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Eind 2020 werd het Nieuwe Openbaar Vervoerplan 2021 voor de vervoerregio Gent definitief goedgekeurd.   
Sinds die goedkeuring werd in de vervoerregio gewerkt aan de verdere verfijning van het vastgelegde aanbod van 
Vervoer op Maat. Immers omdat het plan in werking kan treden op 1/1/22 moeten heel wat details uitgewerkt 
zijn, de zogenaamde verdere operationalisering van het Vervoer op Maat. De focus lag hierbij hoofdzakelijk op 
het bepalen van de haltes voor het Vervoer op Maat, maar ook bijvoorbeeld de exacte reiswegen van VoM-
vast werden bepaald.  Deze operationaliseringsoefening voor de vervoerregio Gent gebeurt opnieuw in nauwe 
samenwerking met de verschillende partners, steden en gemeenten. 
Parallel is ook De Lijn bezig met het bepalen van de haltes voor kernnet en aanvullend net.  

Deze nota is aanvullend op de Nota en het Addendum Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 dat op de 
Vervoerregioraad dd. 11/12/2020 is goedgekeurd en omvat de verdere uitwerking en verfijning van het voorstel 
van het Vervoer op Maat zoals opgenomen in het definitief vastgestelde Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021(dec 
2020).

Opmaak van bestekken richting aanbieders Vervoer op Maat en uitbouw mobiliteitscentrale
Opdat de Vlaamse vervoersautoriteit een bestek kan uitschrijven richting aanbieders van Vervoer op Maat én om 
te kunnen starten met de ontwikkeling van de software en de organisatorische uitbouw van de mobiliteitscentrale, 
is op korte termijn gedetailleerde informatie nodig met betrekking tot de verschillende Vervoer op Maat-systemen 
in de verschillende regio’s. 

Vanuit de Vlaamse vervoersautoriteit werd aangegeven welke informatie minimaal noodzakelijk is om bestekken 
te kunnen uitschrijven richting toekomstige aanbieders van Vervoer op Maat. Deze informatie wordt verzameld 
in de fiches Vervoer op Maat. 

Voorliggende nota omvat 3 delen: Fiches Vervoer op Maat, Haltes Vervoer op Maar en Fiches Hoppinpunten.

Deel 1 - Fiches Vervoer op Maat betreft voorliggende nota, bevat de gedetailleerde beschrijving en verdere 
concretisering van systeemeigenschappen voor de (semi)-flex en vaste systemen en de OV-taxi. Deze zijn verder 
verfijnd na de definitieve vaststelling d.d. 11/12/2020.

Deel 2 - Haltes  Vervoer op Maat bevat kaarten en de lijst met haltes voor Vervoer op Maat voor de (semi)-flex 
en vaste systemen en OV-taxi.

Deel 3 - Fiches Hoppinpunten bevat de fiches voor de Hoppinpunten waar op korte termijn deelfietsen in het kader 
van Vervoer op Maat worden voorzien. Deze locaties dienen immers te worden uitgebouwd als Hoppinpunten. De 
fiches omvatten de beschrijving van de voorzieningen die minimaal op deze locaties worden aangeboden (aantal 
deelfietsen, , aanwezigheid laadpalen,…) en de voorwaarden. De VVR Gent heeft in het Openbaar Vervoerplan 45 
Hoppinpunten met deelfietsen aangeduid. 

Nota als onderdeel van een iteratief proces
De voorliggende nota bevat de informatie die in eerste instantie nodig is om de bestekken richting mogelijke 
aanbieders voor Vervoer op Maat uit te schrijven en de uitbouw van de mobiliteitscentrale op te starten. De 
vervoersautoriteit legt al die informatie samen en daarom zal het mogelijk zijn dat, zowel in functie van de 
bestekken, de onderhandelingen met de aanbieders, als doorheen het uitwerken van de mobiliteitscentrale, er 
nog aanpassingen zullen moeten gemaakt worden aan de Vervoer op Maat-systemen, de locaties voor haltes en 
Hoppinpunten, en de indeling van Hoppinpunten die in deze nota worden voorgesteld. De nota is dan ook geen 
einddocument maar vormt een levend document dat deel uitmaakt van een iteratief proces. 

LEESWIJZER
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INHOUD

1. VoM-Flex 4 Sint-Laureins - Boekhoute - Eeklo
2. VoM-Flex 6 Evergem
3. VoM-Flex 12 Gavere
4. A/B VoM-(Semi-)Flex 8/9 Lievegem
5. A/B VoM-(Semi-)Flex 10/11 Deinze - Nevele
6. VoM-Semi-Flex 2 Maldegem
7. VoM-Semi-Flex 3 Maldegem - Aardenburg | Sluis
8. VoM-Semi-Flex 5 Overslag - Zelzate
9. VoM-Semi-Flex 14 Laarne - Kalken
10. VoM-Vast 1 Maldegem - Aalter
11. VoM-Vast 7 Zelzate - Oostakker
12. A/B Marktbus 15/16 Eeklo
13. Marktbus 13 Gavere - Zottegem
14. OV-taxi
15. Deelfietsen

pg 5
pg 7
pg 9
pg 11
pg 15
pg 19
pg 21
pg 23
pg 25
pg 27
pg 29
pg 31
pg 35
pg 37
pg 39



FICHES VERVOER OP MAAT5

1

VOM-FLEX SINT-LAUREINS - 
BOEKHOUTE - EEKLO
1.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Flexsyteem in het gebied van Eeklo, Balgerhoeke, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman, Sint-
Jan-In-Eremo, Bentille, Boekhoute.

◊ Vervoer van halte tot halte met reservatie vooraf.
◊ Alleen tijdens daluren operationeel.

Toelichting systeem
Het noordelijk deel van de vervoerregio bestaat 
hoofdzakelijk uit landelijk gebied, met lage 
inwonersaantallen en -dichtheden. De kernen in het 
gebied genereren in het algemeen niet voldoende 
vraag naar vervoer om een structurele (vaste) reguliere 
openbaar vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De 
kostendekking zou daarvoor te laag zijn.

In het gebied rond Boekhoute en Sint-Laureins zijn 
enkele reguliere openbaar vervoerlijnen voorzien. Het 
gaat om lijnen vanuit het functioneel net die onder meer 
de kernen van Bentille en Watervliet en van Sint-Laureins 
en Sint-Margriete met elkaar en met Eeklo verbinden. 
De lijnen rijden alleen op weekdagen in de ochtend- en 
avondspits. Om de reizigers tussen de kernen, die niet 
geheel met het regulier openbaar vervoer bediend 
worden, te kunnen vervoeren wordt een VoM-flex 
systeem voorgesteld. 

Reizigers reserveren een rit en worden bij een halte 
dichtbij huis opgehaald en naar een halte nabij hun 
eindbestemming gebracht binnen het bedieningsgebied. 
Omdat tijdens de spitsen het gebied bediend wordt met 
functionele lijnen is het systeem enkel in de daluren 
beschikbaar.

1.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUSNR. BELBUSGEBIED
GEM. 

GEBRUIK 
WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

195 MEETJESLAND 47 33 24 10,25 KM 1,17

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-flex gebied 
Sint-Laureins - Boekhoete - Eeklo omvat grotendeels het huidige belbusgebied 195 Meetjesland. Het gemiddeld 
aantal gebruikers dat in 2018 met deze belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel. Uit gebruikscijfers van 
de belbus in de Vervoerregio Gent blijkt dat 60% van de ritten op werkdagen in de daluren plaatsvinden. Dat komt 
voor dit belbusgebied overeen met circa 28 gebruikers per dag (60% van 47 gebruikers).
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1.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 20 km / 40 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje (afhankelijk van de vervoersvraag in Vervoerregio Gent kan deze inzet worden 
versterkt met een busje vanuit een ander bedieningsgebied)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 11 uur      9:00u-16:00u en 18:00-21:00u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u 

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 28 (MA-VR), 33 (ZAT), 24 (ZON)

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN
Het VoM-flex systeem grenst aan buurland Nederland. Het systeem biedt bediening 
to een VoM-halte in de eerstvolgende kern over de grens. In dit geval gaat het om 
Sint-Kruis (NL), Ijzendijke (NL) en Philippine (NL).

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 261.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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2

VOM-FLEX EVERGEM

2.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Flexsyteem in het gebied van Evergem, Belzele, Sleidinge, Ertvelde, Rieme, Kluizen, Wippelgem, Doornzele 
en Kerkbrugge-Langerbrugge.

◊ Vervoer van halte tot halte met reservatie vooraf.
◊ Alleen tijdens daluren operationeel.

