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VERSLAG VVRR 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Datum: 31 mei 2021 
Locatie: digitaal  
Aanwezig: Zie bijlage 
Verslaggever: Lore Van Welde (STG)   
Onderwerp: Vervoerregioraad 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

1 OPENING EN GOEDKEURING VERSLAG 26/4/21 
 

De twee covoorzitters Bert Lambrechts en Sven Lieten heten iedereen welkom in deze vergadering.  
 
Er zijn geen bemerkingen bij het verslag van 26/4/21. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

2 TOELICHTING ROBUUST WEGENNETWERK 
 
Nathan Rockelé geeft een toelichting over het Robuust Wegennetwerk. 
 
De oude categorisering dateert reeds van 1997, waardoor er nu werk gemaakt wordt van een nieuwe 
categorisering die meer focust op de multimodaliteit. Er zal een hoofdwegennet, een dragend netwerk en een 
lokaal wegennet zijn, welke samen het volledige wegennet vormen. Elk van deze netwerken heeft zijn eigen 
functies. Momenteel wordt enkel gekeken naar het gebruik van de weg om een categorie toe te kennen, waarbij 
het onderhoud voorlopig buiten beschouwing werd gelaten. 
 
Er werd in het verleden gewerkt met een boomstructuur om de wegen op te bouwen, maar in de praktijk werd 
deze boomstructuur niet gevolgd. In de toekomst zal er gewerkt worden met een meer robuust netwerk 
(rasterstructuur), waardoor er meer routekeuzes tussen herkomst- en bestemming mogelijk worden. Hierdoor 
zou het verkeer vlot en veilig moeten kunnen verlopen, ook bij verstoringen. Het doel is om de betrouwbaarheid 
van verbindingen, capaciteit en reistijd te verhogen. Dit geldt zowel bij spits als bij uitzonderlijke regimes zoals 
wegenwerken of ongevallen. Verder is het ook de bedoeling om het lokale wegennet te vrijwaren van doorgaand 
verkeer. Uitgangspunt is het robuustheidscascadeprincipe, waarbij er kan teruggeschakeld worden naar een 
lagere categorie weg indien er bijvoorbeeld toch files ontstaan.  
 
Het hoofdwegennetwerk bestaat uit Europese hoofdwegen en Vlaamse hoofdwegen, waarbij de Vlaamse 
hoofdwegen de verbindingen vormen tussen de Europese hoofdwegen. Het dragend netwerk bestaat uit 
Regionale wegen en Interlokale wegen.  Deze worden ingeschakeld om overlast op het hoofdwegennetwerk op 
te lossen. 
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Er werd een synthesekaart opgemaakt met alle wegen per vervoerregio. Deze kaart kan gebruikt worden door 
de vervoerregio om een voorstel op te maken met selectie van de regionale en interlokale wegen en om advies 
te verlenen omtrent de geselecteerde hoofdwegen.  
 
Vragen 

- Jo Brouns: Hoe verhoudt dit zich tot het vrachtroutenetwerk (VRN)? Er zijn vele gewestwegen nu 
aangeduid als regionale wegen, hoewel dit lokale routes zijn waar geen extra verkeer gewenst is. Het 
vrachtvervoer dat vanuit het oosten komt richting de haven, moet via de snelwegen en hoofdwegen 
blijven gaan, zoals de N73. Er is reeds veel vrachtverkeer en dat mag niet erger worden. 

o De principes die werden opgemaakt blijven hetzelfde. Het is belangrijk dat deze categorisering 
onder de loep wordt genomen en dat het VRN hierop afgestemd kan worden. De principes die 
door Vlaanderen werden vastgelegd, zullen zo goed mogelijk toegepast worden in Limburg, 
maar de bestaande problemen worden wel mee in het achterhoofd gehouden. Op de kaart van 
het Limburgse vrachtroutenetwerk is de N73 geknipt om doorgaand vrachtverkeer te weren.  

o Er moet gezorgd worden dat de kernen leefbaar blijven en dat er geen verkeer aangetrokken 
wordt om door kernen te komen. Er zal gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld 
omleidingen.  

