Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021

VERVOERREGIO KORTRIJK
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INLEIDING
1.1 De Vervoerregio’s

opgesteld. Echter het Nieuw Openbaar Vervoerplan loopt in tijd vooruit op het
regionaal mobiliteitsplan: de implementatie ervan is voorzien in december 2021.

De Vlaamse regering wil met de invoering van basisbereikbaarheid een
kwaliteitssprong maken in het openbaar vervoer. In tegenstelling tot
basismobiliteit waarbij het aanbod van openbaar vervoer op wandelafstand
centraal stond, is basisbereikbaarheid een vraaggestuurd model. Volgens het
principe van ‘basismobiliteit’ had iedere Vlaming tot voor kort op enkele
honderden meters van zijn deur een bus- of tramhalte, ook als hiervoor geen vraag
was. Met de invoering van het decreet ‘basisbereikbaarheid’ wil de Vlaamse
overheid het mobiliteitsaanbod beter afstemmen op de vervoersvraag van de
reiziger en op de reële vervoerstromen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk
mensen op een attractieve, snelle, comfortabele en duurzame manier te
verplaatsen. Daarbij wordt niet enkel uitgegaan van de woon-werk- en de woonschoolverplaatsingen (goed voor 1/3 van het totale aantal verplaatsingen), maar
ook de andere verplaatsingen (winkelen, vrije tijd, …) komen in beeld.
Hiervoor wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen elke
vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld. Dat plan legt de
gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale en bovenlokale besturen voor alle
vervoersmiddelen op lange termijn vast. Het speelt in op de huidige en
toekomstige mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar
vervoersnetwerk uit, legt de link met het ruimtelijk beleid en stelt maatregelen
voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid, het logistieke
verkeer en het fietsbeleid voor.
Ook in Vervoerregio Kortrijk is gestart met het opstellen van dit plan waarin de
gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale en bovenlokale besturen voor alle
vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. Voor dit regionaal
mobiliteitsplan is momenteel de synthesefase lopende.

Figuur 1 | Actoren vervoerregio Kortrijk

Daarnaast heeft de vervoerregio ook de opdracht een Nieuw Openbaar
Vervoerplan (OV-plan) te ontwikkelen. Dit voorliggende plan maakt deel uit van
het proces waarin binnen de Vervoerregio’s een regionaal mobiliteitsplan wordt
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Figuur 2| Verhouding timing regionaal mobiliteitsplan en openbaar vervoerplan 2021.
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1.2 Leeswijzer
De nota is opgebouwd vertrekkende vanuit de principes van basisbereikbaarheid
conform het decreet ‘Basisbereikbaarheid’ en wat dit betekent voor het
openbaar vervoer (hoofdstuk 2). Deze nieuwe visie op mobiliteit moet leiden tot
een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal mobiliteitssysteem. Centraal
daarbij zijn een vraaggericht en efficiënt systeem, combimobiliteit in een
geïntegreerd netwerk, inbedding in het ruimtelijk kader en hiërarchie in het
gelaagd netwerk.
Hoofdstuk 3 beschrijft in grote lijnen het doorlopen proces van het initieel voorstel
van het openbaar vervoerplan tot het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 en focust
daarbij op de betrokkenheid van lokale besturen en actoren bij de verschillende
inhoudelijke stappen. Dit proces omvat drie cruciale elementen: een toets van het
initieel kern- en aanvullend net, het intensieve iteratief proces van inbreng en
aanpassingen van de verschillende actoren met aandacht voor de leidende
principes en de methodiek en de totstandkoming van een voorstel voor Vervoer
op Maat.

Figuur 3 | Stationsomgeving Kortrijk (bron: Leiedal)

Hoofdstuk 4 bevat vervolgens de kern van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
met kaarten en een beknopte beschrijving van het kernnet (KN) en aanvullend
net (AN) en het voorstel voor Vervoer op Maat (VoM) in de Vervoerregio Kortrijk.
Tot slot beschrijft hoofdstuk 5 een aantal aandachtspunten voor de implementatie
van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021. Deze onderwerpen zijn geen
onderdeel van dit OV-plan maar vragen wel specifieke aandacht om het Nieuw
Openbaar Vervoerplan optimaal te kunnen gaan uitrollen.
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BASISBEREIKBAARHEID
2.1 Principes basisbereikbaarheid
Een OV-netwerk dat zich kenmerkt door de aspecten “Vraaggericht en efficiënt”,
“hiërarchie in netwerk”, “combimobiliteit” en “inbedding in ruimtelijk kader” is in
de Kortrijkse regio methodisch uitgewerkt. Belangrijk hierin is dat een nieuw OVnetwerk uiteindelijk moet leiden tot een geïntegreerd openbaarvervoersysteem
omdat alleen dan basisbereikbaarheid optimaal gerealiseerd kan worden. Centraal
bij basisbereikbaarheid staat het kunnen bereiken van belangrijke
maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een
optimale inzet van middelen. De afstemming gebeurt op basis van de reële en
potentiele vervoersstromen. Het vaste aanbod op basis van de criteria afstand,
frequentie en amplitude (basismobiliteit) wordt vervangen door een garantie op
een goede mobiliteitsoplossing (basisbereikbaarheid). In de Vervoerregio Kortrijk
zijn voor het ontwerp van het nieuwe OV-netwerk de kernprincipes
basisbereikbaarheid gebruikt:
Verplaatsingsnoden als vertrekpunt
Hier gaat het erom dat het aanbod van verschillende
vervoersvormen (openbaar vervoer, deelauto’s en
fietsen etc.) zo goed mogelijk aansluit op de werkelijke
verplaatsingsnoden (vraag) van reizigers. Zo worden de
vervoersmogelijkheden en financiële middelen op een
efficiëntere manier ingezet.
Combineren van verschillende vervoersmiddelen
De Vlaamse overheid wil het openbaar vervoer
maximaal
concentreren
op
de
belangrijke
verkeersassen in elke regio, maar ook de
bereikbaarheid van deze assen is belangrijk. Om een
volledig traject te kunnen afleggen, moeten de
verschillende vervoersmiddelen naadloos op elkaar
aansluiten en moet de reiziger makkelijk de overstap
kunnen maken. Het combineren van verschillende vormen van mobiliteit noemen
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we combimobiliteit. Enkele voorbeelden zijn: van bus/tram of van trein op de
(elektrische) fiets, de deelfiets of deelstep, de auto of deelauto, (mini-)bus, carpool
of taxi.
Een gelaagd netwerk van vervoersmogelijkheden
Binnen de Vervoerregio wordt gewerkt aan een
hiërarchisch gestructureerd vervoermodel voor
de verschillende modaliteiten. Ook binnen het
openbaar vervoer is er dus een hiërarchie of
gelaagdheid van het netwerk. Deze speelt een
cruciale rol in de uitwerking van het Nieuw
Openbaar Vervoerplan 2021 en is ook startpunt
voor het ontwerp ervan. Elke laag van het
openbaar vervoer netwerk neemt zijn rol binnen de hiërarchie op en de
verschillende lagen worden optimaal op elkaar afgestemd. Een goede hiërarchie is
van belang omdat alleen met een goede structuur van hoofdnetwerken het
mogelijk is modaliteiten op elkaar af te stemmen en een snel en efficiënt
vervoerssysteem te ontwikkelen. Immers bij het combineren van
vervoersmiddelen is het netwerk zo sterk als de zwakste schakel.
Van de ene naar de andere laag via mobipunten
Mobipunten vormen een belangrijke spil in het faciliteren van combimobiliteit
binnen het gelaagde OV-netwerk. Een mobipunt is meer dan een halte voor het
openbaar vervoer maar het is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse,
op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden. Aan een mobipunt kunnen
gebruikers overstappen van en naar het spoorwegennet, tussen de kernnetlijnen
(verder KN), aanvullende lijnen (verder AN), het Vervoer op Maat (verder VOM) of
op hun eigen (veilig en comfortabel gestalde) fiets. Op die manier wordt het OVnetwerk ingeschakeld in een systeem van combimobiliteit waarbij verschillende
modi elkaar kunnen voeden en aanvullen. Het mobipunt wordt aangevuld met
extra diensten, zoals deelvoertuigen, veilige fietsenstallingen, lockers waar pakjes
bezorgd kunnen worden en wordt het ruimtelijk optimaal georganiseerd.

8

2.2 Naar een gelaagd OV-netwerk: uitgangspunten
De uitgangspunten richten zich op het KN, AN en VoM. Het ontwerpen van het
treinnetwerk is geen onderdeel van dit Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 en
wordt in de uitgangspunten dan ook grotendeels buiten beschouwing gelaten. De
uitgangspunten zijn op Vlaams niveau opgezet en vormden de basis voor het
initiële voorstel KN en AN van De Lijn. De uitgangspunten richten zich op het zo
passend mogelijk faciliteren van de verplaatsingsnoden (vervoersvraag) en
vervoersstromen. Enerzijds is er gewerkt met een modelmatige exercitie om het
vervoerspotentieel in beeld te brengen. Anderzijds is ook gekeken naar huidige
vervoersstromen, karakteristieken van attractiepolen en ervaringen uit de praktijk.
Dit laatste is zowel onderdeel geweest van het opzetten van het initieel voorstel
als onderdeel van de toetsing van dit initieel voorstel zoals kort toegelicht in
hoofdstuk 4 van deze nota.
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Vereenvoudiging van de netwerkstructuur
Verschillende buslijnen die vandaag afwijkende
trajecten volgen worden gecombineerd in één
sterke kernnetlijn met een hoge frequentie en
betrouwbaarheid. In de regel voedt het
aanvullend net deze hoofdas. Dit leidt tot minder
varianten en verhoogt de leesbaarheid voor de
reiziger.
Betere cadans zorgt voor meer zekerheid
naar de reiziger en aantrekkelijk aanbod
Het nieuwe net ambieert een hogere
kwaliteit op specifieke assen door het
verhogen van de frequentie en
betrouwbaarheid.
Omrijden
wordt
maximaal vermeden en de garantie van
doorstroming op de assen is prioritair.
Trein en bus versterken elkaar
Het treinnet is de ruggengraat van het
openbaar vervoernet. Waar het aanbod van
de NMBS voldoende hoog is om aan de
vervoersvraag te voldoen, wordt geen
aanbod voorzien vanuit het kernnet of
aanvullend net. Waar het aanbod van de
NMBS onvoldoende is, kan een aanvullende
lijn ingetekend worden.
Vervoer op Maat complementair aan trein, kernnet en aanvullend net
VoM-diensten moeten een oplossing bieden voor die gebieden die onvoldoende
bediend worden door het KN en AN. Het VoM is dus complementair aan het
treinnet, KN en AN. Met een VoM-oplossing zal de reiziger dus de first of last-mile
naar het treinnet, KN of AN afleggen of wordt een verplaatsing gemaakt tussen
twee locaties in eenzelfde regio die niet op een logische manier met het KN of AN
worden verbonden.
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2.3 Methodiek voor het ontwerpen van het gelaagd netwerk
2.3.1
Treinnetwerk
In een gelaagd OV-netwerk vormen spoorinfrastructuur en stations het hoogste
niveau van het gelaagd netwerk. De trein is de ruggengraat van het openbaar
vervoer en staat in eerste instantie in voor de internationale, intergewestelijke en
interregionale verbindingen. Het ontwerpen van het treinnetwerk is geen
onderdeel van dit Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021. In het kader van het
opstellen van het regionale mobiliteitsplan voor de lange termijn zal de
Vervoerregio Kortrijk verder afstemmen met de NMBS rond verbindingen,
knooppunten en kwaliteitsvereisten van het treinnetwerk.
2.3.2
Kernnet
De tweede laag van het gelaagd netwerk is het kernnet. Met het kernnet wordt
een antwoord geboden op de hoge vervoersvraag op grote assen. Dit is een
netwerk van vast, lijngebonden openbaar vervoer, met hoogkwalitatieve
bedienings- en comfortvoorschriften en een hoog voorzieningenniveau bij haltes.
Het kernnet is sterk gericht op combimobiliteit: het overstappen van het ene op
het andere vervoersmiddel.

aantrekkingskracht. Het kan alleen maar functioneren en mee een modal shift
realiseren als het aanbod navenant is. Het potentieel van een as hangt immers niet
enkel samen met de reisweg, maar ook (en zelfs meer nog) met de frequentie. Er
moet een minimaal kwaliteitsniveau zijn om het potentieel om te zetten in
effectieve bezetting. Het waarborgen van de kwaliteit inzake frequentie,
amplitude, snelheid en betrouwbaarheid is onontbeerlijk. Een vlotte doorstroming
is voor deze lijnen dan ook van ontzettend groot belang.
Op bepaalde assen wordt een ruimer aanbod voorzien dan het minimumaanbod.
Dit is vaak het gevolg van de door het huidige net (op basis van gebruikscijfers)
aangetoonde potentiëlen (reizigersstromen en benodigde capaciteit) op de
betrokken assen en is ook afhankelijk van het gebied waarbinnen de betrokken lijn
werkzaam is (bijvoorbeeld centrum- of grootstedelijk gebied met een significant
aantal avondverplaatsingen).
De omrijfactor, de verhouding tussen de afstand van reisweg van de ov-verbinding
en de afstand van de meest aangewezen route met de wagen, op het kernnet
bedraagt maximaal 1,3. Binnen een regio zijn kernnetlijnen immers structurerend
zodat een verbindend netwerk gecreëerd wordt.

Het ontwerp van het kernnet is gebaseerd op potentieel met als uitgangspunt dat
er een voldoende kwaliteitsniveau aangeboden wordt om de vervoersvraag
effectief te vertalen naar bezetting. Als het potentieel hogere kwaliteitseisen
verantwoordt inzake frequentie of amplitude, dan moet in de minimumnormen
(zie tabel 2.1), gelinkt aan dit potentieel, worden voorzien.
Kwaliteitseisen voor kernnet lijnen
Het kernnet is zelf ook gelaagd: het bestaat uit A-, B- en C-lijnen (zie tabel 2.1) met
elk hun eigen kwaliteitseisen inzake frequentie en amplitude. Dit onderscheid
maakt een parallelle opbouw over heel Vlaanderen mogelijk. Binnen het kernnet
wordt een minimaal gewenst bedieningsniveau vooropgesteld inzake amplitude
en frequentie. De potentiëlen op de geselecteerde assen zijn van die aard dat zij
een dergelijk kwaliteitsniveau verantwoorden. Door dit kwaliteitsniveau
uiteindelijk niet te behalen verliest het kernnet een groot deel van haar
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GEWENST
AANBODSNIVEAU

Dagfrequentie

Ochtend/avondfreq

Amplitude

Ochtend/dag/avond

mavr

Za

zo

mavr

Za

zo

mavr

Za

zo

ochtend

dag

avond

A (IP > 15.000)

4

4

2

2

2

2

6-23

8-23

(8-21)

<7

7-19

>19

B (4500 < IP ≤15000)

2

1

1

1

1

1

6-21

8-21

(8-21)

<7

7-19

>19

C (2500 < IP ≤4500)

1

1

(1)

1

1

nvt

6-19

8-19

(8-19)

<7

7-19

>19

STREEKLIJNEN

STADS- EN VOORSTADSLIJNEN
A

4

4

2

2

2

2

6-23

8-23

8-21

<7

7-19

>19

B

2

2

1

1

1

1

6-21

8-21

8-21

<7

7-19

>19

Tabel 1: Beoogd minimaal bedieningsniveau kernnet

2.3.3
Aanvullend net
De derde laag van het gelaagd netwerk is het aanvullend net en bestaat uit lijnen
met een uitdrukkelijke feederfunctie vanuit en in de kleinere kernen naar de lijnen
van het kernnet en van het treinnet. Het aanvullend net zal dus vanuit middelgrote
kernen en attractiepolen voeding geven aan het kernnet. Daarnaast bestaat het
ook uit ontsluitende lijnen en lijnen die voldoende potentieel hebben om in een
uurbediening te voorzien, maar te weinig potentieel kennen om deel uit te maken
van het aan minimumeisen onderworpen kernnet.
Het aanvullend net is in de regel volledig complementair aan het kernnet en het
treinnet. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de trein de
vervoersstroom onvoldoende kan capteren door de afwezigheid van voldoende
haltes of een te lage frequentie, kan een aanvullend net ook parallel aan een
spoorweg fungeren. Specifieke functionele lijnen kunnen ook parallel rijden aan
deeltrajecten van het kernnet om op piekmomenten in voldoende capaciteit te
kunnen voorzien.
Kwaliteitseisen voor aanvullend net lijnen
Het aanvullend net bevat cadanslijnen en functionele lijnen. Op de gecadanseerde
lijnen wordt gesteld dat er op week- en zaterdagen minimaal 1 rit per uur moet
zijn. Een bediening om de twee uur is niet attractief en kan nooit voldoende
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potentieel capteren. Op zon- en feestdagen is een frequentie van 1x/2u in
bepaalde regio’s wel nog te verantwoorden (op voorwaarde dat bediening op zich
al voldoende meerwaarde heeft, net zoals bij het kernnet). In de regel rijden deze
cadanslijnen van maandag tot zaterdag minimaal tussen 7u en 19u. Een meer
uitgebreid aanbod qua frequentie of amplitude blijft echter mogelijk. Dit dient lijn
per lijn bekeken te worden in functie van de noden in het gebied.
In het aanvullend net kan de omrijfactor, de verhouding tussen de afstand van
reisweg van de ov-verbinding en de afstand van de meest aangewezen route met
de wagen, hoger zijn dan het cijfer 1,3 dat geldt bij kernnetlijnen. Aanvullende
lijnen zijn immers veelal niet structurerend. Ze kunnen wel complementair rijden
aan een structurerende treinverbinding met lage frequentie of aan een kernnetlijn.
Functionele lijnen
De functionele lijnen vormen een belangrijk onderscheiden deel van het netwerk.
Deze lijnen spelen in op specifieke, potentieelhoudende verplaatsingstromen op
welbepaalde momenten van de dag en met het oog op welbepaalde doelgroepen
(in hoofdzaak scholieren en werknemers, dus woon-school- en woonwerkverkeer). Iedereen kan er echter gebruik van maken. Functionele bediening
wordt dus enkel voorzien “in functie van”, hetgeen impliceert dat het hier zelden
om gecadanceerde lijnen gaat die (al dan niet) de hele dag door rijden. Veelal
betreft het een paar ritten verspreid over de dag. De functionele verbindingen