Toelichting systeem
Een aantal kernen in het gebied binnen de gemeente  
Evergem genereren in het algemeen niet voldoende 
vraag naar vervoer om een structurele (vaste) reguliere 
openbaar vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De 
kostendekking zou daarvoor te laag zijn. 

In het gebied rond Evergem zijn enkele reguliere 
openbaar vervoerlijnen voorzien. Het gaat om lijnen 
vanuit het functioneel net die onder meer de kernen 
van Sleidinge en Ertvelde met elkaar en met Evergem 
en Zelzate verbinden. Deze rijdt alleen in de ochtend- 
en avondspits. Het zuiden van het gebied wordt 
doorkruist door een kernnetlijn tussen Gent en Zelzate, 
via Kerkbrugge-Langerbrugge, Wippelgem, Kluizen, 
Ertvelde en Rieme. 

Om de reizigers tussen de kernen (kris-kras-relaties) 
die niet geheel met het regulier openbaar vervoer 
bediend worden te kunnen vervoeren is een flexsysteem 
voorgesteld. Reizigers reserveren een rit en worden bij 
een halte dichtbij huis opgehaald en naar een halte bij 
hun eindbestemming gebracht. Omdat tijdens de spitsen 
het gebied bediend wordt met functionele lijnen is het 
systeem enkel in de daluren beschikbaar.

2.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

150 EVERGEM 21 8 8 5,8 KM 1,23

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-flex gebied 
Evergem omvat het huidige belbusgebied 150 Evergem. Het gemiddeld aantal gebruikers dat in 2018 met deze 
belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel. Uit gebruikscijfers van de belbus in de Vervoerregio Gent 
blijkt dat 60% van de ritten op werkdagen in de daluren plaatsvinden. Dat komt voor dit belbusgebied overeen 
met circa 13 gebruikers per dag (60% van 21 gebruikers).
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2.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 10 km / 20 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje (afhankelijk van de vervoersvraag in Vervoerregio Gent kan deze inzet worden 
versterkt met een busje vanuit een ander bedieningsgebied)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 11 uur      9:00u-16:00u en 18:00-21:00u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 13 (MA-VR), 8 (ZAT), 8 (ZON)

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN /

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 238.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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3

VOM-FLEX GAVERE

3.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Flexsyteem in het gebied van Asper, Baaigem, Bottelare, Dikkelvenne, Gavere, Moortsele, Munte, 
Scheldewindeke en Semmerzake.

◊ Vervoer van halte tot halte met reservatie vooraf.
◊ Alleen tijdens daluren operationeel.

Toelichting systeem
Het zuidelijk deel van de vervoerregio, grenzend aan de Vlaamse Ardennen, bestaat hoofdzakelijk uit landelijk 
gebied, met lage inwonersaantallen en -dichtheden. De kernen in het gebied genereren in het algemeen niet 
voldoende vraag naar vervoer om een structurele (vaste) reguliere openbaar vervoerverbinding te kunnen 
exploiteren. De kostendekking zou daarvoor te laag zijn.

Verschillende kernen in het gebied rond Gavere blijven met regulier openbaar vervoer met elkaar verbonden. 
Zo is er een lijn vanuit het functioneel net die Baaigem, Munte en Bottelare aandoet. Deze rijden alleen in de 
ochtend- en avondspits. 

Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel met het regulier openbaar vervoer bediend worden te kunnen 
vervoeren is een flexsysteem voorgesteld. Reizigers reserveren een rit en worden bij een halte dichtbij huis 
opgehaald en naar een halte bij hun eindbestemming gebracht. Dit flexsysteem operationeel in de dalperiode 
wanneer er geen regulier OV rijdt.

Het VoM-flex systeem grenst aan Vervoerregio Vlaamse Ardennen. Het systeem biedt bediening naar de gemeente 
Oosterzele (kernen Moortsele, Scheldewindeke en Oosterzele).

3.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied. Voor een inschatting van het aantal reizigers 
is een gemiddelde genomen van andere vergelijkbare belbusgebieden in de regio.
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3.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 15 km / 30 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 11 uur      9:00u-16:00u en 18:00-21:00u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur        7:00u-21:00u 

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG < 5 (MA-VR), < 5 (ZAT), < 5 (ZON)

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Voor deze VoM-dienst wordt een gebruik van minder dan 5 passagiers per dag 
ingeschat. De aanbieder dient in dit geval actief te zoeken naar synergieën, zoals het 
inhuren van ritten en het combineren van voertuigen voor VoM in de regio. Zo staat 
er geen apart voertuig permanent beschikbaar voor deze VoM-dienst, wat zorgt voor 
lagere jaarlijkse exploitatiekosten.
(3) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN
Het VoM-flex systeem grenst aan Vervoerregio Vlaamse Ardennen. Het systeem 
biedt bediening naar de gemeente Oosterzele (kernen Moortsele, Scheldewindeke 
en Oosterzele).

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 238.000 | De ingeschatte exploitatiekosten kunnen lager uitvallen als er geen apart 
voertuig permanent ter beschikking staat voor deze VoM-dienst.

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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4A

VOM-SEMI-FLEX LIEVEGEM

4A.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Semi-flexsyteem In het gebied van Oostwinkel, Ursel. 
◊ Vervoer van halte naar Hoppinpunt met reservatie vooraf.
◊ Operationeel in de ochtend- en avondspits op werkdagen (ca. 260 dagen per jaar operationeel).
◊ Hoppinpunten in Aalter, Eeklo, Landegem en Lovendegem.

Toelichting systeem
Verschillende kernen in de gemeente Lievegem blijven met 
regulier openbaar vervoer met elkaar verbonden. Zo is er 
een kernnetlijn tussen Gent en Eeklo die Lovendegem en 
Waarschoot bedient. Er is ook een kernnetlijn tussen Gent, 
Lovendegem en Zomergem. Deze lijnen rijden de gehele 
dag. In aanvulling daarop rijden in de ochtend- en avondspits 
enkele functionele lijnen, zoals tussen Meerendree en 
Zomergem.

Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel met het 
regulier openbaar vervoer bediend worden te kunnen 
vervoeren, wordt een semi-flex-systeem tijdens de spits 
voorgesteld. Dat wil zeggen dat de reiziger vooraf zijn rit 
reserveert en reist vanaf een halte in het aangeduide gebied 
naar Hoppinpunt wordt gebracht en visa versa. Vanuit de 
Hoppinpunten kan de reiziger zijn reis verder zitten via de 
trein, het kernnet of het aanvullend net. Voor dit systeem 
zijn vier Hoppinpunten aangeduid: Eeklo Station, halte 
Binnenslag Lovendegem, Aalter Station en Landegem 
Station. 

Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij reizigers 
dus voorafgaand aan een verplaatsing een rit moeten 
reserveren. De dienst rijdt dus alleen op aanvraag en 
wanneer er vanuit de reizigers daadwerkelijk behoefte aan 
is. Het systeem is enkel tijdens de spits operationeel. Tijdens 
de daluren is systeem nr 9 actief in dit gebied.

4A.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

160 ZOMERGEM - LOVENDEGEM - WAARSCHOOT 14 8 7 8,3 KM 1,12

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-semi-flex 
gebied Lievegem omvat het huidige belbusgebied 160 Zomergem - Lovendegem - Waarschoot. Het gemiddeld 
aantal gebruikers dat in 2018 met deze belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel. Uit gebruikscijfers 
van de belbus in de Vervoerregio Gent blijkt dat 40% van de ritten op werkdagen in de spitsuren plaatsvinden. Dat 
komt voor dit belbusgebied overeen met circa 6 gebruikers per dag (40% van 14 gebruikers).
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4A.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 17,5 km / 30 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje (afhankelijk van de vervoersvraag in Vervoerregio Gent kan deze inzet worden 
versterkt met een busje vanuit een ander bedieningsgebied)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 260 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 4 uur      7:00u-9:00u en 16:00-18.00u

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 6 (MA-VR)

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN /

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 57.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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4B

VOM-FLEX LIEVEGEM

4B.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Flexsyteem in het gebied  van Aalter, Maria-Aalter, Aalter-Brug, Bellem, Eeklo, Hansbeke, Knesselare, 
Landegem, Lovendegem, Merendree, Oostwinkel, Ursel, Waarschoot, Zomergem en Vinderhoute.

◊ Vervoer van halte tot halte met reservatie vooraf.
◊ Alleen tijdens daluren operationeel.