- Koen Vanmuysen: “Wij in Alken kennen dit probleem ook. De N80 is een vrachtroute maar de 
aantakkingen zijn lokale wegen. De bewoners van deze wegen geven aan dat er te veel zwaar verkeer 
op deze lokale wegen zit.” 

- Johan Sauwens: Het werken met een netwerk in plaats van een boomstructuur is logischer en zal beter 
werken. Wat enorm leeft bij mensen is dat er vele straten zijn waar eigenlijk geen verkeer gewenst is 
(woonwijken), maar nu veel verkeer komt omdat er geen andere verbindingswegen zijn. Er moeten 
genoeg wegen zijn die de verbindingsfunctie hebben. Alle mensen willen hun eigen straat verkeersluw, 
maar alle mensen willen ook vlot geraken waar ze willen. De bewoning en verplaatsingen moeten op 
elkaar afgestemd worden 

o Dit is inderdaad een belangrijk probleem waarnaar gekeken moet worden. 
- Marine Baptist: De provincie is bezig met het Beleidsplan Ruimte waar ook gewerkt wordt met 

typeringen. Het is belangrijk om hierover samen te werken zodat dit overeenstemt met de typering die 
nu werd opgemaakt. 

o Deze samenwerking is inderdaad zeer belangrijk dus hier zal verder op ingezet worden. 
 

3 RMP 2030-2050: PROCES 
 

3.1 Terugkoppeling werksessies scenario’s en interlokale netwerken 
 
De scenario’s werden goed onthaald en als kansrijk aanzien. Alle input wordt verwerkt in een Excel overzicht dat 
ook ter inzage zal zijn van de gemeentes en Team MOW. Deze input wordt verder verwerkt in de scenario’s om 
zo twee kansrijke scenario’s op te maken die doorgerekend kunnen worden in het Vlaamse Verkeersmodel. Er 
komen dus geen volledig nieuwe scenario’s, maar de bestaande scenario’s worden aangescherpt met de 
opgehaalde feedback. 
 

3.2 Terugkoppeling werksessies gedrag 
 
De presentaties van het inspiratiewebinar staan allemaal op SharePoint, samen met een uitgebreid verslag. 
Iedereen wordt aangeraden om deze presentaties te bekijken indien ze niet live gevolgd werden. 
 
Tijdens de werksessies kwamen enkele aspecten veelvoudig naar voor: 

- Inzetten op gedrag dient een volgehouden inspanning te zijn en niet iets eenmaligs 
- Elke doelgroep vereist een andere aanpak. 
- COVID kan beschouwd worden als een opportuniteit om versneld in te zetten op de fietsvriendelijkheid.  
- Er moet ingezet worden op een werkgeversaanpak. 
- Inzetten op een regionaal parkeerbeleid is belangrijk.  Een P+R strategie aan Hoppinpunten is hierbij een 

eerste aspect. 
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- Bewonersparkeren verschilt tussen stedelijke en meer landelijke gebieden. Dit is geen evident verhaal 
en vraagt een afstemming met het on street parkeren. Het werken met leidraden en de kennisdeling 
hierrond zal in de toekomst belangrijk zijn/blijven. 

 
 

3.3 Terugkoppeling Logistieke werkgroep 
 
Er werd gekeken naar het vrachtwagenparkeren en de visie hierrond. Er wordt gefocust op 3 pijlers 

- Sensibilisering 
- Beperken van de nood aan bijkomende parkings 
- Voorzien van centrale vrachtwagenparkings 

Deze visie zal nog schriftelijk aan de gemeenten worden voorgelegd voor feedback.  
 