12

vormen een belangrijke schakel binnen het netwerk basisbereikbaarheid. Deze zijn
historisch ook gegroeid in het huidige netwerk en zijn vaak zeer druk bezet.
Hierdoor werden deze lijnen ook voor 90% overgenomen uit het huidige netwerk.
Daar waar overlap ontstond met nieuwe (of in frequentie verhoogde)
verbindingen, werd wel gekeken naar een optimalisatie van het functionele
aanbod om de verschillende lagen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Intrinsiek potentieel (IP) basis voor initieel voorstel kernnet
Gezien een van de uitgangspunten van de openbaar vervoernetwerken binnen basisbereikbaarheid vertrekt vanuit het effectieve potentieel, wordt geopteerd om het intrinsiek
potentieel (IP) op dagbasis van een verplaatsingsstroom als basis te nemen. Het intrinsiek potentieel geeft de gewogen vervoervraag (met inbegrip van woon-school) weer tussen
twee kernen op basis van de trajectlengte. Het gaat om de stromen op dagbasis en over alle modi door (dus niet enkel ov-gebruik). De matrix met vervoerstromen uit de provinciale
verkeersmodellen werd hiervoor geaggregeerd tot op deelgemeenteniveau.
Het IP gaat uit van alle verplaatsingen, over alle modi heen tussen 2 (of meer) kernen, gecorrigeerd voor de afstand tussen beide kernen. Deze verplaatsingen gebeuren ook op
vandaag. Een hoog IP betekent dus dat er tussen 2 kernen veel verplaatsingen voorkomen door alle modi (trein, bus, auto, fiets, …). Dit maakt dat er veel bewegingen aanwezig zijn
tussen beide kernen waarin OV mogelijks een grotere rol kan spelen. Bij een laag IP zijn er eerder weinig verplaatsingen tussen de opgenomen kernen over alle modi heen, waardoor
de te behalen OV-winsten (met regulier vervoer) veel lager ligt. Vandaar dat dit IP-scores toekent aan de grenzen tussen kernnet, aanvullend net en Vervoer op Maat.
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Bij het afwegen van meerdere mogelijke trajecten werd het IP, samen met het huidig aantal reizigers langsheen een traject, mee in de schaal gelegd om een keuze te maken over de
definitieve reisweg van de lijn. Hetzelfde principe geldt bij mogelijke uitlenging van lijnen tot een volgende kern. Het intrinsiek potentieel is met andere woorden een graadmeter voor
de effectieve vervoersvraag en het succes van een bepaalde lijn.
Volgende grenzen werden bepaald qua intrinsiek potentieel:
§ Kernnet A-lijn: IP > 15.000
§ Kernnet B-lijn: 4.500 < IP ≤ 15.000
§ Kernnet C-lijn: 2.500 < IP ≤ 4.500
§ Aanvullend net cadans: 1.000 < IP ≤ 2.500
Lijnen op assen met een IP groter dan 1.000 en lager dan of gelijk aan 2.500 zouden we D-lijnen kunnen noemen. Deze horen niet tot het kernnet, maar tot het aanvullend net. Hieruit
mag echter niet afgeleid worden dat het aanvullend net enkel uit D-lijnen bestaat. Ook sterke lijnen kunnen hiertoe behoren (bv. omdat ze te ontsluitend zijn).
Gezien het gegeven van budgetneutraliteit in deze opdracht is het niet mogelijk om elke verbinding met een IP dat hoger is dan 1.000 ook effectief te voorzien in het aanvullend dan
wel kernnet. Historische praktijkervaring en scenario’s in modeldoorrekeningen geven uitsluitsel over welke verbindingen in eerste instantie de grootste modal shift kunnen
verwezenlijken en waarop dus prioritair moet worden ingezet in het korte termijn ov-plan. Elke aanpassing aan het netwerk van kernnet- en cadanslijnen uit het aanvullend net wordt
getoetst aan deze methodologie.

2.3.4
Vervoer op Maat
Het Vervoer op Maat vormt de vierde en laatste vervoerslaag van het
openbaarvervoersmodel voor basisbereikbaarheid en is complementair aan de
hogere hiërarchische netten. Deze laag kan worden ingevuld nadat het KN en AN
vorm hebben gekregen en geeft antwoord op lokale noden in de vervoerregio. Het
VoM is volledig vraagvolgend en biedt een oplossing voor die gebieden die niet
bediend worden door regulier openbaar vervoer. Het VoM is dus complementair
aan het treinnet, KN en AN. Met een VoM-oplossing zal de reiziger de first- of lastmile naar het treinnet, KN of AN afleggen of wordt een verplaatsing gemaakt
tussen twee locaties in eenzelfde regio die niet op een logische manier met het KN
of AN worden verbonden.
Kadering Vervoer op Maat
Het Vervoer op Maat zal worden aangestuurd via de Vlaamse mobiliteitscentrale.

zelfstandig zijn verplaatsing kan maken. In het huidige mobiliteitslandschap zijn de
verschillende VoM-oplossingen sterk versnipperd in verschillende lokale, al dan
niet semi-private initiatieven. Denk aan de belbussen die de open gebruiker
bedient of aan minder mobiele centrales, dienst aangepast vervoer, etc. voor
specifieke doelgroepen. Bijkomend zijn er nog tal van lokale initiatieven (zoals bv.
evenementshuttle, marktbus) die al dan niet specifieke gebruikers aanspreken.
Het is in ieder geval de bedoeling dat al deze vormen van Vervoer op Maat, naast
kernnet en aanvullend net, worden opgenomen in het verhaal van de
mobiliteitscentrale. In eerste instantie zal de focus liggen op de open gebruiker
die volledig zelfstandig zijn verplaatsing kan maken. Het budget dat Vlaanderen
op vandaag al besteed aan de subsidie van DAV/MAV is onderdeel van het budget
voor VoM van de regio. In eerste instantie wordt vanuit de vervoerregio gekozen
om deze 2 systemen te laten bestaan zoals ze vandaag werken.

In het kader van VOM wordt een onderscheid gemaakt
tussen
doelgroepgebruikers (bv. rolstoelgebruikers, mensen die niet zelfstandig gebruik
kunnen maken van openbaar vervoer, ...) en de open gebruiker die volledig
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Karakteristieken van Vervoer op Maat
In tegenstelling tot de vaste dienstregeling van de bussen van het KN en AN, werkt
het VOM vooral vraagvolgend. Enkel wanneer er vraag is naar vervoer (al dan niet
op reservatie), zal de vervoersoplossing worden uitgerold. Hoewel Vervoer op
Maat vele verschijningsvormen kent, is er wel structuur aan te brengen in de
functie die oplossingen binnen Vervoer op Maat binnen het OV-netwerk vervullen.
De verschillende typen VoM worden dus toegepast afhankelijk van de type vraag
die speelt in een bepaald gebied. De mogelijke typen van VoM, worden hieronder
kort omschreven.
VOM-vast
VOM-vast is een vast vervoersysteem: volgens een dienstregeling wordt op vaste
plekken gehalteerd. Het kan goed functie- gebonden ingezet worden, bijvoorbeeld
om mensen van en naar een ziekenhuis, industriegebied of markt te brengen.
Voordelen van een VOM-vast systeem zijn dat het duidelijk is voor de reiziger, het
zowel voor de reiziger als voor de vervoerder goed te plannen is en geschikt is voor
grotere bestemmingen. Nadelen van een VOM-vast systeem zijn dat de shuttle
soms voor niets rijdt en dat alleen vervoer wordt geboden op een vaste route van
en naar haltes.
VoM-flex
VoM-flex is een flexibel vervoersysteem: reizigers worden op
aanvraag van adres/halte naar adres/halte/mobipunt
vervoerd. Voordelen van een VoM-flex system zijn dat de
reizigers dicht bij huis opgehaald kunnen worden en
rechtstreeks naar hun eindbestemming reizen en dat de
dienst op afroep beschikbaar is. Een nadeel van dit type VoM
is dat het boeken van een rit voor sommige reizigers als lastig
kan worden ervaren. Daarnaast heeft dit vervoersysteem
relatief hoge kosten per reiziger door diversiteit in reispatronen en is het nodig om
randvoorwaarden op te stellen voor het bereik van de dienst (zowel in tijd als
geografisch).
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VoM-semi-flex
VoM-semiflex is een semi flexibel vervoersysteem: VOM-semiflex is een semi
flexibel vervoersysteem: het vervoer is deels tussen vaste (mobi)punten en deels
op aanvraag. Het belangrijkste voordeel van VoM-semiflex ten opzichte van VoMflex is dat reizigers meer gebundeld worden. Hierdoor is VoM-semiflex
kostenefficiënter. Daarnaast bedient VoM-semiflex een groter gebied dan VOMvast. Nadelen van een VoM-semiflex systeem zijn dat het vervoersysteem lastig uit
te leggen is aan reizigers en dat het boeken van een rit voor sommige reizigers als
lastig kan worden ervaren. Verder is het voor het vaste deel van het systeem net
als bij VoM-vast mogelijk dat de shuttle voor niets rijdt.
Flex voor- en natransport
Flex voortransport en natransport zijn ook semi-flexibele
vervoersystemen, maar met een specifieke netwerkfunctie. Hierbij
worden de reizigers Reizigers worden aan een halte opgehaald en
naar een mobipunt gebracht of reizigers worden bij een mobipunt
opgehaald en van daaruit naar een halte gebracht. Ook voor flexibel
voor- en natransport geldt dat het ten opzichte van VOM-flex
kostenefficiënter is omdat reizigers meer gebundeld worden.
Daarnaast vergroot flexibel voor- en natransport het bereik van het
reguliere openbaar vervoer. Een nadeel is dat het voor de reiziger
noodzakelijk is om over te stappen van VOM naar het reguliere
openbaar vervoer. Ook kan het boeken van een rit voor sommige
reizigers als lastig worden ervaren.
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Deelmobiliteit
Deelfietsen en deelsteps kunnen zowel een rol vervullen in
netwerklogica alsook in nabijheidslogica. Deelfietsen binnen het
gelaagde openbaarvervoersnet worden ingezet als voor- en
natransport. Voordeel van deelfietssystemen ten opzichte van
VoM-busjes is de lage kost en de flexibiliteit in plaats en tijd.
Nadeel is dat het systeem niet bruikbaar is voor hen die niet
kunnen of willen fietsen en dat de aantrekkelijkheid ervan afhankelijk is van het
weer.
Voor autodeelsystemen geldt dat de kostendekking afhankelijk is
van gebiedstype. Vanaf stedelijk woon- en werkgebied kan dit
kostendekkend. Voor minder dichte gebiedstypen is een privaat
autodeelsysteem
(peer
to
peer)
beter
geschikt.
Autodeelsystemen spelen meer in op de nabijheidslogica,
communicatie vanuit de lokale overheid is dus belangrijk. Het
opnemen van autodelen vanuit de regio heeft meer te maken met
schaalgroottekansen door optimalisatie van de operations voor de aanbieder. Het
delen van de eigen vloot van de gemeente is een mooie eerste stap in het
aanbieden van autodelen al wordt wel aanbevolen om dit te doen vanuit
diversificatie van de vloot en extra aanbod tijdens de weekends/avonduren, maar
om, in functie van beschikbaarheid tijdens werktijden, dit te combineren met een
reguliere deelauto.

Sturingsmogelijkheden in Vervoer op Maat
Omdat het benodigde budget voor VoM in belangrijke mate samenhangt met de
eisen en wensen van de vervoerregio enerzijds en de creativiteit van
geïnteresseerde partijen anderzijds, is niet helemaal op voorhand te duiden welke
exacte invulling van Vervoer op Maat wel en niet te realiseren valt binnen het
beschikbare budget. Wel zijn enkele factoren te duiden die in belangrijke mate
sturing kunnen geven aan het aanbod van Vervoer op Maat en het daarvoor
benodigde budget.
Onderstaand schema toont enkele relevante sturingselementen die ook onderdeel
zijn van de rekentool VoM die helpt een gevoel te krijgen voor het effect van
ontwerpkeuzen op de exploitatiekosten van het VoM-systeem.

Bedieningsgebied

Lijnlengte

Aantal reizigers
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VAN INITIEEL NAAR DEFINITIEF NIEUW OPENBAAR VERVOERPLAN 2021

3.1

Procesbeschrijving

Onderstaande figuur geeft het gevolgde proces weer zowel naar betrokkenheid
van de verschillende actoren als naar genomen inhoudelijke stappen. Het schema
geeft enkel de grote lijnen weer waarbij niet elk overlegmoment wordt

weergegeven. Het transitieproces zowel voor kernnet en aanvullend net als voor
Vervoer op Maat omvat een iteratief proces waarbij het opmaken van leidende
principes, aftoetsing van het voorstel en samenwerking met de gemeenten en
actoren de basis zijn. Deze cruciale elementen worden in onderliggende
paragrafen beknopt toegelicht.

Figuur 4| Processchema opmaak openbaar vervoerplan 2021
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Betrokken actoren
Het werken van het initieel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 naar een ‘gedragen’
Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 is het resultaat van een intensieve en
constructieve samenwerking tussen het studieteam, de lokale besturen, de
bovenlokale partners en andere maatschappelijke, mobiliteits- en beleidsactoren.
Binnen elk overlegorgaan, hieronder kort toegelicht, vormt het studieteam samen
met de ambtelijke voorzitter de motor.
Centraal staat de ambtelijke werkgroep (AWG) van de vervoerregioraad,
bestaande uit de gemeentelijke (mobiliteits-)ambtenaren van de 13 gemeenten
van de Vervoerregio Kortrijk, leden van Team MOW en een vertegenwoordiger
van Leiedal, de Provincie West-Vlaanderen en departement Omgeving. Afhankelijk
van de agenda is deze uitgebreid met vb. aangrenzende gemeenten, MAV, NMBS,..
De ambtelijke werkgroep werkt hoofdzakelijk in workshops en verdiept zich in een
voorliggend thema ter voorbereiding voor de Vervoerregioraad (VVRR). Behalve
tijdens de werkgroep worden de gemeenten op welbepaalde momenten in het
proces gehoord tijdens bilaterale gesprekken. Het team MOW, waarin de
verschillende actoren van het beleidsdomein MOW vertegenwoordigd zijn:
departement MOW, AWV, De Lijn en De Vlaamse Waterweg, maakt onderdeel uit
van de werkgroep. Zij denken mee na vanuit een bovenlokaal beleidsoogpunt
omtrent de voorliggende thema’s. De Vervoerregioraad (VVRR), bestaande uit de
politieke vertegenwoordigers van de gemeenten, het team MOW en de Provincie
West-Vlaanderen beslist uiteindelijk. De vervoerregioraad wordt uitgebreid met
adviserende leden, departement Omgeving, Leiedal en aangrenzende lokale
besturen,… en aangevuld, afhankelijk van de agenda.
Het formele overleg wordt, naast lokale initiatieven, aangevuld met verschillende
participatiemomenten vanuit de vervoerregiowerking, waarbij ook
maatschappelijke en mobiliteitsactoren betrokken worden.
Op 4 februari werd een Mobiliteitsforum georganiseerd. Hierop werden meer dan
800 mobiliteits- en maatschappelijke actoren uitgenodigd. De aanwezige 114
actoren werden tijdens dit forum ingeleid in de nieuwe manier van kijken naar
mobiliteit (o.a. decreet basisbereikbaarheid) en kregen een toelichting bij wat dit
betekent voor het organiseren van het openbaar vervoer.
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Figuur 5 - Overzicht participatie met betrokken actoren

Met het oog op de communicatie rond het mobiliteitsforum en het betrekken van
actoren bij de opmaak van het regionale mobiliteitsplan werd een digitaal
platform gelanceerd. Via dit platform werden de presentaties en infoposters breed
beschikbaar gesteld.
In de aanloop van de voorlopige goedkeuring van het Openbaar Vervoerplan begin
mei 2020 werden 92 bovenlokale mobiliteits- en maatschappelijke actoren
uitgenodigd om deel te nemen aan een digitaal mobiliteitsatelier. De toelichting
over basisbereikbaarheid en het voorstel voor het kernnet en aanvullend net en
Vervoer op Maat werd gevolgd door 24 actoren. Deze konden tijdens de toelichting
en ook nog de week daarna vragen stellen via het gebruikte teams-platform.
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Als belangrijke vertegenwoordiger van de gebruikers van het openbaar vervoer
werd met de vertegenwoordiger van TreinTramBus uit de regio een bilateraal
overleg gehouden waarop de verschillende kaarten en voorstellen voor Vervoer op
Maat meer in detail werden besproken.
Daarnaast is specifiek voor de doelgroepen op 17 juni 2020 een toelichting
gegeven rond het OV-plan 2021. Ook hier was de ruimte voor vragen en interactie.
Alle gemeenteraadsleden uit de 13 gemeenten van de vervoerregio werden door
Leiedal, samen met de andere intercommunales uit de provincie, uitgenodigd om
een ingesproken presentatie rond het nieuwe openbaar vervoerplan te bekijken.
Deze presentatie werd door 53 raadsleden geraadpleegd. In de daaropvolgende
dagen konden vragen worden gesteld. Ten slotte werden alle raadsleden
uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête waarin gepolst werd naar
hun eigen mobiliteitsgedrag en hun kennis over en visie op de nieuwe mobiliteit.

