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Uitwerking korte termijn  

Openbaar Vervoerplan 2021

dec 2020 – mrt 2021
Uitwerking Vervoer op Maat:  
goedgekeurd op 29/03/21

okt 21  
Synthesenota

In kaart brengen van de mobiliteit van vandaag Ambities voor 2050 bepalen Verdiepen van de mogelijkheden Toewerken naar ontwerp RMP incl. actieplan Regionaal mobiliteitsplan  
2030-2050

Het geïntegreerd regionaal 
mobiliteitsplan (RMP) legt de  
globale mobiliteitsvisie voor 
vervoerregio Limburg vast 
tegen 2030, met een doorkijk  
naar 2050. Alle vervoersmodi  
komen daarbij aan bod,  
zowel voor personen- als  
voor goederenvervoer. 

 HET PROCES NAAR EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN 2030-2050

26/10/20 
Openbaar vervoerplan 

2021 goedgekeurd 

02/06/20 
Vervoerregiodag 

 

14/06/21 
Vervoerregiodag 

05/07/21 
Vaststellen 2 
kansrijke scenario’s

29/03/21 
Goedkeuring  

Vervoer op Maat

ORIËNTATIEFASE  
(SEPT 2019 - JUN 2020)

okt 2020 
Online ideeën verzamelen

SYNTHESEFASE  
(OKT 2020 - NAJAAR 2021)

ACTIEPLAN  
(NAJAAR 2021 - MEDIO 2022)

BESLUITVORMING  
(MEDIO 2022- DEC 2022)

VISIE  
(JUL - SEPT 2020)

De tijdlijn geeft een overzicht 
van de verschillende stappen 
die we samen met de 
betrokken partners nemen 
om tot het RMP te komen. 
Daarbij zetten we sterk in op 
participatie en betrekken 
we regelmatig de burger, 
het middenveld en andere 
belangrijke actoren. 

MILIEUEFFECTENRAPPORT 
2021 - 2022

28/09/20 
Visie RMP bepalen:  
doelen, ambities  

en leidende  
principes vaststellen

15/06/20 
Goedkeuring  
Oriëntatienota 

2019

OV-plan 2021

RMP 2030-2050

Legende

Hier staan 
we vandaag



• de  6 doelen en  11 ambities 

• de mobiliteitstransitie, namelijk de modal shift 

van 60/40 waarbij het aandeel autoverplaatsingen 

maximaal 60% mag bedragen en de overige 40% 

met andere duurzame vervoersmodi moet gebeuren  

zoals de fiets, te voet of het openbaar vervoer.

WERKEN MET SCENARIO’S

Om tot een integrale en duurzame mobiliteitsstrategie 
en -visie voor vervoerregio Limburg te komen, 
moeten we eerst samen meerdere mobiliteitsscenario’s 
verkennen. Die scenario’s moeten bijdragen aan: 

KANSRIJKE EN 
AANTREKKELIJKE REGIO

TOERISTISCHE EN 
RECREATIEVE REGIO

LOGISTIEKE EN
WELVARENDE REGIO

GEZONDE EN
DUURZAME REGIO

SLIMME EN
INNOVATIEVE REGIO

OVER DE GRENZEN 
VAN DE REGIO

Vlotte reisbeleving van deur 
tot deur bevorderen

Een selectieve, 
aantrekkelijke 
kernversterking

Kwaliteitssprong van
het fietsparadijs

Combimodaal en gelaagd
 openbaar vervoernetwerk

 als toonbeeld van snel
 en betrouwbaar reizen

Optimaliseren 
van het wegennet

Modusneutraal denken als 
speerpunt voor de logistieke ontwikkeling 

Van bezit naar gebruik 

Limburg 
voor en door
partnerschap

Nul als streefdoel voor 
het aantal verkeersdoden

Verminderen 
vervuilende 
kilometers

Creëren van een 
nieuwe mobiliteitscultuur 



We focussen ons op 3 vervoersmodi: We onderzoeken:

HOE GAAN WE AAN DE SLAG?

FIETS

OPENBAAR VERVOER

AUTO

1

2

3

Dit zijn de maatregelen die in de twee voorgestelde scenario’s voor dat vervoermiddel worden meegenomen. 
We kunnen er dus al van uitgaan dat deze maatregelen binnen de komende 10 jaren worden gerealiseerd.

 Een basispakket1

Scenario 1: bereikbaar  
en betrouwbaar  
De huidige beleidslijn voortzetten  
en verder uitbouwen, inclusief 
maatregelen die passen binnen een 
betere multimodale bereikbaarheid.

Scenario 2: Leefbaar en gezond 
Mobiliteitstransitie naar een duurzaam  
en groen mobiliteitsbeleid, met 
maatregelen die nodig zijn voor een 
optimale leefbaarheid waarbij de gewenste 
groei in de regio wordt gefaciliteerd.

Deze scenario’s zijn ‘extremen’ van elkaar, maar hebben wel beiden de modal shift als doel.  
Elk scenario heeft een andere focus:

 Twee scenario’s2

We kijken per scenario samen met jullie wat werkt en wat niet, wat het probleemoplossend vermogen van de 
scenario’s en de afzonderlijke maatregelen is en welke nieuwe knelpunten er eventueel ontstaan.We luisteren 
naar jullie inzichten en feedback, en maken dus nog geen keuze tussen een van de twee scenario’s.



HOE GAAN WE DAARNA VERDER?

Op basis van de input die we ontvangen, scherpen we de scenario’s aan 
tot twee kansrijke scenario’s met maatregelen die het beste scoren. 
Deze scenario’s worden doorgerekend in het Vlaams Verkeersmodel om  
te bekijken of we onze doelstellingen (o.a. modal shift) hiermee realiseren.  

