdat er nog onzekerheid bestaat 
over wie de inrichting hiervan voorziet. De gemeente is bereid deze stalling te voorzien indien nodig en zal 
deze dan op dezelfde manier inrichten als de aangrenzende fietsenstalling.

Suggestie tijdens het bilateraal overleg: Lanaken zoekt naar compactheid van het Hoppinpunt rond de huidige 
laadpaal en pakjesmuur. Echter is het voor de OV-reizigers, die zijn voor- of naverplaatsing met de fiets doet, 
net belangrijk om de compactheid tussen de OV-halte en de fietsenstalling op te zoeken en hier zo min mogelijk 
‘drempels’ in te bouwen. Vanuit het STOP-principe is het niet logisch dat je als voetganger die van de bushalte 
komt eerst langs alle parkeerplaatsen moet lopen om naar de fietsenstalling te gaan. Daarom zou het logischer 
zijn om de fietsenstallingen uit te bouwen aan de andere zijde van het Gemeenteplein. De gemeente zal dit verder 
onderzoeken

4.7.11.4 | Locatie deelfietsen
De 8 deelfietsen, die in de toekomst verhoogd kunnen worden naar 16, zullen bij voorkeur geplaatst worden 
in de nieuwe geplande fietsenstalling aan het Hoppinpunt. De gemeente is ook eigenaar van dit perceel.

4.7.11.5 | Nutsvoorzieningen
Er zijn elektriciteitsleidingen en nutsleidingen voor data-uitwisseling aanwezig.
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4.7.12 | Oudsbergen – Opglabbeek Industrieweg – lokaal hoppinpunt

4.7.12.1 | Situatieschets

4.7.12.2 | Huidige situatie
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN WORDEN GEPLAATST IN EEN NIEUWE FIETSENSTALLING DIE VOORZIEN ZAL WORDEN. DEZE WORDT BIJ 
VOORKEUR OVERKAPT EN INGERICHT MET NIETJES. DE GROOTTE VAN DEZE STALLING WORDT NOG BEPAALD.

4.7.12.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er geen fietsparkeerplaatsen voorzien aan deze kernnethalte. De 8 deelfietsen, die in de 
toekomst verhoogd kunnen worden naar 16, zullen geplaatst worden in een nog te voorziene fietsenstalling, 
welke minstens 50m² oppervlakte zal tellen. Het perceel heeft een totale oppervlakte van 200m². Er zijn dus 
verdere uitbreidingsmogelijkheden voor stallingen voor private fietsen. De gemeente is volop in overleg met 
de ondernemingscomité om te bespreken hoeveel fietsparkeerplaatsen wenselijk zijn in de toekomst. Er 
wordt wel een voorkeur uitgesproken voor overkapte stallingen met nietjes, maar de hoeveelheid dient nog 
bepaald te worden.

4.7.12.4 | Locatie deelfietsen
De gemeente zelf is eigenaar van het perceel waar de deelfietsen geplaatst zullen worden. De stalling en de 
bijhorende voorwaarden kunnen via intern overleg met de stad zelf bepaald worden.

4.7.12.5 | Nutsvoorzieningen
Momenteel zijn er is er algemeen stroomnet aanwezig op het hoppinpunt. Nutsleidingen om 
data-uitwisseling mogelijk te maken zijn momenteel afwezig, maar de gemeente verklaard zich bereid deze 
te voorzien tegen 1/1/2022.

4.7.12.6 | Expliciet maken van de garanties vanuit de bedrijven
De VOM-deelfietsen die specifiek mikken op verplaatsingen tussen het Hoppinpunt en de omliggende 
bedrijventerreinen worden enkel opgestart (8 deelfietsen) en verder uitgebreid (tot maximaal 16 deelfietsen) 
wanneer er voldoende garanties zijn vanuit de omliggende bedrijven dat de VOM-deelfietsen zullen gebruikt 
worden. De gemeenten zelf zijn hier in de lead om de engagementen van de bedrijven expliciet te maken, 
maar zullen steeds ondersteund worden door de vervoerregio (en de provincie) waar nodig. Deze garanties 
moeten ook verder gaan dan louter aankondigen dat er een communicatiecampagne zal gebeuren.

De gemeente Oudsbergen plant een overleg met de ondernemingen (OKO) en is zeer enthousiast over dit 
project. De mobiliteitsbegeleider wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen.
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4.7.13 | Peer – Pol Kip – Lokaal hoppinpunt

4.7.13.1 | Situatieschets

4.7.13.2 | Huidige situatie
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CONCLUSIE
DE 8 (UITBREIDBAAR TOT 16) DEELFIETSEN WORDEN GESTALD IN DE BESTAANDE FIETSENSTALLING OP HET CENTRALE PLEIN 
AAN DE OV-HALTE POL KIP. DE STAD PEER IS EIGENAAR VAN DE PERCELEN.

4.7.13.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 58 fietsparkeerplaatsen voorzien aan de halte in Peer, waarvan er 10 niet-overkapte 
wielbuigers zijn en 48 niet-overkapte nietjes (S-beugels). Aan de noordelijke bushalte komt in 2021 
een appartementsgebouw. De nieuwe fietsenstalling die hier voorzien zal worden, zal minder 
fietsparkeerplaatsen tellen. De stad geeft aan dat er geen tekort aan fietsenstallingen is of wordt verwacht.

4.7.13.4 | Locatie deelfietsen
De 8 deelfietsen, die in de toekomst verhoogd kunnen worden naar 16, zullen geplaatst worden aan de niet 
overkapte nietjes. De stad Peer is eigenaar van de percelen.

4.7.13.5 | Nutsvoorzieningen
Er zijn zowel elektriciteitsleidingen als nutsleidingen voor data-uitwisseling aanwezig.
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4.7.14 | Pelt – Neerpelt station – Interregionaal  hoppinpunt

4.7.14.1 | Situatieschets

4.7.14.2 | Huidige situatie

Bestaande fietsenstalling Locatie van toekomstige deelfietslocatie
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN WORDEN GEPLAATST AAN HET NIEUW IN TE RICHTEN HOPPINPUNT, WAAR EEN NIEUWE STALLING VOORZIEN 
ZAL WORDEN MET OVERKAPTE NIETJES.

4.7.14.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Momenteel zijn er 298 fietsparkeerplaatsen voorzien aan het station van Neerpelt, welke allemaal in 
overdekte hoog-laag rekken voorzien zijn. De overkapping biedt echter onvoldoende bescherming. De 
bezettingsgraad wordt in normale omstandigheden geschat op ca. 40%.

De 8 deelfietsen, die in de toekomst verhoogd kunnen worden naar 16, zullen bij voorkeur geplaatst 
worden in een nieuwe fietsenstalling, die voorzien wordt binnen kader van EFRO. Het hoppinpunt wordt 
in de toekomst heraangelegd en voorzien van onder andere een deelwagen met laadpaal, deelfietsen, een 
kiss&ride zone, gehandicapten parkings en wat groenaanplanting. De gemeente kiest er bovendien voor om 
de fietsenstalling op dit punt in te richten met overkapte nietjes.

4.7.13.4 | Locatie deelfietsen
De NMBS is momenteel eigenaar van de fietsenstallingen waar de deelfietsen en fietsenstalling zouden 
komen. De voorwaarden om dit perceel te gebruiken zijn te organiseren via een bezettingsovereenkomst. 

4.7.13.5 | Nutsvoorzieningen
Momenteel zijn er geen elektriciteits- en dataleidingen aanwezig aan het hoppinpunt, maar deze kunnen wel 
voorzien worden in het kader van EFRO.
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4.7.15 | Sint-Truiden – Sint-Truiden station – regionaal hoppinpunt

4.7.15.1 | Situatieschets

4.7.15.2 | Huidige situatie

Bestaande fietsenstalling, naast frituur
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN WORDEN BIJ VOORKEUR GEPLAATST IN DE FIETSENSTALLING AAN DE FRITUUR. INDIEN HIER GEEN RUIMTE 
GEMAAKT KAN WORDEN, ZAL EEN BIJKOMENDE OVERKAPTE STALLING VOORZIEN WORDEN VOOR DE 16 FIETSEN, INGERICHT 
MET NIETJES.

4.7.15.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Sint-Truiden heeft momenteel 297 fietsparkeerplaatsen aan het station met hoog-laagrekken, waarvan er 
210 overkapt zijn en de overige 87 niet. Er is geen capaciteitstekort in deze stallingen over het algemeen, 
maar aan de zuidzijde worden de fietsenstalling wel drukker bezet. 

Er zijn momenteel 9 Blue-Bikes beschikbaar. Deze zijn gestald aan de ingang van het Fietspunt. In de 
toekomst is er nood aan ruimte voor de 16 VOM-deelfietsen. Daarnaast is een capaciteitsuitbreiding voor 
privé fietsen te overwegen omdat de bezetting aan de zuidzijde van het station hoog is. Indien er een 
uitbreiding gebeurt, zal deze voorzien worden via een overkapte fietsenstalling met nietjes.

4.7.13.4 | Locatie deelfietsen
De gemeente kiest ervoor om de deelfietsen te stallen in de directe omgeving van het station op een logische 
en goed zichtbare plek voor de reiziger. Daar deze percelen in eigendom zijn van NMBS, zal samen met 
hen bekeken worden waar de deelfietsen kunnen gestald worden. De gemeente heeft de voorkeur om de 
deelfietsen in eerste instantie te stallen in de bestaande overkapte stallingen rechts van de frituur. Concreet 
zouden we de deelfietsen kunnen plaatsen onder de afdaken die rechts van de frituur staan - mits daar de 
fietsenstalling wordt vrij gemaakt door NMBS.