Kernnet en aanvullend net
Het initieel voorstel Openbaar Vervoerplan omvat voor de Vervoerregio Kortrijk
een eerste uitwerking van het kernnet en het aanvullend net. Dit initieel voorstel
is een eerste aanzet vanuit De Lijn en heeft doorheen een iteratief proces met o.a.
de werkgroep en de Vervoerregioraad verder vorm gekregen. Conform de
regelgeving, heeft de Vervoerregioraad een adviesfunctie met betrekking tot het
kernnet en beslist ze mee over het aanvullend net.
Regionaal Vervoer op Maat
Het feit dat zowel het kernnet als het aanvullend net volgens de regelgeving op
potentieel gestoeld is, maakt dat dit netwerk niet volledig gebiedsdekkend is.
Eenmaal de lagen van het kernnet en aanvullend net bovenop het treinnet
worden gelegd, ontstaan er ‘blinde vlekken’ waar bediening met regulier
openbaar vervoer ontbreekt omdat hier niet voldoende vervoersvraag is. Voor
deze ‘blinde vlekken’ werd complementair aan het treinnet, kernnet en
aanvullend net een voorstel voor Vervoer op Maat uitgewerkt. Met betrekking
tot de invulling van Vervoer op Maat op regionale schaal beslist de
Vervoerregioraad.
Binnen het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 vormt Vervoer op Maat immers
een belangrijk schakel in de hiërarchie van het gelaagd netwerk. Eenmaal er
duidelijkheid was op de onderzoeksvragen met betrekking tot het kernnet en
aanvullend net werd het thema Vervoer op Maat uitgediept. Dit onderwerp is
met de verschillende actoren uitgebreid besproken in de verschillende overlegen werkmomenten. Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot een voorstel
op hoofdlijnen van mogelijke VoM-maatregelen dat goed aansluit op het
voorliggende kernnet en aanvullend net.
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Overzicht overlegmomenten
Het hierna volgend overzicht van overlegmomenten geeft een beeld van de
overlegmomenten die plaatsgevonden hebben in de loop van het iteratief proces.
OVERLEG EN PARTICIPATIE IFV ITERATIEF PROCES OPENBAAR VERVOERPLAN
KERNNET – AANVULLEND NET
sept 2019
AWG
okt 2019

B

nov 2019
AWG
dec 2019
AWG
P
jan 2020
AWG
feb 2020
AWG

maart
2020

Toelichting aangepast plan KN/AN

april 2020
AWG

VERVOER OP MAAT

Voorstellen initieel voorstel
KN/AN door De Lijn en eerste
aftoetsing KN/AN studieteam

B

Bilateraal overleg gemeenten:
Onderzoeksvragen KN/AN

P

Bilateraal overleg gemeenten: voorstel
VoM
Toelichting gemeenteraadsleden

P

Werksessie: Leidende principes
KN/AN

Inleiding en inventarisatie bestaande
initiatieven

Verfijnen leidende principes
KN/AN

Inspiratie en eerste inventarisatie noden

Indeling onderzoeksvragen in
quick wins en prioriteiten –
voorstellen wijzigingen KN/AN

Bepalen prioriteiten en eerste inzicht in
kostenplaatje

voorstel

Keuze scenario VoM

Voorlopige goedkeuring voorstel kernnet en aanvullend net + principes vervoer
op maat
VVRR
Consultatie gemeenteraden
Werksessie tarieven VoM

Lancering digitaal platform
Werksessie: Noden, leidende principes en
randvoorwaarden Vervoer op Maat

definitief

AWG

Juni 2020

Conclusie leidende principes &
Uitwerken prioriteiten KN/AN

Lancering online enquête gemeenteraadsleden
Afkloppen
KN/AN

mei 2020

Uitwerking scenario’s per prioriteit en
kostenplaatje

AWG
Toelichting OV-plan doelgroepen
bijkomend budget VoM - principes
Juli 2020
AWG

P

Mobiliteitsforum

September
2020

B

Bilateraal overleg gemeenten:
Onderzoeksvragen KN/AN

Oktober
2020

bijkomend budget VoM – voorstellen
en kostenplaatje
AWG
Afkloppen definitief voorstel VoM
VVRR
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Overzicht lijnen behorende tot VVR Kortrijk (anno 2020)
Voor de verdeling van de budgetten van zowel het kernnet en aanvullend net als
het Vervoer op Maat is uitgegaan van het bestaande net. Hierbij zijn op basis van
volgende principes de lijnen toegewezen aan een vervoerregio:
Reguliere lijnen: toegewezen aan vervoerregio indien meer dan 50% van
de gereden kilometers in de vervoersregio vallen
Belbussen: toegewezen aan vervoerregio waar grootste deel van de
oppervlakte van het belbusgebied in valt.
Dit komt neer op volgende overzicht voor het aanbod binnen de vervoerregio
Kortrijk.
Reguliere lijn
1

Type

Toegewezen
VVR

Toegewezen
VVR

Aandeel km
VVR Kortrijk

58

Waregem – Oudenaarde

Streek

24%

60

Kortrijk – Lendelede – Roeselare

Streek

Vlaamse
Ardennen
Roeselare

65

Oudenaarde – Avelgem

Streek

10%

72

Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk - Tiegem –
Anzegem

Streek

Vlaamse
Ardennen
Kortrijk

74

Kortrijk - Harelbeke - Bavikhove – Hulste

Voorstad

Kortrijk

100%

75

Streek

Kortrijk

63%

81

Kortrijk - Harelbeke - Waregem - Zulte –
Deinze
Kortrijk - Lauwe - Rekkem – Menen

Streek

Kortrijk

100%

83

Kortrijk - Aalbeke – Moeskroen

Streek

Kortrijk

100%

84

Ieper - Wervik - Menen – Moeskroen

Streek

Westhoek

49%

Spiere - Avelgem - Anzegem – Waregem

Streek

Kortrijk

100%

Kortrijk - Zwevegem - Heestert Avelgem
Kortrijk - Kooigem – Spiere

Streek

Kortrijk

100%

Streek

Kortrijk

100%

Kortrijk - Gullegem – Moorsele (Menen)
Menen – Komen

Voorstad

Kortrijk

82%

Streek

Kortrijk

76%

Streek

Roeselare

39%

59

Kortrijk – Ooigem – Wakken – Aarsele –
Tielt
Waregem – Kruishoutem

Streek

49%

61

Kortrijk - Izegem – Ardooie

Streek

Vlaamse
Ardennen
Roeselare

62

Kortrijk – Sint-Eloois-Winkel – Roeselare

Streek

Roeselare

48%

66

Oudenaarde - Kerkhove – Avelgem

Streek

30%

68

Ronse – Avelgem

Streek

71

Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk –
Waregem
Roeselare - Izegem - Ingelmunster –
Waregem – Anzegem

Streek

Vlaamse
Ardennen
Vlaamse
Ardennen
Kortrijk

Streek

Kortrijk

58%

Stad
Stad

Kortrijk

100%

85

4

Kortrijk Station - Bissegem - Heule
Shopping Center

Stad

Kortrijk

100%

91

6

Stad

Kortrijk

100%

9

Kortrijk Station - Shopping Center –
Heule
Kortrijk Station – Cederlaan

Stad

Kortrijk

100%

12

Kortrijk Station - Bellegem – Rollegem

Stad

Kortrijk

100%

13

Kortrijk Station - Hoog Kortrijk

Stad

Kortrijk

100%

16

Kortrijk - Rollegem – Moeskroen

Streek

Kortrijk

100%

40

Kortrijk - Wevelgem – Menen

Streek

Kortrijk

100%

44

Menen Station - St.Jozef
Beke\Nieuwe Tuinwijk

Stad

Kortrijk

100%

50

Voorstad

Kortrijk

100%

51

Kortrijk - Kuurne Pius X-kerk –
Seizoenwijk
Kortrijk - Kuurne Pius X-kerk - Sint-Pieter

Voorstad

Kortrijk

100%

52

Kortrijk – Tielt

Streek

Roeselare

21%

54

Roeselare – Beitem – Menen

Streek

Roeselare

30%

55

Roeselare - Moorslede – Menen

Streek

Roeselare

22%

\Ter
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100%

Type

Kortrijk Station - Kinepolis XPO - AZ
Groeninge
Kortrijk Station - Lange Munte

2

Kortrijk

Aandeel km
VVR Kortrijk

Reguliere lijn

15
42
43
53

81

34%

100%

33%

19%
100%
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Reguliere lijn

Type

Toegewezen
VVR

Aandeel km
VVR Kortrijk

Belbus

82

Kortrijk - Lauwe - Wevelgem – Moorsele

Streek

Kortrijk

100%

68

92

Kortrijk - Zwevegem - Otegem –
Avelgem
Kortrijk - Zwevegem - Sint-Denijs –
Helkijn (- Spiere)

Streek

Kortrijk

100%

69

Streek

Kortrijk

100%

15

Kortrijk - Kooigem – Spiere

Streek

Kortrijk

100%

42

Kortrijk - Gullegem – Moorsele (Menen)
Menen – Komen

Voorstad

Kortrijk

82%

Streek

Kortrijk

76%

Streek

Roeselare

39%

59

Kortrijk – Ooigem – Wakken – Aarsele –
Tielt
Waregem – Kruishoutem

Streek

49%

61

Kortrijk - Izegem – Ardooie

Streek

Vlaamse
Ardennen
Roeselare

62

Kortrijk – Sint-Eloois-Winkel – Roeselare

Streek

Roeselare

48%

66

Oudenaarde - Kerkhove – Avelgem

Streek

30%

68

Ronse – Avelgem

Streek

71

Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk –
Waregem
Roeselare - Izegem - Ingelmunster –
Waregem – Anzegem

Streek

Vlaamse
Ardennen
Vlaamse
Ardennen
Kortrijk

Streek

Kortrijk

58%

82

Kortrijk - Lauwe - Wevelgem – Moorsele

Streek

Kortrijk

100%

92

Kortrijk - Zwevegem - Otegem –
Avelgem
Kortrijk - Zwevegem - Sint-Denijs –
Helkijn (- Spiere)

Streek

Kortrijk

100%

Streek

Kortrijk

100%

93

43
53

81

93

33%

19%
100%

Toegewezen VVR
Belbus Izegem-Ingelmunster-Lendelede

Belbus Ledegem
Belbus Wervik
88
Belbus Waregem - Wielsbeke
89
Belbus Anzegem-Deerlijk - Waregem
99
Belbus Zwevegem-Spiere Helkijn-Kooigem
450 Belbus Wortegem Petegem-Kruishoutem
470 Belbus Kluisbergen-Ronse
Tabel 3- Overzicht belbussen VVR Kortrijk en toewijzing aan VVR’s

Roeselare
Roeselare
Kortrijk
Roeselare
Kortrijk
Kortrijk
Vlaamse Ardennen
Vlaamse Ardennen

Op basis van deze toewijzing van de lijnen is volgend budget toegewezen aan de
VVR Kortrijk voor de verschillende netten. Voor het vervoer op maat is naast de
belbussen ook het budget voor de BlueBike en MAV/DAV (doelgroepenvervoer)
in de regio toegewezen.

Kernnet:
ca. € 8.276.000
Aanvullend net:
ca. € 6.045.000
Vervoer op Maat (belbussen):
ca. € 914.00
Vervoer op Maat (BlueBike):
ca. € 8.400
Vervoer op Maat (MAV/DAV):
ca. € 278.000

Op 16 juni 2020 is bekend gemaakt dat de Vlaamse Regering in deze legislatuur
bijkomende middelen heeft voorzien voor vervoer op maat. Dit komt verder aan
bod in paragraaf 474.2.2 .

Tabel 2 – Overzicht lijnen VVR Kortrijk en toewijzing aan VVR’s
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3.2

Iteratief proces kernnet en aanvullend net met lokale
besturen en team MOW

Vertrekkende van het initiële voorstel van kernnet en aanvullend net door De Lijn
is op basis van een iteratief proces gekomen tot een aangepast voorstel van
kernnet en aanvullend net. Dit iteratieve proces omvat in hoofdlijnen volgende
insteken:
1. Bilaterale gesprekken met 13 gemeenten
2. Toets voorstel kernnet en aanvullend net
3. Bepalen en aftoetsen aan leidende principes op basis van
basisbereikbaarheid
Op de werkgroepen zijn steeds de voorstellen tot wijzigingen aan het kernnet en
aanvullend net binnen dit iteratief proces voorgesteld en besproken.
3.2.1
Bilaterale consultaties gemeenten
Het initieel voorstel voor het Openbaar Vervoerplan, bestaande uit het kernnet en
aanvullend net voor de streeklijnen, werd toegelicht aan de gemeenten op de
werkgroep in september 2019. Hierbij werd door De Lijn een overzicht gemaakt
van de wijzigingen in het voorgestelde net (fiches per lijn en fiches per gemeente).

geformuleerd. De resultaten van deze bijkomende onderzoeksvragen zijn
aangevuld aan de onderzoeksrapporten per gemeente.
De onderzoeksvragen, het gevoerde onderzoek en de onderbouwde conclusie
worden per gemeente gebundeld in een onderzoeksrapport. Deze zijn terug te
vinden in de bijlage A1.
Omdat wordt gewerkt binnen een budgetneutraal kader zijn de onderzoeksvragen
ingedeeld in prioriteiten. Binnen de beschikbare budgetten is getracht een
oplossing te vinden voor de onderzoeksvragen met de hoogste prioriteiten.
Volgende tabel geeft een overzicht van de gebruikte indeling van de
onderzoeksvragen:
Prioriteit

Aansluitend hebben in oktober bilateraal per gemeente consultatiemomenten
plaatsgevonden met telkens iemand van MOW, iemand van De Lijn en van het
studieteam. Daarbij werd het initieel voorstel nog eens in detail toegelicht en
kregen gemeenten de mogelijkheid om vragen stellen en bemerkingen of
bezorgheden te formuleren. Als leidraad ter voorbereiding van deze
consultatiemomenten werd een feedbackformulier overgemaakt aan de
gemeenten.

Prioriteit 1

Op basis van de verzamelde input van de gemeenten zijn door het studieteam en
De Lijn onderzoeksvragen geformuleerd die dienen als basis voor het verdere
onderzoek richting een aangepast voorstel voor het Openbaar Vervoerplan.

Prioriteit 3

Deze voorstellen tot aanpassingen zijn dan besproken op de werkgroep van
januari. Op basis van de feedback in deze werkgroep en nieuwe bilaterale
gesprekken met enkele gemeenten zijn bijkomende onderzoeksvragen

Niet weerhouden
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Prioriteit 2

Omschrijving
Uit het onderzoek blijkt dat het is aangewezen om de
gevraagde wijziging op te nemen in het aangepast
voorstel voor kernnet en aanvullend net. Hierbij gaat
het om verbindingen die op vandaag bestaan, maar
worden afgebouwd in het voorstel kernnet en
aanvullend net.
Uit het onderzoek blijkt dat het is aangewezen om de
gevraagde wijziging op te nemen in een aangepast
voorstel voor kernnet en aanvullend net. Hierbij gaat
het om een opwaardering ten opzichte van vandaag.
Het onderzoek wijst uit dat er potentiëlen zijn voor de
gevraagde wijziging. Deze potentiëlen zijn echter
beperkter dan voor prioriteiten 1 en 2.
Het onderzoek geeft aan dat de vervoerspotentie voor
de gevraagde wijziging eerder beperkt is. De aanpassing
van het kernnet/aanvullend net wordt niet
weerhouden.
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3.2.2

Toets initieel voorstel Openbaar Vervoerplan kernnet en aanvullend net

Magnetenanalyse
Met een methodiek gebaseerd op magneten is het initiële voorstel, dat door De
Lijn werd uitgewerkt voor het Openbaar Vervoerplan 2021, getoetst. Concreet
wordt onderzocht of de locaties van de zwaarste concentraties van inwoners,
arbeidsplaatsen en leerlingenplaatsen (die veel verplaatsingen genereren)
voldoende worden bediend. De basis voor deze toets is een ‘magnetenanalyse’
waarin op systematische wijze de genoemde concentraties inwoners,
arbeidsplaatsen en leerlingenplaatsen zichtbaar worden gemaakt. Voor de
magneten zijn criteria opgesteld met betrekking tot het vereiste aanbod van
openbaar vervoer in de buurt, waarbij zwaardere eisen worden gesteld voor
grotere concentraties alsook voor voorzieningen. Vervolgens is voor alle magneten
getoetst of het voorgestelde kernnet/aanvullend net voldoet aan de gestelde
criteria.
Een overzicht van de magneten die onvoldoende bediening hebben in het originele
voorstel KN/AN zijn weergegeven in de overzichtskaart 5. De bediening van deze
magneten zijn opgenomen in de onderzoeksvragen.
De volledige beschrijving van de toets van het initieel voorstel KN-AN is terug te
vinden in bijlage A3.
Toets ‘blinde vlekken’
Naast deze aftoetsing op vlak van voldoende bediening van de ‘magneten’ zijn ook
de zones in beeld gebracht waar er geen aanbod is aan regulier openbaar vervoer
met een uurdienst in een straal van 2 kilometer. Deze methodiek resulteert in een
‘blinde vlekkenkaart’. Deze vlekken vormen de aandachtsgebieden welke niet
bediend worden met regulier openbaar vervoer (KN-AN). Hierbij is gekozen voor
een buffer van 2 kilometers uitgaande van het principe dat de fiets als voor- en
natransport een belangrijke rol speelt in het openbaar vervoersysteem. De meeste
aandachtsgebieden worden nog wel ontsloten door functionele buslijnen.

fietsafstanden van treinnet, kernnet en aanvullende lijnen met een bediening van
60’ in de dal (weekdag).
Voor het initiële voorstel kernnet en aanvullend net van De Lijn kan worden
vastgesteld dat 81% van de adreslocaties zijn gelegen binnen een wandelafstand
(vogelvlucht) van 800m en 95% van de adreslocaties binnen een fietsafstand van 2
kilometer.
Deze ‘blinde vlekkenkaart’ (zie kaart 5) vormt ook mee de basis voor de uitwerking
van Vervoer op Maat (zie 3.3.3).
Verplaatsingsrelaties
De verplaatsingsrelaties vormen de basis voor het inschatten van het potentieel
van een verplaatsing. Deze worden gebruikt voor de berekening van het Intrinsiek
Potentieel of IP en het toekennen van lijnen aan het kernnet en aanvullend net(zie
2.3).
Deze verplaatsingen zijn inzichtelijk gemaakt voor de vervoerregio op kaart 6.
Grensoverschrijdende lijnen
Bij de analyse van het kernnet en aanvullend net is ook rekening gehouden met de
grensoverschrijdende verplaatsingen, dit zowel over de landsgrenzen,
gewestgrenzen als naar aansluitende vervoerregio’s. Hierbij zijn de
verplaatsrelaties met belangrijke potentiëlen en de specifieke vragen van de
gemeenten opgenomen in de onderzoeksnota’s. Vanuit De Lijn en MOW wordt de
opbouw van het openbaar vervoerplan 2021 van de omliggende vervoerregio’s
opgevolgd en worden de grensoverschrijdende onderzoeksvragen afgestemd
tussen de verschillende vervoerregio’s.
Daarnaast is een inventaris gemaakt van de bestaande lijnen binnen of nabij de
vervoerregio Kortrijk van de TEC (Wallonië) en Ilevia (Frankrijk). Mogelijke
opportuniteiten voor optimalisaties van deze netten is meegenomen in het
onderzoek. Dit is opgenomen in tabel 4.

