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INLEIDING
1.1

Decreet Basisbereikbaarheid

Op 22 juni 2019 trad het Decreet Basisbereikbaarheid, zoals goedgekeurd in door de Vlaamse regering,
in werking. 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. Het is de
bedoeling om zoveel mogelijk mensen op een attractieve, snelle, comfortabele en duurzame manier te
verplaatsen. Daarbij wordt niet enkel uitgegaan van de woon-werk- en de woon-schoolverplaatsingen,
maar ook de andere verplaatsingen komen in beeld. Om dit op een succesvolle manier te doen wordt
een gelaagd (hiërarchisch) OV-netwerk ontwikkeld. Belangrijk uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat
OV-plan 2022 budgetneutraal moet zijn ten opzichte van het bestaande OV-netwerk.
In een gelaagd OV-netwerk vormen spoorinfrastructuur en stations het hoogste niveau waarop de rest
van het aanbod - binnen het kader van basisbereikbaarheid - is opgebouwd. Als tweede laag wordt een
kernnet ontwikkeld dat snelle verbindingen biedt op vervoersrelaties met een hoge potentie. Daar waar
het spooraanbod ontbreekt of onvoldoende is voor het grote potentieel aan reizigers, verbindt het
kernnet grote kernen en attractiepolen met elkaar. De derde laag, het aanvullend net (met inbegrip van
de functionele lijnen) vult het kernnet aan en zal voeding geven aan de bovenliggende
vervoersnetwerken. Daarbij stopt de verantwoordelijkheid niet bij de grens van de vervoerregio: de
vervoerregio Vlaamse Rand omringt Brussel en wordt op zijn beurt omringd door andere vervoerregio’s.
Het maakt en kent vele verbindingen over de grens van de vervoerregio heen, waar de attractiepolen
ook buiten de regio liggen.
Het Vervoer op Maat (VOM) vormt de vierde en laatste vervoerslaag van het openbaarvervoersmodel
voor basisbereikbaarheid. Niet alleen flex- en semiflexbusjes, maar ook deelfietsen en collectieve taxi’s
behoren tot deze vervoerslaag. Het vervoer op maat zorgt voor een efficiënte invulling van de lokale
vervoersvragen. Het gaat dan om lokale (eventueel private) initiatieven.
De exploitatie van het treinnet wordt federaal geregeld door de NMBS. Het kernnet en aanvullend net
wordt uitgevoerd op Vlaams niveau door de interne exploitant VVM De Lijn. Het Vervoer op Maat zal
via een openbare aanbesteding worden opengesteld aan de markt
De Vervoerregioraad kan advies uitbrengen over het treinnet en kernnet. Ze heeft beslissingsrecht over
het aanvullend net en vervoer op maat, binnen het budgettaire kader.
Mobipunten vormen een spil van verschillende soorten openbaar vervoer. Deze spelen op
(boven)lokaal niveau een cruciale rol in het gelaagde OV-netwerk: aan een mobipunt kunnen gebruikers
wisselen tussen verschillende modi. Al naar gelang het aanwezige aanbod wisselen zij hier tussen het
spoorwegennet, kernnetlijnen, aanvullende lijnen, vervoer op maat, deelsystemen en de eigen
vervoermiddelen. De hiërarchisering en uitbouw van deze mobipunten maakt geen deel uit van
voorliggend OV-plan, maar wordt opgenomen in het regionaal mobiliteitsplan. In kader van VOM
werden mogelijke mobipunten aangeduid waarop het gewenste VOM-project vervolgens aansluit. De
precieze locatie en programma moet later uitgewerkt worden.

1.2

Regio in ontwikkeling

Belangrijk voor de vervoerregio Vlaamse Rand is het Brabantnet. Binnen dit plan werden nieuwe busen tramlijnen uitwerkt. Dit resulteert in drie lijnen op de planning: de ringtrambus, de sneltram langs
de A12 en de luchthaventram. De laatste twee zijn voorzien op middellange termijn. Bijgevolg worden
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zij nog niet opgenomen in dit OV-plan op korte termijn. De ringtrambus rijdt vanaf zomer 2020. Deze
lijn werd wel mee opgenomen in het plan, echter nog niet met de definitieve reisweg.

1.3

Resultaat van een participatief proces

Vanaf de zomer 2019 werden verschillende vervoerregioraden en werkgroepen georganiseerd ter
verfijning van het OV-plan.
In dit proces werd gewerkt met een parallel traject voor het kernnet en aanvullend net enerzijds en
vervoer op maat anderzijds.

1.3.1

Kernnet en aanvullend net

Op 4 juni 2019 werd het eerste ontwerp kernnet en aanvullend net voorgesteld aan de
vervoerregioraad, met een ruime toelichting van basisbereikbaarheid en de gebruikte methodiek.
Dit eerste ontwerp werd, samen met de bijhorende details per lijn, via SharePoint ter beschikking
gesteld aan de lokale besturen. Dit alles wordt beschreven in hoofdstuk 2.
Vervolgens werd zowel schriftelijk als tijdens werkgroepen feedback verzameld.
Vanaf augustus tot en met oktober 2019 werden twee rondes werksessies gehouden bij de lokale
besturen:
Augustus-september 2019: in 4 deelgebieden werden de principes van basisbereikbaarheid
verder toegelicht en werd bijkomend inzicht gegeven in de methodiek van het intrinsiek
potentieel (IP-waarde).
Oktober-november 2019: in 6 deelgebieden werden in detail elke vraag, opmerking of
bezorgdheid per gemeente doorgesproken.
Telkens werd er naar de wensen van de besturen geluisterd, info verzameld, detailgegevens van OV
zoals IP-waarde en reizigersaantallen teruggekoppeld door De Lijn. Dit leidde tot een finaal wensnet.
Alles gebeurde conform de methodiek van de basisbereikbaarheid en de IP-methodiek, met
budgetneutraliteit op vervoerregioniveau. Het geheel werd doorgerekend in het voorjaar 2020 ter
garantie van de budgetneutraliteit.
In totaal werden 14 wijzigingen in het aanvullend net en 2 specifieke adviezen voor het kernnet
doorgerekend. De resultaten hiervan vindt u in hoofdstuk 3.

1.3.2

Vervoer op maat (VOM)

Vervoer op maat is een nieuw concept in Vlaanderen. De principes en voorbeelden uit het buitenland
werden toegelicht op een themanamiddag op 8 november. Vervolgens ging elke gemeente met de
handvaten aan de slag. Aan de hand van 2 bijkomende werksessies (6 december 2019 en 18 februari
2020) werden de gewenste VOM-projecten verfijnd.
Vervolgens werd voor elke VOM-project een indicatief budget berekend en werden ze ingedeeld in een
fasering. Dit alles werd gepresenteerd in de webinar op 26 maart 2020 en aanvullend individueel per
gemeente doorgesproken in skypesessies op 30 maart of 2 april 2020.
Hoofdstukken 4 tot 6 lichten het vervoer op maat verder toe met de beschrijving van enkele concepten
en een rekenmodel.

4

1.4

Eindplan OV 2022

Het resultaat van de verschillende participatierondes en de aanvullende VOM-concepten leidt tot een
definitief OV-plan 2022 (hoofdstuk 5). De vervoerregioraad brengt hierin ook het advies uit op het
spoornet en kernnet en neemt een beslissing over het aanvullend net en het vervoer op maat. Het
voorstel van kernnet en aanvullend net werden opgemaakt volgens de IP-methodiek door De Lijn, voor
het vervoer op maat wordt een andere werkwijze gebruikt (beschreven in de voorgaande
hoofdstukken).
Het OV-plan 2022 is een plan op korte termijn dat een eerste stap is in de uitwerking van de strategische
visie op openbaar vervoer in de regio. In het regionaal mobiliteitsplan 2030 wordt een visie voor lange
termijn uitgewerkt waarbij er gezocht wordt naar een verdere optimalisatie en groei van het
openbaarvervoeraanbod binnen de principes van basisbereikbaarheid.

5

DEEL 1: KERNNET & AANVULLEND NET
2 METHODIEK CONCEPTVOORSTEL NETWERK
Een geïntegreerd openbaarvervoersysteem is de beste garantie om de doelstelling van
basisbereikbaarheid optimaal te kunnen realiseren. 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 potentiële
vervoersstromen waarbij deze vervoersvraag vertaald wordt naar een bezetting. Daarnaast worden
minimumkwaliteitseisen opgesteld voor elk netwerk met een minimale frequentie en amplitude,
capaciteit, doorstroming, etc.

2.1
2.1.1

Gehanteerde principes & aanpak
Algemeen

De belangrijkste ontwerpeis voor de invulling van het netwerk basisbereikbaarheid betreft het bieden
van een antwoord op de effectieve vervoersvraag. De invulling van het OV-plan 2022 kenmerkt zich
daarbij door de volgende uitgangspunten:
• De krijtlijnen zoals aangegeven in het decreet basisbereikbaarheid;
• Het intrinsiek potentieel;
• De gekende vervoersvraag en vervoersstromen zoals opgenomen in het Vlaams
verkeersmodel waarin alle verplaatsingen in kaart zijn gebracht. Voor deze oefening werd
gekeken naar het absoluut aantal verplaatsingen, ongeacht het vervoersmiddel dat vandaag
gebruikt wordt;
• Evaluatie van het gebruik van het bestaande aanbod a.d.h.v. reizigerstellingen;
• Belangrijke aanknopingspunten in de regio, bijvoorbeeld (regionale) treinstations,
metrostations of andere overstappunten;
• De huidige infrastructuur, rekening houdend met de breedte van sommige wegen en gekende
doorstromingsproblematieken;
• Streven naar kwaliteitsverbetering en reizigersgroei, rekening houdend met
budgetneutraliteit.
• Streven naar een reizigersgroei.

2.1.2

Intrinsiek Potentieel

Als basis is het Intrinsiek Potentieel (IP) op dagbasis van een verplaatsingsstroom genomen. Het
intrinsiek potentieel is een graadmeter voor de effectieve vervoersvraag en het succes van een
bepaalde lijn: het geeft de gewogen vervoervraag weer tussen twee kernen op basis van de
trajectlengte.
Dit IP wordt berekend over een hele dag en is ongeacht de modi, dus het omvat alle verplaatsingen op
een bepaalde vervoersrelatie. Om deze data te verkrijgen werd de matrix met vervoerstromen uit de
provinciale verkeersmodellen geaggregeerd tot op deelgemeenteniveau.
Belangrijk kenmerk van deze benadering is dat niet het aantal inwoners in een kern, het aantal
bezoekers van een attractiepool of het aantal werknemers in een bedrijvenzone ten grondslag ligt aan
het potentieel, maar wel de effectieve verplaatsingen die mensen naar bestemmingen maken en hoe
deze gebundeld kunnen worden vanuit de herkomsten.
Voor het bepalen van het intrinsiek potentieel wordt de volgende formule gehanteerd:
6

Daarin spelen drie parameters mee:
• Verplaatsingsafstand (hoe verder de mensen zich verplaatsen, hoe hoger de IP-waarde; korte
verplaatsingen gaan, indien mogelijk, te voet of met de fiets)
• Vervoersvraag (hoe meer mensen zich verplaatsen van punt A naar punt B, hoe hoger de IPwaarde)
• Lengte van de lijn (hoe langer de totale afstand van de buslijn, hoe lager de IP-waarde; hoe
minder omwegen een lijn maakt, hoe hoger de IP-waarde)

Een lijn die voldoet aan een hoge vervoervraag zal in principe op zich een sterke lijn vormen; ze moet
haar aantrekkingskracht niet enkel halen uit de mogelijkheid tot overstappen (‘extrinsiek’).
Het intrinsiek potentieel vormt een maat om lijnen te structureren. Daarbij werd als vertrekpunt de
volgende indeling gehanteerd.
Ondergrens IP-waarde

Bovengrens IP-waarde

Lijncategorie

15.000

-

Kernnet – type A

4.500

15.000

Kernnet – type B

2.500

4.500

Kernnet – type C

1.000

2.500

Aanvullend net

Lijnen op assen met een IP-waarde lager dan 2.500 behoren tot het aanvullend net.
Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat het aanvullend net enkel uit lijnen met een dergelijk
potentieel bestaat. Ook goed gebruikte lijnen kunnen hiertoe behoren:
• De omrijfactor1 op het kernnet bedraagt maximaal 1,3. Binnen een regio zijn kernnetlijnen
immers structurerend zodat een verbindend netwerk gecreëerd wordt. In het aanvullend net
kan de omrijfactor hoger zijn dan 1,3. Aanvullende lijnen zijn immers veelal niet structurerend.
1

De omrijfactor is een maat die het verschil in afstand aangeeft tussen een verbinding tussen begin- en eindpunt
per bus en dezelfde verbinding per auto. Zou duidt een omrijfactor van 1,3 op een situatie waarin de afstand tussen
twee kernen (in kilometers) per bus 1,3 maal zo lang is als de afstand tussen die kernen per auto.
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•

Ze kunnen wel complementair rijden aan een structurerende treinverbinding met lage
frequentie of aan een kernnetlijn.
Lijnen die parallel lopen met een spoorlijn vullen het treinnet aan en behoren hiermee tot het
aanvullend net. Enkel indien de buslijn kernen onderling verbindt zonder een treinhalte en het
IP voldoende is, kan tot het kernnet behoren.

Voor verbindingen met een IP lager dan 1.000 geldt de afweging of deze vervoersrelaties worden
bediend door het van vervoer op maat.
Daarnaast wordt er eveneens gekeken naar segmenten. Het potentieel op een verbinding tussen
kernen 1, 2, 3 en 4 kan gegenereerd worden door de stromen tussen kern 1 en kern 2. Misschien hoort
de verbinding tussen 2 en 4 wel helemaal niet meer tot het kernnet. Soms is het dus nodig bepaalde
kernen niet mee te nemen in de berekening omdat deze zo’n sterke vervoerspanning genereren dat ze
een vertekend beeld opleveren. Concreet kijken we dus naar de verbindingen per segment en niet
steeds over een hele as.

2.1.3

Ontwerprichtlijnen

Het resultaat van deze oefening werd getoetst aan expertise, bestaande plannen, gekende vragen, het
belang van een verbinding voor de netwerkstructuur, … Op basis van deze toetsing kon beslist worden
om een bepaalde verbinding toch niet of net wel op te nemen. De resultaten vergen steeds
interpretatie. Ze geven een richting aan, maar moeten aan de praktijk worden afgetoetst.
Dit volgt enkele ontwerprichtlijnen:

Geen concurrentie met NMBS
Het treinnet is de ruggengraat van het OV-net. 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, wordt een aanvullende lijn ingetekend. We
stappen zoveel mogelijk af van parallelle verbindingen.
Voorbeeld Vlaamse Rand: parallel aan de spoorlijn Aalst - Ternat - Brussel rijdt vandaag lijn 213. Deze lijn wordt
beperkt tot spitsritten om de specifieke vervoersvraag op deze as op te vangen. Tijdens de rest van de dag kunnen
reizigers gebruikmaken van de trein. Daardoor worden middelen vrijgemaakt om in te zetten op de
kwaliteitsverbetering van andere lijn, waaronder de nieuwe lijn 165 Ternat - Asse of lijn 214.