Momenteel is er reeds een capaciteitstekort aan deze stalling, waardoor Sint-Truiden voorstelt om hier 
bijkomende stalling te plaatsen, ingericht met nietjes en overkapt. De mogelijkheden dienen hier bekeken te 
worden met NMBS.

4.7.13.5 | Nutsvoorzieningen
Momenteel zijn reeds elektriciteitsleidingen voorzien op het punt. Dataleidingen zijn er op dit moment niet, 
maar de stad geeft aan bereid te zijn deze te voorzien tegen 1/1/2022.
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4.7.16 | Tessenderlo – Tessenderlo Eikelplein – lokaal hoppinpunt

4.7.16.1 | Situatieschets

4.7.16.2 | Huidige situatie
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN ZULLEN GEPLAATST WORDEN IN EEN NIEUWE, OVERDEKTE FIETSENSTALLING, INGERICHT MET NIETJES.

4.7.16.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Het punt waar de deelfietsen geplaatst zullen worden, wordt dit najaar (2021) heraangelegd. Na deze werken 
zullen er 32 fietsparkeerplaatsen zijn, waarvan er in de toekomst 16 voor deelfietsen kunnen gebruikt worden. 
Deze fietsenstalling zal volledig overkapt zijn en voorzien worden van nietjes. 

4.7.16.4 | Locatie deelfietsen
Het punt waar de deelfietsen geplaatst zullen worden, wordt dit najaar (2021) heraangelegd. Na deze werken 
zullen er 32 fietsparkeerplaatsen zijn, waarvan er in de toekomst 16 voor deelfietsen kunnen gebruikt worden. 
Deze fietsenstalling zal volledig overkapt zijn en voorzien worden van nietjes. 

4.7.16.5 | Nutsvoorzieningen
De nodige nutsleidingen worden voorzien in het najaar van 2021. 

4.7.16.6 | Expliciet maken van de garanties vanuit de bedrijven
De VOM-deelfietsen die specifiek mikken op verplaatsingen tussen het Hoppinpunt en de omliggende 
bedrijventerreinen worden enkel opgestart (8 deelfietsen) en verder uitgebreid (tot maximaal 16 deelfietsen) 
wanneer er voldoende garanties zijn vanuit de omliggende bedrijven dat de VOM-deelfietsen zullen gebruikt 
worden. De gemeenten zelf zijn hier in de lead om de engagementen van de bedrijven expliciet te maken, 
maar zullen steeds ondersteund worden door de vervoerregio (en de provincie) waar nodig. Deze garanties 
moeten ook verder gaan dan louter aankondigen dat er een communicatiecampagne zal gebeuren.

De gemeente Tessenderlo plant een overleg met de ondernemersclub en betrekt hierbij actief de omliggende 
bedrijven. Doordat het EFRO-deelfietsproject van de provincie geen succes was, is de gemeente eerder 
kritisch tegenover de slaagkansen van dit project. De mobiliteitsbegeleider wordt op de hoogte gehouden 
van de vorderingen.
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4.7.17 | Tongeren – Tongeren station – Regionaal hoppinpunt

4.7.17.1 | Situatieschets

4.7.17.2 | Huidige situatie

Bestaande fietsenstalling Bestaande fietsenstalling
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CONCLUSIE
DE DEELFIETSEN ZULLEN GEPLAATST WORDEN IN EEN NIEUWE, OVERDEKTE FIETSENSTALLING.

4.7.16.3 | Aantal en oppervlakte fietsparkeerplaatsen
Huidige situatie
Momenteel zijn er 99 fietsparkeerplaatsen voorzien aan het station van Tongeren. Er zijn 72 niet overkapte 
wielbuigers en 27 overkapte wielbuigers.

Toekomstige situatie vanaf 2022
Voor de stationsomgeving zijn reeds een masterplan, startnota en projectnota opgesteld en goedgekeurd. 
In 2021 zal NMBS de eerste fase, de nieuwe pendelparking tussen de huidige parking en de stelplaats van De 
Lijn, uitvoeren. Het einde der werken is voorzien op 1 oktober 2021. Gelijktijdig met die werkzaamheden zal 
NMBS een nieuwe, overdekte fietsenstalling (120 gewone fietsen en 10 buitenmaatse/bromfietsen) voorzien 
tussen de goederenloods en het stationsgebouw en er komt ook een verbinding tussen de pendelparking 
en voorzijde van het stationsgebouw (tracé van de fietssnelweg), passerend langs de nieuwe fietsenstalling. 
Voor de verdere herinrichting van de stationsomgeving moet er nog een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan worden met de desbetreffende partijen in verband met uitwerking definitief ontwerp en 
coördinatie tijdens uitvoering. De Lijn is wel al jaren vragende partij om het busstation te vernieuwen; dit 
nieuwe station zal komen te liggen op de plaats van de huidige pendelparking. De Lijn zou hier zo snel 
mogelijk aan willen beginnen (2022).

De 8 deelfietsen, die in de toekomst verhoogd kunnen worden naar 16, zullen bij voorkeur geplaatst worden 
in een nieuwe, overdekte fietsenstalling. Doordat er momenteel geen capaciteitstekort is of wordt verwacht, 
is een aparte stalling niet nodig. Uit het overleg met NMBS (04/02/2021) leiden we af dat NMBS voorstander 
is om deelfietsen in de bestaande stallingen te plaatsen op een logische en goed zichtbare plek voor de 
reiziger. Echter moet het exclusiviteitscontract met Blue-bike hiervoor nog verder worden uitgezocht.

4.7.16.4 | Locatie deelfietsen
De NMBS is momenteel eigenaar van de fietsenstallingen waar de deelfietsen liefst zouden komen. Er dient 
te worden nagegaan tegen welke voorwaarden deze locatie gebruikt kan worden.

4.7.16.5 | Nutsvoorzieningen
Op dit moment is het niet geweten of er nutsvoorzieningen zijn voor data en elektriciteit, wat nagevraagd 
dient te worden bij fluvius en NMBS. De gemeente is wel bereid deze te voorzien indien ze afwezig blijken te 
zijn, mits akkoord van het CBS. 



BIJLAGEN
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B1

GEBRUIKSCIJFERS BESTAANDE 
BELBUSGEBIEDEN VRR LIMBURG
In aanvulling op de inzichten over het gebruik van de belbusgebieden zoals opgenomen in het OV-plan, 
zijn hier enkele aanvullende statistieken opgenomen die meer inzicht bieden in het reisgedrag van de 
belbusgebruiker. De getoonde data komt voort uit alle ritten die in 2019 werden gemaakt met de belbus in 
Limburg.

KENMERK BELBUS LIMBURG (BELBUSRITTEN 2019)

TOTAAL AANTAL RITTEN 181.948

PER WERKDAG (GEMIDDELD) 626

PER ZATERDAG (GEMIDDELD) 286

PER ZONDAG (GEMIDDELD) 127

TOTAAL AANTAL PASSAGIERS 234.025

GEMIDDELDE RITAFSTAND 5,3 KM

GEMIDDELDE RITTIJD 14 MINUTEN

AANTAL RITTEN MET ROLSTOELVERVOER 3.270 (1,8%)

AANTAL RITTEN MET HULPMIDDEL (ROLSTOEL EN OF BUGGY) 8.292 (4,6%)

Overzicht van gemiddeld aantal ritten per vertrekuur per dagtype van belbussen in Limburg (2019):
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B2

BUDGETVERDELING  
VRR LIMBURG

Groeipad budget Vervoer op Maat
De Vlaamse regering besliste op 12 juni 2020 over de verdeling van de bijkomende budgetten voor Vervoer op 
Maat over de verschillende vervoerregio’s. Sindsdien is bekend dat het budget voor Vervoer op Maat per 2021 
voor de Vervoerregio Limburg wordt verhoogd tot ca. € 7,5 miljoen, waarna een jaarlijkse groei is voorzien tot 
ca. € 10,5 miljoen in 2024. Onderstaande tabel geeft een beeld van de opbouw van het VOM-budget.  

VOM-BUDGET
VRR LIMBURG 2021 2022 2023 2024

BELBUS (HUIDIG) 4.984.900 € 4.984.900 € 4.984.900 € 4.984.900 €

MAV (HUIDIG) 465.871 € 465.871 € 465.871 € 465.871 €

BLUE BIKE (HUIDIG) 1.087 € 1.087 € 1.087 € 1.087 €

HUIDIG BUDGET 5.451.858 € 5.451.858 € 5.451.858 € 5.451.858 €

5.451.858 € 1.921.441 € 2.882.161 € 3.842.882 € 4.963.722 €

5.451.858 €
TOTAAL 7.373.299 € 8.334.019  € 9.294.740 € 10.415.580 €

VOM-BUDGET
VRR LIMBURG BUDGETVERDELING 2022

FLEXBUS CA. 7.650.000 €

BUDGET BESTENDIGING MAV11 CA. 500.000 €  

DEELFIETSEN CA. 150.000 €

VASTE LIJNEN CA. 209.000 €

TOTAAL CA. 8.292.000 €

RESERVE (BUFFER) CA. 42.000 €

1 De bijdrage voor de MAV is ten opzichte van de huidige bijdrage verhoogd: na overleg met de 
Provincie Limburg (Stijn van Dingen, coördinator MAV, 29/01/2021) lijkt dit nodig om alle Limburgse 
vervoersvragen van reizigers met een mobiliteitsbeperking goed op te kunnen vangen. Verder raadt Provincie 
Limburg aan om de komende jaren een groei te voorzien in het MAV-budget.