Om de afdekkingsgraad van het voorstel kernnet en aanvullend net in te schatten
is een analyse gemaakt van de adresposities die gelegen zijn binnen wandel- en
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Figuur 6: Toets initieel voorstel KN en AN voor nieuw openbaar vervoerplan
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Figuur 7 – H/B-verplaatsingen
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Lijn
Grensoverschrijdend
Ilevia (vroegere Transpole)
CITH - stadsbus Halluin
TEC
Lijn 2: Tournai - Moeskroen
Lijn 97: Tournai - Ronse
Lijn 3: Komen-Moeskroen
De Lijn
Lijn 43 Menen - Komen
Lijn 84 Menen - Moeskroen
Lijn 84 (variant Halluin)
Lijn 83 Kortrijk - Aalbeke Moeskroen
Lijn 16 Kortrijk - BellegemRollegem - Moeskroen
Nabij de grens
Ilevia (vroegere Transpole)
Lijn 82 Tourcoing - Armentières

Lijn 91 - Halluin - Lille
Liane 4 - Halluin Gounod- Hem
Blanchisserie

Frequentie
Weekdag

Zaterdag

Zondag

30' (6-20u)

30' (6-20u)

30' (9-18u)

Haltes Barakken te Menen - overstap lijnen de Lijn 44,84 en 96

60'
+
spitsritten
60'

120'

120'

fct - 9 ritten

-

120' ritten

geen dienst

geen dienst

Haltes in Spiere Bareel/Spiere Kasteel/Spiere Kerk/Spiere Oudenaardsweg (alle haltes De Lijn op
Vlaams Grondgebied)
Haltes in Avelgem Nijverheidsstraat, Avelgem Sportcentrum, Avelgem Station en Avelgem
Nijverheidsstraat
Beperkt aantal haltes op Vlaams grondgebied (Menen station, Rekkem de Schapper). Geen
haltering aan overige haltes

120'
fct

120'
-

120'
-

60'
60'

60'
120' (A-M)
60'

60' (7-20u)

120' (7 - 20u)

60' (10 - 18)
op reservatie

30' - avond
60' (6-23u)
10' - avond
20' (6-24u)

30' - avond 60' (623u)
15' - avond 30' (624u)

60' (9 - 24u)

6

Opmerkingen

(K-A)

60'
(K-A)
fct (A-M)
60'

30' (7-24u)

Valt weg in voorstel
Wordt functioneel in voorstel
Enkele functionele ritten met 4 haltes in Halluin. Vallen weg in voorstel door beperkt gebruik en
op fietsafstand voor scholieren.
60' Kortrijk - Moeskroen
Rollegem - Moeskroen wordt functioneel in voorstel

Doorgaande lijn die ter hoogte van Halluin halteert nabij de grens (halte Halluin Douane) op 200
meter
van
halte
Barakken
(lijnen
44,
81,
84).
Tot 2012 liep deze lijn door tot Wervik Steenakker (via Wervicq). Afgeschaft door beperkt gebruik.
Enkele expressritten. Dichtste halte - Halluin Douane op 50 meter van de grens en 200m van
Menen Barakken)
Dichtste halte - centrum halluin (Hotel du Ville) op 500 meter van de grens en 650m van Menen
Barakken)
Enkele expressritten

Tabel 4 – Overzicht grensoverschrijdende lijnen VVR Kortrijk
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Toets visie Rekover
Vanuit de regio Kortrijk is samen met Leiedal binnen het strategisch project
‘REKOVER’ een gedragen lange termijnvisie opgemaakt voor het openbaar vervoer
in de regio.
Het is duidelijk dat het voorstel kernnet en aanvullend net dat moet worden
uitgewerkt binnen een budgettair neutraal kader de ambities van ‘REKOVER’ niet
kan realiseren. Wel is afgetoetst in hoeverre het voorgestelde netwerk een
kwaliteitssprong in de richting van het voorstel van ‘REKOVER’ kan maken.
Figuur 8 geeft een overzicht van deze aftoetsing tot op het niveau van verbindende
buslijnen uit ‘REKOVER’.
Algemeen kan worden vastgesteld dat het voorstel kernnet en aanvullend net inzet
op de meeste belangrijke assen zoals die in ‘REKOVER’ zijn gedefinieerd. Gezien
het budget neutrale kader zijn er echter keuzes moeten worden gemaakt
waardoor op sommige assen zeker op zondag een daling in het aanbod kan worden
vastgesteld. Daarnaast kunnen enkele belangrijke aandachtspunten worden
vastgesteld:
Wegvallen verbinding Moorsele – Wevelgem in voorstel KN/AN
Opwaardering verbinding verbinding Moorsele – Ledegem in KN/AN, wat
niet was voorzien in ‘REKOVER’
Wegvallen verbinding Spiere – Avelgem
Niet voorzien voorstadsverbinding Stasegem - Kortrijk
Niet voorzien van gewenste grensoverschrijdende verbindingen
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Figuur 8 – Vergelijking initieel voorstel KN en AN met openbaar vervoervisie uit REKOVER
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3.2.3. Regionale principes en criteria
Op korte termijn wordt het openbaar vervoerplan 2021 opgemaakt vanuit een
budgetneutraal kader. Dat betekent dat niet alle gewenste verbindingen ook altijd
gemaakt kunnen worden. Om objectieve keuzes te kunnen maken, werden door
de steden en gemeenten samen met de andere leden van de vervoerregio een
aantal leidende principes uitgewerkt.
De bilaterale consultaties met de gemeenten leidden tot een long list van
onderzoeksvragen die zijn gedistilleerd tot 6 thema’s. Hieruit werden voor en door
de Vervoerregio Kortrijk een set van principes en criteria afgeleid. De principes
basisbereikbaarheid zijn hierbij altijd sturend en werden stapsgewijs
geïnternaliseerd doorheen het proces. De principes en criteria werden gevalideerd
door werkgroep, Team MOW en de VVRR.

gaat. Daarnaast wordt steeds geduid waarom, voor wie en welke alternatieven er
zijn per principe. Centraal worden de leidende principes weergegeven.

Doorstromingsmaatregelen zijn enigszins atypisch in de lijst, maar omdat het
binnen Vervoerregio Kortrijk zeer relevant is, zijn er wel keuzes rond te maken.
Hetzelfde geldt voor avonddiensten.
Deze principes en criteria zijn als richtlijn gebruikt enerzijds in de consequente en
objectieve beantwoording van de onderzoeksvragen en anderzijds om prioritaire
aanpassingen te bepalen.
Op basis van de onderbouwing waarom een gevraagde wijziging aan het Openbaar
Vervoerplan 2021 al dan niet werd weerhouden, werden de onderzoeksvragen
gecategoriseerd conform hun prioriteit. Op basis van deze prioritering is een Nieuw
Openbaar Vervoerplan 2021 opgesteld.
Elk principe wordt in deze paragraaf beknopt weergegeven. Per principe en
criteria is een fiche opgemaakt waar de volledige beschrijving wordt
weergegeven, zie bijlage A4. De fiche vermeldt telkens waarover het principe
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3.3

Iteratief proces Vervoer op Maat met lokale besturen en
belangrijkste actoren

Het proces voor het tot stand komen van het voorstel Vervoer op Maat omvat 3
belangrijke insteken waarop de hoofdlijnen geënt zijn:
1. Leidende principes Vervoer op Maat
2. Advies en input gemeenten en belangrijkste actoren
3. Analyse belbus en complementariteit met het treinnet, kernnet en
aanvullend net (blinde vlekken)
In samenwerking met de werkgroep is op basis van deze 3 insteken een eerste
voorstel van Vervoer op Maat uitgewerkt. Dit is nadien verfijnd op basis van
terugkoppeling in de werkgroepen, aftoetsing van de haalbaarheid van het
voorstel binnen het budgetneutraal kader en met een iteratieve aftoetsing aan de
3 basisinsteken voor de voorstellen tot wijzigingen.

3.3.1
Leidende principes Vervoer op Maat
Aanvullend aan de regionale principes en criteria zijn er vanuit een workshop met
de werkgroep door het studieteam leidende principes voor het Vervoer op Maat
naar voor geschoven. Deze leidende principes zijn gebruikt enerzijds als kader bij
de uitwerking van het Vervoer op Maat.
Anderzijds ook als aftoetsingskader bij de verdere iteratie-slagen om samen met
de werkgroep het voorstel Vervoer op Maat verder te verfijnen. Hierbij zijn deze
leidende principes vertaald samen met de werkgroep naar prioriteiten zodat
binnen een budgetneutraal kader gedragen keuzes kunnen worden gemaakt.
Onderstaande geeft een overzicht van de prioriteiten voor het Vervoer op Maat
voor de open reiziger. In bijlage A5 verfijning van deze prioriteiten naar leidende
principes voor Vervoer op Maat.

Open reiziger en doelgroepreiziger
In het kader van VOM wordt een onderscheid gemaakt tussen
doelgroepgebruikers (bv. mindervaliden, leerlingenvervoer ...) en de open
gebruiker die volledig zelfstandig zijn verplaatsing kan maken. In het huidige
mobiliteitslandschap zijn de verschillende VOM-oplossingen sterk versnipperd.
Denk aan de belbussen die de open gebruiker bediend of aan minder mobiele
centrales, dienst aangepast vervoer, schoolvervoer etc. voor specifieke
doelgroepen. Bijkomend zijn er nog tal van lokale initiatieven (zoals bv.
evenementshuttle, marktbus) die al dan niet specifieke gebruikers aanspreken. In
de ideale wereld zouden deze verschillende initiatieven kunnen gebundeld worden
zodat er een optimaal efficiënt vervoerssysteem ontstaat. Dit is op korte termijn
nog niet realistisch. Daarom wordt er in het kader van dit OV-plan enkel gefocusd
op VOM-oplossingen voor de open gebruiker. In de volgende fase zal bekeken
worden hoe het doelgroepenvervoer en het vervoer op maat kunnen worden
geïntegreerd in we werking van Vlaamse mobiliteitscentrale. Het is de ambitie van
Vlaanderen om een mobiliteitscentrale op te richten die persoonlijk reisadvies kan
leveren voor iedereen. De mobiliteitscentrale zal ook instaan voor de boekingen
van de verschillende verplaatsingen.
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3.3.2
Advies en input gemeenten en belangrijkste actoren
Uit de bilaterale consultaties met de gemeenten zijn ook een aantal concrete
onderzoeksvragen naar voor gekomen met betrekking tot Vervoer op Maat. Deze
zijn verwerkt door het studieteam en meegenomen in het ontwerpen van het
voorstel voor VoM voor de Vervoerregio Kortrijk .
Na een introductie in VoM werd aan de gemeenten gevraagd om hun noden aan
Vervoer op Maat aan te geven. Het resultaat van deze oefening is opgenomen in
bijlage A6.
In een workshop (werkgroep) werd de inbreng van elke gemeente samengelegd
met de inbreng van de overige gemeenten en belangrijke actoren, alsook met de
‘blinde vlekkenkaart’ en de relevante VoM-onderzoeksvragen. Op basis van een
gezamenlijke oefening werd getracht de gewenste oplossingen voor Vervoer op
Maat te vertalen naar concrete voorstellen en deze af te wegen op vlak van
prioriteiten.
Nadien zijn de gemeenten en de belangrijkste actoren vanuit de werkgroepen
betrokken geweest bij het verder uitwerken van het voorstel Vervoer op Maat.
Enerzijds in functie van het afwegen van scenario’s en anderzijds voor het bijsturen
van het voorstel Vervoer op Maat.
3.3.3

Analyse belbus en complementariteit met treinnet, kernnet en aanvullend
net

Vervoer op Maat complementair aan andere lagen van het OV
De aandachtspunten uit de magentenanalyse zijn meegenomen in de uitwerking
van het Vervoer op Maat. Gezien echter het budgetneutraal kader is bij Vervoer
op Maat uitgegaan van de leidende principes rond Vervoer op Maat die samen met
de werkgroep zijn gedefinieerd. Hierbij worden voor afstanden tot 2 kilometer
naar het kernnet en aanvullend net de fiets als voor- en natransport beschouwd.
Belangrijkste uitgangspunt is om het Vervoer op Maat te laten aansluiten op het
treinnet en het voorliggende kernnet en aanvullend net. Het is complementair. Op
basis van de ‘blinde vlekkenkaart’ is in kaart gebracht in welke gebieden geen
bediening is met treinnet of voorgestelde kernnet en aanvullend net. Deze “blinde
vlekken” zijn dus gebieden zonder regulier openbaar vervoer en zijn in Figuur 6
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De Lijn.
Huidige belbusgebruik als vertrekpunt
In Vervoerregio Kortrijk vormt de belbus op dit moment de voornaamste invulling
van Vervoer op Maat in de bestaande situatie. De huidige belbusgegevens geven
belangrijk inzicht enerzijds in welke de belangrijkste belbusrelaties zijn en
anderzijds om hoeveel potentiële reizigers het zal gaan met betrekking tot VoM
maatregelen. Zo zijn de belangrijkste belbusrelaties met voldoende potentieel
reeds opgenomen in het aanvullend net, en dus het regulier openbaar vervoer.
Overige relaties in het huidige belbussysteem, die niet voldoende potentieel
hebben om opgenomen te worden in het reguliere openbaar vervoer, worden
indien haalbaar binnen een budgetneutraal kader een plek gegeven in het voorstel
voor VoM.
De belbusgegevens zijn opgenomen in bijlage A7.
3.3.4
Aftoetsing haalbaarheid voorstel
Op basis van deze 3 insteken heeft het studiebureau een eerste voorstel van
Vervoer op Maat uitgewerkt. Hierbij zijn voor de verschillende aangegeven noden
aan Vervoer op Maat verschillende scenario’s uitgewerkt en besproken in de
werkgroepen om te komen tot een uiteindelijk voorstel van Vervoer op Maat. Elk
voorstel van wijziging is dan steeds afgewogen aan de voorgaande drie insteken.
Een overzicht van de afgewogen scenario’s is opgenomen in bijlage A8.
Omdat wordt gewerkt binnen een budgetneutraal kader zijn de voorstellen ook
steeds afgetoetst op vlak van potentieel. Analoog als voor het kernnet en
aanvullend net kan worden vastgesteld dat binnen het bestaande budget keuzes
moeten worden gemaakt. Alle noden op vlak van Vervoer op Maat kunnen niet
worden opgevangen. Bij deze afweging worden de leidende principes en
prioritieten als leidraad gebruikt.
3.3.5
Analyse aanbod doelgroepreiziger
Samen met de werkgroep is een inventaris gemaakt van het op vandaag aanwezige
doelgroepenvervoer in de regio Kortrijk (zie bijlage A9).
Dit bestaat op vandaag uit een versnipperd aanbod waardoor de gewenste
kwaliteit niet altijd wordt gehaald. Er blijkt dat het aanbod niet altijd goed is
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gekend. De inventaris is daarom zeker niet volledig omdat veel kleinschalige lokale
initiatieven aanwezig zijn. Daarnaast blijkt uit gesprekken met de aanbieders dat
de middelen ontoereikend zijn voor de vervoersvraag die aanwezig is.

-

In 2017 heeft de provincie West-Vlaanderen samen met het Steunpunt Sociale
Planning een onderzoek gedaan naar de vraag- en aanbodzijde van aangepast
vervoer. Hierbij zijn zowel gemeentelijke diensten, vervoerders en voorzieningen
die in contact komen met mensen met mobiliteitsproblemen bevraagd. Uit deze
bevraging blijkt duidelijk dat het aanbod onvoldoende is gekend en in vele
gevallen niet betaalbaar. Heel wat mensen die in contact komen met
mindermobiele personen weten amper af van het bestaan van de
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer, die het aanspreekpunt is voor
mindermobielen die nood hebben aan vervoer.
Volgende aanbevelingen zijn gemaakt in deze studie:
Aanbod moet gebiedsdekkend zijn
Het moet beschikbaar zijn voor een ruimere groep van mensen.
Het moet betaalbaar zijn.
Het MAC moet beter gekend zijn zowel bij lokale besturen als
voorzieningen en vervoerders
Het aanbod van doelgroepenvervoer kan ruwweg onderverdeeld worden in drie
groepen: MAV en DAV’s, vervoer met vrijwilligers en eigen private initiatieven.
MAV en DAV’s
Vanuit de Vlaamse overheid is MAV Mobiwest aangesteld als de
Mobiliteitscentrale voor de provincie West-Vlaanderen. Deze mobiliteitscentrale
is het aanspreekpunt voor mindermobielen die nood hebben aan vervoer.
De uitvoering van de ritten gebeurd door de erkende vervoerders, nl. Diensten
Aangepast Vervoer. Voor Vervoerregio Kortrijk wordt dit uitgevoerd door DAV
Heilig Hart vzw, DAV Menen en Mobar vzw.
Uit gesprekken met een vertegenwoordiger van MAV Mobiwest zijn volgende
aandachtspunten naar voren gekomen voor de werking van dit
doelgroepenvervoer.

Niet alle vervoersvragen komen bij de MAV terecht. Verschillende vragen
gaan rechtstreeks naar de DAV’s. Daardoor zijn de gebruikersgegevens en
de vraag naar vervoer voor mindervaliden onderschat in de regio.
Er kan niet worden voldaan aan alle vervoersvragen gezien de vraag
groter is dan het aanbod. Hierdoor wordt in eerste instantie voornamelijk
ingezet op vervoer van rolstoelpatiënten.

Op basis van de jaarlijkse rapportering van:
Het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbare
dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of
een ernstig beperkte mobiliteit.
Het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2013 tot compensatie
van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een
handicap of een ernstig beperkte mobiliteit
zijn volgende gegevens beschikbaar van het gebruik en de weigeringen voor de
VVR Kortrijk (jaarlijks activiteitenrapport 2019)1:
Aantal ritten:9 551 gevraagde ritten, waarvan 64,39% worden uitgevoerd
(derde laagste uitvoeringsgraad van alle vervoerregio’s)
Reden van niet uitvoering van ritten: 40% geweigerde ritten en 60%
annulering door klant
Aantal afgelegde kilometers met een klant: 148 415 km.
% ritten met rolstoelgebruiker: 64,36%
Met de uitwerking van de mobiliteitsindicatiestelling op Vlaams niveau wordt een
kader gecreëerd voor welke reizigers gebruik kunnen maken van het
doelgroepenvervoer en onder welke voorwaarden.
Vervoer met vrijwilligers
In de regio Kortrijk zijn verschillende organisaties die vervoer met vrijwilligers
aanbieden. Dit zijn onder andere de mobiliteitscentrales (MCC’s) georganiseerd
door de gemeenten, maar ook mutualiteiten bieden aangepast vervoer aan.
Deze systemen werken met vrijwilligers waardoor niet altijd aan alle vragen kan
worden voldaan wanneer zij overbevraagd worden.

1

https://www.mobielvlaanderen.be/gecompenseerd_vervoer/2019/0jaarlijks_activiteiten
rapport.pdf
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Eigen privaatvervoer.
Daarnaast verzorgen verschillende scholen, zorginstellingen en bedrijven in eigen
vervoer i.f.v. leerlingen, patiënten en zorgbehoevenden. Ook dit aanbod is niet
toegankelijk voor de open reizigers.