Toelichting systeem
Delen van de gemeente Lievegem en Aalter bestaan 
uit landelijk gebied, met lage inwonersaantallen en 
-dichtheden. De kernen in het gebied genereren in het 
algemeen niet voldoende vraag naar vervoer om een 
structurele (vaste) reguliere openbaar vervoerverbinding 
te kunnen exploiteren. De kostendekking zou daarvoor 
te laag zijn.

Verschillende kernen in de gemeente Lievegem blijven 
met regulier openbaar vervoer met elkaar verbonden. 
Zo is er een kernnetlijn tussen Gent en Eeklo die 
Lovendegem en Waarschoot bedient. Ook zijn er 
kernnetlijn tussen Gent, Lovendegem en Zomergem. De 
lijnen rijden de gehele dag. In aanvulling daarop rijden 
in de ochtend- en avondspits enkele functionele lijnen, 
zoals tussen Meerendree en Zomergem. 

Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel met het 
regulier openbaar vervoer bediend worden te kunnen 
vervoeren is een flexsysteem voorgesteld. Reizigers 
reserveren vooraf hun rit, worden bij een halte dichtbij 
huis opgehaald en naar een halte bij hun eindbestemming 
gebracht. Dit flex-systeem operationeel in de dalperiode 
en is dus aanvullend op semi-flex-systeem 8 dat tijdens 
de spitsen actief is.

4B.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

160 ZOMERGEM - LOVENDEGEM - WAARSCHOOT 14 8 7 8,3 KM 1,12

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-flex gebied 
Lievegem omvat het huidige belbusgebied 160 Zomergem - Lovendegem - Waarschoot. Het gemiddeld aantal 
gebruikers dat in 2018 met deze belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel. Uit gebruikscijfers van de 
belbus in de Vervoerregio Gent blijkt dat 60% van de ritten op werkdagen in de daluren plaatsvinden. Dat komt 
voor dit belbusgebied overeen met circa 8 gebruikers per dag (60% van 14 gebruikers).
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4B.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 17,5 km / 30 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje (afhankelijk van de vervoersvraag in Vervoerregio Gent kan deze inzet worden 
versterkt met een busje vanuit een ander bedieningsgebied)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 11 uur      9:00u-16:00u en 18:00-21:00u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u 

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 8 (MA-VR), 8 (ZAT), 7 (ZON)

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN
Het VoM-flex systeem grenst aan Vervoerregio Brugge. Het systeem biedt bediening 
tot een VoM-halte in de eerstvolgende kern over de grens. In dit geval gaat het om 
Hoppinpunt Oostveld.

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 238.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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5A

VOM-SEMI-FLEX DEINZE - NEVELE

5A.1 | Invulling op hoofdlijnen
◊ Semi-flexsyteem In het gebied van Gottem, Grammene, Hansbeke, Lotenhulle, Meigem, Merendree, Poeke, 

Poesele, Vinkt, Vosselare, Wontergem en Zeveren.
◊ Vervoer van halte naar Hoppinpunt met reservatie vooraf.
◊ Operationeel in de ochtend- en avondspits op werkdagen (ca. 260 dagen per jaar operationeel).
◊ Hoppinpunten in Aalter, Landegem, Sint-Martens-Latem en Deinze.

Toelichting systeem
Het westelijk deel van de vervoerregio (ook wel bekend 
als Leiestreek) bestaat hoofdzakelijk uit landelijk 
gebied, met lage inwonersaantallen en -dichtheden. 
De kernen in het gebied genereren in het algemeen 
niet voldoende vraag naar vervoer om een structurele 
(vaste) reguliere openbaar vervoerverbinding te 
kunnen exploiteren. De kostendekking zou daarvoor 
te laag zijn.

Verschillende kernen in het gebied rond Deinze 
en Nevele blijven met regulier openbaar vervoer 
met elkaar verbonden. Zo is er een lijn vanuit het 
functioneel net die de plaatsen bedient en tevens 
Meigem aandoet. Daarnaast zijn er functionele lijnen 
richting onder meer Lotenhulle, Vinkt, Zeveren. Deze 
rijden alleen in de ochtend- en avondspits. 

Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel 
met het regulier openbaar vervoer bediend worden 
te kunnen vervoeren is voor tijdens de spits een 
semi-flex-systeem voorgesteld. Dat wil zeggen dat de 
reiziger zijn rit vooraf reserveert, reist vanaf een halte 
in het aangeduide gebied en naar Hoppinpunt wordt 
gebracht en visa versa. Vanuit de Hoppinpunten 
kan de reiziger zijn reis verder zitten via de trein, 
het kernnet of het aanvullend net. Voor dit systeem 
worden vier Hoppinpunten aangeduid: Aalter Station, 
Deinze Station, Sint-Martens-Latem (n.t.b. halte op 
kernnetlijn) en Landegem Station. 

Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij 
reizigers dus voorafgaand aan een verplaatsing een 
rit moeten reserveren. De dienst rijdt dus alleen 
op aanvraag en wanneer er vanuit de reizigers 
daadwerkelijk behoefte aan is. Het systeem is enkel 
tijdens de spits operationeel. Tijdens de daluren is 
systeem nr 11 actief in dit gebied.
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4A.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 15 km / 30 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje (afhankelijk van de vervoersvraag in Vervoerregio Gent kan deze inzet worden 
versterkt met een busje vanuit een ander bedieningsgebied)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 260 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 4 uur      7:00u-9:00u en 16:00-18.00u

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 10

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN
Het VoM-flex systeem grenst aan Vervoerregio Midwest. Het systeem biedt bediening 
tot een VoM-halte in de eerstvolgende kern over de grens. In dit geval gaat het om 
Ruislede Markt, Aarsele Dorp en Dentergem Dorp.

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 57.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Om een inschatting te maken van het aantal reizigers in het VoM-semi-flex gebied Deinze - Nevele (excl. Zulte), 
wordt aangenomen dat 1/3 van de gebruikers vandaag binnen het gebied Zulte reist. Deze reizigers zullen geen 
gebruik maken van de VoM-semi-flex dienst. Als inschatting voor het aantal gebruikers wordt daarom gerekend 
met 2/3 van het aantal gebuikers vandaag in belbusgebied 125.

5A.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

125 ZULTE - DEINZE - NEVELE 37 19 14 7 KM 1,10

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-semi-flex 
gebied Deinze - Nevele omvat grotendeels het huidige belbusgebied 125 Zulte - Deinze - Nevele. Het gemiddeld 
aantal gebruikers dat in 2018 met deze belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel. Uit gebruikscijfers 
van de belbus in de Vervoerregio Gent blijkt dat 40% van de ritten op werkdagen in de spitsuren plaatsvinden. Dat 
komt voor dit belbusgebied overeen met circa 15 gebruikers per dag (40% van 37 gebruikers). 

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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5B

VOM-FLEX DEINZE - NEVELE

5B.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Flexsyteem in het gebied  van Aalter, Aalterbrug, Astene, Baarle, Bachte-Maria-Leerne, Bellem, Deinze, 
Deurle, Gottem, Grammene, Hansbeke, Landegem, Lotenhulle, Machelen, Meigem, Merendree, Petegem-
aan-de-Leie, Poeke, Poesele, Sint-Martens-Latem, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Vosselare, Wontergem en 
Zeveren.

◊ Vervoer van halte tot halte met reservatie vooraf.
◊ Alleen tijdens daluren operationeel.

Toelichting systeem
Het westelijk deel van de vervoerregio (ook wel bekend 
als Leiestreek) bestaat hoofdzakelijk uit landelijk gebied, 
met lage inwonersaantallen en -dichtheden. De kernen 
in het gebied genereren in het algemeen niet voldoende 
vraag naar vervoer om een structurele (vaste) reguliere 
openbaar vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De 
kostendekking zou daarvoor te laag zijn.

Verschillende kernen in het gebied rond Deinze en 
Nevele blijven met regulier openbaar vervoer met elkaar 
verbonden. Zo is er een lijn vanuit het functioneel net 
die de plaatsen bedient en tevens Meigem aandoet. 
Daarnaast zijn er functionele lijnen richting onder meer 
Lotenhulle, Vinkt, Zeveren. Allen rijden alleen in de 
ochtend- en avondspits. 

Om de reizigers tussen de kernen die niet geheel met het 
regulier openbaar vervoer bediend worden te kunnen 
vervoeren is een flexsysteem voorgesteld. Reizigers 
reserveren hun rit, worden bij een halte dichtbij huis 
opgehaald en naar een halte bij hun eindbestemming 
gebracht. Dit flexsysteem operationeel in de dalperiode 
en is dus aanvullend op semi-flex-systeem 10 dat tijdens 
de spitsen actief is.