3.4 Toelichting programma vervoerregiodag 
 
Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de vervoerregiodag en om de uitnodiging verder te 
verspreiden onder het netwerk. De gemeenten worden gevraagd om ook alle gemeenteraadsleden expliciet uit 
te nodigen zodat zij allemaal kunnen worden meegenomen in het verhaal. Binnenkort zal dit verhaal namelijk 
voorgelegd worden ter goedkeuring en dan is het voordelig indien iedereen dit al uitgebreid heeft kunnen 
volgen.  
 
Dit moment zal bestaan uit 3 delen 

1. Informatief, plenair deel met toelichting over onder andere het proces en het doel 
2. Interactief spel in verschillende deelgroepen 
3. Plenaire afsluiter met terugkoppeling van resultaten en toelichting van de volgende stappen 

 

4 WIJZIGINGEN BFF 
 
Er worden een achttal wijzigingen voorgesteld voor het BFF. Gemeenten kunnen wijzigingen aan het BFF 
aanvragen aan de wijzigingscommissie, die deze vragen positief of negatief adviseert. Goedkeuring gebeurt 
parallel door de vervoerregioraad en deputatie.  
 
Wijzigingen: 
Bree: verlegging van tracé van F78 naar ’t Hasseltkiezel 

➔ Positief advies 
Stad Hasselt: toevoeging van functionele route langs de Scheepvaartkaai 

➔ Positief advies 
Gemeente Tessenderlo: verlegging van tracé van F77 naar Rodeheide en Fabrieksstraat 
Hangt samen met Ham: verlegging van tracé van F77 naar toeristisch fietspad 

➔ Positief advies 
Gemeente Leopoldsburg: toevoeging van de Kanaalstraat 

➔ Positief advies 
Stad Sint-Truiden: verlegging Zwartaardeweg naar Ossenwegstraat en toevoeging Runkelenstraat 

➔ Positief advies 
Gemeente Maasmechelen: vastlegging F75 tracé op Joseph Smeetslaan/Dokter Haubenlaan en schrapping 
tracé oude spoorbedding 

➔ Positief advies 
Gemeente Zutendaal en stad Genk: toevoeging verbinding Thorpark en industriegebied Genk-Zuid 

➔ Negatief advies. Op dit moment zijn er enkel voordelen voor toeristisch traject. Ook loopt de 
voorgestelde verbinding parallel met de huidige gewestweg. 

 
Al deze wijzigingen worden goedgekeurd door de vervoerregioraad. 
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5 TOELICHTING LIJNHERNUMMERING (DE LIJN) 
 
Er komt een nieuwe lijnnummering bij de Lijn naar aanleiding van het nieuwe netwerk in het kader van 
basisbereikbaarheid. Dit geeft een opportuniteit om het voor de reiziger duidelijker te maken en om meer 
houvast te bieden. Op dit moment is het vaak niet duidelijk welke bussen er op welke tijdstippen rijden en is er 
aan haltes meestal enkel een oplijsting te vinden van alle lijnen die er voorbijkomen. Ook was er geen 
uniformiteit over de verschillende regio’s heen, bijvoorbeeld bij het afkorten van sneldiensten.  
 
De Lijn heeft kwantitatief en kwalitatief wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren. Het voorstel voor nieuwe 
nummering zou drempelverlagend werken en zou ook mensen ondersteunen bij het maken van verplaatsingen. 
Mensen die niet routinematig reizen met De Lijn zouden nu sneller de bus nemen. Daarnaast zal heel Vlaanderen 
met dit nieuwe systeem uniform zijn. Er werden 2 principes gehanteerd: 

- 1-2-3 principe: stadslijnen beginnen bij 1 en lopen dan verder op. Voor cadanslijnen worden 2 cijfers 
gebruikt. Dit zijn de lijnen waar je de hele dag op kan rekenen. Spitsuurlijnen zijn driecijferig en zijn niet 
de hele dag beschikbaar. 

- Afbakening van producten: expreslijnen krijgen een X en tramlijnen krijgen een T.  
 