3.3.6
Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
Een specifieke vorm van doelgroepenvervoer is het leerlingen vervoer voor het
buitengewoon onderwijs georganiseerd door De Lijn.
De organisatie van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs valt
buiten de verantwoordelijkheden van de vervoerregio’s. Een optimalisatie van dit
aanbod wordt los van de vervoerregio’s uitgewerkt op basis van lopende
pilootprojecten.

3.4

Voorlopige goedkeuring - vervoerregioraad van 29 mei 2020

Het resultaat van dit iteratieve proces voor zowel kernnet als aanvullend net is een
voorstel voor het openbaar vervoerplan 2021 op niveau van concept van
reiswegen dat op 29 mei 2020 is voorgelegd aan de vervoerregioraad.
In deze vervoerregioraad zijn het voorstel van kernnet en aanvullend net, evenals
het voorstel en de principes voor VoM , met uitzondering van het financiële plaatje
en de tarifering voorlopig goedgekeurd.
Ter voorbereiding van de geplande implementatie van het nieuwe openbaar
vervoersnetwerk in december 2021 wordt, na goedkeuring van dit plan op de
vervoerregioraad, de exacte haltes en reiswegen verder uitgewerkt in
samenspraak met de lokale besturen.
Het openbaar vervoerplan 2021 kan worden beschouwd als een voorafname van
het regionale mobiliteitsplan, dat moet worden goedgekeurd op de
gemeenteraad. Aan alle leden van de vervoerregio is gevraagd om dit voorstel voor
te leggen ter consultatie/kennisgeving in de gemeenteraden.

3.5

Bijkomende onderzoeksvragen ifv extra budget VoM

Op 12 juni 2020 is bekend gemaakt dat de Vlaamse Regering in deze legislatuur
bijkomende middelen heeft voorzien voor vervoer op maat. Voor de vervoerslaag
vervoer op maat maakt minister Lydia Peeters in deze legislatuur extra middelen
vrij zodra de vervoerregio’s operationeel zijn. In 2021 komt er 12 miljoen euro bij,
in 2022 wordt dit 18 miljoen euro, vanaf 2023 is dit 24 miljoen euro en in 2024 is
er een verhoging naar recurrent 31.296.833 miljoen euro extra per jaar.
3.5.1
Bijkomende budgetten VoM
Voor de vervoerregio Kortrijk komt dit op een bijkomend budget van
Jaar
2021

Cummulatief bijkomend budget
423.002 €

2022

634.503 €

2023

846.003 €

2024
1.092.754 €
Dit komt neer op een verhoging van het beschikbare budget van VoM van ca.
1.200.000€ naar bijna 2.293.000€ tegen 2024.
Voor de uitwerking van het openbaar vervoerplan 2021 wordt uitgegaan van het
beschikbare budget van 2022, nl. 1.200.261€ en bijkomend 634.503€. In totaal
dus 1.834.764€ voor vervoer op maat. Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 omvat
dit budget ook budget van Bluebike en het doelgroepenvervoer.
3.5.2
Toekenning bijkomende budgetten samen met de werkgroep
Voor de toewijzing van deze bijkomende budgetten zijn samen met de werkgroep
prioriteiten bepaald op basis van de uitkomsten van de analyses van het iteratieve
proces voor zowel vervoer op maat als kernnet en aanvullend net. Daarnaast is ook
rekening gehouden met de reacties van de gemeenteraden op het eerste voorstel
van het kernnet, aanvullend net en vervoer op maat.
Uit deze adviezen van de gemeenteraad komen volgende kernpunten naar voren:
Het nieuwe net mag vervoersarmoede niet in de hand werken
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Er moet rekening worden gehouden met de mindermobile burger
Het voorgestelde net houdt een opwaardering in voor de stedelijke
gebieden en is geen stimulans voor het gebruik van het openbaar vervoer
in de meer landelijke gebieden. Nood aan meer inzetten van vervoer op
maat voor het afdekken van de blinde vlekken.

Vanuit deze uitgangspunten is vanuit de werkgroep beslist om een voorstel uit te
werken voor het bijkomende budget vervoer op maat dat inzet op
enerzijds het opvangen van vervoersarmoede in de blinde vlekken, door
het uitbreiden van het aanbod aan vervoer op maat, en dit zowel voor
weekdagen als in het weekend.
anderzijds moet worden ingezet op het opwaarderen van structurerende
verplaatsingen met hoge potentiëlen en een regionale meerwaarde.

3.6

Definitieve goedkeuring - vervoerregioraad van 2 oktober
2020

"Rekening houdend met de extra toegekende budgetten en reacties van de
gemeenteraden, kwam de vervoerregioraad op 2 oktober tot een akkoord over
het openbaar vervoerplan 2021, zoals beschreven in deze nota."

Beperkingen binnen budgetneutraal kader
Op basis van dit iteratief proces is samen met de partners en de gemeenten het
initiële voorstel kernnet en aanvullend net bijgestuurd naar een gedragen voorstel.
Hierbij zijn enkele belangrijke aandachtpunten en bezorgdheden van de
gemeenten kunnen worden opgevangen in het voorstel. Dit voorstel van openbaar
vervoerplan 2021 wordt beschreven in volgend hoofdstuk.
In deze oefening was het echter zeer snel duidelijk dat op korte termijn de
invoering van basisbereikbaarheid neer komt op het maken van keuzes en het zo
efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare budgetten. Het opvangen van alle
aandachtspunten uit de magnetenanalyse en alle wensen van gemeenten zowel
op vlak van kernnet en aanvullend net als voor het Vervoer op Maat zijn niet
haalbaar binnen het korte termijn OV-plan. De vervoerregioraad maakte dan ook
reeds in november 2019 een schrijven over aan de minister dat de budgetten
ontoereikend zijn, gezien de potentiëlen in de regio. De principes
basisbereikbaarheid en de samen met de werkgroep bepaalde leidende principes
zijn de leidraad voor het maken van deze keuzes.
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VOORSTEL NIEUW OPENBAAR VERVOERPLAN 2021

4.1 Kernpunten Streeknet: kernnet en aanvullend net
Onderstaande kaart toont voor de Vervoerregio Kortrijk het streeknet dat bestaat
uit kernnet en aanvullend net. Onderstaande schematische kaart is uitgewerkt op
niveau van verbindingen en hun indeling in het net. Een gedetailleerde beschrijving
van de verschillende lijnen per gemeenten en de wijzigingen die zijn aangebracht
t.o.v. de huidige situatie is terug te vinden in bijlage B5. Nadere uitwerking van het
netwerk zoals de juiste locaties van haltes en de exacte reisroute op straatniveau
is voorzien na vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021.
In bijlage B1 zijn ook de kaarten weergegeven voor weekdag dal, zaterdag en
zondag. Daarnaast geeft bijlage B2 een overzicht van de voorziene frequenties en
tijdsvenster van de voorgestelde lijnen.
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Figuur 9: Lijnenkaart van het kernnet en aanvullend net voorstel Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 (weekdag spits) – De Lijn.
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Belangrijkste veranderingen t.o.v. vandaag

langer verweven in de cadanslijnen.

Krachtlijnen opbouw netwerk
Binnen het kernnet en aanvullend net is er sterk ingezet op frequentieverhogingen
op alle grote assen, zowel tijdens weekdagen als in het weekend. Op de
verbindingen tussen de grotere kernen in de vervoerregio wordt daardoor op
weekdagen getracht elk halfuur een verbinding aan te bieden (per bus of trein).

Beperkingen budgetneutraal kader
Dit alles is natuurlijk voorzien in een budgetneutraal kader waardoor er ook keuzes
zijn moeten worden gemaakt. Bij het bepalen van de keuzes is uitgegaan van het
potentieel van de verbindingen en de leidende principes.
Hierbij is voornamelijk ingezet op het bieden van bedieningen met een zelfde
frequentie gedurende de volledige dag en minimaal een uurfrequentie. Dit
betekent echter dat binnen het budgetneutrale kader bepaalde relaties met lagere
potentiëlen niet meer mogelijk zullen zijn of enkel functioneel in de spits. Voor
sommige verbindingen (bv. Avelgem – Anzegem – Vichte – Waregem) is een meer
ontsluitende aanvullende lijn voorgesteld omdat de combinatie van snelle
kernnetlijn met ontsluitende aanvullende bediening niet mogelijk was een
budgetneutraal kader. Daarnaast heeft dit ook een daling van het aanbod op
zondag tot gevolg en is niet altijd kunnen worden voldaan aan de kwaliteitseisen
van het kernnet en aanvullend net op vlak van amplitude..
Voor deze verplaatsingen wordt verwezen naar het Vervoer op Maat. Maar
aangezien ook dit binnen een budgetneutraal kader moet gebeuren zijn er keuzes
gemaakt.

Daarnaast is sterk ingezet op het bundelen van de lijnen over grote stukken van
het traject. Dit zorgt ervoor dat een zeer aantrekkelijke frequentie op dit segment
kan worden geboden. Hierbij is ingezet in een afstemming van de routes van het
stadsnet met het streeknet. Zo wordt op de verschillende invalsroutes naar het
centrum van Kortrijk een 15’ frequentie aangeboden.
Ook het avondaanbod is op deze sterke assen uitgebreid. Hierbij is voornamelijk
ingezet op het bieden van een uurbediening op de regionale verplaatsingen en een
halfuurbediening naar de belangrijke attractiepolen in Hoog Kortrijk. Hierbij wordt
minder ingezet op het ontsluitende stadsnet vanuit het principe dat de
verplaatsingen binnen het stedelijk gebied de fiets als alternatief hebben. Het
openbaar vervoer kan zo een antwoord bieden op een ruimer aandeel van de
verplaatsingen, zoals de avondschool, werknemers in specifieke sectoren die laat
werken en recreatieve verplaatsingen.
Enkele belangrijke verbeteringen zijn onder meer dat wordt ingezet op een beter
aanbod richting AZ Groeninge in Kortrijk, een verdubbeling van het aanbod
tussen Kortrijk en Avelgem, een nieuwe verbinding vanuit Kuurne naar Harelbeke
en vanuit Kortrijk naar Ledegem, bediening van De Gavers op zondag, hogere
bediening van Deerlijk en het rechttrekken van een groot aantal verbindingen
waardoor sneller kan gereisd worden en zo mogelijkheden vrijkomen voor
bijkomend aanbod.
.

Samenvattend
Het voorgestelde kernnet en aanvullend net bestaat uit een zeer leesbaar net met
een duidelijke bundeling van lijnen die resulteren in een bruikbaar net voor de
reiziger met hogere frequenties op de sterkste assen.
Het net is uitgewerkt volgens de principes van basisbereikbaarheid, maar het
gewenste beeld van snelle kernnetlijnen in combinatie met ontsluitende
aanvullende lijnen die deze kernnetlijnen voeden blijkt niet altijd haalbaar zonder
bijkomende investeringen. Hierbij zijn keuzes gemaakt op basis van de potentiëlen
en de leidende principes.

De aanpassingen dragen sterk bij aan het stroomlijnen en het verbeteren van de
leesbaarheid en aantrekkelijkheid van het net. Zo zijn een aantal functionele
varianten van lijnen uit het kernnet en uit de cadanslijnen van het aanvullend net
gezuiverd zodat de grote verbindingen door eenduidige lijnen beschreven
worden. De functionele verbindingen zijn telkens apart terug te vinden en niet

Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 - Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 – Draft v4.0

38

Dit leesbaarder maken van het netwerk en bundeling van de buslijnen is duidelijk
te zien op de kaarten die de vergelijking maken tussen het bestaande aanbod en
het voorstel kernnet en aanvullend net. Figuur 9 geeft dit weer voor de weekdag
in de spitsperiode. Kaarten voor de overige momenten zijn opgenomen in bijlage
B3.

Figuur 10 Vergelijking frequenties bestaande net en voorstel kernnet en aanvullend net - De
Lijn
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Grensoverschrijdende verplaatsingen
Afstemming omliggende vervoerregio’s
De Lijn en MOW volgen de onderzoeksvragen op die vanuit de regio worden
gesteld aan de omliggende vervoerregio’s, evenals de vragen vanuit omliggende
regio’s naar de vervoerregio Kortrijk.
Hierbij een overzicht van de op vandaag gekende belangrijkste wijzigingen t.o.v.
het initiële voorstel kernnet en aanvullend net voor de omliggende vervoerregio’s:
· Lijn 84 Ieper – Menen: in de spits wordt een functionele bediening van
Kruiseke naar Ieper voorzien.
· Lijn 52 Tielt – Kuurne – Kortrijk: Uitlengen van de beperkte ritten van
Kuurne centrum naar Kuurne Sint-Pieters is voorzien.
· Lijn 62 Roeselare – Oekene – SEW – Rollegem-Kapelle: deze functionele
lijn rijdt niet langer meer via Moorsele en Gullegem naar Kortrijk, wel
naar Menen.
· Lijn 54 Menen - Roeselare krijgt een keer-weer in Dadizele.
· Nieuwe lijn 55 Moorslede – Menen (functionele scholierenverbinding).
· Nieuwe lijn 51 Tielt – Oostrozebeke – Waregem (aanvullende lijn)
· Lijnen van de VVR Roeselare rijden enkel in de schoolspits door tussen
het station en de superhalte ter Waregem.
· Optimalisatie functionele lijnen: voorzien van rechtstreekse verbinding
Wielsbeke – Waregem – Anzegem door koppeling lijnen aan het station
in Waregem.

Actiepunten openbaar vervoerplan 2021
- Opstarten gesprekken met TEC in functie van voorzien bijkomende haltes op
Vlaams grondgebied. Hierbij is voornamelijk de lijn 3 Moeskroen – Menen – Komen
een aandachtspunt. Ondertussen zijn reeds gesprekken met de TEC lopende en
bekijkt de TEC de mogelijkheden voor bijkomende haltes op het Vlaamse
grondgebied voor lijn 3.
- Opstarten gesprekken met Ilevia om te bekijken of een lijn kan worden
doorgetrokken van Halluin naar Menen.
Verhouding kernnet en aanvullend net.
Hier geven we weer wat de verhouding kernnet / aanvullend net is met betrekking
tot de aan de VVR toegewezen lijnen.
Netwerk
Kernnet
Aanvullend net

Aandeel
55%
45%

Tabel 5 – Verdeling initieel voorstel kernnet en aanvullend net

Voorstel verschuiving aanvullend net naar kernnet
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verbinding tussen Kortrijk en
Marke, die in het voorstel was opgenomen als aanvullende lijn op vlak van
potentieel moet worden ingedeeld in het kernnet.
De vervoerregioraad heeft goedgekeurd om deze lijn te verschuiven van het
aanvullend net naar het kernnet. Deze verschuiving is ook opgenomen in tabel 5.

Grensoverschrijdende verplaatsingen naar Wallonië en Frankrijk
Vanuit de regio is er vraag naar een opwaardering van de grensoverschrijdende
verplaatsingen naar zowel Frankrijk als Wallonië. Binnen een budgetneutraal
kaders is er geen ruimte om deze verbindingen te opwaarderen.
Volgende twee actiepunten zijn opgenomen in het openbaar vervoerplan 2021 om
op korte termijn een verbetering van de grensoverschrijdende bediening te
bekomen.
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Impact nieuw kernnet en aanvullend net
Het voorgestelde kernnet en aanvullend net is gesimuleerd via
modeldoorrekeningen door De Lijn. Het aantal reizigersritten in het voorstelde
netwerk werd vergeleken met het aantal reizigers in de huidige situatie
(basisscenario, lijnvoering voorjaar 2018). De doorrekeningen werden uitgevoerd
met de standaardparameters.
De impact op de reizigersaantallen worden in de onderstaande tabel opgelijst. Dit
betreft het aantal reizigersritten op de lijnen die toegewezen zijn aan die specifieke
VVR of gewijzigd worden in die VVR. Bij de invoering van dit ontwerp zouden + 11,2
% reizigersritten worden gewonnen. Deze reizigersaantallen houden geen
rekening met Vervoer op Maat (VOM) – zowel niet in de huidige situatie als in de
nieuwe situatie (dus alle berekeningen exclusief belbussen of andere
vraagafhankelijke opties, omdat het verkeersmodel technisch enkel geregeld
vervoer met een vaste dienstregeling kan simuleren).
Lijnen VVR
Reizigersritten

Verschil jaarbasis
+ 1.068.000

% verschil
+ 11,6%

Reizigerskilometer

+ 25.937.000

+ 56,5%

Reizigerstijd

+ 15.095.000

+ 12,5%

Tabel 6: Impact van voorstel KN en AN op reizigersaantallen
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4.2 Kernpunten Vervoer op Maat
4.2.1
Voorstel Vervoer op Maat 2021
Nu het KN en AN vorm hebben gekregen, kan het VOM worden ingevuld. Het VOM
vormt de onderste/fijnmazigste niveau van het gelaagd vervoersmodel. VOMdiensten moeten een oplossing bieden voor die gebieden die onvoldoende
bediend worden door het KN en AN. Het VOM is dus complementair aan het
treinnet, KN en AN. Met een VOM-oplossing zal de reiziger dus de first of last mile
naar het treinnet, KN of AN afleggen of wordt een verplaatsing gemaakt tussen
twee locaties in eenzelfde regio die niet op een logische manier met het KN of AN
worden verbonden. Daarnaast omvat het vervoer op maat ook het
doelgroepenvervoer.
De kaart hieronder toont het voorstel voor Vervoer op Maat maatregelen voor de
Vervoerregio Kortrijk binnen het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021. Een
gedetailleerde beschrijving van elke VoM maatregel is terug te vinden in bijlage C1.