5A.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

125 ZULTE - DEINZE - NEVELE 37 19 14 7 KM 1,10

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-flex gebied 
Deinze - Nevele omvat grotendeels het huidige belbusgebied 125 Zulte - Deinze - Nevele. Het gemiddeld aantal 
gebruikers dat in 2018 met deze belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel. Uit gebruikscijfers van de 
belbus in de Vervoerregio Gent blijkt dat 60% van de ritten op werkdagen in de spitsuren plaatsvinden. Dat komt 
voor dit belbusgebied overeen met circa 22 gebruikers per dag (60% van 37 gebruikers). 



FICHES VERVOER OP MAAT18

4B.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 15 km / 30 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje (afhankelijk van de vervoersvraag in Vervoerregio Gent kan deze inzet worden 
versterkt met een busje vanuit een ander bedieningsgebied)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 11 uur      8:50u-16:10u en 17:50-21u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u 

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 15 (MA-VR), 13 (ZAT), 9 (ZON)

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN
Het VoM-flex systeem grenst aan Vervoerregio Roeselare. Het systeem biedt 
bediening tot een VoM-halte in de eerstvolgende kern over de grens. In dit geval gaat 
het om Ruislede Markt, Aarsele Dorp en Dentergem Dorp.

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 238.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Om een inschatting te maken van het aantal reizigers in het VoM-flex gebied Deinze - Nevele (excl. Zulte), wordt 
aangenomen dat 1/3 van de gebruikers vandaag binnen het gebied Zulte reist. Deze reizigers zullen geen gebruik 
maken van de VoM-semi-flex dienst. Als inschatting voor het aantal gebruikers wordt daarom gerekend met 2/3 
van het aantal gebuikers vandaag in belbusgebied 125.

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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6

VOM-SEMI-FLEX MALDEGEM

6.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Semi-flexsyteem in het gebied van Maldegem, Donk, Kleit, Sint-Laureins, Balgerhoeke en Adegem.
◊ Vervoer van halte naar Hoppinpunt met reservatie vooraf.
◊ De gehele dag operationeel.
◊ Hoppinpunt in Maldegem.

Toelichting systeem
Het noordelijk deel van de vervoerregio (ook wel bekend 
als Meetjesland) bestaat hoofdzakelijk uit landelijk gebied, 
met lage inwonersaantallen en -dichtheden. De kernen in 
het gebied genereren in het algemeen niet voldoende vraag 
naar vervoer om een structurele (vaste) reguliere openbaar 
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De kostendekking 
zou daarvoor te laag zijn.

In het gebied rondom Maldegem zijn enkele reguliere 
openbaar vervoerlijnen voorzien. Er is een vaste verbinding 
vanuit het kernnet met AZ Alma, Eeklo en Brugge. Deze rijdt 
de gehele dag. Daarnaast zijn er enkele functionele lijnen, die 
alleen in de ochtend- en avondspits rijden. Om de reizigers in 
de kernen rond Maldegem die niet geheel met het regulier 
openbaar vervoer bediend worden, te kunnen vervoeren is 
een semi-flex-systeem voorgesteld. Reizigers worden van een 
halte in het aangeduid gebied naar het Hoppinpunt Maldegem 
Station gebracht.

Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij reizigers 
voorafgaand aan een verplaatsing een rit moeten reserveren. 
De dienst rijdt dus alleen op aanvraag en wanneer er vanuit 
de reizigers daadwerkelijk behoefte aan is.

6.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

185 AALTER - MALDEGEM - KNESSELARE 23 11 10 8,2 KM 1,10

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-semi-flex 
gebied Maldegem omvat deels het huidige belbusgebied 185 Aalter - Maldegem - Knesselare. Het gemiddeld 
aantal gebruikers dat in 2018 met deze belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel.

Om een inschatting te maken van het aantal reizigers in het VoM-semi-flex gebied Aalter - Maldegem - 
Knesselare, wordt aangenomen dat 1/2 van de gebruikers vandaag binnen het gebied Knesselare en Aalter 
reist. Deze reizigers zullen geen gebruik maken van de VoM-semi-flex dienst. Als inschatting voor het aantal 
gebruikers wordt daarom gerekend met 1/2 van het aantal gebuikers vandaag in belbusgebied 185.
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6.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 10 km / 20 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje (afhankelijk van de vervoersvraag in Vervoerregio Gent kan deze inzet worden 
versterkt met een busje vanuit een ander bedieningsgebied)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 14 uur      7:00u - 21:00u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 12 (MA-VR), 6 (ZAT), 5 (ZON)

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN

Het VoM-flex systeem grenst aan Vervoerregio Brugge en aan Nederland. Het systeem 
biedt bediening tot een VoM-halte in de eerstvolgende kern over de grens. In dit 
geval gaat het om Sijsele Ziekenhuis en Den Hoorn (halte Moerkerke Sint-Ritakerk). 
Het systeem zal niet landsgrensoverschrijdend gaan rijden.

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 281.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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7

VOM-SEMI-FLEX MALDEGEM - 
AARDENBURG | SLUIS

7.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Semi-flexsyteem in het gebied van Maldegem, Donk, Kleit, Sint-Laureins, Balgerhoeke, Adegem, Aardenburg 
(NL) en Sluis (NL).

◊ Vervoer van halte naar centraal punt in Sluis of Aardenburg met reservatie vooraf.
◊ Operationeel in het weekend, op feestdagen en tijdens schoolvakanties.
◊ Bestemd voor recreatief vervoer (ca. 180 dagen per jaar operationeel).

Toelichting systeem
Van en naar de Nederlandse grensplaatsen 
Aardenburg en Sluis vinden recreatieve verplaatsingen 
plaats. Dit gaat bijvoorbeeld om restaurant- en 
winkelbezoek in Sluis of naar het openluchtzwembad 
in Aardenburg. Er is voor deze vervoersrelatie geen 
regulier openbaar vervoer beschikbaar. Om de 
recreatieve reizigers te kunnen bedienen is een 
semi-flex-systeem voorgesteld. Reizigers reserveren 
hun rit vooraf, worden opgehaald bij een halte in 
het aangeduid gebied en naar een centraal punt in 
Sluis of in Aardenburg gebracht. De exacte locatie van 
deze eindlocaties van het semi-flex-systeem is nader 
te bepalen in samenspraak met de grensplaatsen in 
Zeeland.

Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij 
reizigers dus voorafgaand aan een verplaatsing een 
rit moeten reserveren. De dienst rijdt dus alleen 
op aanvraag en wanneer er vanuit de reizigers 
daadwerkelijk behoefte aan is.

7.2 | Analyse bestaande belbussysteemen
Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied. Voor een inschatting van het aantal reizigers 
is een gemiddelde genomen van andere vergelijkbare belbusrelaties in de regio.
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7.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 20 km / 40 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje (afhankelijk van de vervoersvraag in Vervoerregio Gent kan deze inzet worden 
versterkt met een busje vanuit een ander bedieningsgebied)

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 180 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 10

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN

Het VoM-flex systeem grenst aan Vervoerregio Brugge en aan Nederland. Het 
systeem biedt bediening tot een VoM-halte in de eerstvolgende kern over de 
grens, maar zal niet landsgrensoverschrijdend gaan rijden. In dit geval gaat het 
om Sijsele Ziekenhuis en Den Hoorn (halte Moerkerke Sint-Ritakerk). Het systeem 
biedt vervoer naar een centraal punt in Sluis of Aardenburg, maar zal daarnaast niet 
landsgrensoverschreidend gaan rijden.

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 139.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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8

VOM-SEMI-FLEX 
OVERSLAG - ZELZATE

8.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Semi-flexsyteem in het gebied van Overslag richting Zelzate
◊ Vervoer van halte naar Hoppinpunt met reservatie vooraf.
◊ De gehele dag operationeel.
◊ Hoppinpunt in Zelzate.

Toelichting systeem
Het gebied ten noorden van de kern Wachtebeke, 
aan de grens me Nederland bestaat hoofdzakelijk 
uit landelijk gebied, met lage inwonersaantallen 
en -dichtheden. De kernen in het gebied genereren 
in het algemeen niet voldoende vraag naar vervoer 
om een structurele (vaste) reguliere openbaar 
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De 
kostendekking zou daarvoor te laag zijn. Om deze 
reizigers te voorzien in een openbaar vervoer 
verbinding is een semi-flex-systeem voorgesteld. Dat 
wil zeggen dat de reiziger vooraf een rit reserveert, 
reist vanaf een halte in het aangeduide gebied en naar 
het Hoppinpunt busstation Zelzate wordt gebracht en 
visa versa.