Het segmenteren is een oefening waarbij onderzocht wordt of het wenselijk is om te bundelen of te
splitsen.

Verhoogd kwaliteitsaanbod op primaire assen:
Het nieuwe net ambieert een hogere kwaliteit op specifieke
assen door het verhogen van de frequentie en
betrouwbaarheid.
Omrijroutes
worden
maximaal
vermeden en de garantie van doorstroming op de assen is
prioritair. Er worden geen antennes gemaakt (heen en weer
via een draaibeweging). Haltes kunnen wel slim ingepland
worden om de wandelafstand te verkorten.
Voorbeeld Vlaamse Rand: de verschillende buslijnen op de N21, de as tussen Keerbergen, Kampenhout,
Steenokkerzeel en Brussel-Noord, worden samengenomen in lijn 270 als kernnetlijn A. Deze lijn krijgt een sterke
frequentieverhoging gedurende de hele dag. Overige aanvullende lijnen voeden deze hoofdas.
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Hiërarchiseren van het netwerk
Kernnetlijnen worden verhoogd in frequentie, waardoor
het interessanter is voor een reiziger om zich met deze
lijnen te verplaatsen. De overstap tussen twee niveaus
moet op elkaar afgestemd worden.
Voorbeeld Vlaamse Rand: op lijn 116 varieert de vervoersvraag sterk tussen verschillende kernen en bestemmingen.
De IP-waarde geeft dit duidelijk weer. Het deel van deze lijn tussen Brussel-Zuid en Sint-Martens-Bodegem heeft
(veruit) het hoogste en wordt kernnet B. Het deel tot aan station Essene-Lombeek heeft een lager IP en wordt een
aanvullende lijn. De laatste tak tot in Essene wordt (zoals vandaag) functioneel bediend.

Eén Hoofdlijn per traject, aanvullend net werkt
voedend
Verschillende buslijnen worden gecombineerd in één
sterke lijn met een hoge frequentie en betrouwbaarheid.
Het aanvullend net voedt deze hoofdas. Dat verhoogt de
leesbaarheid voor de reiziger.
Voorbeeld Vlaamse Rand: de lijnen 141 en 142 tussen Leerbeek, Lennik en Brussel-Zuid rijden vandaag deels op
twee dichtbijgelegen assen met eenzelfde begin- en eindbestemming. In het nieuwe plan worden deze
gefusioneerd op één as, wat toelaat de frequentie in daluren te verhogen met een vaste cadans en reisweg tot
gevolg.

Succesvolle overstappunten bieden een waaier aan
bestemmingen aan
Kernnetlijnen bedienen steeds belangrijke knooppunten of
performante treinstations, waardoor de reizigers via een
kernnetlijn met zo weinig mogelijk overstappen op zo veel
mogelijk plaatsen kunnen geraken.
Voorbeeld Vlaamse Rand: de aantrekkingskracht van Brussel, Vilvoorde en Halle (onder meer als werklocatie) is
belangrijk voor de inwoners van de Vlaamse Rand. Kernnetlijnen rijden tot aan de twee belangrijkste Brusselse
stations (Brussel-Noord of Brussel-Zuid) en bedienen belangrijke metrostations zoals COOVI, Weststation en
Simonis. Daardoor krijgen de reizigers een waaier aan overstapmogelijkheden. In de Rand bedienen veel buslijnen
het station Halle en het station Vilvoorde of ze takken op elkaar aan in belangrijke knooppunten zoals Leerbeek
Stelplaats.

2.2

Gelaagdheid netwerk en bijhorende kwaliteitseisen

Door het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat ieder een rol binnen het
gelaagde OV-netwerk te laten opnemen en deze goed op elkaar af te stemmen, wordt er een
hiërarchisch gestructureerd vervoermodel gecreëerd. Deze paragraaf licht de vormgeving van het
kernnet en aanvullend net toe.
De invulling van het treinnet vindt plaats door het aanbod van NMBS, dat voor dit vervoerplan als een
gegeven wordt beschouwd. De invulling van het vervoer op maat is apart toegelicht in deel 2.
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2.2.1

Kernnet

De functie van het kernnet is om de hoge vervoersvraag op de grote assen te dienen. Het kernnet is
een netwerk van lijngebonden, vast openbaar vervoer. Het kernnet kent minimale bedienings- en
comfortvoorschriften en een minimaal voorzieningsniveau ter hoogte van haltes, maximaal gericht op
combimobiliteit. De vormgeving van het kernnet volgt uit het aantal te verwachten ritten: het
potentieel. Hierbij is het uitgangspunt dat de kwaliteit van het net voldoende moet zijn om de
aanwezige vervoersvraag op een verbinding effectief om te zetten naar bezetting in het openbaar
vervoer.
Het kernnet zelf kent verschillende lagen: de kernnet A-, B- en C-lijnen. Deze hebben elk hun eigen
minimale kwaliteitseisen wat betreft frequentie en amplitude, die zijn weergegeven in onderstaande
tabel. Het betreft hier minimale eisen: het potentieel kan leiden tot hogere kwaliteitseisen aan de
geboden frequentie of amplitude op een bepaalde vervoersrelatie, zeker tijdens spitsmomenten.
Minimum
aanbodsniveau

Ochtend/
Avondfrequentie
(ritten/uur)

Dagfrequentie
(ritten/uur)

Perioden
ochtend/dag/avond
(uur-uur)

Amplitude
(uur-uur)

ma-vr

za

zo

ma-vr

za

zo

ma-vr

A (IP > 15.000)

4

4

2

2

2

2

B (4.500 <IP<
15.000)

2

1

1

1

1

1

C (2.500 <IP< 4.500)

1

1

(1)

1

1

za

zo

ochtend

dag

avond

6-23 8-23 (8-21)

<7

7-19

>19

6-21 8-21 (8-21)

<7

7-19

>19

nvt 6-19 8-19 (8-19)

<7

7-19

>19

Door dit onderscheid in lagen te maken is een parallelle opbouw over heel Vlaanderen mogelijk.
Vanwege de karakteristieken van het kernnet kan de vervoerregio over dit net adviseren, maar is De
Lijn als exploitant voor deze lijnen beslissingsbevoegd.

2.2.2

Aanvullend net – cadans

De functie van het aanvullend net is om de vervoersvraag vanuit en in de kleinere kernen naar de lijnen
van het kernnet van het stads- en streekvervoer en treinnet te dienen. Het aanvullend net is dus een
netwerk van lijnen met een uitdrukkelijke feederfunctie en vormt een aanvulling op het kernnet.
Daarnaast vormt het aanvullend net een invulling voor vervoersvraag op vervoersrelaties waar te
weinig potentieel is voor een verbinding met het kernnet. Anders dan het kernnet, kunnen lijnen onder
het aanvullend net ook parallel worden geboden aan spoorlijnen indien het bedieningsniveau van de
trein onvoldoende wordt geacht voor het aanwezige potentieel.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cadanslijnen, met een regelmatige bediening gedurende de dag,
en functionele ritten (zie 2.2.3). Ook het stadsnet van Halle valt hieronder.
De minimale kenmerken voor het aanvullend net (cadans) zijn weergegeven in onderstaande tabel. Ook
hier kan het potentieel leiden tot hogere kwaliteitseisen aan de geboden frequentie of amplitude op
een bepaalde vervoersrelatie. Daaronder valt ook de mogelijkheid om aanbod te bieden op zondagen.
Minimum
Dagfrequentie
aanbodsniveau (ritten/uur)

Aanvullend
(IP > 1.000)

net

Ochtend/
Amplitude
Avondfrequentie
(uur-uur)
(ritten/uur)

ma-vr

za

zo

ma-vr

za

zo

ma-vr

za

zo

1

1

0

0

0

0

7-19

7-19

nvt

Perioden
ochtend/dag/avond
(uur-uur)
avon
ochtend dag
d
<7

7-19

>19
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2.2.3

Aanvullend net – functionele ritten

Een aparte categorie binnen het aanvullend net vormt het functioneel net met de functionele ritten.
Deze ritten spelen in op verplaatsingsstromen op welbepaalde momenten op een dag voor
welbepaalde doelgroepen (vooral scholieren en werknemers dus voor woon-school- en woonwerkverkeer). Iedereen kan echter gebruik maken van deze ritten. De functionele ritten zijn er dus
alleen “in functie van”, en dus gaat het hier zelden om lijnen die met een regelmatig interval (cadans)
worden aangeboden. Anders dan bij reguliere verbindingen onder het aanvullend net, wordt voor
functionele lijnen geen ondergrens gehanteerd voor het aanwezige Intrinsiek Potentieel (IP) op de
verbinding. Meestal gaat het bij functionele lijnen om enkele ritten in de ochtend- en namiddagpiek en
betreft het verbindingen die ook in de huidige situatie al worden geboden.

2.2.4

Maximale doorstroming

De ambities van het ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen zijn niet min op het vlak van commerciële
snelheid, Vf-factor2, betrouwbaarheid en stiptheid. Deze doelstellingen zijn echter wel cruciaal voor
een kwalitatief openbaar vervoer. Investeringen in openbaar vervoer krijgen maar hun volle rendement
indien aan deze voorwaarden wordt voldaan. Gebrek aan doorstroming leidt tot een verhoging van de
exploitatiekost en tot een verminderde aantrekkingskracht van het openbaar vervoer.
Dit vraagt verregaande maatregelen. Doorstroming is prioritair op de hoogfrequent bediende corridors
waar de doorstroming belemmerd wordt door structurele congestie. Het al dan niet aanwezig zijn van
doorstromingsmaatregelen kan bepalend zijn voor de keuze van verdere investeringen in het aanbod.
Doorstromingsmaatregelen kunnen ervoor zorgen dat met dezelfde middelen een hogere frequentie
kan worden aangeboden
Daarom zal het luik “doorstroming”, ook op lokale wegen, een belangrijke verantwoordelijkheid zijn
van de vervoerregio. De regelgeving geeft dit zelf ook aan. Het is dan ook van belang dat de regio hierin
voldoende middelen investeert.
Een goede doorstroming is van belang in zowel het kernnet als het aanvullend net. Ook de lijnen uit dit
laatste net moeten de klant stiptheid en betrouwbaarheid kunnen garanderen, zeker als men naar
overstapsysteem gaat.

2

De verplaatsingstijdfactor (Vf) is de verhouding tussen de reistijd met het openbaar vervoer en de
reistijd voor hetzelfde traject met de auto. De Vf-factor bedraagt maximaal 1,5 voor afstanden korter
dan 2 km en maximaal 1,3 voor afstanden langer dan 5 km
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3 CONCEPTVOORSTEL OV-NET OP HOOFDLIJNEN
De uitwerking van het busnetwerk van De Lijn in Vlaamse Rand is gedaan op basis van een aantal grote
pijlers. Ten eerste is het net gestroomlijnd en is de leesbaarheid verbeterd. Uit het kernnet en de
cadanslijnen van het aanvullend net zijn heel wat functionele varianten gezuiverd, zodat de grote
verbindingen door eenduidige lijnen beschreven worden. De functionele verbindingen zijn steeds apart
terug te vinden en niet meer verweven in de cadanslijnen.
Een overzicht van de opgenomen lijnen in het eerste netwerkvoorstel is hieronder schematisch
beschreven. Een uitgebreid overzicht met gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in de bijlage.
De overzichtskaart van het OV-net, zowel per type busnetwerk als per lijnnummer, is in PDFformaat te downloaden via deze link.

3.1

Aanpassingen eerste ontwerpvoorstel

Aan het ontwerpvoorstel werden in verschillende fases aanpassingen gemaakt. Deze worden hieronder
beknopt beschreven per type net.
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3.1.1

Kernnet

De vervoerregio geeft het advies aan de Vlaamse Overheid voor de kleine aanpassing van volgende
kernnetlijnen
Aanpassing aan buslijn

Noodzakelijke (flankerende) maatregelen

A

Lijn 260 te Eversem (Meise) via Van
Campenhoutlaan i.p.v. Potaardestraat.

Aanpassen halte-infrastructuur

B

Lijn 116 Brussel-Zuid – Itterbeek centrum krijgt /
extra ritten. Op zondag rijdt deze lijn door van
Sint-Martens-Bodegem tot Ternat.

C

Lijn 136 krijgt extra ritten op traject BrusselZuid – Dilbeek. Deze lijn wordt opnieuw
structureel voorzien tot de Gossetlaan in
Groot-Bijgaarden.

/

D

Lijn 128 Brussel-Noord – Ninove: extra ritten

/

E

Lijn 240 Brussel-Noord - Wemmel: extra ritten /
tijdens spits van vakantiedagen.

F

Lijn 245 Brussel-Noord – Merchtem: extra
ritten tijdens spits van vakantiedagen.

3.1.2

/

Aanvullend net

Verschillende aanpassingen omvatten het wijzigen van de routering of een verhoging van de frequentie.
Aanpassing aan buslijn

Noodzakelijke (flankerende) maatregelen

1

Functionele verlenging buslijn 261 van/naar
Malderen (7 ritten). Er komen op ma-vr ook
extra ritten op traject Vilvoorde – Londerzeel
zodat deze bijna op uurdienst rijdt.

Ter compensatie rechttrekking noodzakelijk
tussen Londerzeel - Westrode

2

Lijn 250 (Londerzeel - Steenhuffel) wordt
Aanpassen circulatie in het centrum van
verlengd van/naar station Merchtem.
Merchtem + voorzien van wachtzone aan de
Verlagen naar een uursfrequentie (enkel op dit halte aan het station
trajectgedeelte).

3

Lijn 225 via Sellaertstraat i.p.v. via N26 en
antenne naar Perk (Steenokkerzeel)

Garanderen van doorstroming (aanpassen
infrastructuur) op de Sellaertstraat

4

Lijn 355 verleggen van Liedekerke Station naar
Denderleeuw station. Als gevolg rijdt lijn 355
niet meer doorheen de wijk ten noorden van
de Opperstraat.

De precieze routevoering en circulatie moet
later afgestemd worden: In Liedekerke moet
deze lijn door de wijk ten zuiden van de
Opperstraat kunnen rijden. Ook in
Denderleeuw moet de circulatie later nog
afgestemd worden. Nieuwe haltes te voorzien.