Mobipunten
Niet alle mobipunten in de Vervoerregio Kortrijk staan op de kaart. In het licht van
het voorstel Vervoer op Maat beschouwen we enkel de mobipunten die een
belangrijke ondersteuning vormen voor het functioneren van de Vervoer op Maat
maatregelen.
Dit wil zeggen dat deze mobipunten locaties zijn voor
deelfietssystemen vanuit het netwerkprincipe of dat ze een rol spelen in een semiflex systeem. Het aanleggen en inrichten van mobipunten maakt geen deel uit van
het budget VoM.
Mobipunten vormen een belangrijke spil in het faciliteren van combimobiliteit en
overstappen binnen het gelaagde OV-netwerk. Daarom is het wel een belangrijk
aandachtspunt om mee aan de slag te gaan om de kwaliteit van het openbaar
vervoersysteem te optimaliseren. Concreet wordt binnen de Vervoerregio Kortrijk
verder gewerkt op mobipunten in het kader van het opmaken van het Regionale
Mobiliteitsplan. Hierbij zal aandacht zijn voor de classificatie van de mobipunten
en een goede afstemming op de verschillende vervoernetwerken en bestaande en
geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

Lokale initiatieven die vallen onder de noemer VoM die nu al operationeel zijn in
bepaalde gemeenten (denk aan bv. Cambio) worden niet op de kaart getoond. Het
voorstel VoM benoemt ook relevante (boven) lokale mobipunten. De exacte
locatie van deze mobipunten ligt niet vast en is na vaststelling van het Nieuw
Openbaar Vervoerplan 2021 verder te bepalen en uit te werken.
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Figuur 11: Voorstel Vervoer op Maat Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
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Deelfietsen als voor- en natransport
Een eerste groep VoM-systemen zijn deelfietsen die voorzien worden bij enkele
strategisch gelegen mobipunten. De deelfietsen, binnen dit Vervoer op Maat
voorstel, worden aangeboden als voor- of natransport naar bestemmingen zoals
bedrijventerreinen of attracties van een regionaal niveau die op fietsafstand van
de reguliere openbaar vervoerlijn zijn gelegen. Daarnaast worden deelfietsen
voorzien aan de treinstations die elke dag van de week een bediening hebben en
ter hoogte van belangrijke openbaarvervoersknopen in het kernnet.
Vanuit de werkgroep is gevraagd om een deel van de fietsen op deze mobipunten
als elektrische fietsen te voorzien.
Hierbij wordt uitgegaan van deelfietsen volgens een back-to- one plus systeem. Dit
betekent dat de fiets moet worden teruggebracht naar de locatie waar hij is
opgehaald. Dit type van systeem werkt goed in functie van voor en natransport
vanaf belangrijke OV-knopen. Hierbij kan het voorzien van de mogelijkheid voor
het afzetten aan andere knooppunten de flexibiliteit van het systeem verhogen.
Door echter de grotere maaswijdte van het netwerk komt dit type van systeem
niet overeen met een back-to-many systeem en spreken we van een back-to-one
plus systeem.
De lijst van mobipunten waar deelfietsen worden aangeboden is opgenomen in
Tabel 7. Tabel 7 is niet-limitatief: gemeenten en private partijen hebben de vrijheid
om andere locaties voor deelfietssystemen te initiëren en mee te financieren.
Daarbij worden zij aangemoedigd de samenwerking te zoeken binnen de
Vervoerregio om een versnippering in deelfietssystemen te voorkomen. Op deze
manier kan worden gestreefd naar een uniform systeem voor de regio.
In eerste instantie wordt uitgegaan van 20 locaties gelinkt aan voor en natransport
in functie van regionale attractiepolen en bedrijventerreinen. Vanuit de regio is de
vraag om op termijn deze locaties uit te breiden indien na evaluatie blijkt dat deze
een goed gebruik kennen..

Belangrijkste kenmerken deelfietsensysteem
Back-to-one plus
30% elektrische fietsen
Streven naar uniform systeem voor de regio

Deelfietsen
Mobipunt Wervik station

Mobipunt Menen station

Mobipunt
station

Wevelgem

Mobipunt
Vliegveld

Wevelgem

Mobipunt
Gullegem/Moorsele
Mobipunt Heule

Mobipunt Bissegem

Mobipunt Lauwe
Mobipunt Hoog Kortrijk
Mobipunt Evolis
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Mogelijke doelgroep
> Treinstation met minimaal 60’ frequentie elke dag van
de week
> Natransport naar Jan Ypermans Ziekenhuis – campus
Wervik
> Treinstation met minimaal 60’ frequentie elke dag van
de week
> Natransport naar centrum van Menen
> Natransport naar AZ Delta campus Menen en
Psychiatrisch Centrum OLV van Vrede
> Treinstation met minimaal 60’ frequentie elke dag van
de week
> Natransport naar regionale ontwikkelingspool
Luchthaven Kortrijk – Wevelgem (regionaal
bedrijventerrein en luchthaven)
> Natransport naar regionale ontwikkelingspool
Luchthaven Kortrijk – Wevelgem (regionaal
bedrijventerrein en luchthaven)
> Natransport naar regionaal bedrijventerrein Gullegem Moorsele
> Belangrijke OV-knooppunt in het kernnet
> Treinstation met minimaal 60’ frequentie elke dag van
de week
> Belangrijke OV-knooppunt in het kernnet (kernnet A-lijn)
Één regionaal locatie voor deelfietsen is voorzien te
Bissegem. De keuze voor aansluiten aan het station van
Bissegem of aan de kernnet A-lijn op de N8 staat nog
open.
> Natransport naar regionaal bedrijventerrein LAR
> Belangrijke OV-knooppunt in het kernnet
> Natransport naar regionale ontwikkelingspool Hoog
Kortrijk (Hogeschool, ziekenhuis, Expo, Kennedypark,…)
> Belangrijke OV-knooppunt in het kernnet
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Mobipunt Zwevegem
Mobipunt Avelgem

Mobipunt
station

Waregem

Mobipunt bedrijvenzone
Waregem/Anzegem
Mobipunt bedrijvenzone
Harelbeke/Stasegem
Mobipunt
station

Harelbeke

Mobipunt Kuurne
Mobipunt De Waak

Mobipunt Kortrijk station

Mobipunt Kortrijk SintJansput
Tabel 7: Overzicht locaties
Vervoerplan 2021

> Natransport naar regionale ontwikkelingspool Kortrijk
Oost
> Belangrijke OV-knooppunt in het kernnet
> Belangrijke OV-knooppunt in het kernnet
> Treinstation met minimaal 60’ frequentie elke dag van
de week
> Natransport naar regionale ontwikkelingspool Waregem
Zuid (regionaal bedrijventerrein Waregem-Anzegem)
> Natransport naar verschillende regionale voorzieningen
te Waregem
> Natransport naar regionale ontwikkelingspool Waregem
Zuid (regionaal bedrijventerrein Waregem-Anzegem)
> Natransport naar regionale ontwikkelingspool
industriezone Harelbeke/ Stasegem (regionaal
bedrijventerrein)
> Treinstation met minimaal 60’ frequentie elke dag van
de week
> Natransport naar de Gavers
> Belangrijke OV-knooppunt in het kernnet
> Natransport naar regionaal bedrijventerrein Kortrijk
Noord
> Treinstation met minimaal 60’ frequentie elke dag van
de week
> Natransport naar verschillende regionale voorzieningen
te Kortrijk
> Belangrijke OV-knooppunt in het kernnet
> Natransport naar verschillende regionale voorzieningen
te Kortrijk
deelfietsen in voorstel Vervoer op Maat Nieuw Openbaar

Vanuit het vervoer op maat wordt ingezet op deelfietsen in functie van voor en
natransport naar regionale voorzieningen en bedrijventerreinen. Daarnaast zijn
verschillende lokale initiatieven aanwezig in de regio op vlak van deelfietsen, zoals
wordt verduidelijkt in volgend overzicht.

VVR

In kader van Vervoer op Maat
Ø Deelfiets ifv natransport naar
voorzieningen/bedrijventerreinen

regionale

Vandaag:
Ø Deelfietsen ikv testkaravaan
Ø Subsidies intergemeentelijk fietsdeelsystemen
Toekomst
Ø Intergemeentelijk bestek deelfietsen

LOKAAL

Deelfietsinitiatieven zowel ifv
voor- en natransport en voor lokale verplaatsingen
Vb. Donkey Republic Kortrijk/Kuurne

VoM op plekken zonder bediening met regulier openbaar vervoer
Een ander type van VoM-systemen worden voorzien op plekken en momenten
waar er niet voldoende vraag is voor regulier openbaar vervoer (KN of AN) of waar
twee locaties niet op een logische manier met het KN of AN worden verbonden.
Dit zijn zogenaamde ‘blinde vlekken’. In de huidige situatie worden in deze situatie
belbussen aangeboden. Afhankelijk van het te verwachten gebruik worden in dit
voorstel vaste, semi-flex of flex systemen aangeboden als VoM-maatregel.
Die ‘blinde’ vlekken komen met name in het zuiden en het westen van de
vervoerregio voor, waar inwonersdichtheden eerder laag zijn.
Uit het bestaande belbusgebruik blijkt dat een groot deel van de verplaatsingen
die worden gemaakt met de belbus eigenlijk mogelijk zijn met de trein of het
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reguliere busnet. Vanuit de vervoerregio wordt daarom voorgesteld om te werken
met volgende randvoorwaarden voor het gebruik van de flex- en semi-flex
systemen:
Verplaatsing niet mogelijk 30 min vroeger of later uitgezonderd ifv
aansluitingen
- Halte aan huiskant op meer dan 2 kilometer van opstaphalte met een
alternatief voor de verplaatsing met het regulier vervoer.

Halte aan bestemmingszijde op meer dan 400m, of 2 km indien deelfietsen
beschikbaar zijn, van regulier alternatief.
- Verplaatsing is niet mogelijk met overstap, ook naar trein, met maximaal
omrijtijd van bv. 2 keer zo lang
Deze voorwaarden zijn een eerste uitwerking en moeten worden afgetoetst naar
de haalbaarheid van de implementatie van deze voorwaarden door de
mobiliteitscentrale.
-

VoM-systeem

Korte omschrijving

1. VoM-flex Wervik

Vanuit een halte in het aangeduide bedieningsgebied worden reizigers opgehaald en naar een andere halte in het gebied gebracht. Hierbij zijn alle bestaande
haltes in de blinde vlekken opgenomen in het flex-gebied en enkele de belangrijkste halte in het centrum van de kernen buiten de ‘blinde vlekken’. Bediening
van 7 tot 19 op alle weekdagen.
Gezien de beperkte potentiëlen is het voorzien van een afzonderlijk VoM-systeem niet kosten efficiënt. Na gesprekken met de VVR Roeselare wordt Lendelede
opgenomen in het flex-systeem van de VVR Roeselare. In bijlage C1 is opgenomen hoe het vervoer op maat in de VVR Roeselare functioneert.

2. VoM Lendelede
3 VoM-semi-flex en flex
Spiere-Helkijn

4 VoM-semi-flex en flex
Zwevegem - Anzegem

5. VoM-vast Moorsele Menen
6. VoM vast Zwevegem Spiere
7 Wervik – Geluwe –
Menen – Rekken - Paradijs
8 Avelgem – Anzegem –
Vichte - Waregem

Tijdens de spits worden reizigers vanuit een halte in het aangeduide bedieningsgebied naar één van de twee mogelijke mobipunten gebracht (Avelgem en Hoog
Kortrijk) (flexibel voor- en natransport). Tijdens de daluren verandert het systeem naar een volledig flexibel VoM waarbij reizigers binnen het gebied aan een
halte worden opgehaald en naar een halte in de buurt van hun bestemming in het bedieningsgebied worden gebracht. Hierbij zijn alle bestaande haltes in de
blinde vlekken opgenomen in het flex-gebied en enkele de belangrijkste halte in het centrum van de kernen buiten ‘blinde vlekken’. Samen geeft dit systeem
een bediening van 7 tot 19 op alle weekdagen
Tijdens de spits worden reizigers vanuit een halte in het aangeduide bedieningsgebied naar één van de drie mogelijke mobipunten gebracht (Zwevegem, Vichte
of Anzegem) (flexibel voor- en natransport). Tijdens de daluren verandert het systeem naar een volledig flexibel VoM waarbij reizigers binnen het gebied aan
een halte worden opgehaald en naar een halte in de buurt van hun bestemming in het bedieningsgebied worden gebracht. Hierbij zijn alle bestaande haltes in
de blinde vlekken opgenomen in het flex-gebied en enkele de belangrijkste halte in het centrum van de kernen buiten ‘blinde vlekken’. Samen geeft dit systeem
een bediening van 7 tot 19 op alle weekdagen
Vaste verbinding met een klein busje in functie van scholieren (1 rit heen en 1 rit terug) met stops aan alle haltes tussen Moorsele en Menen. Dit aanbod VoM
wordt enkel ingelegd indien de abonnementen van De Lijn, met voordelige tarieven voor scholieren, kunnen worden ingezet op deze voertuigen. Bediening enkel
op schooldagen.
Vaste uur-verbinding met een klein busje in functie van de ontsluiting van Spiere, Helkijn, Sint-Denijs en Moen naar Zwevegem en aansluiting op de kernnetlijn
naar Kortrijk. Bediening op alle weekdagen en zaterdag. Tijdens de schooldagen rijdt deze lijn aanvullend op de functionele ritten voorzien in het aanvullend net
(bediening 9 uur). Op zaterdag, en vakantiedagen rijdt deze lijn van 7 tot 19u..
Vaste uur verbinding op zondag met een klein busje. Aanvullend op de bediening in het AN van lijn lijnen 86 Wervik - Geluwe - Menen - Rekkem Paradijs.

Bediening van 10 tot 18u (8 ritten per richting).
Vaste uur verbinding op zondag met een klein busje. Aanvullend op de bediening in het AN van lijn lijnen 85 Avelgem - Anzegem - Vichte - Waregem.

Bediening van 10 tot 18u (8 ritten per richting). Aandacht voor aansluiting aan station in Waregem voor studenten richting Gent/Brussel.

Tabel 8: Overzicht VoM-systemen op plekken zonder regulier openbaar vervoer
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MAV/DAV
Het uitgangspunt bij de uitwerking van het Vervoer op Maat was om minimaal het
huidige aanbod MAV/DAV te handhaven.

van taxicheques voor jongeren zodat zij ’s nachts zich veilig naar huis kunnen
verplaatsen (vb. verschillende gemeenten in de Westhoek) Het bedrag van de
tussenkomst verschilt per gemeente.

Gezien het organiseren van het openbaar vervoer volgens de principes van
basisbereikbaarheid binnen een budgetneutraal kader resulteert in langere
wandelafstanden voor verschillende woonwijken is vanuit de werkgroep de
ambitie gegroeid om vanuit het Vervoer op Maat het budget voor MAV/DAV uit te
breiden.

Vanuit het budget vervoer op maat is het niet mogelijk in te zetten op flankerende
maatregelen, waaronder taxicheques.

Daarnaast is het uit de analyse van het bestaande aanbod van doelgroepen vervoer
duidelijk dat het aanbod zeer versnipperd is in de regio waardoor de beschikbare
voertuigen niet efficiënt worden ingezet.
In de ideale wereld zouden deze verschillende initiatieven kunnen gebundeld
worden zodat er een optimaal efficiënt vervoerssysteem ontstaat. Dit is op korte
termijn nog niet realistisch. Daarom wordt er in het kader van dit OV-plan enkel
gefocust op VOM-oplossingen voor de open gebruiker.
Vanuit de vervoerregio is echter duidelijk de wens naar voren gekomen om in
functie van een efficiënte inzet van middelen deze integratie zo snel mogelijk te
realiseren. Deze integratie is een taak van de mobiliteitscentrale.
Taxicheques als flankerende maatregel
Toegankelijk openbaar vervoer is zeer belangrijk in functie van het tegengaan van
vervoersarmoede. Vanuit het vervoer op maat worden deelfietsen voorzien ifv
voor- en natransport en vaste VoM-lijnen en flex-systemen voor het opvangen van
de blinde vlekken. Daarnaast wordt het budget voor doelgroepenvervoer
verhoogd.
Ervaring leert dan de grens tussen regulier vervoer en doelgroepenvervoer geen
scherpe grens is. Ook kunnen niet alle vervoersvragen worden opgevangen in het
reguliere vervoer. Een mogelijk alternatief kan worden gezien in het voorzien van
taxicheques in de regio door de gemeenten. Dankzij een taxicheque betaal je
minder voor een taxirit. Een taxicheque heeft een bepaalde waarde, maar je
betaalt zelf minder bij de aankoop. Op vandaag worden taxicheque reeds voorzien
door verschillende gemeenten. De Stad Kortrijk voorziet bijvoorbeeld taxicheques
voor ouderen en minder mobielen. Een ander gekend voorbeeld is het voorzien
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4.2.2

Bijkomend budget vervoer op maat

Zoals reeds aangegeven is het voorgestelde kernnet en aanvullend net een zeer
leesbaar net met een duidelijke bundeling van lijnen die resulteren in een
bruikbaar net voor de reiziger met hogere frequenties op de sterkste assen.
Binnen het budgetneutrale kader waren keuzes noodzakelijk. Ook voor de
uitwerking van het vervoer op maat zijn keuzes gemaakt en zijn niet alle wensen
van de gemeenten opgenomen.
Voor de uitwerking van de bijkomende budgetten vervoer op maat is samen met
de werkgroep vertrokken van het overzicht van gewenste, niet voorziene,
verbindingen en dit zowel vanuit het vervoer op maat als vanuit het kernnet en
aanvullend net. Evenals van de terugkoppeling van de gemeenteraden op het
voorlopige voorstel van het openbaar vervoersplan 2021.
Voor het inzetten van de bijkomende budgetten is uitgegaan van volgende
uitgangspunten:
In eerste instantie inzetten op het opvangen van de vervoersarmoede in
de blinde vlekken, door het uitbreiden van het aanbod aan vervoer op
maat, en dit zowel voor weekdagen als in het weekend.
anderzijds moet worden ingezet op het opwaarderen van structurerende
verplaatsingen met hoge potentiëlen.
Op basis van deze uitgangspunten is beslist om volgende aanvullingen aan het
voorstel VoM door te voeren. Deze wijzigingen zijn reeds opgenomen in de
beschrijving van het voorstel VoM in de vorige paragrafen:
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Opvangen vervoersarmoede – blinde vlekken:
• Vaste VoM-verbinding Spiere – Helkijn – Sint-Denijs – Moen – Zwevegem:
Op basis van bestaande gebruikers van de belbussen en bestaande lijnen
blijkt dat het flex-systeem Spiere-Helkijn een groot aantal potentiele
gebruikers heeft. Voorzien van vaste lijn geeft meer ruimte voor dit
systeem.
• Uitbreiden VoM (flex en semi-flex-systemen Wervik, Spiere-Helkijn en
Anzegem-Zwevegem) naar zondag in functie van tegengaan van
vervoersarmoede op zondag in blinde vlekken.
• Opwaarderen bediening op zondag aanvullende lijnen 86 (Wervik Geluwe - Menen - Rekkem Paradijs) en 85 (Avelgem - Anzegem - Vichte Waregem) met een vaste VoM-verbinding. Dit in functie van tegengaan
vervoersarmoede op zondag en voorzien van volwaardige bediening alle
dagen van de week voor aanvullende lijnen.
Opwaardering kernnet en aanvullend net – structurerende assen
• Opwaardering van de uur-verbinding lijn 71 Kortrijk- Harelbeke – DeerlijkWaregem voor het segment Kortrijk – Harelbeke -Deerlijk naar 30’. Uit de
onderzoeksvragen van het kernnet en aanvullend net is de opwaardering
van deze lijn Kortrijk – Harelbeke – Deerlijk – Waregem naar voren
gekomen als een prioriteit. Binnen het beschikbare budget wordt ingezet
op het opwaarderen van de tak met de grootste potentiëlen, nl. tussen
Deerlijk en Kortrijk.
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4.2.3
Infrastructuurkosten
Wie zal instaan voor de investeringskosten van de Vervoer op Maat systemen is op
vandaag nog niet uit duidelijk. Deze komen echter niet van het budget Vervoer op
Maat. Dit budget is kan enkele ingezet worden voor de exploitatiekomen van het
Vervoer op Maat.
Voor de bussen van het vervoer op maat worden onder exploitatiekosten de
kosten voor het exploiteren van het openbaar vervoer verstaan. Deze omvatten
zowel de voertuigkosten (aankoop/huur van voertuigen, verzekeringen,…),
kilometerkosten
(brandstof,
onderhoud,…)
als
personeelskosten.
Infrastructuurkosten zijn bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van de haltes.
Deelsystemen worden in samenwerking met de lokale besturen geplaatst en
verwijderd op de in het regionaal mobiliteitsplan vooropgestelde plaatsen door de
aanbieder die wordt gecontracteerd door de Vervoerautoriteit.
Voor deelfietsen is in de exploitatiekosten rekening gehouden met zowel de
investeringskosten (CAPEX) als de exploitatiekosten (OPEX). In de OPEX zijn de
kosten voor het onderhoud, laden, herpositioneren support en marketing
opgenomen. De CAPEX zijn de kosten voor aankoop en levering verdeeld over het
aantal jaren gebruik. Ook de eventuele branding maakt onderdeel uit van het
contract. Onder infrastructuurkosten wordt het voorzien van de geschikte ruimte
voor de stalling van de deelfietsen en de hier bijhorende werkzaamheden gezien.
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4.2.4
Exploitatiekosten Vervoer op Maat 2021
Hoe de exacte vormgeving van het Vervoer op Maat er in de praktijk uit zal zien
hangt in belangrijke mate samen met het beschikbare budget. Daarbij speelt mee
dat de uitvoering van het Vervoer op Maat niet per definitie een taak is van de
partij die ook het OV-netwerk exploiteert (nu: De Lijn).
Uitgangspunt is dat het aanbod in het kader van Vervoer op Maat via een
aanbesteding gevraagd wordt, waarna geïnteresseerde partijen een aanbod
kunnen doen om hieraan te beantwoorden. De geïnteresseerde partijen
formuleren dan een aanbod dat beantwoordt aan de uitgangspunten en wensen
die de vervoerregio formuleert. Aan dit aanbod hangt dan ook een benodigd
budget.