Wat betekent dit voor vervoerregio Limburg?: Meer duidelijkheid aan haltepalen welke lijnen er zijn voorbij 
komen, opgesplitst tussen functionele en reguliere verbindingen zodat ook duidelijk is wanneer deze lijnen te 
verwachten zijn. 
 
De invoering zal gebeuren samen met de uitrol van de het nieuwe netwerk. Alle halteborden moeten vervangen 
worden en de communicatie wordt nog opgestart. 
 
Vragen: 

- Lode Schops: Als gebruiker is het heel handig als je de bus effectief kan zien rijden over het traject op 
plannen en in een app. Zeker voor toeristen of mensen die de taal niet spreken. In Spanje gebeurt dit 
bijvoorbeeld en is dit een echte meerwaarde. 

o Saartje (Riemst): Dit systeem hebben ze ook in Zeeland in Nederland en dat is inderdaad heel 
handig. 

- Stijn Piette: De stadslijnen in Genk worden gekenmerkt door een G ervoor te zetten. Blijft dit bestaan? 
o Dit zal vervallen omdat het over heel Vlaanderen breed hetzelfde zal zijn.  

- Marcel Wijnker: “Een goede leesbaarheid is ook belangrijk. O.a. een goed contrast tussen nummering 
en achtergrond. Dus geen geel nummer op witte achtergrond bijvoorbeeld. Zie 
www.contrastchecker.com.” 

 

6 VARIA 
 
Er zou nog geen vergaderlink bezorgd zijn voor de VVRR op 5/7. Dit wordt nagekeken. 
 
  

http://www.contrastchecker.com/
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AANWEZGIHEIDSLIJST  VERVOERREGIORAAD 
 

 
Datum: 31 MEI 2021 
Locatie: MS Teams - Virtueel 
 

 

 

 

 
NAAM 
 

 
DIENST/INSTANTIE 

 
FUNCTIE 

 
AANWEZIG 

ARIEN CAROLINE STUDIEBUREAU STG  VO 

BAPTIST MARTINE PROVINCIE LIMBURG  A 

BAMPS JOKE DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar A 

BLOMME MAARTEN AWV LIMBURG Regiomanager A 

BOURGUIGNON IVO PROVINCIE LIMBURG  A 

CARDINAELS KARIN DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 

CHAMPAGNE DOMINIQUE DE LIJN  A 

CHRISTIAEN KOEN NMBS  A 

CLAES VIVIANE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 

COEKAERTS ARNO DE LIJN  A 

COELMONT DIRK PROVINCIE LIMBURG Kabinet A 

DAYERS GIJS DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 

HENS RUBEN DE LIJN  A 

LAMBRECHTS BERT PROVINCIE LIMBURG Co-voorzitter A 

LIETEN SVEN DEPARTEMENT MOW Co-voorzitter A 

MAGIS MAARTEN DE LIJN  Regiomanager A 

MARKET JAN AWV LIMBURG Regiomanager A 

MOORS GIJS AWV LIMBURG Afdelingshoofd VO 

RENTMEESTERS PETER DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar VO 

ROCKELE NATHAN DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 

SILVESTRINI MONICA PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar VO 

UYTTENDAELE PAMELA DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 

VAN CAMPENHOUT SOFIE DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 

VANDINGENEN STIJN PROVINCIE LIMBURG  A 

VAN DIJCK DOMINIQUE STUDIEBUREAU STG  A 

VAN WELDE LORE STUDIEBUREAU STG  A 

WILLEMS TOM DE WERKVENNOOTSCHAP  A 

WIJNKER MARCEL INTER  A 

 
 

ALKEN    

KOEN VANMUYSEN  Ambtenaar A 

AS    

    

BALEN    

    

BERINGEN    

SANDRA VANIMMISSEN  Ambtenaar A 
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JEAN VANHEES  Schepen A 

BILZEN    

JOHAN SAUWENS  Burgemeester A 

BOCHOLT    

ERIK VANMIERLO  Schepen A 

BORGLOON    

DORIEN LIEBENS  Ambtenaar A 

ERIC AWOUTERS  Burgemeester A 

BREE    

LANDER SAVELKOUL  Ambtenaar A 

DIEPENBEEK    

DAPHNE STUIJ  Ambtenaar VO 

DIEST    

    