Het gaat hierbij om een systeem op afroep, waarbij 
reizigers dus voorafgaand aan een verplaatsing een 
rit moeten reserveren. De dienst rijdt dus alleen 
op aanvraag en wanneer er vanuit de reizigers 
daadwerkelijk behoefte aan is. Het systeem is de 
gehele dag operationeel.

6.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied. Voor een inschatting van het aantal reizigers 
is een gemiddelde genomen van andere vergelijkbare belbusrelaties in de regio.
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8.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 10 km / 20 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 180 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 14 uur      7:00u - 21:00u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG < 5

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Voor deze VoM-dienst wordt een gebruik van minder dan 5 passagiers per dag 
ingeschat. De aanbieder dient in dit geval actief te zoeken naar synergieën, zoals het 
inhuren van ritten en het combineren van voertuigen voor VoM in de regio. Zo staat 
er geen apart voertuig permanent beschikbaar voor deze VoM-dienst, wat zorgt voor 
lagere jaarlijkse exploitatiekosten.
(3) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN Het VoM-flex systeem grenst aan buurland Nederland. Omdat er dicht bij de grens 
geen kernen zijn in Nederland, wordt hier geen bediening voorien. 

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR* € 281.000 | De ingeschatte exploitatiekosten kunnen lager uitvallen als er geen apart 
voertuig permanent ter beschikking staat voor deze VoM-dienst.

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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9

VOM-SEMI-FLEX 
LAARNE - KALKEN

9.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Semi-flexsyteem tussen Laarne en Kalken.
◊ Vervoer tussen Hoppinpunten met reservatie vooraf.
◊ De gehele dag operationeel.
◊ Hoppinpunten in Laarne en Kalken.

Toelichting systeem
Op de verbinding tussen kernen Laarne en Kalken, 
beide onderdeel van de gemeente Laarne, is geen 
direct openbaar vervoer voorzien. Een reis is alleen 
met overstap in Wetteren mogelijk. Om de reizigers 
die niet geheel met het regulier openbaar vervoer 
bediend worden te kunnen vervoeren is een SemiFlex-
systeem voorgesteld. 
In dit geval wil dat zeggen dat de reiziger op afroep 
reist tussen twee Hoppinpunten en de haltes daar 
tussenin: Laarne Dorp en Kalken Kerk. 

Het gaat hierbij om een systeem op aanvraag, waarbij 
reizigers dus voorafgaand aan een verplaatsing een 
rit moeten reserveren. De dienst rijdt dus alleen 
op aanvraag en wanneer er vanuit de reizigers 
daadwerkelijk behoefte aan is. Het systeem is de 
gedurende de hele dag operationeel.

9.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

130 WETTEREN - LAARNE - WICHELEN 43 16 16 6,4 KM 1,12

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-semi-flex 
product tussen Laarne en Kalken omvat deels het huidige belbusgebied 130 Wetteren - Laarne - Wichelen. Het 
gemiddeld aantal gebruikers dat in 2018 met deze belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel.

Nadere analyse van het gebruik in dit belbusgebied toont aan dat er tussen Laarne en Kalken, waar dit 
semi-flex-systeem voor gebruikt zal worden er gemiddeld 2 reizigers per dag zijn.
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8.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 6 km / 12 minuten

AANTAL BUSJES 1 busje

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 14 uur      7:00u - 21:00u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG < 5

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Voor deze VoM-dienst wordt een gebruik van minder dan 5 passagiers per dag 
ingeschat. De aanbieder dient in dit geval actief te zoeken naar synergieën, zoals het 
inhuren van ritten en het combineren van voertuigen voor VoM in de regio. Zo staat 
er geen apart voertuig permanent beschikbaar voor deze VoM-dienst, wat zorgt voor 
lagere jaarlijkse exploitatiekosten.
(3) Indien een reiziger bij aanvraag van een rit aangeeft te reizen met een hulpmiddel 
zoals een rolstoel of buggy, dan wordt in ieder geval een voertuig ingezet waarmee 
reizen met een hulpmiddel mogelijk is.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN /

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR* € 281.000 | De ingeschatte exploitatiekosten kunnen lager uitvallen als er geen apart 
voertuig permanent ter beschikking staat voor deze VoM-dienst.

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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10

VOM-VAST 
MALDEGEM - AALTER

10.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Vervoer tussen vaste haltes in Maldegem, Kleit en Aalter.
◊ Operationeel in de dalperiode.
◊ Frequentie 1x per uur (beide richtingen).
◊ Rijdt volgens een dienstregeling, zonder reservatie vooraf.

Toelichting systeem
Op de relatie tussen Maldegem en Aalter is een reguliere openbaar 
vervoerverbinding voorzien, in de vorm van een verbinding vanuit het 
functionele net (lijn 87). Deze openbaar vervoer zijn zal in het voorstel 
basisbereikbaarheid enkel in de ochtend- en avondspits rijden. Om 
reizigers tussen de kernen ook buiten deze periode te kunnen bedienen 
is een VoM-vast-systeem voorgesteld. Dit VoM-vast systeem heeft een 
dienstregeling en zal daarom niet van tevoren gereserveerd moeten 
worden.

De verbinding is er met name op gericht om reizigers van- en naar het 
station van Aalter te brengen. Hier wordt aansluiting gegeven op de trein 
richting Brussel. Potentiële reizigers van deze VoM-verbinding zijn daarom 
niet alleen de huidige belbusgebruiker, maar ook mensen die vandaag de 
rit Maldegem-Aalter Station met de auto doen.

De VoM-vast dienst rijdt aanvullend op het aanbod van De Lijn. 

10.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

185 AALTER - MALDEGEM - KNESSELARE 23 11 10 8,2 KM 1,10

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Het VoM-semi-flex 
gebied Maldegem omvat deels het huidige belbusgebied 185 Aalter - Maldegem - Knesselare. Het gemiddeld 
aantal gebruikers dat in 2018 met deze belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel.

Om een inschatting te maken van het aantal reizigers voor deze VoM-vast dienst wordt aangenomen dat 1/2 van 
de gebruikers van de belbus in dit gebied vandaag, potentiële gebruikers zijn van de VoM-vast dienst.

Daarnaast blijkt uit tellingen van de lijn 87 Maldegem - Aalter - Deinze (De Lijn) dat de bezetting van de huidige 
reguliere dienst in de daluren tussen Maldegem en Aalter gemiddeld 2 à 3 reizigers per bus bedraagt.
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10.3 | Detaillering VoM-systeem

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Reisroute en haltes

SYSTEEMKENMERK INVULLING

RITLENGTE 15 km / 18-24 minuten (excl. 11 stops bij haltes)

AANTAL BUSJES 1 busje

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL RITTEN PER DAG PER RICHTING
Frequentie: 1 x / u / richting
MA-VRIJ: 11 ritten tussen 9-16u en 18-21u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 ritten tussen 7-21u 

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER RIT < 5 (MA-VR), < 5 (ZAT), < 5 (ZON)

RUSTPLAATS Aalter Station

RANDVOORWAARDEN

(1) Aansluiting bieden op de trein richting Brussel in Aalter Station. Afstemming zoeken 
met dienstregeling van lijn 87 van De Lijn die als functioneel net zal rijden in de spits. 
De ritten van de VoM-vast dienst overlappen niet met de ritten van De Lijn.
(2) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/CNG 
en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(3) Omdat voor dit systeem geen aanvraag van een rit noodzakelijk is, wordt altijd een 
voertuig ingezet dat toegankelijk is voor reizigers die reizen met een hulpmiddel zoals 
een rolstoel of buggy.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN /

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 190.000

Het overzicht van de reisroute en de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in 
deel 2 - Haltes Vervoer op Maat.
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11

VOM-VAST 
ZELZATE - OOSTAKKER

11.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Vervoer tussen vaste haltes in Zelzate, PC Jan Baptist, Arcelor Mittal, Sint-Kruis-Winkel, Mendonk, Desteldonk, 
Hijfte en Oostakker.

◊ De gehele dag operationeel.
◊ Frequentie 1x per uur (beide richtingen).
◊ Rijdt volgens een dienstregeling, zonder reservatie vooraf.