Invulling budget Vervoer op Maat
Op basis van de invulling van het OV-plan 2021 en de systeemkenmerken zoals opgenomen in de fiches voor 
Vervoer op Maat, ontstaat de volgende invulling van de budgetten voor Vervoer op Maat in de Vervoerregio 
Limburg. 
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Kostenniveau Flexsysteem: synergie-voordeel
De invulling van het flexsysteem beslaat het grootste aandeel binnen het budget voor Vervoer op Maat van 
de Vervoerregio Limburg. Het verwachte kostenniveau is ingegeven op basis van de systeemkenmerken van 
de verschillende flexregio’s zoals opgenomen in de fiches. Omdat in alle flexregio’s (door de gebiedsgrootte) 
meerdere flexvoertuigen tegelijkertijd actief zullen zijn waardoor een efficiëntere inzet mogelijk is dan bij 
een enkel voertuig, is een marge van 2% op de rekenresultaten aangehouden voor de juiste schatting van het 
verwachte kostenniveau.

Daarnaast zijn de systeemkenmerken in de fiches voor elke flexregio gespecificeerd, maar het uitgangspunt 
is dat deze verschillende flexregio’s van de Vervoerregio Limburg in gezamenlijkheid worden uitgevoerd en 
aanbesteed door de Vlaamse Vervoersautoriteit. Er ontstaan dan twee synergievoordelen. 

Ten eerste kunnen ritten nabij de “grens” tussen twee flexregio’s met flexvervoer efficiënt worden toegewezen 
aan één van beide regio’s naargelang dat voor die rit het meest efficiënt is. Dan worden deze ritvragen door 
één voertuig ingevuld, waar er bij een strikte scheiding tussen regio’s twee aparte voertuigen ingezet zouden 
moeten worden. 

Ten tweede zullen pieken in de vervoersvraag van aangrenzende regio’s niet op dezelfde dagen en uren 
plaatsvinden. De piekinzet kan dus worden gespreid over meerdere regio’s, waardoor het totaal aantal in te 
zetten voertuigen lager is dan de som van de piekinzetten van de afzonderlijke regio’s samen. 

Beide synergie-effecten zijn substantieel: op basis van de vervoerkenmerken van de belbus in Limburg is een 
synergievoordeel van 10% aannemelijk, wanneer alle regio’s door dezelfde aanbieder worden bediend. 

REGIO VOORZIENE INZET VOM-BUDGET AANTAL VOERTUIGEN OP  
PIEKMOMENTEN

NOORD-LIMBURG € 2.394.140 13

WEST-LIMBURG € 674.240 4

MIDDEN-LIMBURG € 713.440 4

MAASLAND € 1.143.660 6

WEST-ZUID-LIMBURG € 1.671.880 9

OOST-ZUID-LIMBURG € 1.661.100 9

Amplitude: een belangrijke beïnvloedende factor voor het exploitatiebudget
De amplitude van de bediening van het flexsysteem heeft een grote impact op het exploitatiebudget. 
Daarom is dit een belangrijke sleutelcomponent die de Vervoerregio in overweging kan nemen. Een extra 
bedieningsuur vraagt immers de inzet van chauffeurs en voertuigen. Daarnaast speelt het moment waarop 
er een uur meer of minder wordt bediend ook een grote rol. De regel van 3 is namelijk niet van toepassing: 
wanneer de amplitude wordt ingekort, zal een deel van de reizigers binnen de beperktere amplitude reizen 
en een deel van de reizigers zal zijn reis niet meer maken. Daarnaast kost 1 uur op zondag meer dan 1 uur op 
een weekdag; enerzijds omdat de personeelskost hoger is op een zondag en anderzijds omdat er op zondag 
minder ritten zijn en dus een minder efficiënte ritplanning.

Tijdens het concretiseringsproces van Vervoer op Maat werden verschillende amplitudescenario’s besproken 
met de gemeenten van Vervoerregio Limburg. In de basis was er de consensus dat alle Limburgers gelijk 
zijn en daarom het uitgangspunt moet zijn dat alle flexregio’s dezelfde bedieningstijden hebben. Er werden 
verschillende amplitudescenario’s uitgewerkt en de bijhorende exploitatiekosten werden afgezet ten opzichte 
van het beschikbare budget. Daarna werd tweemaal aan de deelnemers gevraagd om enkele scenario’s te 
rangschikken (met behulp van Menti Meter) en werden de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven 
besproken.
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Het efficiëntie-effect doordat meerdere flexvoertuigen tegelijkertijd actief zullen zijn werd in deze scenario’s 
meegewogen door de marge van 2% (zie hiervoor) toe te passen op het budget voor VoM-flex.
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Uit de bevraging en bespreking blijkt dat:
◊ Op werkdagen een vroege start wenselijk is voor utilitaire verplaatsingen. Dit kwam prominenter aan bod 

in de gebieden die verder van de grote attractiepolen af liggen (bv. Zuid- en Noord-Limburg).
◊ Een aanbod in de avond wenselijk is voor bezoekverkeer en late thuiskomers.

Op basis van de opgehaalde informatie uit de werksessies werden 3 bijkomende amplitudescenario’s 
uitgewerkt. Binnen Vervoerregio Limburg gaat de voorkeur uit scenario B:
◊ 6:00-20:00 op werkdagen
◊ 9:00 - 21.00 op zaterdagen
◊ 10:00 - 17.00 op zondagen
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B3

SITUERINGSKAARTEN  
HOPPINPUNTEN

In deze bijlage zijn verschillende kaarten terug te vinden om de hoppinpunten met deelfietsen te situeren. 

Overzichtskaart

Situering deelfietslocaties op lijnenkaart (13/10/2020)
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Noord-Limburg

Situering deelfietslocatie Noord-Limburg op gebiedstypologiekaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)

Situering deelfietslocatie Noord-Limburg op voorzieningenkaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Situering deelfietslocatie Noord-Limburg op lijnenkaart (Bron: OV-plan 2021, oktober 2020) met Hoppin KT 1.0 (Bron: 
Vervoerregioraad, 14/12/2020)

Situering deelfietslocatie Noord-Limburg op kaart fietsnetwerk (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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West-Limburg

Situering deelfietslocatie West-Limburg op gebiedstypologiekaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)

Situering deelfietslocatie West-Limburg op voorzieningenkaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Situering deelfietslocatie West-Limburg op lijnenkaart (Bron: OV-plan 2021, oktober 2020) met Hoppin KT 1.0 (Bron: 
Vervoerregioraad, 14/12/2020)

Situering deelfietslocatie West-Limburg op kaart fietsnetwerk (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Midden-Limburg

Situering deelfietslocatie Midden-Limburg op gebiedstypologiekaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)

Situering deelfietslocatie Midden-Limburg op voorzieningenkaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Situering deelfietslocatie Midden-Limburg op lijnenkaart (Bron: OV-plan 2021, oktober 2020) met Hoppin KT 1.0 (Bron: 
Vervoerregioraad, 14/12/2020)

Situering deelfietslocatie Midden-Limburg op kaart fietsnetwerk (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Noord-Maasland

Situering deelfietslocatie Noord-Maasland op gebiedstypologiekaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)

Situering deelfietslocatie Noord-Maasland op voorzieningenkaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Situering deelfietslocatie Noord-Maasland op lijnenkaart (Bron: OV-plan 2021, oktober 2020) met Hoppin KT 1.0 (Bron: 
Vervoerregioraad, 14/12/2020)

Situering deelfietslocatie Noord-Maasland op kaart fietsnetwerk (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Zuid-Maasland

Situering deelfietslocatie Zuid-Maasland op gebiedstypologiekaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)

Situering deelfietslocatie Zuid-Maasland op voorzieningenkaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Situering deelfietslocatie Zuid-Maasland op lijnenkaart (Bron: OV-plan 2021, oktober 2020) met Hoppin KT 1.0 (Bron: 
Vervoerregioraad, 14/12/2020)

Situering deelfietslocatie Zuid-Maasland op kaart fietsnetwerk (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Oost-Zuid-Limburg

Situering deelfietslocatie Oost-Zuid-Limburg op gebiedstypologiekaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)

Situering deelfietslocatie Oost-Zuid-Limburg op voorzieningenkaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Situering deelfietslocatie Oost-Zuid-Limburg op lijnenkaart (Bron: OV-plan 2021, oktober 2020) met Hoppin KT 1.0 (Bron: 
Vervoerregioraad, 14/12/2020)

Situering deelfietslocatie Oost-Zuid-Limburg op kaart fietsnetwerk (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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West-Zuid-Limburg

Situering deelfietslocatie West-Zuid-Limburg op gebiedstypologiekaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)

Situering deelfietslocatie West-Zuid-Limburg op voorzieningenkaart (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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Situering deelfietslocatie West-Zuid-Limburg op lijnenkaart (Bron: OV-plan 2021, oktober 2020) met Hoppin KT 1.0 (Bron: 
Vervoerregioraad, 14/12/2020)

Situering deelfietslocatie West-Zuid-Limburg op kaart fietsnetwerk (Bron: Oriëntatienota, juni 2020)
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B4

INVENTARISFICHES



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Beringen station

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? ja/neen

Het treinstation ligt in een dal en is enkel bereikbaar via 
trappen (incl. fietsgeul). Waar de looplijn de haltehavens 
van het busstation kruisen is er wel een drempel voorzien. 
Zie foto 1 en 2.

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? ja/neen Op enkel looplijnen staat er een paaltje. Zie foto 3.

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? ja De looplijnen op het knooppunt kruisen steeds een rijweg.

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? ja Zie foto 4.

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? ja Op zowel bus- als treinperrons. Zie foto 5.

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? ja Op zowel het bus- als het treinstation. Zie foto 6.

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja Aan elk busperron hangt de dienstregeling (digitaal en 
analoog)uit. Zie foto 7.

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 140 Zie foto 8.