5

Doortrekking lijn 116 tot Essene-Lombeek
station (Ternat)

Uitbouw van wachtzone aan Zuidzone
spoorlijn

6

Aanpassing lijn 165 naar Wambeek, via Ternat - Infrastructurele aanpassingen station
Station (niet Leaf industrie) naar Asse
Ternat (staanplaats bus, mobipunt,

13

voorstart van Statielei naar N285, ev.
voorrang bus bij openen bareel)
- Onderzoeken doorstroming bus op N285 in
relatie tot heraanleg op- en afrit E40
7

Extra ritten op lijn 161 Geraardsbergen –
Galmaarden – Leerbeek tot minimaal
uurfrequentie ma-vr (Gooik/ Herne/
Galmaarden/ Bever/ Geraardsbergen)

/

8

Behoud van huidige 30’ frequentie tijdens de
daluren op lijnen 144/145 tussen Brusselbaan
en Het Rad (Sint-Pieters-Leeuw)

/

9

Beperking van nieuwe buslijn 52 tussen
Aanpassen halte-infrastructuur + nieuwe
Vlezenbeek – Sint-Pieters-Leeuw – Beersel –
haltes te voorzien.
Alsemberg i.p.v. tot Sint-Genesius-Rode Grote
Hut. Ter compensatie her-opwaardering lijn
155 (zie verder).

10 Stadsnet van Halle werd aangepast onder
voorwaarden van budgetneutraliteit

/

11 Lijn 154 wordt rechtgetrokken tussen Beersel Aanpassen halte-infrastructuur
en Halle voor een snellere bediening tussen
beide gemeenten. De verbinding Beersel – Lot
wordt overgenomen door nieuwe lijn 52. Er
komt ook bediening van WZC De Ceder met
lijn 154 (Beersel).
12 Lijn 574 Schoolbus Beersel wordt vervangen
door nieuwe lijn 52

/

13 Lijn 575 Schoolbus Vlezenbeek – Ruisbroek –
Ukkel wordt vervangen door nieuwe lijn 52

/

14 Lijn 155 Anderlecht – Sint-Genesius-Rode –
/
Halle wordt in frequentie behouden Halle - StGenesius-Rode op 30’ frequentie. Verder via
Linkebeek tot Anderlecht 60’ frequentie.
15 Lijn 213 Aalst – Teralfene – Ternat – Asse:
extra ritten gedurende weekdagen. (Aalst/
Affligem/ Liedekerke/ Ternat/ Asse)

/

16 Lijn 216 Asse – Mollem – Bekkerzeel – Zellik:
krijgt terug extra ritten tot het huidige niveau

/

17 Aangepaste lijn 20 Asse – Opwijk – Lebbeke – /
Dendermonde krijgt extra ritten tot ongeveer
uurfrequentie op weekdagen. Deze lijn zal ook
door Averbeekstraat in Opwijk rijden.
18 Lijn 503 Steenokkerzeel – Kampenhout –
Haacht – Keerbergen krijgt een extra rit in de
ochtendspits.

/

19 Lijn 280 Vilvoorde – Perk – Hofstade –
Mechelen krijgt een extra rit in de
ochtendspits.

/

20 Lijn 282 Mechelen – Zemst – Vilvoorde –
Zaventem krijgt extra ritten.

/

14

Daarnaast zijn er nog drie aanpassingen welke enkel vragen om een aanpassing van de infrastructuur
of andere flankerende maatregelen. Het ontwerp van deze buslijnen is niet gewijzigd ten opzichte van
het eerste voorstel.
Buslijn van toepassing

Noodzakelijke (flankerende) maatregelen

Lijn 231 (Grimbergen) rijdt over de Spaanse Aanpassing lichtenregeling door AWV
Lindebaan
Lijn 287 (Vilvoorde)
crematorium

3.2

ter

hoogte

van Voorzien van nieuw wandelpad van
Crematorium naar Woluwelaan (doorsteek) +
verschuiving van halte

Lijn 287 (Vilvoorde) via de Havendoklaan

Voorzien van bussluis en overstaphalte creëren
aan Lukoil

Doorrekening voorstel basisbereikbaarheid

Het voorstel voor het kernnet en aanvullend net is gesimuleerd en berekend in het provinciale
verkeersmodel Vlaams-Brabant van de Vlaamse overheid, onder beheer van het departement
Mobiliteit & Openbare Werken (MOW). Het aantal reizigersritten in de scenario’s werd vergeleken met
het aantal reizigers in de huidige situatie.
De doorrekeningen werden uitgevoerd met de standaardparameters. De impact op de
reizigersaantallen is berekend met behulp van potentieelberekeningen. In dit aantal is geen rekening
gehouden met vervoer op maat (VOM) – zowel niet in de huidige situatie als in de nieuwe situatie. Alle
berekeningen zijn dus exclusief belbussen of andere vraagafhankelijke opties, omdat het
verkeersmodel technisch enkel geregeld vervoer met een vaste dienstregeling kan simuleren.
• Reizigersaantal (jaarbasis)
Bij de invoering van het voorliggend OV-netwerk zal voor Vlaamse Rand, op basis van de simulatie, het
aantal per jaar netto groeien met + 2.775.000 reizigersritten (+7,8%).
Het betreft het aantal reizigers van het goedgekeurde kernnet + aanvullend net ten opzichte van het
huidige netwerk, op jaarbasis. Dit is de som van het aantal opstappers (= reizigersritten) op de lijnen
die zijn toegekend aan de betrokken VVR Vlaamse Rand.
• OV-Bereikbaarheidsindex
Deze index berekent de relatieve toe- of afname van de reissnelheid, gewogen naar de relatieve
reizigerswinst. De index is zowel afhankelijk van de gewogen reissnelheid, als van de toe/afname van
het aantal reizigers naar de VVR. De reissnelheid van de verplaatsingen houdt rekening met het aantal
verplaatsingen dat op die herkomst-bestemming-relatie plaatsvindt (deur tot deur). Er wordt niet alleen
rekening gehouden met de afstand en tijd van de verplaatsing, maar dit wordt ook gewogen met het
aantal personen dat deze verplaatsing aflegt.
Voor de Vlaamse Rand bedraagt deze OV-bereikbaarheidsindex 106,87. Dat wil zeggen dat de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer er netto 6,87% op zal verbeteren met het nieuwe OVnetwerk.
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3.3

Voorstel verbindingen Kernnet

Het kernnet bevat vooral de grote verbindende assen vertrekkende vanuit Brussel naar de regio of
omliggende centrumsteden zoals Aalst, Mechelen en Leuven. Hierbij werd rekening gehouden met
belangrijke attractiepolen. Er is ingezet op een frequentieverhoging op alle grote assen, zowel tijdens
weekdagen als in het weekend.

3.3.1

Kernnet type A

Lijn

Minimale frequentie per uur
(weekdag – dal)

128 Ninove – Roosdaal – Dilbeek – Brussel-Noord

15

136 Alsemberg – Sint-Genesius-Rode – Ukkel – Brussel-Zuid

15

170 Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Anderlecht – Brussel-Zuid

12

214 Aalst – Asse – Brussel-Noord

15

230 Humbeek – Grimbergen – Brussel-Noord

15

240 Wemmel – Brussel-Noord

15

250 Wolvertem – Meise – Brussel-Noord

15

270 Keerbergen – Haacht – Kampenhout – Steenokkerzeel –
Brussel-Noord

15

272 Zaventem luchthaven – Brussel-Noord

15

359 Zaventem luchthaven – Sint-Stevens-Woluwe – Roodebeek
metro

15

800 Zaventem luchthaven – Machelen – Vilvoorde – StrombeekBever – Jette UZ (Ringtrambus)

15

Lijnen van een andere vervoerregio met bediening in de Vlaamse Minimale frequentie per uur
Rand
(weekdag – dal)
358 Brussel-Noord – Sint-Stevens-Woluwe – Nossegem –
Kortenberg – Leuven

3.3.2
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Kernnet type B

Lijn

Minimale frequentie per uur
(weekdag – dal)

116 Sint-Martens-Bodegem – Itterbeek – Brussel-Zuid

30

136 Brussel Zuid – Anderlecht – Dilbeek – Groot-Bijgaarden

30

142 Leerbeek - Lennik - Vlezenbeek - Anderlecht - Brussel-Zuid

15

153 Anderlecht - Alsemberg - Halle - Pepingen – Gooik - Ninove

30

231 Grimbergen – Het Voor – Brussel-Noord

30

250 Londerzeel – Wolvertem

30

282 Vilvoorde – Machelen – Zaventem luchthaven

30

460 Snelbus Boom - Willebroek - Londerzeel – Brussel-Noord

30

810 Halle - Anderlecht – Dilbeek – Zellik – Wemmel – Jette UZ

30

821 Merchtem – Meise – Grimbergen – Vilvoorde – Zaventem
luchthaven

30

16

Lijnen van een andere vervoerregio met bediening in de Vlaamse Minimale frequentie per uur
Rand
(weekdag – dal)
317 Kraainem Metro – Tervuren – Vossem – Bertem – Leuven

30

830 Zaventem luchthaven – Sterrebeek – Wezembeek-Oppem – 30
Tervuren – Overijse - Hoeilaart
284 Mechelen – Boortmeerbeek – Kampenhout Sas – Haacht – 30
Tildonk – Herent – Leuven

3.3.3

Kernnet type C

Lijn

Minimale frequentie per uur
(weekdag – dal)

245 Merchtem – Wemmel – Jette – Brussel-Noord

60

260 Kapelle op den Bos - Wolvertem - Meise – Brussel-Noord

60

Lijnen van een andere vervoerregio met bediening in de Vlaamse Minimale frequentie per uur
Rand
(weekdag – dal)
41 Opwijk – Moorsel – Aalst

3.4

60

Voorstel verbindingen aanvullend net

Het aanvullend net vangt de vervoersvraag op vanuit en in de kleinere kernen. Het netwerk is dienend
aan de lijnen van het kernnet en treinnet. Het aanvullend net omvat reguliere aanvullende lijnen (met
aanbod gedurende een hele weekdag), en functionele lijnen (zowel in kader van woon-werk- als woonschoolverkeer).

3.4.1

Aanvullend net – reguliere verbindingen

Lijn

Minimale frequentie per
uur (weekdag – dal)

118 Schepdaal – Itterbeek

60

127 Ninove – Liedekerke Station – Dilbeek Stelplaats

60

129 Dilbeek – Brussel-Noord

60

144 Sint-Pieters-Leeuw – Brussel-Zuid

60

154 Halle - Beersel – Drogenbos – Anderlecht

60

155 Anderlecht – Linkebeek – Sint-Genesius-Rode – Halle AZ

30

156 Stadslijn Lembeek – Halle - Breedhout

30

161 Geraardsbergen – Galmaarden - Leerbeek

60

162 Leerbeek – Vollezele - Ninove

60

165 Leerbeek – Lennik – Ternat - Asse

60

171 Brussel-Zuid – Sint-Pieters-Leeuw Brukom

60

225 Vilvoorde – Steenokkerzeel - Kortenberg

60

17

241 Wemmel - Strombeek-Bever Drijpikkel

60

245 Merchtem – Buggenhout - Dendermonde

60

250 Merchtem – Steenhuffel – Londerzeel

60

260 Willebroek – Kapelle-op-den-Bos

60

280 Mechelen – Hofstade – Perk – Vilvoorde

30

282 Mechelen – Zemst - Vilvoorde

30

287 Stadslijn Houtem – Vilvoorde Station

15

287 Stadslijn Vilvoorde Station – Grimbergen Verbrande Brug

30

355 Brussel-Noord – Ternat – Liedekerke – Denderleeuw Station

60

52 Vlezenbeek - Sint-Pieters-Leeuw – Beersel – Alsemberg

60

20 Dendermonde – Lebbeke – Opwijk – Asse

60

Lijnen van een andere vervoerregio met bediening in de Vlaamse Rand

Minimale frequentie per
uur (weekdag – dal)

285 Kampenhout – Buken – Winksele-Delle – Herent – Leuven (VVR Leuven) 60
288 Mechelen – Hombeek - Kapelle-op-den-Bos – Londerzeel (VVR 60
Mechelen)
351 Leuven – Kortenberg – Nossegem – Steenokkerzeel – Machelen Cargo 60
(VVR Leuven)

3.4.2

Aanvullend net – functionele verbindingen

Lijn
21 Dendermonde – Lebbeke – Buggenhout
116 Essene-Lombeek Station - Essene
118 Schepdaal – Ternat Scholen
118 Schepdaal - Sint-Godelieve Instituut
136 Groot-Bijgaarden - Gossetlaan
142 Gaasbeek - Sint-Godelieve Instituut
144 Sint-Pieters-Leeuw – Leerbeek - Sint-Godelieve Instituut
153 Uitbreiding naar Halle Don Bosco
153 Uitbreiding vanaf Halle Atheneum
153 Uitbreiding naar Lembeek
154 Beersel – Halle Don Bosco
154 Halle Atheneum - Beersel
155 Anderlecht – Linkebeek – Sint-Genesius-Rode – Halle
155 Uitbreiding naar Halle Don Bosco
155 Uitbreiding vanaf Halle Atheneum
156 Uitbreiding naar Halle Don Bosco
156 Uitbreiding vanaf Halle Atheneum
160 Edingen – Herne - Leerbeek
162 Uitbreiding naar Sint-Godelieve Instituut
163 Roosdaal – Lennik – Halle
18