Toelichting systeem
Op de relatie tussen Zelzate en Oostakker is geen directe 
reguliere openbaar vervoerverbinding voorzien. Om 
reizigers tussen de kanaaldorpen te kunnen bedienen 
is een VoM-vast-systeem voorzien. Daarnaast zal het 
systeem ook kunnen gebruikt worden door mensen die 
werken bij Arcelor Mittal of het psychiatrisch centrum 
Sint-Jan-Baptist (PC) omdat de VoM-vast dienst hier ook 
zal halteren. Hiervoor zijn nog twee varianten mogelijk:
• Variant A. Reisweg door het centrum van Zelzate 

(lijn 73) en bij het busstation in zuidelijke richting 
naar het PC.  

• Variant B. Reisweg over terrein van Arcelor Mittal, 
via PC en richting noorden naar het busstation van 
Zelzate.  

Dit is een systeem waarbij met een klein busje wordt 
gereden van halte naar halte. Het systeem rijdt 
tussen Zelzate en Oostakker en doet ook de kernen 
Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel aan. Dit 
flexsysteem is de gehele dag operationeel en heeft een 
vaste dienstregeling. Daarom zal het niet van tevoren 
gereserveerd moeten worden.

11.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

175 OOSTAKKER 27 15 6 9,5 KM 1,19

De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. Dit VoM-vast systeem 
omvat deels het huidige belbusgebied 175 Oostakker. Het gemiddeld aantal gebruikers dat in 2018 met deze 
belbus reed per dag is te zien in onderstaande tabel.

Om een inschatting te maken van het aantal reizigers voor deze VoM-vast dienst wordt aangenomen dat 1/2 van 
de gebruikers van de belbus in dit gebied vandaag, potentiële gebruikers zijn van de VoM-vast dienst. 
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SYSTEEMKENMERK INVULLING

RITLENGTE via Zelzate: 26,5 km / 40-55 minuten (excl. 33 stops bij haltes)
via terrein Arcelor Mittal: 26 km / 40-50 minuten (excl. 30 stops bij haltes)

AANTAL BUSJES 2 busjes

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL RITTEN PER DAG PER RICHTING
Frequentie: 1 x / u / richting
MA-VRIJ: 14 ritten (tussen 7-21u)
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 ritten (tussen 7-21u) 

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER RIT < 5 (MA-VR), < 5 (ZAT), < 5 (ZON)

RUSTPLAATS Zelzate Busstation

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/CNG 
en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Omdat voor dit systeem geen aanvraag van een rit noodzakelijk is, wordt altijd een 
voertuig ingezet dat toegankelijk is voor reizigers die reizen met een hulpmiddel zoals 
een rolstoel of buggy

GRENSOVERSCHRIJDINGEN /

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 515.000

1.3 | Detaillering VoM-systeem

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Reisroute en haltes

Het overzicht van de reisroute en de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in 
deel 2 - Haltes Vervoer op Maat.
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12A

VOM-VAST 
MARKTBUS EEKLO

12A.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Vervoer tussen vaste haltes in Eeklo, Bentille, Watervliet, Waterland-Oudeman en Sint-Jan-In-Eremo
◊ Operationeel tijdens de marktdag in Eeklo (donderdag)
◊ Frequentie 2 x per dag (beide richtingen).
◊ Rijdt volgens een dienstregeling, zonder reservatie vooraf.

Toelichting systeem
Het noordelijk deel van de vervoerregio (ook wel 
bekend als Meetjesland) bestaat hoofdzakelijk uit 
landelijk gebied, met lage inwonersaantallen en 
-dichtheden. De kernen in het gebied genereren in 
het algemeen niet voldoende vraag naar vervoer 
om een structurele (vaste) reguliere openbaar 
vervoerverbinding te kunnen exploiteren. De 
kostendekking zou daarvoor te laag zijn.

Elke donderdagochtend vindt in Eeklo een markt 
plaats. Gezien de aanwezige vraag naar vervoer 
van en naar de markt wordt in de toekomst een 
marktbus aangeboden die gaat rijden via de kernen 
Sint-Jan-In-Eremo, Waterland-Oudeman, Watervliet 
en Bentille. De marktbus is aangeduid als flexsysteem 
15. Dit is een van halte naar halte-systeem. Dat wil 
zeggen dat de reiziger reist vanaf een halte naar een 
andere halte. Het systeem is alleen operationeel op 
de donderdagochtend, als de markt plaatsvindt. 
Reizigers kunnen in de dalperiode indien noodzakelijk 
eveneens gebruik maken van flexsysteem 4.

Dit VoM-vast systeem heeft een dienstregeling en 
zal daarom niet van tevoren gereserveerd moeten 
worden.

12A.2 | Analyse bestaande marktbus

Lijn 63 Sint-Janin Eremo, Watervliet en Bentille: van de markt 22 passagiers en naar de markt 20 passagiers.
Deze huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per rit.
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SYSTEEMKENMERK INVULLING

RITLENGTE 19,4 km / 22-28 minuten (excl. 27 stops bij haltes)

AANTAL BUSJES 1 busje

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL RITTEN PER DAG PER RICHTING

DI:   2 ritten naar de markt om circa* 8:30u en 10:30u
        2 ritten terug van de markt om circa* 11:30u en 13:30u 
* Afstemming zoeken met dienstregeling van lijn 63 van De Lijn (nog definitief op te 
maken) die als functioneel net zal rijden in de spits. De eerste rit van de marktbus ver-
trekt minstens 30 min. na de laatste rit van De Lijn in de ochtendspits.

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER RIT 10

RUSTPLAATS Eeklo Station

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/CNG 
en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Omdat voor dit systeem geen aanvraag van een rit noodzakelijk is, wordt altijd een 
voertuig ingezet dat toegankelijk is voor reizigers die reizen met een hulpmiddel zoals 
een rolstoel of buggy

GRENSOVERSCHRIJDINGEN /

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 5.000

Reisroute en haltes

Het overzicht van de reisroute en de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in 
deel 2 - Haltes Vervoer op Maat.

12A.3 | Detaillering VoM-systeem

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken
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12B.1 | Invulling op hoofdlijnen
◊ Vervoer tussen vaste haltes in Eeklo, Oostwinkel, Ursel, Knesselare, Aalter-Brug en Aalter
◊ Operationeel tijdens de marktdag in Eeklo (donderdag)
◊ Frequentie 2 x per dag (beide richtingen).
◊ Rijdt volgens een dienstregeling, zonder reservatie vooraf.

Toelichting systeem
Elke donderdagochtend vindt in Eeklo een 
markt plaats. Gezien de aanwezige vraag 
naar vervoer van en naar de markt wordt 
in de toekomst een marktbus aangeboden 
die gaat rijden via de kernen Aalter, Aalter-
Brug, Knesselare, Ursel en Oostwinkel. De 
marktbus is aangeduid als flexsysteem 16. 
Dit is een van halte naar halte-systeem. Dat 
wil zeggen dat de reiziger reist vanaf een 
halte naar een andere halte. Het systeem is 
alleen operationeel op de donderdagochtend, 
als de markt plaatsvindt. Reizigers kunnen 
indien noodzakelijk eveneens gebruik maken 
van semi-flex-systeem 8 en flexsysteem 9. 
Deze zijn respectievelijk operationeel in de 
ochtend- en avondspits en in de dalperiode.

Dit VoM-vast systeem heeft een dienstregeling 
en zal daarom niet van tevoren gereserveerd 
moeten worden.

12B.2 | Analyse bestaande marktbus

Lijn 64 Aalter, Knesselare, Ursel: van de markt 13 passagiers en naar de markt 15 passagiers.
Deze huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per rit.

12B

VOM-VAST 
MARKTBUS EEKLO
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SYSTEEMKENMERK INVULLING

RITLENGTE 22,2 km / 28  - 35 minuten (excl. 23 stops bij haltes)

AANTAL BUSJES 1 busje

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL RITTEN PER DAG PER RICHTING

DI:   2 ritten naar de markt om circa* 8:30u en 10:30u
        2 ritten terug van de markt om circa* 11:30u en 13:30u 
* Afstemming zoeken met dienstregeling van lijn 64 van De Lijn (nog definitief op te 
maken) die als functioneel net zal rijden in de spits. De eerste rit van de marktbus ver-
trekt minstens 30 min. na de laatste rit van De Lijn in de ochtendspits.