9 wielbuigers niet overkapt 0

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 0

12 hoog-laag overkapt 140 Zie foto 9.

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 0

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 17 en 26

17 passen tussen fietsenstalling en busstation en 26 
passen tussen fietsenstalling en trap perron treinstation 
richting Mol. Het perron richting Hasselt ligt verder (via 
brug Koerselsesteenweg.

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? neen

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? neen De fietsenstalling staat (in normale omstandigheden) toch 
redelijk vol, maar er zijn wel altijd plaatsen vrij.

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 16
Wel rekening houden dat we in een periode zitten waar 
thuiswerk verplicht is.

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? neen

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 0

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 0

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0 Geen deelwagens, maar wel een taxistandplaats. Zie fot 
10.

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 0

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? 0

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 3 Deze liggen op de parking tussen de fietsenstalling en het 
treinstation. Zie foto 11.

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0

Comfort: (perron kan bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja Op zowel de perrons van het bus- als het treinstation. Zie 
foto 12.

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja
Op elk perron van het busstation staat 1 schuilhuisje. Op 
het perron van het treinstation staan er meerdere. Zie 
foto 12.

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? neen Enkel de fietsenstalling.

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? ja Zowel op de busperons als op de treinperrons. Zie foto 12.

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? ja Enkel op de perrons aan het treinstation. Zie foto 13.

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja Op elk bus- en treinperron is er minstens 1 vuilnisbak 
aanwezig. Zie foto 13.

38 Is er (goede) verlichting? ja Zie plan nutsleidingen.

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe niet helemaal De parking ligt tussen het bus-en treinstation. Dit was 
best omgedraaid. Zie foto 14.

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja
Buurtbewoners, passagiers en passanten. Men wil na 
2022 wel camera's hangen. Nu wordt er wel af en toe een 
tijdelijke camera geplaatst.

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? neen

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? neen Beringen-Centrum ligt op ongeveer 650m van het bus- en 
treinstation.

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent voldoende recent Aangelegd in 2014.

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd Onkruid soms niet snel verwijderd.

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd De treinperrons kunnen iets netter zijn.

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) imagoverhogend

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? NMBS

Stad Beringen

25/01/2021

Sandra Van Immissen

Westzijde van het spoor



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Beringen station

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

Stad Beringen

25/01/2021

Sandra Van Immissen

Westzijde van het spoor

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel?

Op 22-1-2021 hadden wij een telefonisch onderhoud met 
de NMBS. Zij geven aan dat zij, voor de locatie van de 
deelfietsen, de voorkeur geven aan de bestaande 
fietsenstalling. Men wil in eerste instantie dus geen extra 
fietsenstalling, om zo ook de uitstraling van de 
stationsomgeving te behouden en niet te veel 
verschillende overkappingen te voorzien. Eveneens wordt 
aangegeven dat er dient afgewacht te worden wat de 
uitkomst zal zijn van de gesprekken tussen de NMBS en 
MOW inzake de voorwaarden voor het voorzien van 
deelfietsen aan de statons. Indien er geen mogelijkheid is 
om de deelfietsen in de bestaande fietsenstalling te 
plaatsen hebben wij een alternatief voorstel gedaan aan 
de NMBS, waar zij mee akoord kunnen gaan indien de 
bestaande fietsenstalling niet haalbaar is. Zie plan locatie 

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja Telecommunicatieleiding aan de overzijde van de 
Motstraat. Zie plan nutsleidingen.

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektricitietsleidingen te voorzien? ja Vraag wordt nog voorgelegd aan het CBS.

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? neen

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? ja Vraag wordt nog voorgelegd aan het CBS.

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Dit punt is in 2014  aangelegd. Voorlopig worden er geen grote wijzigingen doorgevoerd. Wel is er een studie lopende waarin een ideale locatie voor de passage van de fietssnelweg Kolenspoorroute (F75) thv dit knooppunt wordt onderzocht. Eveneens 

wordt, ikv de elektrificatie van de spoorlijn, de brug Koerselsesteenweg verhoogd en verbreed zodat er een voetpad en een fietspad ontstaat.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Bilzen STATION

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? ja stationsplein pas heraangelegd

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? ja stationsplein pas heraangelegd

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? ja kruising FSW en bussen wel mogelijk

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? ja (1/2) trein niet toegankelijk, bus wel

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? ja (1/2) trein niet toegankelijk, bus wel

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? ja Zowel voor bus als voor trein

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 164

9 wielbuigers niet overkapt 0

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 20 Fietsstalling 3 (Nieuwstraat): 20stuks

12 hoog-laag overkapt 144
Fietsstalling 1 (tussen gebouwen): 88stuks 
Fietsstalling 2 (thv fietstunnel): 32stuks Fietsstalling 
3 (Nieuwstraat): 24 stuks

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0 onduidelijk wat bedoeld wordt

16 oversized plek overkapt 0 onduidelijk wat bedoeld wordt

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 0 stalling aan perron

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee enkel camera

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? nee na te vragen NMBS niet corona jaar

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 22 Fietsenstalling 1(3stuks), 2(10stuks), 3(9stuks)

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 1 Betreft een fietswrak

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? nvt

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0 wel 1 taxistandplaats op plein.

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? nvt

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 3

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 2

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? nee

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? nee stationsgebouw gesloten, ruimte is niet beschikbaar

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? nee stationsgebouw gesloten

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe 

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja camerabeveiliging

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? ja gemengd bus/fiets

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja horeca (ook in aanvraag), winkel

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent recent treinperron verouderd, fietsstalling recent - busstation 
recent aangelegd

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd deel verloeders, rest verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal busstation imagoverhogend, treinstation 
imagoverlagend

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? NMBS

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? ? te bespreken met NMBS

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? ja

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? ja trekputten van de Lijn

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? ja

beelden google streetview zijn up to date (opnamedatum september 2020)

Bilzen

27/01/2021

Romina Minerva

oostzijde spoor

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Fietssnelweg wordt aangelegd over het stationsplein (lopende studie provincie) / onduidelijk wat de timing is van afbraak van het gebouw van INFRABEL (afbraak werd al voor eerder aangekondigd, maar gebouw is nog gedeeltelijk in dienst voor 
seininrichting) - idem met gebouw NMBS - onduidelijk welke ruimtes op welke termijn kunnen vrijgemaakt worden.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Dilsen kruispunt

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? ja 

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? ja 

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? ja er is enkel een kruising met een 
dubbelrichtingsfietspad

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? ja 

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? ja 

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee 

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja 

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 8

9 wielbuigers niet overkapt

10 wielbuigers overkapt

11 hoog-laag niet overkapt 8

12 hoog-laag overkapt

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

15 oversized plek niet overkapt

16 oversized plek overkapt

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 10

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee 

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? ja

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 3

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee 

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 0

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? nvt

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 0

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? nee 

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? nee 

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? ja

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? nee 

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja 

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe nee 

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? ja

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja winkel

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent voldoende recent

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? Vlaams Gewest

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? nvt

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja langs de Rijksweg ligt er een elektriciteitsnet

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? ja

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? nee 

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? ja

Dilsen-Stokkem

18/01/2021

Peter De la haye

oostzijde Rijksweg

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?

nee



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Dilsen kruispunt

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? ja 

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? ja 

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? ja er is enkel een kruising met een 
dubbelrichtingsfietspad

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? ja 

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? ja 

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee 

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja 

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 0

9 wielbuigers niet overkapt

10 wielbuigers overkapt

11 hoog-laag niet overkapt

12 hoog-laag overkapt

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

15 oversized plek niet overkapt

16 oversized plek overkapt

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? nvt

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee 

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? ja

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 0

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 3

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee 

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 0

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? nvt

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 2

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? nee 

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? nee 

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? ja

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? nee 

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja 

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe nee 

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? ja

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja 3 basisscholen en 2 middelbare scholen

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent voldoende recent
de aanleg is recent, maar er ontbreken 
fietsenstallingen om als volwaardig knooppunt te 
kunnen fungeren

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd de aanleg is recent en ziet er nog verzorgd uit

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? stad Dilsen-Stokkem het perceel waarop de stalling kan worden geplaatst is 
eigendom van de stad Dilsen-Stokkem

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? in overleg te bepalen

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja langs de Rijksweg ligt er een elektriciteitsnet

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? ja

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? nee 

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? ja

Dilsen-Stokkem

18/01/2021

Peter De la haye

westzijde Rijksweg

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
nee



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: station Genk

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? nee afhankelijk van gekozen locatie zuil en locatie vom-
deelfietsen aantal drempels verlagen

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? nee er dienen een aantal obstakels weggenomen te worden: 
paaltje/vuilbak

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? nee verbeteringen in markeringen nodig oversteekplaatsen 
voetgangers

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? ja 1 toegankelijke bushalte voorzien

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? ja en nee ok in onmiddellijke omgeving station, erbuiten minder

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? ja   

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja   

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 303

9 wielbuigers niet overkapt 0

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 74 type NMBS (per 6) foto4

12 hoog-laag overkapt 229 63 vrij,  166 bewaakt in afgesloten ruimte foto 1+2+3

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 0

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 60 vanaf uitgang station indien open hek (foto2 paarse pijl)

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? ja 166 via fietspunt: 1 euro/dag (foto5+6)

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? nee

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 106
onbewaakt: 38 gewone + 7 bluebikes - bewaakt: 14 
gewone + 28 Fietsparadijs Limburg + 9 pendelfietsen 
Fietspunt + 10 herstelde fietsen Fietspunt

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 2

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? ja

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 18 3 rekken van 6 plaatsen voor Bluebike

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 60 foto2

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 7

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 2 foto10

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 75 vanaf uitgang station   (foto8 paarse pijl)

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? 80 foto15 groene pijl

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 2

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 2 foto13

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 2 foto11

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? ja

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? ja

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? ja toilet en stationsbuffet Bruno's

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe nee

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja enkel beperkt op doorgang achter lijnwinkel en achter 
gebouw ACLVB

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? nee

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent verouderd

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) er tussenin

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) er tussenin

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? NMBS

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? niet geweten

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien?