Op basis van de resultaten maken we het finale voorkeursscenario.  
Dat scenario is een mix van beide kansrijke scenario’s en zorgt voor een 
goede balans tussen ‘bereikbaar en betrouwbaar’ en ‘leefbaar en gezond’.

1

2



FIETS



BASISPAKKET   Fietssnelwegen:

•  F75 Kolenspoor

•  F5 Albertkanaalroute (Antwerpen — Hasselt)

•  F78 Pelt — Bree — Lanaken

•  F74 Hasselt — Pelt — Eindhoven 

•  F71 Mol — Pelt — Weert (parallel aan spoor)

•  F73 Hasselt — Sint-Truiden

•  F77 Genk — Tongeren

•  F77 Tessenderlo — Leopoldsburg

•  F22 Diest — Halen — Tienen

•  F21 Sint-Truiden — Zoutleeuw — Tienen

•  F752 Lummen — Heusden-Zolder

•  F753 Beringen Mijn — Beringen Kolenhaven

•  F77 Tessenderlo — Diest



Ruggengraat verder aanvullen  
met ontbrekende schakels: 

•  Maaseik – Ittervoort 

•  Leopoldsburg – Kinrooi

•  Diest - Hasselt  

•  Sint-Truiden – Landen 

•  Landen – Tienen 

Bereikbaar en betrouwbaar 
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Limburg uitbouwen tot fietsparadijs  
voor het functioneel fietsen en ontbrekende schakels op 
fietssnelwegen realiseren: 

•  Maaseik – Ittervoort 

•  Leopoldsburg – Kinrooi

•  Diest - Hasselt  

•  Sint-Truiden – Landen 

•  Landen – Tienen   

Leefbaar en gezond 

•  N715: vertakking met de N74 en de kruising  
 met de N71

•  N20 Hasselt – Tongeren

•  N79 Sint-Truiden – Borgloon – Tongeren  
 (over het Fruitspoor)

•  F79 Tongeren – Maastricht

•  F722 Voeren – Eijsden – Maastricht 

•  F105 Geel – Leopoldsburg

•  F70 Hasselt – Bilzen (parallel aan de spoorlijn)

•  F701 Hasselt – Genk

•  F702 Cordaroute

Fietspaden en -snelwegen verbreden  
en comfort verhogen



OPENBAAR
VERVOER



BASISPAKKET
•  Spartacus 1: Tram tot aan Mosae Forum in Maastricht

•  Spartacus 2: Bus tot in Maasmechelen

•  Spartacus 3: Bus tot in Noord-Limburg (Lommel – Pelt)



•  Frequentieverhoging alle Limburgse sporen:  
 per station 2 treinen per uur, in elke richting 

•  Spartacus 1: tram tot aan Mosae  
 Forum in Maastricht

•  Spartacus 2 en 3: tramlijnen  
 (i.p.v. buslijnen)

•  Doortrekking van treinspoor  
 vanuit Pelt naar Weert

•  Nieuw treinstation met P+R in Halen

•  Regionale busverbindingen tot aan Spartacus-  
 en spoorlijnen

Bereikbaar en betrouwbaar 



•  Spartacus 2: doortrekking tot Maaseik,  
 Lanaken en Roermond

•  Spartacus 3: doortrekking tot Eindhoven

•  Vergroening van bussen, treinen en trams (bv. elektrisch)

•  Garanderen van een vlottere doorstroming voor alle 
 verbindingen op alle niveaus (dus ook vervoer op maat)

•  Regionale busverbindingen krijgen meerdere bussen  
 per uur

Leefbaar en gezond 



AUTO



BASISPAKKET
•  Wegencategorisering Europese en Vlaamse hoofdwegen:  

 Spits werkelijk gereden snelheid > 70 km/u

•  Noord-Zuidverbinding Hechtel-Eksel naar E314

•  Rondweg Tongeren (zodat er verkeer uit het centrum  
 wordt geweerd)

•  Rondweg Pelt N71 (zodat er verkeer uit het centrum  
 wordt geweerd)

•  N78 omleiding Maasmechelen

•  Derde rijstrook E314

•  Spitsstroken E313 tussen Lummen en Hasselt-Oost

•  Omleidingsweg N2 in Diepenbeek

•  Westelijke omleidingsweg in Bilzen

•  Ondertunneling van spoorweg over de N2 (Hasseltsestraat)  
 in Bilzen



•  Regionale wegen:  
  Spits werkelijk gereden snelheid > 50 km/u 

•  Rondwegen ten gunste van doorstroming en bereikbaarheid 
 op (inter)regionale corridors (bv. Leopoldsburg – Kinrooi)

•  N73 als regionale weg met rondwegen rond de kernen 
  Heppen, Leopoldsburg, Hechtel, Wijchmaal en Kinrooi

•  N3 opwaarderen naar Vlaamse hoofdweg (Sint-Truiden naar 
 E40 via Tienen)

•  Doortrekking Weert: aansluiting op A2

•  2x4 rijstroken op E313 Ham-Lummen en E314 Lummen-Genk

•  3 rijstroken op R71 Hasselt over volledige ring

Bereikbaar en betrouwbaar 



Leefbaar en gezond 

•  Leefbaarheidsgordels ten gunste van leefbaarheid, veiligheid 
 en gezondheid (indien hier een aanleiding voor is vanuit de 
 knelpunten van de huidige situatie):

• voor de kernen Smeermaas, Herk-de-Stad, Lozen,   

Leopoldsburg en Maaseik

• voor de N73: ten oosten van de N74 als regionale weg

• voor de N73: ten westen van N74 als interlokale weg met  

doortochtprincipe. Geen rondwegen omdat ze een faciliterende  

werking zullen hebben. 

•  Doortrekking Weert: aansluiting op Ringbaan West