DILSEN-STOKKEM    

PETER DE LA HAYE  Ambtenaar A 

KOEN SLEYPEN  Schepen A 

SOFIE VANDEWEERD  Burgemeester A 

GEETBETS    

    

GENK    

STIJN PIETTE  Ambtenaar A 

MICHAEL DHOORE  Schepen A 

GINGELOM    

JAN WICHELER  Schepen A 

HALEN    

KRIS JACOBS  Schepen A 

HAM    

VEERLE WOUTERS  Ambtenaar A 

ROBERT VANDEZANDE  Schepen A 

HAMONT-ACHEL    

BER VAN DE SCHANS  Schepen A 

HASSELT    

LEEN GRUYTERS  Ambtenaar A 

HECHTEL-EKSEL    

KAREL VRANCKEN  Ambtenaar A 

JAN DALEMANS  Burgemeester A 

THEO MARTENS  Schepen A 

HEERS    

LIESBETH LENAERTS  Ambtenaar A 

HERK-DE-STAD    

MARK VANLEEUW  Schepen A 

HERSTAPPE    

    

HEUSDEN-ZOLDER    

YURI ALDERS  Ambtenaar A 

LODE SCHOPS  Schepen A 

HOESELT    

JORDI BOULET  Voorzitter gemeenteraad A 

HOUTHALEN-HELCHTEREN    

FRANK BROUX  Ambtenaar A 

LUC MELOTTE  Schepen A 

ALAIN YZERMANS  Burgemeester A 
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KINROOI    

RICK VAN VIJFEIJKEN  Ambtenaar A 

JO BROUNS  Burgemeester A 

KORTESSEM    

    

LANAKEN    

DANA BREULS  Ambtenaar A 

SOFIE MARTENS  Schepen A 

LANDEN    

    

LEOPOLDSBURG    

BENOIT FOLENS  Ambtenaar A 

BENNY MAES  Schepen A 

LOMMEL    

SOFIE REUMERS  Ambtenaar A 

SOPHIE LOOTS  Schepen A 

LUMMEN    

    

MAASEIK    

    

MAASMECHELEN    

JELKA ROGIERS  Ambtenaar A 

PIERRE WIJNEN  Ambtenaar A 

MEERHOUT    

    

NIEUWERKERKEN    

ANNEMIE BERGEN  Ambtenaar A 

OUDSBERGEN    

EVELIEN VANDERSPIKKEN  Ambtenaar A 

RENE SCHREURS  Ambtenaar A 

LODE CEYSSENS  Burgemeester A 

PEER    

VEERLE AERTS  Ambtenaar A 

SIGRID CORNELISSEN  Schepen A 

PELT    

RIK SCHREURS  Ambtenaar A 

CARMEN VAN DEN AKKER  Ambtenaar A 

JAAK FRANSEN  Schepen A 

RIEMST    

SCHOUFS ROB  Ambtenaar A 

SAARTJE VAN DE LINDE  Ambtenaar A 

SINT-TRUIDEN    

JOHAN VANGEFFELEN  Ambtenaar A 

TESSENDERLO    

ESTEL TROONBEECKX  Ambtenaar A 

TONGEREN    

YANNICK VOLONT  Ambtenaar A 

VOEREN    

TWAN WILMES  Ambtenaar A 

JORIS GAENS  Burgemeester A 

WELLEN    

ELS ROBEYNS  Burgemeester A 

ZONHOVEN    
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CINDY LODEWYCKX  Ambtenaar A 

FREDERICK VANDEPUT  Schepen A 

ZOUTLEEUW    

    

ZUTENDAAL    

CAROLINE HOUBEN  Ambtenaar A 

BRITT FIDDELAERS  Ondersteuner A 

DIRK SMITS  Schepen A 

 
 