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? ja op locatie waar zuil gepland wordt/niet geweten aan 
fietsenstalling

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien?

Genk

29/01/2021

Stijn Piette

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?

herinrichting stationsomgeving kadert in masterplan Europalaan. Studies zijn gaande, budgetten worden vastgelegd. Prognose is om in 2024 van start te gaan met de werken



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: station Genk

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

Genk

29/01/2021

Stijn Piette

De hamvraag is in hoeverre de NMBS nu mee kan/wil in het verhaal van Hoppin.
Afhankelijk van dit antwoord voorzien wij een verschillend scenario.

We denken ook aan de langere termijn. Het perfect uitgeruste Hoppinpunt kan geïntegreerd worden in de nieuwe plannen.

Algemene opmerkingen:



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Kwaadmechelen Afrit 25

Datum: evt. deelzone: zijde afrit 25 van

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor Hasselt naar Antwerpen

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? 0 er zijn er geen

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? er zijn er geen

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? er zijn er geen

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? nee
oude uitvoering met verhoogde borduur langs het 
fietspad

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? nee

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja bushokje met zitbank met dienstverlening aanwezig

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 8

9 wielbuigers niet overkapt

10 wielbuigers overkapt

11 hoog-laag niet overkapt

12 hoog-laag overkapt

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 8
er zijn vier nietjes aanwezig maar er kunnen geen 8 
fietsen staan zoals de fietsen nu staan, slechts aan 1 
bushalte aanwezig

15 oversized plek niet overkapt

16 oversized plek overkapt

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 10 a 15

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? ? we denken van niet

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 2

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? 0

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 0

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? nvt

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 0

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja zitbank in 

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? ja standaard fietsenstalling

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? ja

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? nee

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja 1 per hokje

38 Is er (goede) verlichting? ja van straatverlichting

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe nee

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja druk punt

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? nee tussen fietsstalling en bushalte is het wel ok, drukke 
omgeving owv ovonde

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent verouderd

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? AWV

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? Voor nieuwe perceel deelfietsen moet met Dovy 
onderhandeld worden. Overzijde met Cordeel.

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja ondergronds

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien?

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? ja

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien?

Er wordt in de nabije toekomst een overleg met Nike gepland mbt deelmobiliteit en woon-werkmobiliteit.

Ham

21/01/2021

Wouters Veerle

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
ja, details via AWV (Maarten Blomme - Gijs Moors)



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Dusartplein

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? Nee

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? Nee

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? Ja = veilig

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? Ja

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? Ja

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? Nee

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? Nee

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 188

9 wielbuigers niet overkapt 0

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 172
Hoog-laag is zonder driepuntsteun. Aantal 
fietsparkeerplaatsen op fietsparking 1 = 74; 2 = 46; 
3 = 52. 

12 hoog-laag overkapt 0

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 16 Op fietsparking 2 = 12 plaatsen + op fietsparking 5 
= 4 plaatsen

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 0

Omwille van corona zijn er tijdelijke 
fietsparkeerplaatsen bijgezet in de vorm van een 
hek (zie foto bij fietsparking 2) - in totaal zijn er zo 
56 estra fietsparkeerplaatsen voorzien (waarvan 24 
aan fietsparking 1 en 32 aan fietsparking 2). 

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? Zie opm. 
Fietsparkeerplaats 1 = ± 70m; 2 = ± 105m; 3 = ± 120m; 4 = 
± 280m en 5 = ± 250m gelegen van de bushalte. 

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? Nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? Nee

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 103
In de fietsparkeerplaats staan: 1 = 42 fietsen; 2 = 
18 fietsen en 3 = 43 fietsen. 

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 11 (+1+1)
Aantal fietsen langs fietsparkeerplaats op: 1 = 8 
fietsen (+ 1 brommer + 1 buitenmaatse fiets); 2 = 
0 fietsen en 3 = 3 fietsen. 

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? Nee Mogelijk voorzien aan fietsparking 4

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

Parkeren van deelfietsen is nog niet opgenomen in 
de wegcode. Er is in Hasselt geen officiële stalplaats 
voor deelfietsen. Deelfietsen worden vooral 
verzameld in fietsparking 3. 

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? -
Wij werken met een freefloating systeem op deze 
locatie - dichtstbijzijnde verzamelplaats in 
fietsparking 5 op ± 120m van bushalte

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 26 Waarvan op fiestparking 1 = 2 deelfietsen; 2 = 0 
deelfietsen en 3 = 24 deelfietsen

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 2 Verschillende modellen 

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? ± 280 m

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? ± 30 m (vanaf fietsparking 4)

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 2

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 1

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 4 2 (Martelarenlaan 17) + 2 (Congostraat 20)

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? Ja

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? Ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? Ja

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? Ja

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? Nee

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? Ja

38 Is er (goede) verlichting? Ja

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe Ja

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) Ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? Nee Veel gemengd verkeer

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? Ja Bib, cafe's, frituur, parkeergarage, ..

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent Voldoende recent

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) Verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) Verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) Imagoverhogend

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? stad Hasselt

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? nvt.

Nutsleidingen voor deelfietsen:

Hasselt

5/05/2021

Leen Gruyters



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Dusartplein

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

Hasselt

5/05/2021

Leen Gruyters

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat?
Ik heb de juiste mensen hiervoor niet te pakken 
gekregen. Ik moet dit verder navragen. Ik denk dat 
dit geen probleem zal zijn.

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? Ja Moesten de juiste voorzieningen niet aanwezig zijn 
brengen we dat in orde. 

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig?
Ik heb de juiste mensen hiervoor niet te pakken 
gekregen. Ik moet dit verder navragen. Ik denk dat 
dit geen probleem zal zijn.

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? Ja Moesten de juiste voorzieningen niet aanwezig zijn 
brengen we dat in orde. 

Het is de bedoeling om fietsparking 1, 2, 3 en 4 te overkappen + de straat (Kolonel Dusartplein) achter het plein  wordt een fietsstraat.
Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Nee



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Lanaken Cultureel Centrum

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? ja

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? ja

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? ja de fietser moet de rijbaan oversteken naar het juiste 
busperron

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? nee

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? nee

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? aantal iedere haltepaal is voorzien van de basisinformatie

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 46

9 wielbuigers niet overkapt 16 op 100 meter wandelafstand van de bushalte

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 30 15 hoog laag rekken met elk 2 plaatsen

12 hoog-laag overkapt 0

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 0

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 12

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? ja in de zomer

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 13
+ 1 scooter enkel in de rekken voor het Vrijetijds 
Infopunt

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? geen
kunnen wel extra plaatsen vrij gemaakt worden en 
hiervoor kunnen autoparkeerplaatsen opgehoffen 
worden

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? nvt

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? geen
kunnen wel extra plaatsen vrij gemaakt worden en 
hiervoor kunnen autoparkeerplaatsen opgehoffen 
worden

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? nvt

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? nvt

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 2

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? nee centraal aan de 'zijkant van het plein'

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? nee centraal aan de 'zijkant van het plein'

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? ja centraal aan de 'zijkant van het plein', publieke 
gebouwen + tennishal

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? nee als de voorziene bushaltes hiertoe behoren?

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? nee
de halte is wel gelegen aan het VrijeTijdsInfopunt, 
Cultureel Centrum, Cultuurcafé wat een publiek 
toegankelijk gebouw is

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja volledig rondom voorzien van verlichting

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe nee tijdelijke locatie!

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? nee
Combinatie van bussen, fietsers, wandelaars, autos en 
gelegen midden in schoolomgeving en grote 
randparking

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)?
op 400 meter van het centrum (gemeentehuis, 
winkelstraat, horecaplein,…) en gelegen aan het VIP 
(cultureel centrum, cultuurcafe, tennishal, scholen,…)

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent verouderd in de zomer 2020 werde perronindeling vernieuwd ikv 
doorstroming bereikbaarheid en veiligheid

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) Verloederd tijdelijk knooppunt in afwachting van de 
spartacushalte op het Europaplein

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) Verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) imagoverlagend vanwege het tijdelijke karakter

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? gemeente Lanaken

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? openbaar domein, gemeente kiest dit zelf

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ? dient verder onderzocht te worden

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? ? dient verder onderzocht te worden

Lanaken

02-02-2021 namiddag

Dana Breuls



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Lanaken Cultureel Centrum

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

Lanaken

02-02-2021 namiddag

Dana Breuls

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? ? dient verder onderzocht te worden

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? ? dient verder onderzocht te worden

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Ja, voorzien wordt dat dit volledige punt verschuift naar de toekomstige spartacushalte. Hier zijn reeds 136 fietsparkeerplaatsen, busstation, tramhalte, parking incl laadpalen en autodelen voorzien. Inclusief veilige bereikbaarheid en doorstroming 
voor iedere vervoersmodus. En duidelijke looplijnen van en naar het centrumgebied.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Station Leopoldsburg

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? ja

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? nee Paaltjes aanwezig - foto 1 + 2

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? aantal Zone rond knooppunt is verkeersvrij maar wordt verhinderd door 
terras. - foto 3

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? nee foto 4

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? aantal foto 5 + 6

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 86 foto 7 + 8

9 wielbuigers niet overkapt 0

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 0

12 hoog-laag overkapt 0

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] o Geen nietjes maar beugels met bevestiging aan fietskader - foto 9

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 0

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? tussen 0 en 25 passen Zie bijlage 2

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? ja Camerabewaking van de stationsomgeving

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? nee

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 21

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? /

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 0

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? /

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? /

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? /

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons?