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER RIT 7

RUSTPLAATS Eeklo Station

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/CNG 
en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Omdat voor dit systeem geen aanvraag van een rit noodzakelijk is, wordt altijd een 
voertuig ingezet dat toegankelijk is voor reizigers die reizen met een hulpmiddel zoals 
een rolstoel of buggy

GRENSOVERSCHRIJDINGEN /

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 7.000

12B.3 | Detaillering VoM-systeem

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

Reisroute en haltes

Het overzicht van de reisroute en de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in 
deel 2 - Haltes Vervoer op Maat.
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13

VOM-VAST 
MARKTBUS GAVERE - ZOTTEGEM

13.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Vervoer tussen vaste haltes in Gavere, Dikkelvenne en Zottegem
◊ Operationeel tijdens de marktdag in Zottegem (dinsdag)
◊ Frequentie 2 x per dag (beide richtingen).
◊ Rijdt volgens een dienstregeling, zonder reservatie vooraf.

Toelichting systeem
Elke dinsdagochtend vindt in Zottegem een markt plaats. Gezien de aanwezige vraag naar vervoer van en naar 
de markt wordt in de toekomst een marktbus aangeboden die gaat rijden via de kern Dikkelvenne. Dit is een van 
halte naar halte-systeem. Dat wil zeggen dat de reiziger reist vanaf een halte naar een andere halte. Het systeem 
is alleen operationeel op de dinsdagochtend, als de markt plaatsvindt in Zottegem. Dit VoM-vast systeem heeft 
een dienstregeling en zal daarom niet van tevoren gereserveerd moeten worden. De VoM-vast dienst rijdt de 
grenzen van de Vervoerregio Gent over naar de Vervoerregio Vlaamse Ardennen. Daar stopt de marktbus nog 
een aantal keer vooralleer rechtstreeks door te rijden naar Zottegem Station.

13.2 | Analyse bestaande belbussysteemen

Er zijn geen / niet voldoende gegevens beschikbaar voor dit gebied. Voor een inschatting van het aantal reizigers 
is een gemiddelde genomen van het gebruik van de marktbussen naar Eeklo.
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13.3 | Detaillering VoM-systeem

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

SYSTEEMKENMERK INVULLING

RITLENGTE 16,5 km / 22 - 26 minuten (excl. 13 stops bij haltes)

AANTAL BUSJES 1 busje

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL RITTEN PER DAG PER RICHTING

DI:   2 ritten naar de markt om circa* 8:30u en 10:30u
        2 ritten terug van de markt om circa* 11:30u en 13:30u 
* Afstemming zoeken met dienstregeling van lijn 81 van De Lijn (nog definitief op te 
maken) die als functioneel net zal rijden in de spits. De eerste rit van de marktbus ver-
trekt minstens 30 min. na de laatste rit van De Lijn in de ochtendspits.

KOSTEN PER DRU (DIENSTREGELINGUUR) € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER RIT 9

RUSTPLAATS Zottegem Station

RANDVOORWAARDEN

(1) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/CNG 
en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.
(2) Omdat voor dit systeem geen aanvraag van een rit noodzakelijk is, wordt altijd een 
voertuig ingezet dat toegankelijk is voor reizigers die reizen met een hulpmiddel zoals 
een rolstoel of buggy

GRENSOVERSCHRIJDINGEN
De VoM-vast dienst rijdt de grenzen van de Vervoerregio Gent over naar de Vervoer-
regio Vlaamse Ardennen. Daar stopt de marktbus nog in Beerlegem en Munkzwalm 
vooralleer rechtstreeks door te rijden naar Zottegem Station.

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 5.000

Reisroute en haltes

Het overzicht van de reisroute en de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in 
deel 2 - Haltes Vervoer op Maat.
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14

OV - TAXI

14.1 | Invulling op hoofdlijnen

◊ Flex vervoer op plekken waar er geen VoM-flex of VoM-semi-flex systeemen worden voorzien. 
◊ Vervoer van OV-taxi halte tot OV-taxi overstaphalte (halte kernnet, aanvullend net of treinstation) met 

reservatie vooraf.
◊ De gehele dag operationeel.

Toelichting systeem
Voor gebieden binnen 2 km van regulier 
openbaar vervoer is een VoM-vast, VoM-flex, 
VoM-semi-flex product niet geschikt. Voor 
deze korte afstanden is te voet gaan of de fiets 
nemen naar het reguliere openbaar vervoer een 
prima alternatief. Maar voor sommige reizigers 
kunnen er daarom alsnog drempels bestaan om 
het reguliere openbaar vervoer te gebruiken. 
Bijvoorbeeld omdat het voor- of natransport 
of de reis zelf te veel moeite vraagt (o.a. een 
halte ligt op fietsafstand, maar de reiziger is 
niet in staat te fietsen). De betreffende reiziger 
kan op die manier geen gebruik maken van 
het openbaar vervoer voor de open gebruiker, 
maar valt buiten de mobiliteitsindicatiestelling 
en kan zo niet terugvallen op MAV/DAV. Die 
constatering brengt de vervoerregio tot de 
insteek om binnen het voorstel van Vervoer 
op Maat een OV-taxi op te zetten. De OV-taxi 
is bedoeld als vraagafhankelijk vervoer om het 
gemis van een haalbaar OV-alternatief op te 
vangen. 

14.2 | Analyse bestaande belbussysteemen
De huidige gebruikscijfers dienen als input voor het te verwachten aantal reizigers per dag. De OV-taxi omvat een 
aantal huidige belbusgebieden in de Vervoerregio Gent. Het gemiddeld aantal gebruikers dat in 2018 met deze 
belbussen reed per dag is te zien in onderstaande tabel. 
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14.3 | Detaillering VoM-systeem

SYSTEEMKENMERK INVULLING

MAXIMALE RITLENGTE 7,5 km / 15 minuten

AANTAL BUSJES Het aantal in te zetten voertuigen afhankelijk van de daadwerkelijke vervoersvraag. Er 
wordt een effectieve inzet verwacht van 2 voertuigen. 

DAGEN PER JAAR OPERATIONEEL 365 dagen

AANTAL UUR PER DAG OPERATIONEEL MA-VRIJ: 14 uur      7:00u-21:00u
ZA/ZON/FEESTDAGEN: 14 uur         7:00u-21:00u 

KOSTEN PER DRU € 55,-

KOSTEN PER KILOMETER € 1,83

GEM. AANTAL PASSAGIERS PER DAG 52 (MA-VR), 25 (ZAT), 21 (ZON)

RANDVOORWAARDEN

(1) Een rit met de OV-taxi is maximaal 7,5 km lang.
(2) Het streefdoel is dat alle voertuigen in de vervoerregio Gent voldoen aan de voor-
waarden voor LEZ (lage-emissiezone) stad Gent. Dit betekent t.e.m. 31/12/2024 vrije 
toegang voor dieselvoertuigen met euronorm 5/V of hoger en voor benzine/LPG/
CNG en LNG-voertuigen met euronorm 2/II of hoger.

GRENSOVERSCHRIJDINGEN

Het VoM-flex systeem grenst aan verschillende vervoerregio’s en lokaal aan 
Nederland. Het systeem biedt OV-taxi overstaphaltes tot de eerstvolgende kern over 
de grens, maar zal niet landsgrensoverschrijdend gaan rijden. In dit geval gaat het om 
overstaphales Moerbeke Waas Markt, Overmere Kerk en Wakken Rustoord.

INSCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN/JAAR € 562.000

Voor dit VoM systeem zijn de onderstaande systeemkenmerken gedefinieerd. Deze systeemkenmerken 
vormen input voor het kostenmodel ‘rekentool VoM’ om een prognose van de exploitatiekosten te maken. Een 
gedetailleerde toelichting over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in de bijlage 5 van het Nieuw 
Openbaar Vervoerplan. 

Systeemkenmerken

BELBUS
NR. BELBUSGEBIED

GEM. 
GEBRUIK 

WERKDAG

GEM. 
GEBRUIK 

ZATERDAG

GEM. 
GEBRUIK 
ZONDAG

GEM. 
RITLENGTE

GEM. AANTAL 
PASSAGIERS 

PER RIT

125 ZULTE - DEINZE - NEVELE 37 19 14 7 KM 1,10

130 WETTEREN - LAARNE - WICHELEN 43 16 16 6,4 KM 1,12

140 DESTELBERGEN - MERELBEKE 25 0 0 6,5 KM 1,14

140-390 DES - MELLE - SLH - HERZELE ZONDAG 0 0 15 5,9 KM 1,25

145 DE PINTE - SINT-MARTENS-LATEM- NAZARETH 24 0 0 6,6 KM 1,17

145-185 ZINGEM - DE PINTE ZONDAG 0 0 12 7,8 KM 1,25

140-145 DE PINTE -DESTELBERGEN - MELLE ZATERDAG 0 26 0 6,9 KM 1,48

175 OOSTAKKER 27 15 6 9,5 KM 1,19

Om een inschatting te maken van het aantal reizigers met de OV-taxi wordt aangenomen dat 1/3 van de gebruikers 
van de belbus in het gebied vandaag, gebruik zal gaan maken van de OV-taxi. Een deel van de belbusgebruikers 
vandaag zal uitwijken naar het kernnet en aanvullend net.