163 Leerbeek – Lennik – Halle
163 Oudenaken – Elingen – Halle
164 Leerbeek – Heikruis – Pepingen – Halle
213 Koekelberg - Asse - Ternat - Teralfene - Aalst
214 Aalst Station – Aalst VTI
215 Asse Terheide – Asbeek - Asse
216 Asse - Mollem - Asse
216 Schoolbus Bekkerzeel – Mollem - Asse
222 Schoolbus Zaventem – Diegem Lo - Vilvoorde
231 Grimbergen – Humbeek – Kapelle-op-den-Bos
240 Wemmel – Brussegem – Asse
261 Malderen – Londerzeel – Humbeek – Vilvoorde
280 Vilvoorde Station – Vilvoorde Nowélei
502 Leerbeek - St-Martens-Lennik
503 Schoolbus Steenokkerzeel - Keerbergen
505 Schoolbus Haacht - Zaventem
514 Schoolbus Steenokkerzeel - Nederokkerzeel - Haacht - Tildonk
515 Schoolbus Steenokkerzeel - Haacht - Tildonk
518 Schoolbus Grimbergen - Londerzeel
531 Schoolbus Kraainem - Zaventem
532 Schoolbus Wemmel Campus
533 Schoolbus Vilvoorde - Kapelle-op-den-Bos
534 Schoolbus Grimbergen - Kapelle-op-den-Bos
536 Schoolbus Grimbergen - Vilvoorde Scholen
538 Schoolbus Vilvoorde - Zaventem Atheneum
543 Schoolbus Merchtem - Wemmel Campus
554 Schoolbus Evere - Sterrebeek - Tervuren
570 Schoolbus St.Ulriks-Kapelle-Schepdaal-Dilbeek
571 Schoolbus Halle - St-Pieters-Leeuw - Dilbeek
572 Schoolbus Zellik - Dilbeek - Halle
573 Schoolbus Schepdaal - Vlezenbeek - Halle
574 Schoolbus Beersel
575 Vlezenbeek-St.Pieters-Leeuw-Drogenbos-Ukkel
620 Nachtlijn Anderlecht Erasmus - Zaventem Luchthaven
625 Leerbeek – Roosdaal – Liedekerke - Essene
810 Uitbreiding naar Halle Don Bosco
810 Uitbreiding uit Halle Atheneum
821 Uitbreiding naar Peizegem
Lijnen van een andere vervoerregio met bediening in de Vlaamse Rand
42 Aalst - Meldert – Asse (VVR Aalst)
41 Aalst – Opwijk – Merchtem – Londerzeel (VVR Aalst)
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44 Aalst – Meldert – Opwijk – Merchtem – Londerzeel (VVR Aalst)
71 Edingen - Galmaarden - Moerbeke – Geraardsbergen (VVR Vlaamse Ardennen)
72 Bever - Galmaarden - Moerbeke – Geraardsbergen (VVR Vlaamse Ardennen)
73 Bever - Akrenbos - Moerbeke – Geraardsbergen (VVR Vlaamse Ardennen)
74 Bever - Viane – Geraardsbergen (VVR Vlaamse Ardennen)
77 Denderwindeke - Waarbeke – Geraardsbergen (VVR Vlaamse Ardennen)
254 Sint-Amands – Dendermonde (VVR Mechelen)
283 Mechelen - Zemst – Weerde (VVR Mechelen)
516 Meerbeek – Haacht (VVR Leuven)
519 Tervuren - Moorsel (VVR Leuven)
522 Heverlee - Kortenberg (VVR Leuven)
528 Veltem - Kortenberg - Tervuren (VVR Leuven)
530 Kortenberg - Zaventem (VVR Leuven)
549 Tervuren - Overijse - Huldenberg - Ottenburg (VVR Leuven)
553 Tervuren - Groenendaal (VVR Leuven)
555 Leuven - Sint-Pieters-Woluwe (VVR Leuven)
556 Leefdaal - Sint-Pieters-Woluwe (VVR Leuven)
558 Tervuren - Leuven (VVR Leuven)
255 Puurs - Liezele – Londerzeel (VVR Mechelen)
318 Machelen Cargo – Steenokkerzeel – Nossegem – Moorsel – Vossem – Duisburg – Huldenberg (VVR
Leuven)
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3.5

Definitief ontwerp

GEDETAILLEERDE INFORMATIE PER BUSLIJN.
Voor elke buslijn uit dit ontwerp is een fiche opgemaakt. Op het Sharepoint-platform van de Vlaamse
Rand zijn gedetailleerde kaarten opgeladen en zijn de fiches van de bussen per gemeente gebundeld.
In de fiche werd telkens het voorkeurstraject mee opgenomen in het voorliggende ontwerp
openbaarvervoersnet. De fiches omvatten mogelijke aandachtspunten, aanbevelingen en eventuele
varianten.

De fiches per lijn zijn in PDF-formaat te downloaden via de volgende linken: KN, AN en per
gemeente.
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DEEL 2: VERVOER OP MAAT
4 INLEIDING & DOEL
Het vervoer op maat (VOM) vormt de vierde en laatste laag in het nieuwe gelaagde
openbaarvoervoersysteem (zie figuur 4.1). Deze laag voedt de hogere lagen van het aanvullend, kernof treinnet en werkt bijgevolg complementair hieraan.
Dit tweede deel van de rapportage is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 4 wordt ingegaan in op VOM
in relatie tot de overige lagen van het netwerk en wordt een overzicht gegeven van de verschillende
typen VOM. Hoofdstuk 5 beschrijft de methodiek achter de inventarisatie en prioritering van de VOMprojecten in de Vlaamse Rand. In hoofdstuk 6 worden per deelregio de projecten verder toegelicht.

4.1

Vervoer op Maat in gelaagd vervoersnetwerk

Het vervoer op maat (VOM) betreft de optelsom van het geoptimaliseerd aanbod inzake onder andere
het doelgroepenvervoer, maar ook het lokaal vraagafhankelijke net, het leerlingenvervoer in het
bijzonder onderwijs, mobiliteit aangeboden door deelorganisaties (deelfietsen, deelwagens, etc.),
mobiliteit aangeboden via lokale initiatieven (taxiecheques, buurtbussen), ontsluiting van moeilijk te
bereiken bedrijvenzones en collectieve taxi’s.

Figuur 4.1: Gelaagd vervoersmodel met spoor, kernnet, aanvullend net als context voor Vervoer op Maat

Binnen VOM spelen zowel netwerklogica als nabijheidslogica een rol. Beide hebben in het ontwerp voor
de Vlaamse Rand een plek gekregen en zijn belangrijk bij de vormgeving, inbedding en communicatie
rond de VOM-oplossing.
Netwerklogica
Netwerklogica wordt aangeboden op locaties in de buurt van OV-knooppunten. Kwaliteit van openbaar
vervoer en kwaliteit functies op korte afstand (fietsafstand) zijn belangrijk. Het VOM wordt gebruikt in
combinatie met het openbaar vervoer of met de eigen wagen. Gebruikers leggen langere
verplaatsingen af waarbij VOM een deel van de totale verplaatsing uitmaakt. Hierbij vergroot VOM de
invloedssfeer van het mobiliteitsknooppunt.
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Nabijheidslogica
Nabijheidslogica wordt aangeboden op locaties in de buurt van woonplekken en attractiepolen. Hierbij
zijn fijnmazigheid van het VOM-netwerk en densiteit van woningen en functies belangrijk. Gebruikers
gebruiken VOM voor korte verplaatsingen in de stad/gemeente. Het gebruik is gericht op bewoners,
zonder een combinatie met andere vervoersmiddelen of ter vervanging van de eigen fiets (als mensen
niet kunnen of willen fietsen) in het voortransport.

4.2

Overzicht typen VOM

In figuur 4.2 is een overzicht te zien van de verschillende typen Vervoer op Maat (VOM). Hieronder
worden de verschillende vervoersystemen beschreven.

Figuur 4.2: Overzicht verschillende typen Vervoer op Maat

4.2.1

VOM-vast

VOM-vast is een vast vervoersysteem: volgens een dienstregeling wordt op vaste plekken gehalteerd
(zie figuur 4.2: vast vervoer). 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.

4.2.2

VOM-flex

VOM-flex is een flexibel vervoersysteem: reizigers worden op aanvraag van adres naar adres vervoerd
(zie figuur 4.2: flex vervoer). Voordelen van een VOM-flex system zijn dat de reizigers thuis opgehaald
kunnen worden, rechtstreeks naar hun bestemming 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.

4.2.3

VOM-semiflex

VOM-semiflex is een semi flexibel vervoersysteem: het vervoer is deels tussen vaste (mobi)punten en
deels op aanvraag (zie figuur 4.2: semiflex vervoer). Het belangrijkste voordeel van VOM-semiflex ten
opzichte van VOM-flex is dat reizigers meer gebundeld worden. Hierdoor is VOM-semiflex
kostenefficiënter. Daarnaast bedient VOM-semiflex een groter gebied dan VOM-vast. Nadelen van een
VOM-semiflex systeem zijn dat het vervoersysteem lastig uit te leggen is aan reizigers en dat het boeken
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van een rit voor sommige reizigers als lastig kan worden ervaren. Daarnaast is het voor het vaste deel
van het systeem net als bij VOM-vast mogelijk dat de shuttle voor niets rijdt.

4.2.4

(flex) voortransport, (flex) natransport

Flex voortransport en natransport zijn ook semiflexibele vervoersystemen, maar met een specifieke
netwerkfunctie. Reizigers worden thuis opgehaald en naar een mobipunt gebracht (zie figuur 4.2: flex
voortansport) of reizigers worden bij een mobipunt opgehaald en van daaruit thuisgebracht (zie figuur
4.2: flex natransport). 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.

4.2.5

Deelmobiliteit

Deelfietsen
Deelfietsen kunnen zowel een rol vervullen in netwerklogica alsook in nabijheidslogica. 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 reizigers die niet kunnen of willen fietsen. Daarnaast is de
aantrekkelijkheid afhankelijk van het weer.
Autodeelsystemen
OV-knopen in de Vlaamse Rand functioneren voornamelijk als vertrek station richting grotere woonwerkgebieden in de omgeving. Dit betekent dat mensen hun eigen voertuig gebruiken om naar de
knoop te komen en maar beperkt inzetten als natransport. Deelauto is kansrijk voor het realiseren van
een modal shift waarbij men overstapt van auto naar OV maar niet als VOM-systeem. Daarom zijn
deelauto’s niet opgenomen in dit VOM-ontwerp maar kunnen zeker kansrijk zijn in de toekomst.
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.

4.2.6

Flexplus vervoer en leerlingenvervoer

Ook Flexplus vervoer en leerlingenvervoer zijn vormen van VOM (zie figuur 4.2). Flexplus vervoer is
doelgroepenvervoer voor mensen met speciale noden, zoals bijvoorbeeld rolstoelvervoer. Deze
dienstverlening verzorgt naast vervoer ook bijvoorbeeld hulp bij het instappen en het brengen van
reizigers vanuit het voertuig tot voorbij de voordeur.
De bestaande systemen van Mobiliteitscentrale Aangepaste Vervoer (MAV), Dienst Aangepast Vervoer
(DAV) en de Minder Mobiele Centrales (MMC) worden geïntegreerd met VOM. Binnen het OV-plan
wordt verder niet ingegaan op Flexplus vervoer en leerlingenvervoer. Het ontwerp op korte termijn
(2022-2025) focust op de open gebruiker die volledig zelfstandig zijn verplaatsing kan maken. Ook
leerlingenvervoer valt buiten het OV-plan, omdat het vervoer van leerlingen vanuit een andere bron
wordt gefinancierd.
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5 PROCES VOM-PROJECTEN IN VLAAMSE RAND
Nadat het kernnet en aanvullend net voor de Vlaamse Rand zijn vormgegeven is invulling gegeven aan
het VOM-ontwerp voor de Vlaamse Rand. Met een VOM-oplossing in de Vlaamse Rand legt de reiziger
de first of last mile naar het treinnet, kernnet of aanvullend net af of wordt een verplaatsing gemaakt
tussen twee locaties in eenzelfde regio die niet op een logische manier met het kernnet of aanvullend
net worden verbonden.
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het VOM-ontwerp tot stand is gekomen. Om tot een goede
invulling voor VOM te komen zijn werksessies gehouden met gemeenten in de vervoerregio. Deze
werksessies zijn beschreven in paragraaf 2.1. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 de aanleiding om te
komen tot een optimalisatie toegelicht. Paragraaf 2.3 en 2.4 behandelen aandachtspunten voor de
implementatie van VOM. In deze paragrafen worden respectievelijk de sturingsmogelijkheden in VOM
en de relatie met gebruiksgemak besproken.

5.1

Inventarisatie wensen VOM vanuit gemeenten

In drie werksessies met alle betrokken gemeenten is invulling gegeven aan het gewenste VOM net.
Samen met de verschillende gemeenten die onderdeel zijn van de vervoerregio Vlaamse Rand is
gediscussieerd over de wensen, de beoogde gebruikers, hun reismotieven en passende oplossingen. In
de eerste twee sessies zijn alle wensen geïnventariseerd en aangescherpt. Vervolgens zijn deze wensen
in samenwerking met de Lijn geoptimaliseerd en is in sessie drie het finale wensnet ontstaan inclusief
een prioritering. Gezien het onduidelijk was hoeveel budget de vervoerregio Vlaamse Rand ter
beschikking zou hebben voor dit VOM-plan, werd vertrokken vanuit de noden van de gemeenten en
objectieve criteria zodat het OV-plan een samenhangend geheel zou zijn van kernnet, aanvullend net
en VOM.
Het uiteindelijke wensbeeld zoals opgenomen in het oorspronkelijke plan (april 2020) bestaat uit 30
VOM-projecten en 24 deelfietsprojecten (zie figuur 2.1).
Voor al deze projecten is bepaald op welk moment van de dag de specifieke vervoersvraag speelt. Op
deze manier is het VOM-aanbod complementair aan het aanvullend net. Zo kan het voorkomen dat
twee systemen op één locatie actief zijn. Dit zijn gecombineerde spits-dal systemen, waarbij beide
systemen zijn afgestemd op de bijbehorende mobiliteitsbehoefte (spits/dal). Binnen de Vervoerregio
Vlaamse Rand worden ook vervoersbehoeften voorzien waar de deelfiets een oplossing kan bieden als
natransport voor de openbaar-vervoer-verplaatsing. Daarbij ligt de focus vaak op het ontsluiten van
bestemmingslocaties (bedrijven, voorzieningen en attracties).
Vandaag kent de vervoerregio Vlaamse Rand twee verschillende belbussen vanuit de vervoerregio Aalst
en één belbus van de Vervoerregio Vlaamse Ardennen. Deze komen te vervallen in het nieuwe ontwerp
en zijn daarom opgenomen in het wensbeeld van het VOM-plan.
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figuur 2.1 Resultaat werksessies - Wensnet VOM

5.2

Beperkt beschikbaar budget, optimalisatie VOM-plan

In juni 2020 werd door de Vlaamse Regering bekend gemaakt hoeveel de beschikbare middelen voor
VOM bedragen. Deze middelen nemen gradueel toe, van 233.636,00 €in 2021, tot 593.666,00 € in 2024
en de volgende jaren.
Onderstaande tabel geeft deze bedragen weer:
Jaartal

Beschikbaar budget VOM

2021

233.636 €

2022

350.454 €

2023

467.237 €

2024

593.666 €

Meteen werd duidelijk dat de beschikbaar gestelde middelen ruim onvoldoende waren om het wensnet
VOM uit te kunnen rollen. Via diverse communicaties naar en een audiëntie bij de bevoegde minister
werd duidelijk gemaakt dat de middelen ruim onvoldoende zijn. In de commissie van mobiliteit en
openbare werken van 16 december 2020 bevestigde de minister van mobiliteit dat er geen bijkomende
budgetten voor VOM voor de Vlaamse Rand voorzien worden. “U zult begrijpen dat ik vandaag niet
kan zeggen of er extra middelen voor vervoer op maat komen. “
De minister vroeg om te onderzoeken of er eventueel budget verschoven kon worden uit het Kernnet
of Aanvullend Net en/of het VOM-plan afgeslankt kon worden tot op het voorziene budget.
Voorliggend document beschrijft het geoptimaliseerde VOM-plan dat werd ontwikkeld naar aanleiding
van de boven vermelde communicatie .
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5.3