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? ja

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? nee

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? /

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe ja

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja Gelegen in het centrum van Leopoldsburg

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? ja

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja Gelegen in het centrum van Leopoldsburg

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent voldoende recent

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? NMBS

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel?

Gemeente heeft 
overeenkomst om dit 
in te lijven in 'kleine 
wegenis' waardoor 

gemeente 
politionelebevoegdheid 

heeft. Gebruik van 
terrein na goedkeuring 

NMBS.

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? /

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? ja

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? /

Leopoldsburg

5/02/2020

Benoit Folens

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Er zijn momenteel gesprekken met NMBS voor het opwaarderen en de ontwikkelen van de stationsomgeving.  Een timing hiervoor is nog niet gekend maar deze wordt geschat op 5 jaar.  Bij deze planning werd reeds een ruimte aangeduid voor (deel)mobiliteit.  
Zie bijlage 1.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Station Lommel

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? nee
Er is een drempelloze toegang naar het perron, maar 
niet alle looplijnen zijn drempelloos (bv. thv zebrapad 
stationstraat of van de KN-halte naar het station).

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? nee De meeste looplijnen zijn obstakelvrij maar niet 
allemaal (bv. van station naar de KN-halte).

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? nee

Looplijnen zijn niet veilig, er is kans op aanrijdingen 
met fiets of auto. De looplijnen van en naar de KN-
halte zijn erbarmelijk. Voetgangers moeten via het 
smalle fietspad. Fietsers fietsen vaak tegen de 
richting in omwille van slechte oversteekbaarheid. 

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? nee Mensen die minder goed te been zijn kunnen de KN-
halte niet bereiken.

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? nee

Er is een blindegeleidelijn van K&R-zone naar 
horecazaak en naar perron. Aan achterzijde 
horecagebouw werd een houten terrasmuur geplaatst 
op de blindegeleidelijn. Geen blindengeleiding naar 
oversteekplaats Stationsstraat of naar bushaltes.

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? ja
Ticketautomaat voor vervoersbewijzen trein en bus 
(met BC, kredietkaart en mobibfunctionaliteiten).

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja

Beperkte info aanwezig: Info over aankoop tickets. 
Analoge info dienstregeling trein, buurtbus Bravo (NL) 
en bus 58 De Lijn. Geen informatie over 
overstapmogelijkheden.

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 270

Overdekte fietsenstalling met dubbelzijdige hoog-
laagrekken (264) en een rail voor brommers en 
bakfietsen (6 plaatsen). In overleg met NMBS werd 
aangegeven dat er naar 390 fietsenstallingen gegaan 
wordt in 2025. Onduidelijk waar de bijkomende 
fietsenstallingen voorzien zullen worden.

9 wielbuigers niet overkapt 0

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 0

12 hoog-laag overkapt 264

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 6

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 50 Alle fietsenstallingen liggen op minder dan 60 stappen 
van het perron.

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? ja In normale omstandigheden: net voldoende of net te 
weinig fietsenstallingen.

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 56 Op woensdag 27/01/2021 om 16u

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0 Op woensdag 27/01/2021 om 16u

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 0

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? nvt

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? 0

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 3 en ca. 150 pp voor langparkeren

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0 wel wenselijk

Er is een zone van 7 parkeerplaatsen voorzien voor 
max. 15' parkeren

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja

Overdekte wachtruimte aan horecazaak, 3 overdekte 
schuilhuisjes op perron, 1 overdekt bushokje voor 
belbus, 11 zitbanken in openlucht (deels op perron, 
deels op plein voor station). Bij KN-halte op 100m 
afstand enkel haltepalen, geen zitplaatsen of 
bushokje. Drinken, eten en sanitair enkel in 
horecazaak.

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja Zie vraag 32

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? ja Zie vraag 32 + de overdekte fietsenstallingen kunnen 
ook gebruikt worden om te schuilen

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? nee
De overdekte wachtruimte aan horecazaak (met 
wanden en dak) is niet inpandig. Is buiten coronatijd 
terras van horecazaak

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? ja

Toilet in overdekte wachtruimte/terras horecazaak, is 
niet vrij toegankelijk, enkel open als horecazaak 
geopend is. Ticketautomaat in overdekte 
wachtruimte/terras horecazaak, postbus aan halte 
belbus/buurtbus, boekenruilkast aan 
fietsenstalling/K+R-zone.

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja
Ongeveer 11 vuilnisbakken, verspreid over perron, 
plein voor station en op de parking

38 Is er (goede) verlichting? ja

Fietsenstalling is ruim voldoende verlicht, openbare 
verlichting op 1e en 2e lus van parkeerterrein. 3e lus 
is niet verlicht, dus ook geen verlichting naar fietspad 
richting Kristalpark toe.

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe ja

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

Maar enkel op het perron en de eerste lus van het 
parkeerterrein (rond het plein voor het station). Niet 
voldoende sociale controle op de 2e en 3e lus van het 
parkeerterrein, en naar fietspad richting Kristalpark 
toe.

Lommel

1/02/2021

Sofie Reumers

noord- en zuidzijde spoor



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Station Lommel

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

Lommel

1/02/2021

Sofie Reumers

noord- en zuidzijde spoor

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? nee

Zeer veel conflicten en ongevallen aan het zebrapad 
op de N746 ter hoogte van het station. Onduidelijke 
verkeerssituatie door veelheid aan kruispunten en 
ontbreken van voldoende oversteekplaatsen voor 
zachte weggebruikers

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja Café/brasserie, postbus, boekenruilkast, frituur

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

Staat van perron, plein voor station (1e lus 
parkeerterrein) en 2e lus parkeerterrein is ok. 3e lus 
parkeerterrein en staat van gewestweg (traject van 
KN-halte naar station) is niet OK.

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent Voldoende recent

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) Verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) Verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? NMBS

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? zie alg. opmerkingen

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja

Toch in de directe omgeving. Afhankelijk van de 
exacte inplanting  kan er mogelijk wel een beperkte 
uitbreiding nodig zijn. Laagspanningsnet loopt tot aan 
fietsenstalling en tot aan bushalte belbus/buurtbus. 
Doorlooptijd uitbreiding bij Fluvius = 6 maanden.

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? ja

Te bepalen of dit nodig is, op basis van de exacte 
inplanting. Indien vereist en bij bevestiging door het 
College kan er uiteraard een uitbreiding worden 
voorzien.

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? ?

Volstaat coax-net hiervoor? Dit net bevindt zich heden 
enkel ter hoogte van de meest westelijk gelegen 
fietsenstalling. Glasvezelnet bevindt zich langs de 
Stationsstraat. Doorlooptijd uitbreiding bij Fluvius = 6 
maanden.

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? ja

Te bepalen of dit nodig is, op basis van de exacte 
inplanting. Indien vereist en bij bevestiging door het 
College kan er uiteraard een uitbreiding worden 
voorzien.

Randvoorwaarden van MOW en AWV en NMBS zullen gekend zijn na overleg projectstuurgroep op 02/02/21. Infrabel zal niet deelnemen aan de projectstuurgroep. Opmerking Infrabel hierboven opgenomen.  

NMBS: Bij de herinrichting van de 2e parking in 1999 werd een overeenkomst afgesloten tussen NMBS en stad Lommel. Geen inlijving plaatsgevonden. NMBS geeft aan dat een inlijving nog altijd kan voordat we verder gaan met realisatie 
Mobipunt.

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Infrabel zal in juni 2021 van start gaan met een studie om de overweg in de stationsomgeving te vervangen door een alternatief (tunnel(s)) en dit alternatief zal de stationsomgeving grondig hertekenen. Indien een hoppinpunt beperkt is qua 
infrastructuur, ziet Infrabel geen probleem in de realisatie hiervan op korte termijn. Op lange termijn, kan dit hoppinpunt mee geïntegreerd worden in het nieuwe plan voor de stationsomgeving. Infrabel zal begin 2021 het variantenonderzoek 
gunnen en hoopt ten laatste in juni 2021 van start te gaan met de studie.

Aanleg fietssnelweg: timing onbekend.

Kleine wijziging: er wordt dit jaar een groot digitaal infobord geplaatst op het plein voor het station. Gericht naar reizigers, met algemene info over Stad Lommel, evenementen, enz. 



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Van Eycklaan

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? op te nemen bij ontwerp site

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? nee Van Eycklaa, verkeersborden op voetbpad

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? ja

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? op te nemen bij ontwerp site

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? op te nemen bij ontwerp site

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? op te nemen bij ontwerp site

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 84
momenteel voorzien, aanpassingen mogelijk bij nieuw 
ontwerp.

9 wielbuigers niet overkapt

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag met nietje niet overkapt 84

12 hoog-laag overkapt 0

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0 te voorzien in nieuw ontwerp

16 oversized plek overkapt 0

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? niet relevant gezien halte verzet wordt (<100)

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? nee

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 10

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee ook niet voorzien in nieuw ontwerp

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)?  /

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar?  / 

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)?  /

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling?  /

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 4

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 2

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? op te nemen bij ontwerp site

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? op te nemen bij ontwerp site

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? op te nemen bij ontwerp site

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? op te nemen bij ontwerp site

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? op te nemen bij ontwerp site

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? op te nemen bij ontwerp site

38 Is er (goede) verlichting? op te nemen bij ontwerp site

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe op te nemen bij ontwerp site

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja op locatie aan sportsite en cultureel centrum

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? nee, rotonde met aanliggend fietspad

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? horeca, cultureel centrum, sportinfra, …

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent zal opnieuw aangelegd worden

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) zal opnieuw aangelegd worden

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) zal opnieuw aangelegd worden

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) zal opnieuw aangelegd worden

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat?