Haltes
Het overzicht van de VoM-haltes voor dit VoM-systeem zijn in kaart- en tabelvorm opgenomen in deel 2 - Haltes 
Vervoer op Maat.
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15

DEELFIETSEN

15.1 | Invulling op hoofdlijnen

Deelfietsen worden aangeboden als voor- of natransport naar grootschalige en kleinschalige bedrijventerreinen 
of bovenlokale voorzieningen die niet op loopafstand (800 m) maar wel op fietsafstand van de reguliere openbaar 
vervoerlijn (treinstation, kernnet of aanvullend net) zijn gelegen. De deelfietsen worden voorzien bij een 
strategisch gelegen hoppinpunten: dit is bij elk treinstation,  bij een halte op het kernnet of het aanvullend net. 
Deze deelfietsen worden gezien als een schakel binnen het openbaar vervoersnet. Voor bestemmingen tussen 
800 m en 2 km van een reguliere OV-lijn is het voldoende om gewone fietsen te voorzien, wordt de afstand groter 
dan 2 km zijn 1/4 van de fietsen voorzien op het hoppinpunt elektrisch.

De uiteindelijke deelfietsoplossing zal afhankelijk zijn van de deelfietsaanbieder die zal gegund worden door de 
Vlaamse Vervoersautoriteit in de loop van 2021.

15.2 | Detaillering deelfiets systeem

In totaal worden er in de Vervoerregio Gent 610 deelfietsen geplaatst, waarvan er 105 elektrisch zijn. Een 
overzicht van elke deelfietslocatie is terug te vinden in onderstaande overzichtstabel. De fietsen worden 
verdeeld over grote (30 fietsen), middelgrote (20 fietsen) en kleine (10 fietsen) locaties. Het type locatie 
is bepaald op basis van de verwachte potentie voor deelfietsengebruik. Deze potentie hangt af van de 
aanwezigheid van goede OV-knooppunten, hoge dichtheid aan woningen en aanwezigheid van bedrijven of 
recreatieve voorzieningen. 

De classificatie wordt als volgt gebruikt om het aantal deelfietsen en de exploitatiekosten te bepalen:

CLASSIFICATIE AANTAL FIETSEN SCHATTING EXPLOITATIEKOSTEN

KLEIN DEELFIETSENSYSTEEM (10 FIETSEN) 44 GEWOON EN 24 ELEKTRISCH €58.000,-

MIDDELGROOT DEELFIETSENSYSTEEM (20 FIETSEN) 282 GEWOON EN 60 ELEKTRISCH €225.000,-

GROOT DEELFIETSENSYSTEEM (30 FIETSEN) 179 GEWOON EN 21 ELEKTRISCH €122.000,-

Systeemkenmerken

Omwille van de focus op OV-reizigers die hun last mile verplaatsing met een deelfiets doen (= netwerklogica), 
wordt er gekozen voor back-to-one deelfietssysteem. Dit betekent dat de fiets moet worden teruggebracht 
naar de locatie waar hij is opgehaald. Dit type van systeem werkt goed in functie van voor en natransport 
vanaf belangrijke OV-knopen. 

Gezien met vervoer op maat op een nieuwe manier vorm wordt gegeven aan de onderste laag van het 
openbaar vervoersnetwerk moet bijzondere aandacht zijn voor de nodige flexibiliteit. 
De monitoring zal de basis vormen voor het herverdelen van deelfietsen. Wanneer echter blijkt dat er 
structurele tekorten zijn aan op bepaalde locaties, zal er sneller geschakeld worden om fietsen bij te plaatsen. 
Om fietsen weg te halen op minder drukke punten, wordt meer tijd voorzien om het systeem de kans te geven 
te groeien.
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Overzicht deelfietsen

Een overzicht van een inschatting van het aantal deelfietsen per locatie is terug te vinden in onderstaande 
overzichtstabellen:

GROTE DEELFIETSSYSTEEMEN AANTAL GEWONE FIETSEN AANTAL ELEKTRISCHE FIETSEN

MOBIPUNT STATION GENT SINT-PIETERS* 0 0

MOBIPUNT STATION GENT DAMPOORT* 0 0

MOBIPUNT STATION WETTEREN 22 8

MOBIPUNT STATION DE PINTE 22 8

MOBIPUNT STATION DEINZE* 0 8

TOTAAL 44 24

* Huidige locaties BlueBike

* Huidige locaties BlueBike

MIDDELGROTE DEELFIETSSYSTEEMEN AANTAL GEWONE FIETSEN AANTAL ELEKTRISCHE FIETSEN

MOBIPUNT ZELZATE (KN/AN) 15 5

MOBIPUNT STATION AALTER* 7 5

MOBIPUNT PUYENBROEK (AN) 15 5

MOBIPUNT STATION KWATDRECHT 20 0

MOBIPUNT STATION MERELBEKE 20 0

MOBIPUNT STATION GENTBRUGGE 20 0

MOBIPUNT ZWIJNAARDE (KN/AN) 20 0

MOBIPUNT STATION EKE-NAZARETH 15 5

MOBIPUNT STATION EEKLO* 5 5

MOBIPUNT MALDEGEM (KN) 15 5

MOBIPUNT STATION MELLE 20 0

MOBIPUNT ZULTE (KN) 15 5

MOBIPUNT DE PRIJKELS (AN) 20 0

MOBIPUNT STATION EVERGEM 15 5

MOBIPUNT STATION DRONGEN 15 5

MOBIPUNT RIEME (KN) 15 5

MOBIPUNT LANGERBRUGGE-EILAND (KN) 15 5

MOBIPUNT OOSTAKKER (KN) 15 5

TOTAAL 282 60



FICHES VERVOER OP MAAT41

KLEINE DEELFIETSSYSTEEMEN AANTAL GEWONE FIETSEN AANTAL ELEKTRISCHE FIETSEN

MOBIPUNT WACHTEBEKE (KN/AN) 7 3

MOBIPUNT ASSENEDE (AN) 7 3

MOBIPUNT LOCHRISTI (KN) 10 0

MOBIPUNT SINT-MARTENS-LATEM (KN) 10 0

MOBIPUNT BALGERHOEKE (KN) 7 3

MOBIPUNT KAPRIJKE (AN) 7 3

MOBIPUNT STATION WAARSCHOOT 10 0

MOBIPUNT STATION SLEIDINGE 10 0

MOBIPUNT ZOMERGEM (KN) 7 3

MOBIPUNT STATION MARIA AALTER 10 0

MOBIPUNT STATION BELLEM 10 0

MOBIPUNT STATION HANSBEKE 10 0

MOBIPUNT STATION LANDEGEM 7 3

MOBIPUNT BAARLE (KN) 10 0

MOBIPUNT STATION GONTRODE 10 0

MOBIPUNT STATION WONDELGEM 10 0

MOBIPUNT STATION BEERVELDE 7 3

MOBIPUNT STATION ZINGEM 10 0

MOBIPUNT LAARNE (KN) 10 0

MOBIPUNT GAVERE (AN) 10 0

MOBIPUNT SINT-DENIJS-WESTREM 10 0

TOTAAL 179 21

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten voor ca. 610 deelfietsen, gespreid over 45 locaties komt neer op ongeveer €400.000. 

Deze exploitatiekosten werden berekend aan de hand van de VoM-rekentool. Een gedetailleerde toelichting 
over de werking van de rekentool VoM is terug te vinden in Bijlage 5 het OV-plan 2021 . Uit de RFI VoM hebben 
we verder geleerd dat “Voor deelmobiliteit lopen de kostenindicatoren tussen de verschillende aanbieders 
wat verder uiteen. Dit heeft vooral te maken met de verschillende eigenschappen van het deelsysteem die 
effect hebben op de kosten, zoals het aantal locaties, het type deeloplossing (‘back-to-one’ of ‘back-to-many’) 
en de ervaring die de marktpartij al heeft.” De uiteindelijke exploitatiekosten zullen dus afhankelijk zijn van 
de aanbesteedde fietsdeelaanbieder. Deze ingeschatte kosten omvatten de exploitatiekosten. Hierbij is geen 
rekening gehouden met bijkomende kosten zoals voorzien van stallingen door de aanbieder of mogelijke 
concessies. 
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