Sturingsmogelijkheden in Vervoer op Maat

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. Ten tijde van het opstellen van dit OV-plan is de verwachting
dat het aanbod in het kader van VOM via een aanbesteding uitgevraagd wordt, waarna geïnteresseerde
partijen een aanbod kunnen doen. De geïnteresseerde partijen formuleren een aanbod dat
beantwoordt aan de uitgangspunten en wensen die de vervoerregio formuleert. Aan dit aanbod hangt
dan ook een noodzakelijk budget.
Omdat het budget in belangrijke mate samenhangt met de eisen en wensen van de vervoerregio
enerzijds en de creativiteit van geïnteresseerde partijen anderzijds, is niet op voorhand te duiden welke
invulling van VOM exact 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 VOM en daarvoor
benodigde budget. Een niet-uitputtende lijst van relevante sturingselementen voor flexvervoer is
opgenomen in tabel 3.1. Merk daarbij op dat deze factoren het aanbod (en benodigde budget) voor
VOM beïnvloeden, maar ook elkaar onderling beïnvloeden.
Sturingselement

Effect voor reiziger

Effect budget VOM

Aanbod in uren op de dag

Op welke momenten is VOM
beschikbaar

Een ruimere venstertijd vraagt meer budget

Aanbod op dagen van de
week

Op welke momenten is VOM
beschikbaar

Inzet op meer dagen van de week vraagt meer
budget

Toegestane omrijfactor
om ritten te combineren

Mogelijk langer onderweg bij
hogere toegestane omrijfactor
(minder rechtstreeks),
onbetrouwbaardere reistijd

Efficiënter combineren van verschillende losse
ritten op hetzelfde moment in hetzelfde voertuig

Aansluitingsgarantie

Zekerheid over aansluiting van
VOM op aansluitende/
voorafgaande rit per trein/ bus

Te bezien. Mogelijk een kostentoename bij
aansluitgarantie doordat meer bufferruimte in
ritplanning nodig is om vertragingen op te vangen

Aanvraagtermijn VOM

Hoe korter van tevoren de rit
gereserveerd kan worden, hoe
aantrekkelijker voor de reiziger

Te bezien. Mogelijk een kostentoename omdat
meer materieel en personeel beschikbaar moet
zijn om bij aanvragen kort van tevoren nog
vervoer te kunnen bieden

Garantie opvolging
aanvraag

Zekerheid dat een aanvraag
voor een rit ook ingewilligd
wordt

Te bezien. Mogelijk een kostentoename omdat
meer materieel en personeel beschikbaar moet
zijn om aan alle aanvragen te kunnen
beantwoorden

Tarief (eventueel
gedifferentieerd)

Wat kost mijn reis per VOM?

Een hoger tarief vraagt een lagere bijdrage van de
overheid voor VOM

Bijdrage vanuit
gemeenten

n.v.t.

Meer budget beschikbaar om VOM aan te bieden

Tabel 3.1: relevante sturingselementen in vormgeving (semi)flexvervoer binnen Vervoer op Maat (niet-uitputtend)
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5.4

Relatie met gebruiksgemak

Het verbeteren van het gebruiksgemak betreft enerzijds de flexibiliteit in reismogelijkheden maar ook
het gemak van het boeken van een rit. Voor het verbeteren van het gemak voor het boeken van een rit
ligt een belangrijke taak voor de ‘mobiliteitscentrale’, die in heel Vlaanderen in het kader van VOM
opgericht zal worden. Nu kan de boeking voor een belbusrit enkel telefonisch worden gemaakt, maar
het boeken van een rit via internet zou dit gemak al bevorderen. Daarnaast kan kritisch gekeken worden
naar de aanvraagtermijn (nu: minimaal 2 uur van tevoren). Bij het bepalen van de reservatietijd moet
wel rekening gehouden worden met de aanrijtijd van het voertuig. Indien het bedieningsgebied groter
is, en het aantal voertuigen groeit niet mee, dan kan verwacht worden dat de aanrijtijd langer wordt.
Voor weekendbediening kan eventueel overwogen worden om bedieningsgebieden te combineren.
Hierdoor wordt het bereik van het VOM groter, maar moet een langere reservatietijd in acht worden
genomen.
Binnen het geoptimaliseerde VOM-plan werd zwaar gesnoeid in het wensnet VOM, door in te grijpen
op een aantal sturingselementen zoals aanvraagtermijn VOM, het aanbod in uren op de dag en dagen
in de week. Voorliggende oefening geeft weer wat het minimum aanbod aan VOM- moet zijn in de
Vlaamse Rand, beperkt zich tot de basics qua gebruiksgemak en aanbod ten opzichte van het wensnet
VOM.
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6 VOM-PROJECTEN PRIORITEREN: CONFRONTATIE VRAAG EN AANBOD
De financiële ondersteuning vanuit Vlaamse overheid voor Vervoer op Maat zal gradueel worden
toegekend en start in december 2021. Het beoogde budget neemt gradueel toe, van 233.636,00 €in
2021, tot 593.666,00 € in 2024 en de volgend jaren, waardoor een prioritering van het totale wensbeeld
heeft moeten plaatsvinden, omdat het oorspronkelijke VOM-plan voor dat budget niet te realiseren is.
Het prioriteren van projecten is gebeurd op basis van een kwantitatieve methode aan de hand van de
‘magneten’: de ‘toets basisbereikbaarheid’ en het verschil tussen het nieuwe ontwerp voor kernnet en
aanvullend net en de huidige dienstregeling.
Het plan bevat de gewenste VOM-systemen op locaties waar (bijkomende) ontsluiting nodig is van
‘magneten’ volgens de ‘toets basisbereikbaarheid’ (zie paragraaf 5.2.1 categorie 1a) en waar wordt
voorzien in functionele deelsystemen (zie paragraaf 5.2.2. categorie 1b). Daarnaast waar locaties waar
VOM kansrijk is op basis van de ‘Witte Vlekken’ (zie paragraaf 5.2.3 categorie 1c) en ontbrekende
dwarsverbindingen (zie paragraaf 5.2.4 categorie 1d).

6.1.1

VOM-plan geeft invulling aan waar ontsluiting van magneten nodig is volgens de
toets basisbereikbaarheid (1a)

Methodiek magneten & voorzieningen
De methodiek van de mobiliteitsmagneten is uitgewerkt in de bijlage en heeft tot doel om de
belangrijkste generatie- en attractiepolen voor personenverkeer in beeld te brengen. Hiervoor worden
sociaal-demografische gegevens (inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen) als uitgangspunt
genomen. De basisdata om de magneten te bepalen komen uit het Strategisch Personenmodel
Vlaanderen Versie 4.2.1, het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen Versie 5.1 en het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. Voor de toets werd het eerste voorstel voor het OV-netwerk van 2022
aangevuld met de door De Lijn doorgevoerde aanpassingen aan het kernnet en aanvullend net. De
mobiliteitsmagneten zeggen iets over het potentieel aantal verplaatsingen per dag in verschillende
delen van de vervoerregio. Hoe meer verplaatsingen van en naar een gebied, hoe sterker de magneet.
Ze zeggen niets over het belang van bepaalde relaties (herkomst-bestemmingsrelaties) tussen punten
in de vervoerregio en over het vervoersmiddel waarmee de verplaatsing wordt gemaakt.
Toetsingscriteria vraag & aanbod
Elke magneet vertegenwoordigt een attractiepool die een zekere concentratie van verplaatsingen naar
en vanuit een gebied met straal van 800 meter genereert. Deze eigenschap is gebruikt om het voorstel
basisbereikbaarheid op een gestructureerde wijze te toetsen. De toetsing is een hulpmiddel om te
ontdekken of op bepaalde locaties het aanbod van openbaar vervoer afwijkt van het bedieningsniveau
dat past bij de zwaarte van de magneet. De confrontatie vraag & aanbod beoordeelt dus of op
acceptabele afstand van de bewuste magneet een OV-halte is te vinden met een bepaald
minimumaanbod tijdens de daluren en dus of in het voorgestelde OV-netwerk de magneet in voldoende
mate wordt bediend door openbaar vervoer. Als een magneet niet voldoet aan deze gestelde criteria is
deze aangemerkt als ‘aandachtsgebied’. Van alle aandachtsgebieden is vervolgens in meer detail
beschreven wat de kenmerken zijn van dit gebied, in welke mate er nog OV-aanbod is en of bijgevolg
een VOM systeem kansrijk zou kunnen zijn.
Per categorie magneet zijn toetsingscriteria opgesteld voor de benodigde bereikbaarheid met het
openbaar vervoer. Het gaat hierbij om de frequentie van treinen en bussen in de daluren en de
nabijheid van haltes en stations, zie bijlage toets basisbereikbaarheid. De nabijheid van haltes en
stations wordt bepaald door een buffer rond de bewuste halte of station te trekken. Magneten die
binnen de buffers vallen voldoen aan het nabijheidscriterium.
De gehanteerde afstanden zijn gerelateerd aan de maximum acceptabele reisafstanden van voor- en
natransport te voet en per fiets:
■ Wandelafstand: maximaal 800 meter tussen halte/station en magneet (≈ 15 minuten)
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■ Fietsafstand: maximaal 2.000 meter tussen halte/station en magneet (≈ 10 minuten)
Resultaten Toets basisbereikbaarheid Vlaamse Rand
Het resultaat van de confrontatie tussen vraag en aanbod is opgenomen in de bijlage. Specifiek voor
Vlaamse Rand geldt dat de sterke mobiliteitsmagneten (magneten in de categorie 1, 2, 3 en 4) goed
worden bediend door het treinnet en kernnet, en waar dit niet het geval is, vervult het aanvullend net
deze functie.
De kernen met beperkte concentraties van inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen (magneten
in de categorie 5) komen verspreid over de Vlaamse Rand voor. Voor enkele kernen in categorie 5 leidt
de confrontatie van vraag en aanbod tot kansrijke locaties voor VOM, omdat daar geen of te beperkt
regulier OV is voorzien. Het gaat hier om de magneten Sint-Jozef, Peizegem en Pamel (zie figuur 3.1
links).

Figuur 3.1: Confrontatie vraag en aanbod magneten toets basisbereikbaarheid categorie 5 (links) & 6 (rechts)

Magneten in de categorie 6 komen wijdverspreid over de Vlaamse Rand voor. Ook in deze categorie
zijn een aantal kansrijke locaties voor VOM. Het betreft hier vooral kernen die verder van de hoofdassen
gelegen zijn. Daardoor vallen deze buiten de invloedsfeer van het kernnet en aanvullend net, dat veelal
de hoofdassen volgt. Het gaat hier om de magneten Mazenzele, Herfelingen en Galmaarden & Bever
(zie figuur 3.1 rechts).

Figuur3.2: VOM-projecten geven invulling waar ontsluiting van magneten nodig is volgens de toets basisbereikbaarheid

De locaties Sint-Jozef, Peizegem, Pamel, Mazenzele, Herfelingen en Galmaarden & Bever zijn volgens
de toets basisbereikbaarheid dus kansrijke locaties voor VOM vanwege de aanwezige ritproductie die
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niet wordt ontsloten door het openbaar vervoer. In figuur 3.2 is zichtbaar welke VOM-projecten uit het
wensnet invulling geven aan deze mobiliteitsbehoefte. Deze VOM-systemen zijn toegespitst op de
kansrijke locaties voor VOM en zijn dus meegenomen in het geoptimaliseerde VOM-plan.

6.1.2

Deelfietssystemen (1b)

Binnen de Vervoerregio Vlaamse Rand worden enkele vervoersbehoeften voorzien waar de (deel)fiets
een oplossing kan bieden als natransport voor de openbaar vervoer verplaatsing. Deze zijn dan ook
gelegen op locaties waar meer dan 4x/u een bus stopt of aan een stopplaats van een trein. De
deelfietssystemen zijn voorzien in het VOM-plan, omdat deze ervoor zorgen dat het gelaagde
vervoersnetwerk beter functioneert voor reizigers tegen relatief geringe kosten. In totaal zijn hiervoor
31 locaties verspreid over de Vlaamse Rand geselecteerd. Op figuur 3.3 zijn de kernen en gebieden te
zien waar deelfietsen een kansrijke aanvulling vormen op het OV-netwerk.

Figuur 3.3: Totaaloverzicht deelfietsprojecten VOM-plan Vlaamse Rand

Deelfietsprojecten niet-limitatief
Deelfietsen worden met name ingezet om het natransport naar bepaalde bestemmingsconcentraties
te faciliteren (als aanvulling op trein, KN en AN). Het aantal deelfietsprojecten 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. Bij de inzet van deelfietsen
in het kader van Vervoer op Maat passen de volgende kanttekeningen:
 Elk deelfietssysteem staat niet op zichzelf, maar is bij voorkeur onderdeel van een uniform regionaal
(of zelfs Vlaams) systeem - vergelijkbaar het met huidige belbussysteem. Zo kunnen gebruikers op
elke locatie in Vlaanderen op dezelfde wijze het systeem gebruiken.
 Zo mogelijk wordt voor de exploitatie de samenwerking gezocht met bestaande partijen in de
Vlaamse Rand of binnen Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

31

6.1.3

VOM-plan geeft invulling geeft aan ‘witte vlekken’ (1c)

In deze analyse worden alle locaties bekeken die verder dan 2000m van een halte met een bediening
van 2x/u of meer liggen of verder dan 800m van een halte met een frequentie van 1x/u. Ook wordt de
locatie nog niet ontsloten door de VOM-projecten uit paragraaf 3.1.1. Het gaat hier om de overige
zogenoemde ‘witte vlekken’: locaties met een lage ritproductie, een lage concentratie inwoners,
arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen. Door gemeenten is echter aangegeven dat er wel een
vervoersbehoefte aanwezig is. Omdat er geen ontsluiting met het openbaar vervoer beschikbaar is, is
er op deze locaties een duidelijke wens naar VOM.