De Lijn voorziet 
momenteel een 

overdekte 
fietsenstalling in hun 
ontwerp, maar er is 
ook de mogelijkheid 

om dit op het 
openbaar domein van 
de stad te voorzien of 

een 2e stalling te 
voorzien. 

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel?  / 

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat?
te onderzoeken bij 
ontwer cultureel 

centrum en hoofdhalte

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? uitvoering voorzien 
2021/2022

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig?
te onderzoeken bij 
ontwer cultureel 

centrum en hoofdhalte

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? uitvoering voorzien 
2021/2022

Maaseik

5/02/2021

Jessica Janssens



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Van Eycklaan

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

Maaseik

5/02/2021

Jessica Janssens

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
De halte zal verplaatsen van de locatie aan de rotonde naar de voorliggende parking van het cultureel centrum.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Maasmechelen Centrum

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? nee

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? nee

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? nee / ja Er is geen brug of tunnel voorzien aan het kruispunt
 om over te steken

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? nee gewone stoeprand, geen helling

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? nee nog geen speciale stoeptegels geplaatst, wel 
goedgekeurd door CBS

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja Er zal een hoppin-zuil geïnstalleerd worden

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 32

9 wielbuigers niet overkapt 0

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 0

12 hoog-laag overkapt 12 gepland aan het Hoppinpunt

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 16 aan het perron

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 4 gepland aan het Hoppinpunt

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 5 en 200 5 stappen achter het perron, 200 naar het Hoppinpunt

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? ja extra fietsenstalling voorzien in Hoppinpunt

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 4 Hoppin punt nog niet actief

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? ja gepland aan het Hoppinpunt

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? nvt

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 2

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 200

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? 10 fietsenstalling wordt geplaatst op het hoppinpunt

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 2 worden nog voorzien

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 2 Aan gemeenteplein

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 2

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? nee

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? nee

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? nee

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? nee

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? nee

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe Gedeeltelijk door het Hoppin punt wordt duurzame mobiliteit op de 
voorgrond geplaatst

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? Gedeeltelijk

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? gemeentehuis, 
supermarkt, bakker, …

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent voldoende recent

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) imagoverhogend

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? Gemeente 
Maasmechelen

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel?

behoort tot het 
patrimonium van 

Gemeente 
Maasmechelen

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja van zodra het Hoppin punt actief is

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? Ja Er zijn al leidingen voor een pakjesautomaat, elektrisch 
laadpunt, …

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? Ja

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? Ja Hier zijn normaal subsidies voor voorzien?

Maasmechelen

21/01/2020

Jelka Rogiers

Gemeenteplein

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Wegeniswerken en aanleg fietssnelweg Dr Haubenlaan: gepland om te starten in 2021.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Opglabbeek Industrieweg

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)?

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)?

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto?

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? ja/nee 

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? nee

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 0

9 wielbuigers niet overkapt

10 wielbuigers overkapt

11 hoog-laag niet overkapt

12 hoog-laag overkapt

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

15 oversized plek niet overkapt

16 oversized plek overkapt

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken?

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? ja

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken?

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er?

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)?

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar?

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er?

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)?

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling?

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar?

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons?

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons?

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? nee

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? nee

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? nee

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe nee

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm?

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? nee

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent verouderd

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? gemeente

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel?

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? algemeen stroomnet

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? ja

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig?

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? ja

Hoppin-VOMdeelfietsenpunt moet nog gerealiseerd worden.
Momenteel is hier enkel een OV-halte.

Oudsbergen

27/01/2021 OV-halte 407157

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Inrichting ifv Hoppin-VOMdeelfietsenpunt.
Uitbreiding regionaal bedrijventerrein.
Uitbouw KMO-zone.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Pol Kip

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? nee

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? ja

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? ja/nee bij oversteken

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? nee

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? nee

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? nee

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 10

9 wielbuigers niet overkapt 10 113308

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 0

12 hoog-laag overkapt 0

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 26 + 22 S-beugels foto's 113340 -113256 

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 0

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 4

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? nee

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 4 dit zijn er normaal veel meer

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)?

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar?

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)?

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling?

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 2 113235 - 113256

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja 113340 - 113311 - 113308

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja 113340 - 113311

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? nee

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? nee

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? nee

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe nee

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? nee

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? horeca, winkels

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent verouderd

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd werfhekken en doeken moeten properder, is 
doorgegeven aan ontwikkelaar. (foto 113256)

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) imageverlagend

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? Stad Peer

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel?

Nutsleidingen voor deelfietsen: zie plan hieronder

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien?

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? ja

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien?

Peer

29/01/2021

Veerle Aerts

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
er komt een nieuw appartementsgebouw aan de noordelijke bushalte. Start werken 2021. De architect gaat hier de bushalte en nog fietsenstallingen intekenen op zijn. Plan; momenteel zijn er 22 FSP, dit worden er minder. De Molenstraat wordt 
heraangelegd in 2021-2022,



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Station Neerpelt

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? ja

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? ja

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? nee enkel bij oversteken van de stationsstraat

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? ja

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? ja

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? ja

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja voor de huidige situatie, mogelijke aanvulling bij 
inrichting hoppin (EFRO)

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 298
zijn alle fietsparkeerplaatsen (voorzijde en achterzijde 
van station)

9 wielbuigers niet overkapt

10 wielbuigers overkapt

11 hoog-laag niet overkapt

12 hoog-laag overkapt 298 overkapping voorzijde van station is niet afdoend

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

15 oversized plek niet overkapt

16 oversized plek overkapt

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 30

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? nee

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 46
Covid en winterperiode minder bezetting, normale 
omstandigheden is +/- 4O% bezetting

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0 zit in het geplande EFRO dossier

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 0 in het EFRO project is er voor 10 deelfietsen plaats 
voorzien

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 1 vanaf februari 2021 beschikbaar op locatie EFRO 
project

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 50

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? 275

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 1

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 10 zijn alle gehandicaptenplaatsen (voor-en achterzijde)

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 1 aan de achterzijde moet de oplaadmogelijkheid nog 
aangesloten worden, is afspraak met NMBS

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? ja

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? nee

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? ja

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? ja toilet via stationschef, extra zitplaatsen

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? ja

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe ja

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? nee

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja maar zeer beperkt, geen bakautmaat, 1 horeca, 1 
winkeltje

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent voldoende recent

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd (qua aanleg)

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd (qua 
onderhoud)

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? NMBS

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? Bezettingsovereenkomst

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat?
kunnen aangelegd 

worden ikv het EFRO 
project

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien?
worden gerealiseerd 

samen met EFRO 
project

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig?
kunnen aangelegd 

worden ikv het EFRO 
project

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien?
worden gerealiseerd 

samen met EFRO 
project

Pelt

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
neen, buiten de realisatie van het EFRO project Hoppinpunt (eind 2022)



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Station Neerpelt

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

Pelt

Algemene opmerkingen:



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: station

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? ja

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? neen

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? ja

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? ja werken voor perronverhogingen zijn lopende

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? ja

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig?

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? ja

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 297

9 wielbuigers niet overkapt 0

10 wielbuigers overkapt 0

11 hoog-laag niet overkapt 87

12 hoog-laag overkapt 210

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 0

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 85

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? ja

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? neen

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken?

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken?

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? ja

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 1

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 20

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 9

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? nvt

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 3

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 2

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? ja

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? neen

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? ja

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? ja

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? ja zitplaatsen, buffet, kiosk, ticketautomaat NMBS

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? ja

38 Is er (goede) verlichting? neen

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe ja

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) ja

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? neen

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)?
ja geldautomaat, brievenbus, kappers, fitness, 

krantenwinkel, reca

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent verouderd

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verzorgd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verzorgd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) neutraal

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? NMBS

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel?

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? ja

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien?

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? neen

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? ja

Aan de andere zijde van het spoor komt een volledig nieuwe scholencampus (1200 llg) en 3 grote woonprojecten. Fase 1 is ingedient voor omgevingsvergunningsaanvraag. 2 parkeerterreinen van NMBS worden betalend.