Omdat het echter van belang is inzichtelijk te hebben in hoeverre uitgangspunten
en wensen passend zijn bij budgetten heeft er een inschatting plaatsgevonden van
orde grootte van de exploitatiekosten van het voorliggende VOM-voorstel in een
aantal scenario’s. Het kostenmodel dat gebruikt is om de kosteninschatting te
maken voor de deelfietsen en het VoM-vast, VoM-flex en VoM-semi-flex wordt
beschreven in bijlage C2. Een gedetailleerde beschrijving van de invoer van elk
flexsysteem in de kostentool is opgenomen in bijlage C1.

Beschikbaar budget
Het budget dat Vlaanderen heeft toegewezen aan de Vervoerregio Kortrijk voor
de exploitatie van de verschillende VoM-systemen is weergegeven in Tabel 9.

Het basisscenario gaat uit van 70% klassieke fietsen en 30% elektrische fietsen en
een volledige financiering door de vervoerregio zelf. Een tweede scenario heeft
als uitgangspunt dat er cofinanciering (vb. vanuit bedrijven) is voor 50% van de
kosten door bv. bedrijven.

VoM systeem
Vlaams budget VoM VVR Kortrijk
Belbus
€ 913 562
Deelfietsen
€ 8 421
BlueBike
MAV/DAV
€ 278 233
Bijkomend budget
€ 634.503
VoM (2022)
TOTAAL
€ 1 834 719
Tabel 9: Budget dat Vlaanderen heeft toegewezen aan de verovoerregio Kortrijk voor de
exploïtatie van VoM-systemen.

Kostprijsinschatting voorstel VoM
Omdat het benodigde budget voor VoM in belangrijke mate samenhangt met de
eisen en wensen van de vervoerregio enerzijds en de creativiteit van
geïnteresseerde partijen anderzijds, is niet helemaal op voorhand te duiden welke
exacte invulling van Vervoer op Maat wel en niet te realiseren valt binnen het
beschikbare budget. Het in dit plan opgenomen voorstel dient dan ook als
strategisch kader voor verdere uitwerking.
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Deelfietsen als voor- en natransport
Voor de berekening van de kostprijs voor de deelfietsen wordt met een aantal
scenario’s in Tabel 10 aangegeven wat de netto kost kan zijn voor de VVR Kortrijk.

Scenario

# fietsen
Klassiek
Elektrisch

Exploitatiekost voor VVR

1 - Basisscenario
152
76
€ 174 300
deelfietsen
2 - Cofinanciering voor
152
76
€ 87 150
50% van de kosten
Tabel 10 - Scenario’s netto kosten voor VVR Kortrijk voor deelfietssystemen (afgerond op
1000€)

VoM – vast, flex en semiflex-systemen
Ook voor deze systemen wordt aan de hand van een aantal scenario’s in Tabel 11
aangegeven wat de netto kost kan zijn voor de VVR Kortrijk. Deze scenario’s zijn
niet uitputtend en bedoeld om een idee te geven bij de
financieringsmogelijkheden van deze systemen.
Het basisscenario (1) gaat uit van een volledige financiering door de vervoerregio
zelf vanuit de budgetten toegekend aan de VVR door Vlaanderen. Hierbij is
uitgegaan van het voorbehouden van een voertuig gedurende de volledige
bediening van het VoM-systeem. Dit betekent dat het voertuig steeds beschikbaar
staat voor het uitvoeren van een rit.
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Een 2de scenario gaat ook uit van een volledige financiering door de vervoerregio
waarbij enkel rekening wordt gehouden met de te verwachten uit te voeren ritten.
Hierbij is de inschatting van het aantal reizigers gebaseerd op het huidige gebruik
van de belbussen en de weggevallen ritten uit het reguliere net. Een belangrijke
kanttekening bij dit scenario is dat een Vervoer op Maat systeem met een beperkt
aantal ritten mogelijks niet interessant is voor de aanbieders om op in te schrijven.
Waardoor de kostprijzen hierdoor in werkelijkheid hoger kunnen liggen.
Zoals reeds aangegeven is de exacte kostprijs van deze nieuwe types van systemen
voor Vlaanderen moeilijk in te schatten. Deze kostprijs berekening geeft een eerste
inschatting van de mogelijke exploitatiekosten als strategisch kader voor de
afweging van scenario’s.

Vom-systeem

1 – voorbehouden
voertuigen

2 – geen
voorbehouden
voertuigen
€ 241 000
€ 143 000
€ 28 000 (inschatting VVR Kortrijk)
€ 251 000
€ 161 000
€ 241 000
€ 151 000

1. VoM-flex Wervik
2. VoM Lendelede
3 VoM-semi-flex en flex Spiere-Helkijn
4 VoM-semi-flex en flex Zwevegem Anzegem
5. VoM-vast Moorsele - Menen
€ 8 000
6. VoM-vast Zwevegem - Spiere
€ 166 000
7. VoM-vast Wervik – Menen - Paradijs
€ 77 000€
8. VoM-vast Avelgem - Waregem
€77 000
Totaal
€ 1 090 000
€ 783 000
Tabel 11 - Scenario’s netto kosten voor VVR Kortrijk voor vast, flex en semi-flex

Verschuiving naar kernnet en aanvullend net
In functie van het verhogen van de frequentie op de lijn Kortrijk – Harelbeke –
Oudenaarde wordt een deel van het budget van het VoM overgedragen naar het
kernnet en aanvullend net.
Voorstel
Exploitatiekost
Verhogen frequentie lijn 71 Kortrijk –
€ 250 000
Harelbeke – Deerlijk naar 30’
Totaal
€ 250 000
Tabel 12 - Inschatting exploitatiekosten verschuiving naar KN/AN

MAV/DAV
Zoals aangegeven is het vanuit de wens om de vervoerregio voor iedereen
toegankelijk te houden het uitgangspunt om het budget Vervoer op Maat voor het
doelgroepen vervoer uit te breiden.
Het bestaande budget voor het doelgroepenvervoer van €278 233 wordt
opgetrokken met €50.000.
Hierbij is het vanuit de vervoerregio belangrijk dat het gebruik van het doelgroepen
vervoer goed wordt opgenomen in de monitoring en evaluatie, zodat kan worden
opgevolgd of dit bijkomende budget voor doelgroepenvervoer efficiënt wordt
ingezet en kunnen er indien noodzakelijk bijsturingen nodig zijn.

Een derde mogelijk scenario is een mogelijke cofinanciering van de kosten van het
Vervoer op Maat. Daarmee daalt de kostprijs voor het VoM en kan een ruimer
aanbod worden voorzien. Hierbij moet worden opgemerkt dat op korte termijn
verschillende gemeenten reeds hebben aangegeven, geen budgetten hiervoor te
hebben gereserveerd. Een mogelijkheid is het zoeken naar mogelijke private
partners, zoals bijvoorbeeld bedrijven in de omgeving.
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Samenvattend overzicht exploitatiekosten

van het goedgekeurde plan. Hierbij is voor de deelfietsen en het flex-vervoer
uitgegaan van het basisscenario

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ingeschatte exploitatiekosten.
De bovenste balk op deze grafiek geeft een overzicht van het beschikbare budget
van het vervoer op maat (cfr.3.5.1). De onderste balk de ingeschatte budgetten
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4.2.5

Ticketing Vervoer op Maat

Hoe zal worden omgegaan met de ontvangsten uit het Vervoer op Maat is op
vandaag nog niet beslist. Het is dan momenteel ook nog niet duidelijk of de
inkomsten zullen terugvloeien naar de vervoerregio. Daarom is bij de berekening
van de kosten voor het Vervoer op Maat in eerste instantie geen rekening
gehouden met mogelijke inkomsten.
De uitwerking van de tarieven moet verder worden uitgewerkt de komende
maanden.
Parameters ticketkost
Vanuit MOW is meegegeven dat volgende aspecten van tarieven kunnen worden
vastgelegd binnen de werking van de mobiliteitscentrale:
Basisticketprijs voor tickets op basis van:
o Opstapkost
o Kost per gereden kilometer (optioneel)
Basisprijs voor abonnementen
Zowel voor abonnementen als tickets kunnen een % korting worden
toegekend aan specifieke groepen
Vanuit de werkgroep is aangegeven om te werken met een eenvoudig basistarief,
waarbij voor de reiziger op voorhand duidelijk is hoeveel de rit zal kosten. Daarom
wordt gewerkt met een vaste opstapkost en geen kosten per gereden kilometer.
Gewenste tariefintegratie
Het bepalen van het tarief voor het Vervoer op Maat behoort tot de bevoegdheid
van de vervoerregio. Dit houdt in dat elke vervoerregio de tarieven voor het
Vervoer op Maat zelf kan bepalen.
Vanuit de vervoerregio Kortrijk komt het wensbeeld naar voren van een uniform
tarief ten opzichte van de omliggende vervoerregio’s en een geïntegreerd tarief
met het kernnet en aanvullend net. Het moet mogelijk zijn om met één
vervoersbewijs de volledige rit te kunnen betalen.
De vervoerregio wenst het tarief af te stemmen met de omliggende vervoerregio’s.
Momenteel is er echter nog geen beeld op de gehanteerde tarieven in de
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omliggende regio’s. In de vervoerregio Roeselare is reeds aangegeven te werken
met een basistarief van 2€ per ticket. Hoe zal worden omgegaan met
tariefintegratie, abonnementen en mogelijke kortingen is nog niet gekend.
Daarom wordt bij de uitwerking van de tarieven gewerkt met enkele scenario’s om
een beeld te verkrijgen van de grootteorde van de mogelijkse inkomsten.
Voor de tariefintegratie met het kernnet en aanvullend net is niets vastgelegd
vanuit de Vlaamse Overheid. Indien de vervoerregio hierover afspraken wil maken
met de operator van het kernnet of aanvullend net moet de vervoerregio hiervoor
het initiatief nemen. Hierbij is echter een praktisch aandachtspunt. De voertuigen
van het Vervoer op Maat worden niet uitgerust met een betaalsysteem, maar de
betaling zal app-based zijn, of via betaling aan de mobiliteitscentrale.
Naast afstemming van de tarieven over zowel de verschillende regio’s heen als de
verschillende vervoersnetten (VoM, kernnet en aanvullend net) is een
ticketintegratie ook een streefdoel voor de vervoerregio.
Maas (Mobility as service) kan voor de vervoerregio opportuniteiten bieden voor
het voorzien van één platform voor de gebruiker voor het aankopen van
vervoersbewijzen voor de verschillende openbaar vervoersystemen. De
mobiliteitscentrale is hierbij de primaire actor om in dialoog te gaan met de andere
vervoersaanbieders die combimobiliteit aanbieden en te voorzien in
integratiemogelijkheden met verschillende Maas platformen voor het Vervoer op
Maat. Hierbij kan de vervoerregio een trekkende rol spelen om de integratie van
de lokale initiatieven van de gemeenten initiatieven op vlak van deelsystemen en
Vervoer op Maat te voorzien in één gemeenschappelijk MAAS platform.
Deelfietsen
Bij de kostprijsberekening van de deelfietsen is geen rekening gehouden met
inkomsten. Verschillende aanbieders van deelfietsen vragen op vandaag een
minimale inkomstengarantie voor het inzetten van deelfietsen. Hierdoor wordt
uitgegaan van de terugvloeiing van de inkomsten naar de aanbieder.
Voor de huidige blue-bike systemen bedraagt de ticketprijs 3,15€ per rit. Deze
wordt voor de gebruiker echter verlaagd naar 1,15€ per rit door een
derdebetalervergoeding van 1€ door de gemeente en 1€ door de Vlaamse
Overheid. Dit huidige derdebetalersysteem omvat afspraken met Blue Mobility
en steden en gemeenten en zal in zijn huidige vorm niet worden verder gezet na
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de introductie van basisbereikbaarheid. Dit derde betalersysteem wordt vanuit
de Vlaamse Overheid niet verder gezet. Steden en gemeenten kunnen indien
gewenst, eventueel via Leiedal, een nieuw derdebetalerssysteem opzetten.
De tarieven voor deelfietsen zijn afhankelijk van de verschillende aanbieders.
Indien vanuit de regio een laag basistarief wil worden aangeboden voor het
deelfietsensysteem als randvoorwaarde bij de aanbesteding zal de berekende
kostprijs voor de deelfietsen mogelijks hoger liggen. De regio moet hier dan
voorzien in de compensatie van de lagere ticketprijs naar de aanbieder toe.
Zo voorziet de Vlaamse Overheid voor de bestaande blue-bike locaties in de
vervoerregio Kortrijk (Waregem en Kortrijk) een budget van bijna € 8 500 voor de
tegemoetkoming van 1€ per rit. Dit budget is opgenomen in het budget van het
Vervoer op Maat voor de regio.
Ook het voorzien van een derdebetalersyteem vanuit de regio is een mogelijke
denkpiste.
Daarnaast wordt er voorgesteld om bij het opmaken van de aanbesteding het
tarief voor de deelfietsen niet te eng vast te leggen om zo een optimale werking
van de markt mogelijk te laten. Wel kunnen randvoorwaarden worden opgenomen
in het bestek zoals bijvoorbeeld ritten zonder abonnementen ook mogelijk maken.
Vanuit de werkgroep zijn reeds volgende aspecten naar voren gekomen voor de
ticketprijs van deelfietsen:
Bekijken mogelijkheid van abonnementen, maar dan is het belangrijk dat
er een garantie van beschikbaarheid van een fiets is
Een duurder tarief voor elektrische fietsen dan voor gewone fietsen
Goede afstemming van tarieven met overige aanbieders in de regio.
Vom-vast, flex en semi-flex
Om een beeld te krijgen van de grootteorde van de inkomsten van het vast, flex en
semi-flex vervoer op maat zijn enkele scenario’s uitgewerkt.
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Ticketprijs
Inkomsten
Tariefintegratie met
€ 0 (inkomsten afhankelijk van
kernnet en aanvullend net
afspraken met de operator)
Ticket 1,2€
€ 52 300
Ticket 2€
€ 87 100
Tabel 13 – scenario’s inkomsten vast, flex en semi-flex vervoer

Bij deze berekening is uitgegaan van het ingeschatte aantal reizigers, wat is
gebaseerd op het bestaande gebruik van de reguliere lijnen en de belbussen. Bij
een hogere ticketprijzen dan op vandaag bij De Lijn ,zoals 2€ per ticket of 1,2 € per
ticket zonder mogelijkheid van abonnementen of kortingen voor doelgroepen, kan
worden verwacht dat de reizigersaantallen lager zullen zijn en de inkomsten dus
ook. Algemeen wordt ingeschat dat de inkomsten zullen liggen tussen ca. 0 en
50.000€.
De keuze voor het tarief Vervoer op Maat is een evenwicht tussen een laag
basistarief in functie van de aantrekkelijkheid van het aanbod en een hoog tarief
in functie van de kostendekking. Buitenlandse voorbeelden leren ons dat de
kostprijzen van dit type van systemen liggen tussen de 1 en 3€ per rit.
Tariefdifferentiatie in functie van doelgroepen
Vanuit het mobiliteitsforum en het mobiliteitsatelier is de vraag naar voren
gekomen om aandacht te hebben voor de tarieven van het Vervoer op Maat in
functie van zwakkere maatschappelijke groepen. Op vandaag kunnen deze
doelgroepen gebruik maken van een goedkoper tarief voor het netwerk van De
Lijn.
Tariefvoordelen via derde betalersystemen zijn mogelijk, maar er wordt
aangeraden om bij de opstartfase het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden.
De gemeenten geven aan dat op korte termijn hiervoor geen budgetten zijn
gereserveerd.
Vanuit de werkgroep is aangegeven om te werken met een eenvoudig basistarief
en daarnaast kortingen op de ticket en abonnementsprijs te voorzien voor
specifieke doelgroepen. Hiervoor worden dezelfde doelgroepen aangehaald als
deze die op vandaag kunnen genieten van een goedkoper tarief. Voor De Lijn
genieten volgende doelgroepen van een verlaagd of gratis tarief:
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VG-abonnement: leefloon, een gewaarborgd inkomen voor bejaarden /
inkomensgarantie voor ouderen of verblijf in een lokaal opvanginitiatief
- VT-abonnementen: statuut van Verhoogde Tegemoetkoming, heb een
kaart voor Verhoogde Tegemoetkoming van de NMBS of een WIGW-kaart
- Goedkopere tarieven voor 6-11j, 12-24j en 65+
- Gratis abonnementen:
- Handicap of begeleid een persoon met een handicap. (mits voorwaarden)
- Werkzoekenden met beroepsopleiding VDAB
- Geïntegreerde politie gratis
- Statuur nationale erkenning gratis
- Kinderen jonger dan 6 jaar!
Het voorzien van abonnementen en kortingen zal het aanbod van het VoM
aantrekkelijker maken, maar anderzijds zullen de inkomsten lager liggen gezien de
opbrengst per reiziger beduidend lager zal liggen.

kosten voor het Vervoer op Maat. Indien wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot
abonnementen en kortingen voor specifieke groepen blijkt uit de inschattingen
van de mogelijke inkomsten dat deze eerder beperkt zijn t.o.v. de
exploitatiekosten.