Figuur 3.4 (links): Confrontatie vraag en aanbod overige ‘Witte Vlekken’
Figuur 3.5 (rechts): VOM-projecten ‘overige witte vlekken’- Waar ontsluiting invulling geeft aan witte vlekken

Figuur 3.6: Totaaloverzicht VOM-projecten VOM-optimalisatie ‘Witte Vlekken’

In figuur 3.4 zijn drie locaties zichtbaar die nog geen invulling hebben gekregen op basis van het criteria
‘toets basisbereikbaarheid’, maar die wel een ‘witte vlek’ tonen en waar een wens is uitgesproken. Het
gaat om het landelijk gebied (Elingen en Oudenaken) ten zuiden van Sint-Pieters-Leeuw, Zemst en het
gebied ten zuiden van Kampenhout (Nederokkerzeel). Figuur 3.5 maakt zichtbaar welke VOM-projecten
uit het wensnet invulling geven aan deze mobiliteitsbehoefte, toegespitst op de witte vlekken. Deze
VOM-systemen zijn meegenomen in de optimalisatie van het VOM-plan. In figuur 3.6 is het
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totaaloverzicht van de VOM-projecten te zien die invulling geven aan de Witte Vlekken waar ook een
wens is uitgesproken.

6.1.4

Belangrijke dwarsverbindingen (1d)

Tenslotte worden de VOM-projecten opgepakt die invulling geven op plekken waar het regulier
openbaar vervoer in de toekomst verdwijnt, maar waar VOM invulling geeft aan een belangrijke
dwarsrelatie verder dan 2000m waar met het regulier OV een flinke omreisbeweging gemaakt moet
worden. Dit gaat om route met OV met een vervoersvraag kleiner dan de IP-waarde van 1000 (namelijk
1000 reizigers per dag) waarvoor Vervoer op Maat heel geschikt is.

Figuur 3.7: VOM-projecten dwarsrelaties langer dan 2000m waar nu ontsluiting is, in de toekomst niet meer.

Figuur 3.8: Totaaloverzicht VOM-projecten dwarsrelaties

In figuur 3.7 zijn de drie desbetreffende locaties zichtbaar. Op twee locaties verdwijnt het regulier OV
helemaal of wordt een kern/aanvullende lijn een functionele lijn en verdwijnt de bediening tijdens de
daluren. Het gaat hier om het verdwijnen van het regulier OV nabij Denderleeuw en de verbinding van
Verbrande Brug naar Grimbergen. De VOM-projecten opgenomen geven invulling aan deze
mobiliteitsbehoefte (zie figuur 3.8). Aanvullend is de verbinding Meise – Mollem industrie - Asse
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toegevoegd. Vanuit de nabijheidslogica in functie van bovenlokale voorzieningen is hier een
dwarsverbinding tijdens de spits gewenst.

6.1.5

Totaalbeeld VOM-optimalisatie

In figuur 3.9 is het resulterende totaalbeeld weergegeven zoals opgenomen in het geoptimaliseerde
VOM-plan.

Figuur 3.9: Totaaloverzicht VOM-projecten (geoptimaliseerd)

Het totaalbudget nodig voor het minimaal VOM-plan wordt geraamd op 854.700 €. Dit budget is als
volgt samengesteld:
Type systeem
2022 – 1a ‘Witte vlekken’ incl magneten
2022 – 1b Deelfietssystemen t.b.v. natransport
OV
2022 – 1c Overige witte vlekken
2022 – 1d Ontbrekende schakels
Totaal

Geschatte exploitatiekosten
€ 449.000
€ 146.400
€ 153.000
€ 106.000
€ 854.700
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7 TOELICHTING VOM-PROJECTEN PER DEELREGIO
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende deelgebieden in de Vlaamse Rand en bijhorende
VOM-projecten. Per project wordt aangegeven onder welke categorie deze valt:
• Categorie 1a kansrijke locatie vanuit toets basisbereikbaarheid
• Categorie 1b deelfietssystemen
• Categorie 1c overige witte vlekken
• Categorie 1d belangrijkste dwarsverbinding
Verder zijn het type systeem opgenomen en de ingeschatte exploitatiekosten opgenomen. Verder is
steeds aan het einde van iedere paragraaf een korte beschrijving van het verschil tussen het
geoptimaliseerde plan opgenomen vergeleken met het oorspronkelijke wensbeeld.

7.1

Vervoer Op Maat – Zennevallei

Voor de Zennevallei is in het geoptimaliseerde voorstel een project voorzien. Zie tabel 4.1 een overzicht
het VOM-project in de Zennevallei en de geschatte exploitatiekosten. Het nummer in de tabel
correspondeert met het nummer op de kaart in figuur 4.1.
Projectnr.

Categorie

Type systeem

Beschrijving

Geschatte
exploitatiekosten

1

1c

VOM-semiflex

Oudenaken Hinterland - Sint
Pieters Leeuw (hele dag)

€ 34.000

Tabel 4.1: VOM-project Zennevallei

Naast VOM-projecten zijn er in de Zennevallei verschillende deelfietsensystemen opgenomen. Het
deelfietssysteem past goed binnen de doelen van basisbereikbaarheid en wordt binnen het VOM
ontwerp als logisch en zinvol project gezien om de gespreide vervoersvraag te beantwoorden.

Figuur 4.1: VOM-project Zennevallei
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Het project zoals opgenomen in de Zennevallei is het semiflexsysteem Sint-Pieters-Leeuw (project 1).
Dit project geeft invulling aan een locatie waar in 2022 geen reguliere OV-bediening is voorzien (witte
vlek). Hieronder zal dit project verder worden toegelicht.

7.1.1






7.1.2

Project 1. VOM-semiflex Elingen - Oudenaken - Sint-Pieters-Leeuw
VOM-semiflex Oudenaken – Elingen - Sint-Pieters-Leeuw zal tijdens de spits vooral als
voortransport of natransport van een mobipunt aan een kernnetlijn of spoorverbinding
fungeren. Dit is een semiflexibel systeem met een netwerkfunctie welke specifiek invulling
geeft aan de ‘witte vlekken’ nabij Oudenaken en Elingen. Er zal afstemming met het regulier
openbaar vervoer worden verzorgd wat resulteert in een vergrote bereikbaarheid van het
reguliere OV.
Tijdens de daluren zal het VOM-semiflex systeem Elingen - Oudenaken - Sint-Pieter-Leeuw
vooral de onderlinge bereikbaarheid tussen Elingen, Oudenaken en de kern van Sint-PietersLeeuw verbeteren. Dit gebeurt tussen vaste (mobi)punten en deels op aanvraag als flexibel
voor- en natransport.
Het semiflexsysteem vervult enerzijds de nabijheidslogica waarbij bewoners zonder
combinatie met andere vervoersmiddelen verplaatsingen kunnen maken binnen het
bedieningsgebied naar andere dorpskernen. Anderzijds vervult het een netwerkfunctie
waarbij mensen bij een flexhalte worden opgehaald en worden gebracht tot een kernnetlijn
aan de Vlezenbeek, Gaasbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Dit systeem zal op afroep gedurende de
gehele dag beschikbaar zijn.

Deelfietssysteem (Back to one)

Er zijn op zes locaties deelfietssystemen opgenomen in het geoptimaliseerde voorstel (zie figuur 4.2).
Dit zijn de locaties Lembeek (3 normale, 3 elektrische), Huizingen (6 normale), Buizingen (6 normale),
Lot (6 normale), Beersel (6 normale) en Ruisbroek (15 normale). Op de locatie Lembeek is gezien de
afstanden, het heuvelige landschap en betrouwbaarheid gekozen voor 50% elektrische fietsen.

Figuur 4.2: Deelfietssystemen Zennevallei
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7.1.3

Verschil Zennevallei optimalisatie 2021 versus wensbeeld 2020

Figuur 4.3: VOM systemen Zennevallei zoals opgenomen in optimalisatie (kleur) en wensbeeld (grijs)

Projectnr.

1

Geschatte
exploitatiekosten
oorspronkelijk
plan

Geschatte
exploitatiekosten
optimalisatie

Type systeem

Beschrijving

VOM-semiflex

Oudenaken – Elingen – Sint
Pietersleeuw (hele dag)

€ 240.000

VOM-vast

Halle station – Ziekenhuis (hele dag)

€ 169.000

€ 34.000
-

VOM-semiflex

Dworp (spits)

€ 52.000

-

VOM-flex

Dworp (dal)

€ 161.000

-

VOM-semiflex

Theaterbus Alsemberg Dworp

€ 16.500

-

VOM-vast

Terkluizen (spits)

€ 21.000

-

Tabel 4.2: VOM systemen Zennevallei zoals opgenomen in optimalisatie (zwart) en wensbeeld (grijs)

In de VOM-optimalisatie is het systeem Sint-Pieters-Leeuw gericht op een bediening van de ‘witte vlek’
nabij Oudenaken en Elingen (zie figuur 4.3). Dit systeem zal op afroep de gehele dag beschikbaar zijn
en mensen van een adres naar een van de geselecteerde mobipunten brengen en visa versa. De andere
systemen vallen buiten de categorieën 1a t/m 1d en zijn dus voorlopig niet opgenomen in deze
optimalisatie. Met betrekking tot deelfietssystemen zijn er geen wijzigingen in de Zennevallei.
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7.2

Vervoer Op Maat - Pajottenland

Voor Pajottenland zijn in het geoptimaliseerde voorstel vier projecten voorzien. In tabel 4.3 wordt een
overzicht gegeven van de VOM-projecten in Pajottenland en de geschatte exploitatiekosten. De
nummers in de tabel corresponderen met de nummers op de kaart in figuur 4.4.

2

1a

VOM-vast

Edingen Leerbeek (spits)

Geschatte
exploitatiekosten
€ 62.000

3a

1a

VOM-semiflex

Bever Galmaarden Herne (spits)

€ 52.000

3b

1a

VOM-flex

Bever Galmaarden Herne (dal)

€ 180.000

4

1a

VOM-semiflex

Pamel (hele dag)

€ 55.000

Projectnr

Categorie

Type systeem

Beschrijving

Tabel 4.3: VOM-projecten Pajottenland

Naast VOM-projecten zijn er in de Pajottenland op zeven locaties deelfietsensystemen opgenomen. Het
deelfietssysteem past goed binnen de doelen van basisbereikbaarheid en wordt binnen het VOM
ontwerp als logisch en zinvol project gezien om de gespreide vervoersvraag te beantwoorden.

Figuur 4.4: VOM-projecten Pajottenland

De verschillende projecten worden hieronder toegelicht. Alle vier de projecten in het Pajottenland
geven invulling aan locaties waarin 2022 geen reguliere OV-bediening is voorzien (witte vlekken).
Projecten die hier invulling aan geven zijn de vaste spits verbinding Leerbeek – Edingen (project 2), het
spits-dal systeem Bever Galmaarden (projecten 3a & 3b) en het semiflex systeem Gooik, Roosdaal
(project 4).
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7.2.1

Project 2. Vaste verbinding Leerbeek stelplaats – Edingen station

VOM-vast Leerbeek stelplaats – Edingen station is een vast vervoersysteem waar volgens een
dienstregeling op vaste plekken wordt gehalteerd. Deze vaste verbinding kan goed worden ingezet voor
functie-gebonden reizen op vaste tijdstippen. Deze verbinding voorziet tijdens de spits de woon-werk
verplaatsingen vanuit het mobipunt Leerbeek stelplaats en de omgeving naar Edingen (station) en doet
het rusthuis Heikruis aan. Vanuit Edingen is er de mogelijkheid om dan met de trein door te reizen naar
Halle/Brussel. Het voordeel van het VOM-vast systeem is dat het duidelijk is voor de reiziger en het
systeem kan worden afgestemd op de vertrektijden bij Edingen. Nadelen is dat de shuttle soms voor
niets rijdt en dat alleen vervoer wordt geboden op een vaste route van en naar haltes. Omdat deze
verbinding wordt ingezet voor woon- werkverkeer is deze voorzien op werkdagen tijdens de spits.

7.2.2

Project 3a. & 3b. Spits-dal systeem Bever Galmaarden

Het spitssysteem (project 3a) bestaat uit flex voortransport en natransport; een semiflexibel systeem
met een netwerkfunctie om het bereik van het reguliere openbaar vervoer te vergroten. Reizigers
worden bij een flexhalte opgehaald en naar een mobipunt gebracht aan de spoorverbinding of
functionele lijn 161, of reizigers worden bij een mobipunt opgehaald en van daaruit naar een flexhalte
gebracht. Om zoveel mogelijk reizigers garantie te geven op hun overstap aan de spoorverbinding op
lijn 161 wordt gereden volgens een semi-vaste route met flexibele haltes. Op deze manier kan dit
systeem relatief grote reizigersaantallen verwerken en worden afgestemd met de dienstregeling op het
spoor, hetgeen ook in een kostenefficiënter systeem resulteert.
Het dalsysteem (project 3b) bestaat uit een volledig flexibel systeem: reizigers worden op aanvraag van
flexhalte naar flexhalte vervoerd. Voordelen van een VOM-flex system zijn dat de reizigers dicht bij huis
opgehaald kunnen worden, rechtstreeks naar hun bestemming reizen en dat de dienst op afroep
beschikbaar is. In dit systeem zal tijdens de daluren altijd een voertuig beschikbaar zijn en speelt
maximaal in op de verplaatsingsbehoefte van de reiziger binnen het vervoersgebied. Dit maakt het
mogelijk om bijvoorbeeld tijdens de daluren ook in het ziekenhuis van Geraardsbergen te geraken.
Indien het aantal reizigers te groot wordt voor het beschikbare voertuig kan worden ingezet op het
combineren van ritten, meer speling in ophaaltijd i.c.m. werken met prioriteit ritten of het inzetten van
extra voertuigen. Deze laatste brengt hogere kosten met zich mee.

7.2.3

Project 4. VOM-semiflex Pamel-Roosdaal-Gooik-Leerbeek

VOM-semiflex Pamel-Roosdaal-Gooik-Leerbeek verbetert de onderlinge bereikbaarheid tussen deze
dorpen Pamel met Roosdaal en Leerbeek Stelplaats wordt verbonden. Dit gebeurt deels tussen vaste
(mobi)punten en deels op aanvraag als flexibel voor- natransport. Dit semiflexibele systeem zal
enerzijds een netwerkfunctie hebben waarbij mensen bij een flexhalte worden opgehaald naar een
mobipunt worden gebracht tot een kernnetlijn (N8 of Leerbeek stelplaats). Anderzijds vervult dit
semiflexibele systeem de nabijheidslogica waarbij bewoners zonder combinatie met andere
vervoersmiddelen verplaatsingen kunnen maken binnen het bedieningsgebied naar andere
dorpskernen (mobipunten). Dit systeem op aanvraag beschikbaar zijn gedurende de hele dag.
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7.2.4

Elektrische deelfiets back-to-one

In 2022 zijn er op acht locaties deelfietssystemen opgenomen in het voorstel (zie figuur 4.5). Dit zijn de
locaties Galmaarden, Tollembeek, Herne, Pepingen, Leerbeek, Roosdaal, Eizeringen en Schepdaal. Op
deze locaties is gezien de afstanden, het heuvelige landschap en betrouwbaarheid gekozen voor op
iedere locatie 5 elektrische fietsen.