Sint-Truiden

ten zuiden van spoor,

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
momenteel heeft de stad samen met NMBS/Infrabel en De Lijn een conceptstudie lopen. Een haalbaarheidsstudie voor een nieuwe tunnel is bijna afgerond.

zijde binnenstad



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Eikelplein

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? Ja Herinrichting 2de helft 2021

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? Ja Herinrichting 2de helft 2021

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? Ja - Nee Herinrichting 2de helft 2021

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? Ja Herinrichting 2de helft 2021

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? Ja Herinrichting 2de helft 2021

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? Nee Herinrichting 2de helft 2021

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? Ja Herinrichting 2de helft 2021

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 32 Herinrichting 2de helft 2021

9 wielbuigers niet overkapt

10 wielbuigers overkapt

11 hoog-laag niet overkapt

12 hoog-laag overkapt

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen]

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 32 Herinrichting 2de helft 2021

15 oversized plek niet overkapt

16 oversized plek overkapt

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 10 meter

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? Nee Herinrichting 2de helft 2021

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? Nee

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 8

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 7

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? Nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 8 Herinrichting 2de helft 2021

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 5 meter Herinrichting 2de helft 2021

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 8 Herinrichting 2de helft 2021

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 1 Herinrichting 2de helft 2021

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? 20 meter Herinrichting 2de helft 2021

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? 20 meter

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 1 Op termijn

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 2 Op termijn

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 2 Gerealiseerd

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? Ja Herinrichting 2de helft 2021

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? Ja Herinrichting 2de helft 2021

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? Nee Herinrichting 2de helft 2021

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? Nee Herinrichting 2de helft 2021

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? Ja Herinrichting 2de helft 2021

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? Ja Herinrichting 2de helft 2021

38 Is er (goede) verlichting? Ja Herinrichting 2de helft 2021

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe Ja Herinrichting 2de helft 2021

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) Ja Appartementen rondom

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? Ja Herinrichting 2de helft 2021

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? Ja Frituur, restaurant, computerwinkel en dierenwinkel

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent voldoende recent Herinrichting 2de helft 2021

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) Verzorgd (qua aanleg) Herinrichting 2de helft 2021

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud)Verzorgd (qua onderhoud)Herinrichting 2de helft 2021

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) Imagoverhogend 
(uitstraling)

Herinrichting 2de helft 2021

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? Gemeentebestuur 
Tessenderlo

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? Vrij gebruik

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? Ja Herinrichting 2de helft 2021

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? Ja Herinrichting 2de helft 2021

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? Ja Herinrichting 2de helft 2021

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? Ja Herinrichting 2de helft 2021

Tessenderlo

Gemeentebestuur Tessenderlo

Algemene opmerkingen:

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Dossier gemeenteraad januari 2021.  Aanbesteding april 2021. Uitvoering augustus-december 2021.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Station

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

ja/nee 
of aantal

opmerkingen / foto's nr:

Toegankelijkheid:

1 Zijn de looplijnen (naar én binnen het knooppunt) drempelloos (max. 2 cm)? nee

2 Zijn de looplijnen obstakelvrij (geen verkeersborden, fietsenrekken, ...)? ja

3 Zijn de looplijnen veilig? Is er kans op aanrijdingen met fiets of auto? nee voorzijde station kruist met Zagerijstraat en toegang tot 
de stationsparking

4 Zijn de perrons van tram en bus verhoogd, met (indien nodig) helling ernaartoe? nee budget herinrichting busstation De Lijn vanaf 2022

5 Is er adequate blindengeleiding naar perrons, oversteekplaatsen, …? nee

6 Zijn er ticketingmogelijkheden aanwezig? ja Ifv ontlening Blue-bike of aankoop treinticket

7 Is er voldoende informatieverstrekking (bv. dienstregeling, overstapmogelijkheden …) aanwezig op het knooppunt? nee Info ivm bus niet digitaal en info ivm bus en trein niet in 
de onmiddellijke nabijheid

Mobiliteitsdiensten:

8 Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er? TOTAAL 99

9 wielbuigers niet overkapt 72

10 wielbuigers overkapt 27

11 hoog-laag niet overkapt 0

12 hoog-laag overkapt 0

13 plaatsen aan nietjes niet overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

14 plaatsen aan nietjes overkapt [1 nietje = 2 plaatsen] 0

15 oversized plek niet overkapt 0

16 oversized plek overkapt 0

17 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100) staan het gros van de fietsparkeerplekken? 20

18 Zijn er beveiligde fietsenstallingen? nee

19 Is er (tijdens normale omstandigheden) een tekort aan fietsenstallingen? nee

20 Hoeveel fietsen staan er op dit moment in de rekken? 37 Waarvan 8 Blue-bikes, 17 niet-overdekt en 12 overdekt

21 Hoeveel fietsen staan er op dit moment naast de rekken? 0

22 Is er een fietsherstelpunt aanwezig? nee

23 Hoeveel fietsdeelplaatsen zijn er? 0

24 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

25 Hoeveel deelfietsen zijn er beschikbaar? 8

26 Hoeveel autodeelplaatsen zijn er? 0

27 Op hoeveel passen van het dichtstbijzijnde perron (max. 100)? nvt

28 Op hoeveel passen van de dichtstbijzijnde fietsenstalling? nvt

29 Hoeveel deelwagens zijn er beschikbaar? 0

30 Hoeveel parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn er op korte afstand van de perrons? 2

31 Hoeveel parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op korte afstand van de perrons? 0

Comfort: (perron kan  bus- of treinperron zijn)

32 Zijn er zitplaatsen op elk perron? Nee Niet aan perron 1 (trein) en niet aan alle haltes De Lijn

33 Is er een schuilhuisje (of andere overdekking) op elk perron? Nee Wel aan de treinperrons maar niet aan alle busperrons

34 Is er een andere (ruimere) overdekking in de onmiddellijke omgeving van de perrons? ja stationsgebouw

35 Is er een vrij toegankelijke inpandige wachtruimte (dus wanden + dak)? ja vrij toegankelijk maar niet toegankelijk an sich

36 Zijn er extra voorzieningen bij de wachtruimte? Welke (vb. extra zitplaatsen, kiosk, toilet …)? Ja Extra zitplaatsen, drank-/eetautomaat, café, automaat 
Bpost

37 Zijn er voldoende vuilnisbakken? Nee Niet in de onmiddellijke omgving/zichtbaarheid van 
fietsenstallingen

38 Is er (goede) verlichting? nee

Ruimtelijke integratie:

39 Is het knooppunt ingericht volgens het STO(E)P-principe nee

40 Is er op het knooppunt voldoende sociale controle (cfr. Sociale veiligheid) nee

41 Is het knooppunt en zijn omgeving conflictarm? nee

42 Zijn er aanvullende functies aanwezig in de omgeving (bv. horeca, winkel, bankautomaat …)? ja zie Stationsplein en Stationslaan

Algemeen:

Hoe is de algemene staat van het knooppunt?

43 kies tussen: verouderd - voldoende recent verouderd

44 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua aanleg) verloederd

45 kies tussen: verloederd - verzorgd (qua onderhoud) verloederd

46 kies tussen: imageverlagend – neutraal – imagoverhogend (uitstraling) imagoverlagend

Gebruiksvoorwaarden grond voor fietsenstalling:

47 Wie is eigenaar van het perceel waar de fietsenstalling (voor de deelfietsen) staat? NMBS

48 Onder welke voorwaarden (bv. financieel, contract afsluiten …) kan er gebruik gemaakt worden van het perceel? Te bespreken met NMBS

Nutsleidingen voor deelfietsen:

49 Zijn er elektriciteitsleidingen aanwezig bij de fietsenstalling/sleutelautomaat? Navragen bij NMBS

50 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 elektrictietsleidingen te voorzien? Ja (mits akkoord CBS)

51 Zijn er nutsleidingen voor data-uitwisseling (ifv Hoppinzuil) aanwezig? Navragen bij Fluvius

52 Is de gemeente bereid om tegen 1/1/2022 nutsleidingen te voorzien? Ja (mits akkoord CBS)

Tongeren

22/01/2021

Yannick Volont - mobiliteitsambtenaar

Westzijde spoor (zijde stad)

Zijn er binnen de komende 3 jaar grote wijzigingen gepland op of rond dit Hoppinpunt?
Ja, voor de stationsomgeving zijn reeds een masterplan, startnota en projectnota opgesteld en goedgekeurd. In 2021 zal NMBS de eerste fase, de nieuwe pendelparking tussen de huidige parking en de stelplaats van De Lijn, uitvoeren. Het einde der werken is 
voorzien op 1 oktober 2021. Gelijktijdig met die werkzaamheden zal NMBS een nieuwe, overdekte fietsenstalling (120 gewone fietsen en 10 buitenmaatse/bromfietsen) voorzien tussen de goederenloods en het stationsgebouw en er komt ook een verbinding 
tussen de pendelparking en voorzijde van het stationsgebouw (tracé van de fietssnelweg), passerend langs de nieuwe fietsenstalling. Voor de verdere herinrichting van de stationsomgeving moet er nog een samenwerkingsovereenkomst aangegaan worden met 
de desbetreffende partijen in verband met uitwerking definitief ontwerp en coördinatie tijdens uitvoering. De Lijn is wel al jaren vragende partij om het busstation te vernieuwen; dit nieuwe station zal komen te liggen op de plaats van de huidige pendelparking. 
De Lijn zou hier zo snel mogelijk aan willen beginnen (2022).

Aan de oostzijde van het spoor staan dan weer de volgende twee grote investeringsprojecten gepland: herinrichting N79 Maastrichtersteenweg tussen spoorwegbrug en Hazelereik (2022) en realisatie Zuidoostelijke Omleidingsweg (timing nog te bepalen). Beide 
dossiers zullen een enorme meerwaarde betekenen op vlak van fietsinfrastructuur. Zo zal de bestaande spoorwegbrug bijvoorbeeld vervangen worden door een nieuwe spoorwegbrug ter hoogte van de Sportpleinstraat, waardoor de bestaande spoorwegbrug in 
de toekomst enkel nog maar gebruikt zal worden door fietsers en voetgangers.



INVENTARIS MOBILITEITSKNOOPPUNTEN MET VOM-DEELFIETSEN

Gemeente: Naam knooppunt: Station

Datum: evt. deelzone:

Naam afnemer: bv. noord-/zuidzijde spoor

Tongeren

22/01/2021

Yannick Volont - mobiliteitsambtenaar

Westzijde spoor (zijde stad)

In functie van bovenstaande is de voorkeurslocatie voor de deelfietsenstalling ingetekend / voorgesteld op de toekomstige situatie. Dit moet wel verder met NMBS afgetoetst worden omdat deze stalling op eigendom van NMBS ligt.
Algemene opmerkingen:



FICHES VERVOER OP MAAT
VERVOERREGIO LIMBURG