Conclusie:
Op vlak van tarifering zijn er op vandaag nog vele onzekerheden die in het najaar
verder moeten worden uitgewerkt en/of afspraken rond moeten worden gemaakt.
Hierbij geeft de werkgroep aan dat er afstamming met de omliggende
vervoerregio’s moet worden opgestart, evenals met de werkgroep tariefintegratie
van de Vlaamse overheid.

Naast integratie met doelgroepenvervoer is het inzetten van de beschikbare
voertuigen van bv. leerlingenvervoer, gemeenten,… een mogelijke opportuniteit
voor het maximaal inzetten van de beschikbare voertuigen in de regio. De
voertuigen die worden ingezet voor het Vervoer op Maat zijn enkel deze met een
contract met de vervoerautoriteit. Indien een gemeente, school af andere
instelling beschikt over een gepast voertuig kunnen ook zijn meedingen naar de
contracten met de vervoersentiteit en ritten uitvoeren voor het Vervoer op Maat.

-

4.2.6
Integratie van de ritten voor Vervoer op Maat en doelgroepen vervoer
In functie van een efficiënte inzet van middelen en om onnodige ritten te
vermijden is het soms aangewezen om zowel open reizigers als doelgroep reizigers
in één voertuig te laten reizen. Als het profiel van de reizigers dit toestaat zal de
mobiliteitscentrale dit ook zo inplannen. Voor de aanbesteding van het Vervoer op
Maat wordt niet uitgegaan van de aankoop van voertuigen , maar het inhuren van
voertuigen met chauffeur van ritten. Hierdoor is er de mogelijkheid voor het
inzetten van één voertuig zowel voor doelgroepenvervoer als Vervoer op Maat
voor de open reiziger

Vanuit de vervoerregio Kortrijk komt volgend wensbeeld naar voren op vlak van
ticketing:
- Werken met een eenvoudig basistarief (op basis van opstapkost - geen kosten
per gereden kilometer)
- Uniform tarief voor vervoer op maat over de grenzen van de vervoerregio heen,
bv. vaste ticketkost van 2€ zoals voorzien in vervoerregio Roeselare en verschillende
andere vervoerregio’s in West-Vlaanderen.
- Tariefintegratie met het kernnet en aanvullend net. Het moet mogelijk zijn om
met één vervoersbewijs de volledige rit te kunnen betalen.
- Mogelijkheid voorzien van abonnementen voor veelvuldige gebruikers
- Voorzien van kortingen voor doelgroepen (analoog als bestaande aanbod van
De Lijn)
Gezien de uitdrukkelijke wens van tariefintegratie met het kernnet en aanvullend
net is geen rekening gehouden met mogelijke inkomsten in de berekening van de
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4.3

OV-plan verder uitwerken naar de toekomst toe

4.3.1
Beperkte mogelijkheden binnen budgetneutraal kader
Bij de opbouw van zowel het kernnet en aanvullend net als het Vervoer op Maat
is duidelijk dat binnen een budgetneutraal kader niet aan alle vragen en wensen
kan worden voldaan. Zo blijkt uit de magnetenanalyse dat er binnen een
budgetneutraal kader geen oplossing kan worden geboden aan alle
aandachtspunten uit deze analyse. Daarnaast is er onvoldoende budget voor het
voorzien van een kwalitatief aanbod op zondag en een fijnmazigere ontsluiting
van de woonwijken aanvullend op de sterke kernnetbundels.
Het openbaar vervoernetwerk is uitgewerkt volgens de principes van
basisbereikbaarheid. Een verdere uitbouw van het openbaar vervoer in de regio
is noodzakelijk om het basisprincipe van gelaagdheid in het netwerk en
combimobiliteit optimaal te laten functioneren. Dit noodzakelijk om de reizigers
te stimuleren duurzame verplaatsingskeuzes te maken.

4.3.2
Kernnet en aanvullend net
Omdat wordt gewerkt binnen een budgetneutraal kader zijn de onderzoeksvragen
ingedeeld in prioriteiten. Binnen de beschikbare budgetten is getracht een
oplossing te vinden voor de onderzoeksvragen met de hoogste prioriteiten.
In bijlage A2 wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksvragen en de indeling
in de prioriteiten. Hierbij is aangegeven of deze zijn opgenomen in het kernnet en
aanvullend net.
Hierbij zijn de belangrijkste niet gerealiseerde wensen:
· Tangentiële verbindingen zowel regionaal als op stedelijk niveau.
· Grensoverschrijdende regionale verbindingen (vb Menen – Moeskroen)
· Opwaardering aanvullende lijn Kortrijk – Deerlijk – Waregem (deel
Deerlijk – Waregem)
· Opwaardering bediening Lendelede
· Stadsbediening in de stedelijke gebieden (door wegvallen ontsluitend
stedelijke netten door bundeling)

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de vastgestelde prioriteiten uit de
onderzoeksvragen waarvan geen mogelijkheid was deze te voorzien in het
kernnet en aanvullend net. Binnen de verdere uitwerking van het regionale
mobiliteitsplan zullen deze wensen worden meegenomen bij het bepalen van de
visie op lange termijn.
Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor de verdere
uitwerking van het Vervoer op Maat indien, zoals gepland door de Vlaamse
Overheid, bijkomende budgetten voor Vervoer op Maat beschikbaar worden de
komende jaren.
Ook indien er bijkomend budget zou zijn voor Vervoer op Maat aanbod in het
openbaar vervoerplan 2021 door bv. de voorzichtige inschatting van de
budgetten en het mogelijks terugvloeien van de inkomsten naar de vervoerregio
biedt dit overzicht een kader voor de selectie van bijkomend aanbod aan Vervoer
op Maat.
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4.3.3

Vervoer op Maat

Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat bij bijkomende budgetten voor het
vervoer op maat er opnieuw een afweging zal moeten worden gemaakt vanuit de
vervoerregio voor de prioriteiten van het vervoer op maat. Hierbij zal ook de
monitoring van de reeds ingevoerde VoM-systemen een belangrijke rol spelen.
Ook voor het Vervoer op Maat zijn er keuzes gemaakt ifv budgetneutraliteit.
Volgende voorstellen zijn niet weerhouden binnen het bestaande budgettaire
kader voor vervoer op maat:
Groeisprong fietsdeelsystemen naar bijkomende locaties (ca. 50.000€)
Centrumbussen (Kostprijs ca. 200 000€ voor één centrumbus) –
gevraagd vanuit Kortrijk en Menen
Marktbussen (Kostprijs ca. 14 000€ voor één marktbus) – gevraagd
vanuit Zwevegem
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AANDACHTSPUNTEN
IMPLEMENTATIE
OPENBAAR VERVOERPLAN 2021

NIEUW

In dit hoofdstuk worden enkele aandachtspunten geformuleerd die
ondersteunend kunnen zijn aan het optimaal functioneren van het KN en het AN
en het vervoer op maat.

5.1 Uitwerking routes tussen de kernen en doorstroming
Het openbaar vervoersplan zoals beschreven in deze nota definieert de
verbindingen tussen de kernen. Het verder uitwerken van de routes tussen de
kernen zal in een volgende fase door De Lijn samen met de betrokken gemeenten
worden uitgewerkt.
Hierbij is het aangewezen om duidelijke leidende principes te maken die als
leidraad kunnen dienen voor de uitwerking van de routes.
Een zeer belangrijk aandachtspunt bij de routekeuze is de doorstroming.
Iedereen wint bij een vlotte doorstroming want dankzij een vlotte doorstroming
kunnen bussen stipter rijden. Dat is niet alleen beter voor de reiziger, maar ook
voor de gemeente of stad en voor De Lijn. Een goede doorstroming heeft een
positief effect op de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer en zal zo ook
helpen in het bewerkstellingen van een modal shift naar het openbaar vervoer.
Daarnaast zal bij een vlotte doorstroming binnen een zelfde budget meer
gereden kilometers kunnen worden aangeboden in de regio.
Het garanderen van een vlotte doorstroming is dan ook een belangrijke
randvoorwaarde voor de implementatie van het Openvaar Vervoerplan 2021 dat
een overstapgebaseerd vervoersmodel is.
Een volgende stap is het in beeld brengen van de belangrijkste
doorstromingsknelpunten, zowel op vandaag als voor de nieuwe routes. Als basis
kan hiervoor de doorstromingsnota van De Lijn voor de VVR Kortrijk worden
gebruikt.
Het concreet aanpakken van deze doorstromingsknelpunten dient samen met de
verschillende betrokken actoren te gebeuren. Concreet betekent dit dat de
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knelpunten dienen geprioriteerd te worden en toegewezen aan de uitvoerende
actor. Het is de bedoeling dat de meerderheid van de maatregelen uitgevoerd zijn
tegen eind 2021. Dit is dan ook een prioritaire actie eenmaal het Nieuw Openbaar
Vervoerplan 2021 is afgeklopt. De leidende principes doorstroming zijn daarbij de
leidraad.

5.2 Kwaliteitsvolle haltes
De aanleg en de uitrusting van de halteplaatsen van het openbaar vervoer is een
belangrijke schakel in het gebruik van dit vervoer. Daarom moet bijzondere
aandacht gaan naar de bereikbaarheid van de halte, het comfort van alle
reizigers, alsook naar de verkeersveiligheid van de aankomende en vertrekkende
bus, de voetganger, de fietsers en het andere verkeer. De totale halte- inrichting
moet één geheel vormen, dat op zijn beurt kan opgenomen worden in de
inrichting van de volledige weg. Ten behoeve van het comfort en de veiligheid
van de busreiziger hanteren de vervoersmaatschappij De Lijn en de
wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer richtlijnen over de halteinfrastructuur in de Bushaltegids van De Lijn. Voor haltes die niet gelegen zijn
langs gewestwegen wordt de halte-inrichting opgenomen door de lokale
besturen.
Nadere uitwerking de juiste locaties en inplanting van haltes is voorzien na
vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021.
In functie van de haltes voor het vervoer op maat worden volgende
aandachtspunten meegegeven door de werkgroep. Gezien met vervoer op maat
op een nieuwe manier vorm wordt gegeven aan de onderste laag van het openbaar
vervoersnetwerk moet bijzondere aandacht zijn voor de nodige flexibiliteit. Zeker
op vlak van halte-infrastructuur is het aangewezen geen strikte kwaliteitseisen op
te leggen van bij het begin van de uitrol van het vervoer op maat. Op basis van de
monitoring van het gebruik moet haltes snel kunnen worden weggelaten,
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toegevoegd of verplaatst. Virtuele haltes, nl. haltes zonder haltepaal of specifieke
voorzieningen, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

5.3 Mobipunten
In het voorstel VoM zijn een aantal locaties voor fietsdeelsystemen benoemd voor
de VVR Kortrijk. Het betreft enkel de locaties die een belangrijke ondersteuning
bieden voor het functioneren van het openbaar vervoer netwerk en waar de
overstap tussen de verschillende vervoerlagen belangrijk is. De inrichting van deze
mogelijke mobipunten is echter geen onderdeel van dit plan.

Analoog als voor de haltes is het ook voor mobipunten belangrijk om deze flexibel
in te richten. Ervaring zal leren welke overstappunten succesvol zijn en welke
faciliteiten misschien moeten worden bijgestuurd. Het is belangrijk dat de ruimte
flexibel wordt ingericht waardoor verruimen of verkleinen vlot kan gebeuren.
Leiedal werkt in dit kader aan een project van flexibele en verplaatsbare
mobipunten.

Mobipunten vormen wel een belangrijke spil in het faciliteren van combimobiliteit
en overstappen binnen het gelaagde OV-netwerk. Daarom is het wel een belangrijk
aandachtspunt om mee aan de slag te gaan om de kwaliteit van het openbaar
vervoersysteem te optimaliseren. Concreet wordt binnen de Vervoerregio Kortrijk
verder gewerkt op mobipunten in het kader van het opmaken van het Regionale
Mobiliteitsplan.
Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten
De studie “Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten” vat die ervaringen en het bestaande
onderzoek over mobipunten samen en formuleert richtlijnen voor de verdere
uitbouw ervan. Dit is een goede basis om van te vertrekken bij het verder
concretiseren van mobipunten. Net als het gelaagd OV-netwerk, zijn ook
mobipunten onder te brengen in enkele hiërarchische niveaus.
De beleidsvisie onderscheidt vier niveaus: interregionaal, regionaal, lokaal en
buurt. Voor elk van de type mobipunten biedt de beleidsvisie een leidraad voor de
prestatie-eisen die horen bij een mobipunt. Er zijn 5 thema’s van prestatie- eisen:
het mobiliteitsaanbod, de diensten, oriëntatie, ruimtelijke integratie en
ontwikkeling. Onderstaande figuur toont deze thema’s en subthema’s. Voor een
verdere toelichting wordt verwezen naar de “Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten”.

Figuur 12 Voorbeeld flexibele inrichting mobipunt @Leiedal

Knoopuntontwikkeling
Zeer belangrijk is ook de link met de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving
van het mobipunt. Een goede knooppuntontwikkeling zal de werking van de
mobipunten versterken. Maar omgekeerd kunnen mobipunten ook een hefboom
zijn voor lokale projecten en groei en verdichting. De analyse van het Vito op vraag
van DOMG op vlak van knooppuntwaarde en voorzieningsniveau is hierbij een
belangrijke basis.
Vanuit de vervoerregio is dit aangegeven als belangrijk aspect bij de verdere
uitwerking van de mobipunten binnen het regionaal mobiliteitsplan.

Daarnaast is het belangrijk aan te geven dat niet elke halte waar fietsenstallingen
gewenst zijn in functie van het aansluiten van een fietsroute naar de halte op de
kernnetlijn of aanvullende lijn moet worden gezien als een mobipunt. Ook aan
haltes die niet gedefinieerd zijn als mobipunt is het belangrijk fietsstallingen te
voorzien afhankelijk van het potentieel van voortransport in de omgeving.
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Figuur 13 - Prestatie-eisen mobipunten, Bron: Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten
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5.4

Monitoring en evaluatie

Bij de implementatie van het nieuwe openbaar vervoerplan is monitoring en
evaluatie een belangrijk aandachtspunt. Het ‘Plan voor evaluatie vervoerplan
2021’ wordt op Vlaams niveau uitgewerkt.
Hierbij reeds enkele kanttekeningen.
Op vlak van Vervoer op Maat zal op het ogenblik dat de systemen in praktijk
worden uitgerold op het terrein ervaring worden opgebouwd. Precies daarom is
bij het Vervoer op Maat het van nabij monitoren en waar nodig bijsturen zeer
belangrijk. Reeds bij de uitwerking van het VoM moet hiermee rekening worden
gehouden. We denken hier bij aan flexibele haltes, makkelijk aanpasbare
communicatiemiddelen, ….
Het is aan de mobiliteitscentrale om de inkomsten en uitgaven te monitoren. Deze
brengt onmiddellijk de vervoerregioraad op de hoogte ingeval van onderbenutting
of tekorten. De vervoerregioraad dient dan in te grijpen want op de begroting is
geen bufferruimte voorzien. Als er geen middelen meer zijn kan er geen aanbod
vervoer op maat meer verzekerd worden.
Vanuit de vervoerregio wordt niet enkele aangedrongen op een goede monitoring
van het vervoer op maat, maar ook van het doelgroepenvervoer. Een deel van het
budget van het vervoer op maat is voorzien naar een uitbreiding van het
doelgroepenvervoer. De vervoerregio vindt het daarom belangrijk om op te volgen
of de werking van het doelgroepen vervoer efficiënt verloopt. Dit zal ook zeer
belangrijk zijn in functie van de toekomstige inkanteling van het
doelgroepenvervoer in het vervoer op maat.
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BIJLAGEN
De bijlagen bij dit Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 zijn terug te vinden in vier
bijlagebundels.

Bijlagenbundel B - Openbaar vervoerplan 2021 - voorstel kernnet en aanvullend
net
Bijlage B1. Schematische kaarten voorstel kernnet en aanvullend net

Bijlagenbundel A - Van initieel naar definitief voorstel openbaar vervoerplan
2021
Bijlage A1. Onderzoeksrapporten per gemeente

Bijlage B2. Overzichtstabel lijnen kernnet en aanvullend net
Bijlage B3. Kaarten vergelijking frequenties bestaande aanbod en voorstel kernnet
en aanvullend net

Bijlage A2. Overzicht prioriteiten onderzoeksvragen
Bijlage A3. Toets initieel voorstel KN-AN
Bijlage A4. Fiches principes en criteria kernnet en aanvullend net

Bijlage B4. Lijnfiches KN en AN
Bijlage B5. Gemeentefiches KN en AN

Bijlage A5. Leidende principes Vervoer op Maat

Bijlagenbundel C - Openbaar vervoerplan 2021 - voorstel Vervoer op Maat
Bijlage C1. Fiches voorstel Vervoer op Maat

Bijlage A6. Kaart inventaris noden Vervoer op Maat

Bijlage C2.. Karakteristieken en rekentool Vervoer op Maat

Bijlage A7. Belbusgebruik in beeld

Bijlagenbundel D - A3 - kaartenbundel
Kaarten uit nota in A3-formaat
Kaart toets initieel voorstel KN en AN
Kaart magneten
Verplaatsingsrelaties
Voorzieningen
Toets REKOVER
Schematische kaarten kernnet en aanvullend net
Voorstel Vervoer op Maat

Bijlage A8. Afgewogen scenario’s Vervoer op Maat
Bijlage A9. Inventaris bestaande doelgroepenvervoer en deelsystemen
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