Figuur 4.5: Deelfietssystemen Pajottenland
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7.2.5

Verschil Pajottenland optimalisatie 2021 versus wensbeeld

Edingen Leerbeek (spits)

Geschatte
exploitatiekosten
oorspronkelijk plan
€ 62.000

Geschatte
exploitatiekosten
optimalisatie
€ 62.000

VOM-semiflex

Bever Galmaarden Herne (spits)

€ 86.000

€ 52.000

3b

VOM-flex

Bever Galmaarden Herne (dal)

€ 161.000

€ 180.000

4

VOM-semiflex

Pamel-Roosdaal-Gooik (hele dag)

€ 221.000

€ 55.000

VOM-vast

Lennik-Halle (spits)

€ 41.000

-

VOM-semiflex

Roosdaal weekend, extra voertuig

€ 33.000

Projectnr

Type systeem

Beschrijving

2

VOM-vast

3a

Back-to-many deelfietssysteem Pajottenland

€122.000

Back-to-one deelfietssystemen Pajottenland

€45.400

Tabel 4.4: VOM systemen Pajottenland zoals opgenomen in optimalisatie (zwart) en wensbeeld (grijs)

Figuur 4.6: VOM systemen & Deelfietsen Pajottenland zoals opgenomen in optimalisatie (kleur) en wensbeeld (grijs)

In het Pajottenland zijn de vier systemen welke invulling geven aan de ‘witte vlekken’ opgenomen in de
optimalisatie (zie figuur 4.6). In het VOM-semiflex systeem Bever-Galmaarden Herne tijdens de spits
wordt in de optimalisatie uitgegaan van één beschikbaar voertuig, gezien de geschatte reizigers lijkt dit
een realistische schatting, wat resulteert in lagere exploitatiekosten. Het dalsysteem Bever Galmaarden
Herne is daarentegen uitgebreid ten behoeve van Kester, Gracht en Oude-Plaats. Het Semi-Flex systeem
Pamel-Roosdaal – Gooik is gezien het aantal verwachte reizigers op afroep beschikbaar. Het VOM-vaste
systeem Lennik-Halle en de uitbreiding Roosdaal weekend zijn voorlopig niet opgenomen. Met
betrekking tot het deelfietssysteem is het Back-to-many systeem vervangen voor acht back-to-one
deelfietssystemen bij diverse OV-haltes.
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7.3

Vervoer Op Maat – West

Voor de deelregio West is in het voorstel één project voorzien. In tabel 4.5 is dit project opgenomen
incl. de geschatte exploitatiekosten. Het gaat om de vaste verbinding Denderleeuw – station Affligem
(project 5). Dit project geeft invulling aan een verbinding waar in de toekomst het regulier OV gaat
afnemen en een ontbrekende schakel ontstaat. De vervoersvraag is op deze locatie niet groot genoeg
om de huidige frequenties te behouden maar met aanvulling in de vorm van VOM wordt invulling
gegeven aan de vervoersvraag op deze ontbrekende schakel die de gemeente ziet.
Projectnr

Categorie

Type systeem

Beschrijving

Geschatte
exploitatiekosten

5

1d

VOM-vast

Shuttle Station Denderleeuw (spits)

€ 26.000

Tabel 4.5: VOM-project West

Tevens zijn voor de deelregio West op verschillende locaties deelfietssystemen opgenomen. Het
deelfietssysteem past goed binnen de doelen van basisbereikbaarheid en wordt binnen het VOM
ontwerp als logisch en zinvol project gezien om de gespreide vervoersvraag te beantwoorden.

Figuur 4.7: VOM-project West
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7.3.1

Project 5. Vaste verbinding Shuttle Station Denderleeuw (spits)

VOM-vast shuttle naar station Denderleeuw is een vast vervoerssysteem, volgens een dienstregeling
wordt op vaste plekken gehalteerd. Deze vaste verbinding kan goed worden ingezet op functiegebonden reizen op vaste tijdstippen. Deze verbinding voorziet tijdens de spits een woon- werk
verplaatsingen tussen Denderleeuw en Affligem. Vanuit deze stations is er vervolgens de mogelijkheid
om met de trein door te reizen. Voordelen van het VOM-vast systeem is dat het duidelijk is voor de
reiziger en het kan worden afgestemd op de vertrektijden van de trein. Nadelen is dat de shuttle soms
voor niets rijdt en dat alleen vervoer wordt geboden op een vaste route van en naar haltes. Omdat deze
verbinding voornamelijk gebruikt zal worden voor woon- werkverkeer is deze voorzien op werkdagen
tijdens de spits.

7.3.2

Deelfietssysteem (Back to one) in 2022

In 2022 zijn op negen locaties deelfietssysteem opgenomen in het voorstel (zie figuur 4.8). Dit zijn de
locaties Liederkerke (5 normale), Ternat station (5 normale), Ternat Leaf industrie (5 normale), Dilbeek
(3 normale, 3 elektrische), Groot-Bijgaarden (5 normale, 5 elektrische), Zellik (5 normale) Afflingem P&R
(5 normale) Asse (15 normale) en Mollem Station (5 normale).

Figuur 4.8: Deelfietssystemen West
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7.3.3

Verschil West optimalisatie 2021 versus wensbeeld

Projectnr

Type systeem

Beschrijving

Geschatte
exploitatiekosten
oorspronkelijk
plan

5

VOM-vast

Shuttle Station Denderleeuw (spits)

€ 26.000

VOM-semiflex

Liederkerke (hele dag)

€ 221.000

€ 26.000
-

VOM-semiflex

Shuttle Ternat – Overdorp (OV-taxi)

€ 3.300

-

Geschatte
exploitatiekosten
optimalisatie

Tabel 4.6: VOM systemen deelgebied West zoals opgenomen in optimalisatie (zwart) en wensbeeld (grijs)

Figuur 4.9: VOM systemen deelgebied West zoals opgenomen in optimalisatie (kleur) en wensbeeld (grijs)

In het deelgebied West is het systeem shuttle Denderleeuw opgenomen in de optimalisatie. Dit systeem
geeft invulling aan een verbinding waar in de toekomst het regulier OV gaat afnemen en een
ontbrekende schakel ontstaat. De vervoersvraag is op deze locatie niet groot genoeg om de huidige
frequenties te behouden maar met aanvulling in de vorm van VOM wordt invulling gegeven aan de
vervoersvraag op deze ontbrekende schakel die de gemeente ziet. Deze shuttle voorziet in vier ritten
tijdens de spits, hierin is geen verdere optimalisatie doorgevoerd. De andere twee semi-flexsystemen
Liederkerke en Shuttle Ternat Overdorp vallen buiten de categorieën 1a t/m 1d en zijn dus voorlopig
niet opgenomen in het geoptimaliseerde VOM-plan.

44

7.4

Vervoer Op Maat – Noord-West

Voor de deelregio Noord-West zijn in het voorstel drie projecten voorzien. In tabel 4.7 wordt een
overzicht gegeven van de VOM-projecten in deelregio Noord-West. De nummers in de tabel
corresponderen met de nummers op de kaart in figuur 4.10.

Projectnr

Categorie

Type systeem

Beschrijving

6

1a

VOM-semiflex

Opwijk (dal)

Geschatte
exploitatiekosten
€ 80.000

7

1d

VOM-vast

Meise – Mollem industrie -Asse (spits)

€ 65.000

8

1a

VOM-semiflex

Hinterland - Londerzeel (hele dag)

€ 20.000

Tabel 4.7: VOM-projecten Noord-West

Tevens is voor de deelregio Noord-West het deelfietssysteem opgenomen. Het deelfietssysteem past
goed binnen de doelen van basisbereikbaarheid en wordt binnen het VOM ontwerp als logisch en zinvol
project gezien om de gespreide vervoersvraag te beantwoorden.

Figuur 4.10: VOM-projecten Noord-West

De verschillende projecten worden hieronder beschreven. Van de drie projecten welke zijn voorzien in
deelregio Noord-West zijn er twee welke invulling geven aan locaties waar in 2022 geen reguliere OVbediening meer is voorzien (witte vlekken). De projecten die hier invulling aan geven zijn de semiflex
systemen Opwijk (project 6) en Hinterland Londerzeel (project 8). Daarnaast geeft de vaste verbinding
Meise-Mollem industrie – Asse tijdens de spits invulling aan een dwarsverbinding die niet in het regulier
OV is opgenomen maar waar het ontbreken van de verbinding resulteert in een behoorlijke
omrijbeweging indien het OV wordt gebruikt. De verwachte vervoersvraag op deze verbinding is niet
groot genoeg om regulier OV te voorzien maar invulling met VOM is hiervoor geschikt. Met betrekking
tot deelfietssystemen zijn er geen wijzigingen.
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7.4.1

Project 6. VOM-semiflex Opwijk (dal)

VOM-semiflex Opwijk verbetert de onderlinge bereikbaarheid tussen de dorpen Mazenzele, Krokegem,
Merchtem, Opwijk, Opstal en Peizegem tijdens de daluren en is op afroep beschikbaar. Dit gebeurt
deels tussen vaste (mobi)punten en deels op aanvraag als flexibel voor- natransport. Het belangrijkste
voordeel dat VOM-semiflex in dit geval ten opzichte van VOM-flex biedt, is dat reizigers meer gebundeld
worden en daarmee de wachttijden mogelijk korter kunnen zijn. Dit semiflexibele systeem zal enerzijds
een netwerkfunctie hebben waarbij mensen bij een flexhalte worden opgehaald naar een mobipunt
worden gebracht tot een kernnetlijn (Krokegem, Peizegem en station Opwijk en station Merchtem).
Anderzijds vervult dit semiflexibel systeem de nabijheidslogica waarbij bewoners zonder combinatie
met andere vervoersmiddelen verplaatsingen kunnen maken binnen het bedieningsgebied naar andere
dorpskernen (mobipunten). Tijdens de spits vervullen de functionele lijnen deze functies.

7.4.2

Project 7. Vaste verbinding Meise – Mollem industrie – Asse (spits)

VOM-vaste shuttle naar van Meise via Mollem industrie naar Asse station is een vast vervoerssysteem,
volgens een dienstregeling wordt op vaste plekken gehalteerd. Dit project geeft invulling aan een
dwarsverbinding die niet in het regulier OV is opgenomen maar waar het ontbreken van de verbinding
resulteert in een behoorlijke omrijbeweging indien het OV wordt gebruikt. De verwachte vervoersvraag
op deze verbinding is niet groot genoeg om regulier OV te voorzien maar invulling met VOM is hiervoor
geschikt. Deze vaste verbinding kan goed worden ingezet op functie-gebonden reizen op vaste
tjidstippen. Deze verbinding voorziet tijdens de spits een woon- werk verplaatsingen tussen Meise en
Mollem industrie en doorkruist verschillende kernnetlijnen zoals die op de Brusselsesteenweg en
eindigt bij het station van Asse. Hier zal ook gehalteerd worden. Vanuit deze haltes is er vervolgens
mogelijkheid om met regulier OV in andere richtingen verder te reizen. Voordelen van het VOM-vast
systeem is dat het duidelijk is voor de reiziger. Nadelen is dat de shuttle soms voor niets rijdt en dat
alleen vervoer wordt geboden op een vaste route van en naar haltes. Omdat deze verbinding
voornamelijk gebruikt zal worden voor woon- werkverkeer is deze voorzien op werkdagen tijdens de
spits.

7.4.3

Project 8. VOM-semiflex Hinterland – Londerzeel

VOM-semiflex verbetert de bereikbaarheid van St. Jozef richting diverse locaties in Londerzeel. Dit
gebeurt tussen vaste mobipunten en is op afroep beschikbaar. Het belangrijkste voordeel dat semiflex
biedt is het bundelen van vervoersstromen zodat tijdens de starttijden van de industrie voldoende
capaciteit is op deze verbindingen. Mensen worden vanuit St. Jozef naar een mobipunt gebracht.
Hiermee wordt de witte vlek bij St. Jozef afgedekt.
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7.4.4

Deelfietssystemen in 2022

In 2022 zijn er op drie locaties Back-to-one deelfietssysteem opgenomen in het voorstel (zie figuur
4.11). Dit zijn de locaties Londerzeel (5 normale), Meise (10 normale) en Plantentuin (5 normale).

Figuur 4.11: Deelfietssystemen Noord-West

7.4.5

Verschil Noord-West optimalisatie 2021 versus wensbeeld

Projectnr

Type systeem

Beschrijving

Geschatte
exploitatiekosten
oorspronkelijk
plan

Geschatte
exploitatiekosten
optimalisatie

6

VOM-semiflex

Opwijk (dal)

€ 161.000

€ 80.000

7

VOM-vast

Meise – Mollem industrie (spits)

€ 52.000

€ 65.000

8

VOM-semiflex

St-Jozef - Londerzeel (hele dag)

€ 221.000

€ 20.000

Tabel 4.8: VOM systemen deelgebied Noord-West zoals opgenomen in optimalisatie (zwart) en wensbeeld (grijs)
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Figuur 4.12: VOM systemen deelgebied Noord-West zoals opgenomen in optimalisatie (kleur) en wensbeeld (grijs)

In het deelgebied Noord-West zijn alle drie de systemen uit het oorspronkelijke plan opgenomen in de
optimalisatie. Twee VOM-systemen geven invulling aan ‘Witte Vlekken’ in de vorm van Semiflex Opwijk
en St-Jozef – Londerleel. Het systeem St-Jozef – Londerzeel concentreert zich in de optimalisatie op de
ontsluiting van St- Jozef richting diverse locaties in Londerzeel, de onderlinge relaties met Malderen en
Steenuffel zijn niet meer opgenomen. Beide Semiflex systemen zijn vanwege de verwachte
reizigersaantallen op afroep, hetgeen resulteert in lagere exploitatiekosten. Het derde systeem is de
schakel Meise-Mollem industrie-Asse. Dit systeem is uitgebreid van Mollem industrie door naar Asse
vanwege de meerwaarde in zijn functie als dwarsrelatie tegen beperkte meerkosten. Met betrekking
tot deelfietssystemen zijn er geen wijzigingen.
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7.5

Vervoer Op Maat – Noord

Voor de deelregio Noord zijn in het voorstel drie projecten voorzien. In tabel 4.9 wordt een overzicht
gegeven van de VOM-projecten in deelregio Noord. De nummers in de tabel corresponderen met de
nummers op de kaart in figuur 4.13.
Projectnr

Categorie

Type systeem

Beschrijving

9a

1c

VOM-semiflex

Humbeek – Laar - Bos – Zemst – Eppegem (spits)

Geschatte
exploitatiekosten
€52.000

9b

1c

VOM-flex

Zemst (dal)

€50.000

10

1d

VOM-semiflex

Verbrande Brug (hele dag)

€15.000

Tabel 4.9: VOM-projecten Noord

Tevens zijn voor de deelregio Noord op verschillende locaties deelfietssystemen opgenomen. Het
deelfietssysteem past goed binnen de doelen van basisbereikbaarheid en wordt binnen het VOM
ontwerp als logisch en zinvol project gezien om de gespreide vervoersvraag te beantwoorden.

Figuur 4.13: VOM-projecten Noord

Twee van de drie projecten geven invulling geven aan locaties waar in 2022 geen reguliere OVbediening meer is voorzien (witte vlekken). De projecten die hier invulling aan geven zijn semiflex
Humbeek – Laar – Bos - Zemst (spits) (project 9a) en flex Zemst (dal) (project 9b). Het semiflex systeem
Verbrandebrug (Project 10) geeft invulling aan een dwarsverbinding die niet in het regulier OV is
opgenomen maar waar het ontbreken van de verbinding resulteert in een behoorlijke omrijbeweging
indien het OV wordt gebruikt. De verwachte vervoersvraag op deze verbinding is niet groot genoeg om
regulier OV te voorzien maar invulling met VOM is hiervoor geschikt.
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7.5.1

Project 9a. VOM-semiflex Humbeek – Laar – Bos -Zemst – Eppegem (spits)

Het VOM-semiflex systeem verbetert in de spits de onderlinge bereikbaarheid tussen Humbeek, Laar,
Bos, Zemst en station Eppegem. Dit gebeurt tussen vaste (mobi)punten; Reizigers worden van één
mobipunt naar een ander mobipunt gebracht. Een belangrijk voordeel dat VOM-semiflex ten opzichte
van VOM-flex biedt, is dat de reizigers meer gebundeld worden. Dit zorgt ervoor dat voor meer reizigers
afstemming op het regulier openbaar vervoer kan worden verzorgd en resulteert in een vergrote
bereikbaarheid van het regulier OV. Daarnaast zorgt de bundeling van reizigers voor een kosten
efficiënter systeem.

7.5.2

Project 9b. VOM-flex Zemst (dal)

Het VOM-flex dal systeem Steenokkerzeel bestaat uit een volledig flexibel systeem, reizigers worden
op aanvraag van adres naar adres vervoerd binnen het vervoersgebied. Het vervoersgebied omvat Bos,
Eppegem, Elewijt, Hofstade, Laar, Weerde en Zemst. Voordelen van een VOM-flex systeem zijn dat de
reizigers bij een flexhalte worden opgehaald en rechtstreeks naar hun bestemming kunnen reizen. De
dienst is op afroep beschikbaar en niet gebonden aan vaste rijtijden. Dit systeem speelt maximaal in op
te verplaatsingsbehoefte van de reiziger binnen het vervoersgebied en is mogelijk vanwege het
beperkte aantal verwachte reizigers tijdens de daluren.

7.5.3

Project 10. VOM-semiflex Verbrande Brug

Het VOM-semiflex systeem Verbrande Brug verzorgt de onderlinge bereikbaarheid van Verbrande Brug
en centrum Grimbergen. Dit gebeurt tussen twee vaste (mobi)punten. Het semiflexsysteem vervult de
netwerklogica waarbij bewoners zonder combinatie met andere vervoersmiddelen verplaatsingen
kunnen maken tussen Verbrande Brug en Grimbergen. Het systeem kan grotere reizigersaantallen
verwerken dan een volledig flexibel systeem omdat het reizigers bundelt op de mobipunten en is op
afroep beschikbaar hetgeen ook in een koste efficiënter systeem resulteert. Daarnaast vergroot flexibel
voor- natransport het bereik van regulier openbaar vervoer.

7.5.4

Deelfietssystemen in 2022

In 2022 zijn er op vier locaties deelfietssysteem opgenomen in het voorstel (zie figuur 4.14). Drie
daarvan zijn Back-to-one systemen, dit is op de locaties Strombeek-Bever (5 normale), Grimbergen
Stelplaats (5 normale), Eppegem (12 normale) en in Wemmel (5 normale).

Figuur 4.14: Deelfietssystemen Noord
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7.5.5

Verschil Noord optimalisatie 2021 versus wensbeeld

Projectnr

Type systeem

Beschrijving

Geschatte
exploitatiekosten
oorspronkelijk
plan

Geschatte
exploitatiekosten
optimalisatie

9a

VOM-semiflex

Humbeek – Laar - Bos – Zemst –
Eppegem (spits)

€ 52.000

€52.000

9b

VOM-flex

Zemst (dal)

€ 161.000

€50.000

10

VOM-semiflex

Verbrande Brug (hele dag)

€ 221.000

€15.000

Functioneel

VVR Mechelen

€ 74.000

-

Back-to-may systeem Wemmel
Back-to-one system Wemmel (5 normale fietsen)

€16.000
€2.700

Tabel 4.10: VOM systemen deelgebied Noord zoals opgenomen in optimalisatie (grijs) en wensbeeld (grijs)

Figuur 4.15: VOM systemen deelgebied Noord zoals opgenomen in optimalisatie (kleur) en wensbeeld (grijs)

In het deelgebied Noord zijn de twee systemen die invulling geven aan Witte Vlekken en een
ontbrekende schakel opgenomen in de optimalisatie. Het flexsysteem in Zemst en het semiflex systeem
Verbrande Brug zijn vanwege de reizigersaantallen op afroep beschikbaar, dit resulteert in lagere
exploitatiekosten. De functionele lijn VVR Mechelen is voorlopig niet opgenomen in het
geoptimaliseerde VOM-plan. Met betrekking tot de deelfietsen in het back-to-many systeem in
Wemmel vervangen voor een Back-to-one systeem met 5 normale fietsen ten behoeve van het
natransport op het OV-knooppunt.
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7.6

Vervoer Op Maat – Oost

Voor de deelregio Oost is in het voorstel één VOM-project voorzien. In tabel 4.11 is dit project
opgenomen incl. de geschatte exploitatiekosten. Dit project, shuttle station Kortenberg (project 11),
geeft invulling aan een locatie waar in 2022 geen reguliere OV-bediening meer is voorzien
(dwarsrelatie) en wordt hieronder verder toegelicht.
Projectnr

Categorie

Type systeem

Beschrijving

11

1c

VOM-vast

Shuttle Station Kortenberg (spits)

Geschatte
exploitatiekosten
€ 17.000

Tabel 4.11: VOM-project Oost

Tevens zijn voor de deelregio Oost op twee locaties deelfietssystemen opgenomen. Het
deelfietssysteem past goed binnen de doelen van basisbereikbaarheid en wordt binnen het VOM
ontwerp als logisch en zinvol project gezien om de gespreide vervoersvraag te beantwoorden.

Figuur 4.16: VOM-projecten Oost
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7.6.1

Project 24. Vaste verbinding Shuttle Station Kortenberg

VOM-vast Shuttle Station Kortenberg is een vast vervoerssysteem waarbij volgens een dienstregeling
op vaste plekken wordt gehalteerd. De shuttle verzorgt een woon-werk verbinding tijdens de spits
tussen Nederokkerzeel en Station Kortenberg. Het voordeel van een VOM-vast systeem is dat het
duidelijk is voor de reiziger, nadeel is dat de shuttle soms voor niets rijdt. Dit zal na ingebruikname
geëvalueerd moeten worden.

7.6.2

Deelfietssystemen in 2022

In 2022 zijn er op twee locaties Back-to-one deelfietssysteem opgenomen in het voorstel (zie figuur
4.17). Dit zijn de locaties Kamperhout Sas (5 normale) en Nossegem (10 normale).

Figuur 4.17: Deelfietssystemen Oost
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7.6.3

Verschil Oost optimalisatie 2021 versus wensbeeld

Projectnr

Type systeem

Beschrijving

11

VOM-vast

Shuttle Station Kortenberg (spits)

Geschatte
exploitatiekosten
oorspronkelijk
plan
€ 17.000

VOM-flex

Steekokkerzeel (dal)

€ 161.000

VOM-semiflex

Nederokkerzeel (spits)

€ 52.000

VOM-semiflex

Zaventem deelgemeenten (hele dag)

€ 221.000

VOM-flex

Kraainem (dal, OV-taxi)
Wezembeek-Oppem Terminussen
(hele dag)
Shuttle Wezembeek-Oppem naar
Stokkel (gespreid over hele dag, 20
ritten)

€ 14.000

VOM-vast
VOM-vast

Geschatte
exploitatiekosten
optimalisatie
€ 17.000

€ 154.000
€ 80.000

Tabel 4.12: VOM systemen deelgebied Oost zoals opgenomen in optimalisatie (grijs) en wensbeeld (grijs)

figuur 4.18: VOM systemen deelgebied Oost zoals opgenomen in optimalisatie (grijs) en wensbeeld (grijs)

In de deelregio Oost is het systeem shuttle station Kortenberg, welke invulling geeft aan de witte
vlekken, ), geeft invulling aan een locatie waar in 2022 geen reguliere OV-bediening meer is voorzien
(witte vlek). De overige projecten vallen buiten de categorieën 1a t/m 1d en zijn dus voorlopig niet
opgenomen in het geoptimaliseerde VOM-plan. Met betrekking tot deelfietssystemen zijn er geen
wijzigingen in de deelregio Oost.
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8 BESTAANDE VOM INITIATIEVEN – FLEX PLUS VERVOER
In het kader van VOM wordt in de Vlaamse Rand onderscheid gemaakt tussen doelgroepgebruikers
(mindervaliden, leerlingenvervoer, etc.) en de open gebruiker. Het resultaat wensnet is een ontwerp
voor de open gebruiker die volledig zelfstandig zijn verplaatsing kan maken. In de praktijk zien we
bijkomend tal van lokale initiatieven (evenementshuttle, marktbus, etc.) die al dan niet specifieke
doelgroepen aanspreken. Idealiter zouden deze verschillende initiatieven geïntegreerd worden in het
wensnet zodat er één optimaal efficiënt vervoerssysteem ontstaat. Dit is op korte termijn nog niet
realistisch. Daarom wordt in het kader dit VOM-ontwerp voor de Vlaamse Rand primair gefocust op
VOM-oplossingen voor de open gebruiker en zullen daarnaast bestaande initiatieven voor specifieke
doelgroepen blijven bestaan.
Onderstaand hoofdstuk geeft weer hoe het bestaande doelgroepenvervoer (flex plus vervoer),
geïntegreerd kan worden in de nog op te richten Vlaamse mobiliteitscentrale en in het VOM-plan voor
de open gebruikers.

8.1

Huidige regeling doelgroepenvervoer flex plus

De erkende vervoerder binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde is toegekend aan Eigen Thuis vzw
(DAV Halle-Vilvoorde). DAV Halle-Vilvoorde heeft een samenwerking met de dienst Mindermobielen
Vervoer Halle.
Sinds 2013 organiseert MOW ook per provincie mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV); De
laatste 3 jaar wordt deze in Vlaams Brabant geëxploiteerd binnen de structuren van de Provincie
Vlaams-Brabant. Privé-vervoerders krijgen een compensatie vanuit het budget van MAV. De werking
van de MAV richt zich alleen op rolstoelgebruikers en niet op terugkerend vervoer, vb woonwerkverkeer, dagcentra.
Vandaag worden de ritten voor het doelgroepenvervoer zowel uitgevoerd door Diensten Aangepast
Vervoer, via de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer en door privé-taxi-bedrijven.
De complementariteit van de verschillende vervoerders is noodzakelijk om een antwoord te kunnen
bieden op de mobiliteitsvragen. Rekening houdend dat we vandaag geen totaal zicht hebben op de
vragen van oa dagcentra in de ouderenzorg, gezinszorg en de sector voor personen met een handicap
en de ritten die door privé-vervoerders worden georganiseerd naast de MAV.
DAV Halle-Vilvoorde reed in 2019, hoofdzakelijk voor rolstoelgebruikers, 15.014 ritten , Minder Mobiele
Vervoer Halle, 9.439 ritten. Daarnaast zien we dat MAV Vlaams Brabant in 2019, 4.381 ritten liet
uitvoeren door privé-partners.
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8.2

Toekomstige regeling doelgroepenvervoer flex plus- voorheen DAV

Binnen het Vervoer op maat is het de bedoeling om bij de uitwerking het Flex plus vervoer
(doelgroepenvervoer) verder te bouwen op het huidige vraaggestuurd vervoer voor doelgroepreizigers
zoals beschreven . Het beheer van de vragen en de toewijzing van de ritten behoort tot de werking van
de Vlaamse mobiliteitscentrale, zoals bepaald in het decreet Basisbereikbaarheid.
Sinds 2013 voorziet het compensatiedecreet de compensatie aan erkende vervoerders met een
openbare dienstverplichting bij de uitvoering van ritten aan personen met een mobiliteitsbeperking.
Tot heden worden die ritten in de vervoerregio Vlaamse Rand uitgevoerd door de DAV vzw. Eigen Thuis.
In het regeerakkoord 2019-2024 staat opgenomen dat de garanties opgenomen in het
compensatiedecreet behouden blijven.
Binnen de basisbereikbaarheid zal het Flex plus vervoer uitsluitend nog kunnen gebeuren door
vervoerders die erkend zijn als taxibedrijf en die de opdracht krijgen toegewezen na een
aanbestedingsprocedure die wordt uitgeschreven door MOW. Daarnaast zal door Vlaanderen, via een
indicatiestelling bepaald worden welke gebruikers kunnen beroep doen op het Flex plus vervoer.
Vandaag is er nog geen duidelijkheid over deze indicatiestelling.
De Vervoerregioraad Vlaamse Rand van 2 februari 2021 bevestigde dat ze de huidige vervoersvraag
voor “personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit van wie de mobiliteit bij het
gebruik van vervoer ernstig beperkt is, en waarvoor het geregeld vervoer geen adequaat alternatief
biedt en van wie de situatie vereist dat ze passende aandacht krijgen” integraal opneemt in haar
Vervoer Op Maat-plan, en deze vraag wordt opgenomen in het Vlaamse “Vervoer Op Maat” bestek.
(Flex-plus) Voor de financiering van het Flex-plus systeem worden de (huidige) beschikbare middelen
van het compensatiedecreet integraal benut. Van de “bijkomende middelen” voor het Vervoer Op Maat
Vervoerregio Vlaamse Rand kunnen geen middelen worden overgeheveld naar dit Flex-plus systeem.
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BIJLAGEN
B1: lijnennetkaart KN+AN+VOM
B2: (Laatste) Fiches KN + AN van De Lijn per gemeente
B3: Toets basisbereikbaarheid (incl magnetenmethodiek)
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