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INLEIDING
Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse overheid het BVR omtrent het subsidiekader voor mobipunten
goed. Verder werd op 23 juli 2020 gecommuniceerd dat mobipunten voortaan de merknaam ‘hoppinpunten’
zullen dragen. Het bovenvermelde BVR identificeert 5 categorieën van hoppinpunten: (1) interregionale, (2)
regionale, (3) lokale, (4) buurt-hoppinpunten in netwerklogica, (5) buurt-hoppinpunten in nabijheidslogica.
De eerste 4 categorieën dienen in het regionaal mobiliteitsplan (RMP) te worden opgenomen en worden
bepaald op basis van netwerklogica.
Deze nota omschrijft het subsidiekader voor de hoppinpunten en de eisen die er tegenover staan. Daarnaast
biedt deze nota inzicht in hoe de (voorlopige) selectie van hoppinpunten tot stand kwam. Er dient te
worden opgemerkt dat de selectie van hoppinpunten onder voorbehoud is, gelet op een aantal openstaande
vragen. Voorts geeft deze nota ook een overzicht van de flex-haltes die werden geselecteerd in het kader
van het flex-vervoer.
SELECTIE VAN HOPPINLOCATIES
Een ondergrens voor het selecteren van een locatie voor een hoppinpunt werd niet bepaald in het BVR of
in andere beleidsdocumenten. Het is wel belangrijk om op te merken dat de kwaliteit van een hoppinpunt
slechts bepaald kan worden door het aanbod dat men er wil realiseren (OV, deelfiets, deelauto, maar ook
parkeerplaatsen, fietsenstallingen, K&R) en de diensten (wachtaccommodatie, lockers, broodautomaat, etc.)
die men er wil aanbieden of die in de omgeving beschikbaar zijn. De kern van een hoppinpunt wordt
gevormd door het mobiliteitsaanbod. Zonder aanbod aan mobiliteit is er geen hoppinpunt. (Vlaamse
Beleidsvisie Mobipunten, p34). De verschillende soorten mobiliteitsaanbod hebben verschillende
ondergrenzen qua potentieel en dit aanbod is meestal reeds uitgerold (een hoppinpunt volgt het bestaande
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aanbod, niet omgekeerd). Vandaar ook onze zeer sterke aanbeveling om de locaties van hoppinpunten op
plekken met reeds een goed bestaand aanbod aan duurzame mobiliteit (OV-haltes) te kiezen. Gelet op het
feit dat het mobiliteitsplan een doorkijk heeft van ca. 10 jaar, is voor de hoppinpunten een eerder ruime
selectie gehanteerd waarbij niet kan worden gegarandeerd dat alle punten tegen 2024 worden gerealiseerd.
Het voorstel is vertrokken van twee selectiecriteria, los van het niveau waarop het hoppinpunt zou worden
ingericht:
•

•

Screening van de ruimtelijke context: Een eerste vraag die dient behandeld te worden is of er
voldoende woningen en attractiepolen in de buurt zijn om een hoppinpunt te verantwoorden waar
de vervoersvraag gebundeld kan worden. Dit werd getoetst door middel van luchtfoto’s en kaarten
(uit de oriëntatienota). Waar mogelijk werd ook geanticipeerd op de mogelijke ruimtevraag van een
hoppinpunt (bv. aanwezigheid pleintje).
Screening van het huidige OV-gebruik en overstappotentieel: Hierbij werd vertrokken van de
meerijtellingen die De Lijn heeft uitgevoerd op de verschillende buslijnen. Goed gebruikte haltes
komen dan in aanmerking om tot hoppinunt te worden uitgebouwd. Er dient te worden opgemerkt
dat deze tellingen maar één lijn en één richting weergeven, waardoor ze met de nodige
voorzichtigheid behandeld moeten worden. Daarnaast werd uiteraard ook rekening gehouden met
de wijzigingen in het aanbod (nieuwe lijnen). Een echte ondergrens hebben we niet gebruikt, maar
‘minstens enkele tientallen reizigers per dag’ was wel een soort richtpunt, ook voor buurt-netwerk
punten.

De selectie van de hoppinpunten in deze nota betreft een voorlopig goedgekeurde selectie. Binnen het kader
van het Regionale Mobiliteitsplan met doorkijk 2025 – 2030 zijn er nog eventuele wijzigingen mogelijk,
indien er zich de noodzaak voordoet dat er bijkomende punten geselecteerd worden wegens toekomstige
ontwikkelingen.
CATEGORISERING VAN HOPPINPUNTEN
Vertrekkende van de visies geformuleerd in het BVR en in de ‘Vlaamse beleidsvisie mobipunten’ stelde
atelier\demitro2 een leidraad op die een basis vormde voor de discussie in geclusterde overlegmomenten
met de verschillende steden en gemeenten uit de vervoerregio (zie bijlage 1). Verder vermeldt het BVR ook
dat “lokale en buurtmobipunten (…) door de gemeenten (worden) aangeduid”, wat impliceert dat
(gemotiveerd) van dit selectiekader kan worden afgeweken. Daarnaast werd ook afgestemd met de
Provincie Oost-Vlaanderen, om de resultaten en visies uit het proefproject hoppinpunten te omvatten.
Recenter werd een beslissingsboom beschikbaar gesteld vanuit Dep. MOW, waaruit de categorisering van
de geselecteerde locaties volgt. Deze is opgenomen in Figuur 1.
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Figuur 1 – Beslissingsboom gedeeld door Departement MOW, op basis van het BVR Hoppinpunten.

Op basis van de gesprekken met de betrokken gemeentes en de toepassing van de beslissingsboom werden
een aantal discussiepunten geïdentificeerd.
Vertrekkende van deze beslissingsboom werd een categorisering van hoppinpunten voorgesteld. De selectie
van hoppinpunten is eerder ruim opgevat, wat betekent dat mogelijks niet alle hoppinpunten tegen 2024
gerealiseerd zullen kunnen worden. Het geeft evenwel een beeld van waar er in de toekomst potentieel is.
In de vervoerregio werden hoppinpunten geselecteerd. Deze selectie is weergegeven in Figuur 2. In Figuur
3 en Figuur 4 wordt aangegeven waar deze punten zich situeren t.o.v. respectievelijk gewestwegen en
fietsroutes. Het volledige overzicht van hoppinpunten is opgenomen in bijlage 2: Overzicht hoppinpunten.

Hierbij een kort overzicht van het aantal hoppinpunten per gemeente en het aantal hoppinpunten per
categorie. Over een aantal punten is nog geen definitief uitsluitsel over de opname.
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Tabel 1. – Aantal Hoppinpunten per gemeente

Gemeente
Aalst
Berlare
Denderleeuw
Dendermonde
Erpe-Mere
Haaltert
Hamme
Lebbeke
Lede
Ninove
Wichelen
Totaal

# hoppinpunten
47
8
7
17
19
7
7
9
10
22
8
161

Tabel 2 – Aantal hoppinpunten per categorie

Niveau
Interregionaal
Regionaal
Lokaal
Buurt Netwerk
Buurt Nabij
Totaal

# hoppinpunten
3
8
139
0
11
161
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Figuur 2 – Voorgestelde hoppinpunten op interregionaal, regionaal, lokaal en buurt-netwerk niveau
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Figuur 3 – Voorgestelde hoppinpunten en ligging t.o.v. gewestwegen
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Figuur 4 – Voorgestelde hoppinpunten en ligging t.o.v. fietsroutes
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VERANTWOORDING SELECTIE INTERREGIONALE EN REGIONALE HOPPINPUNTEN
Op basis van de beslissingsboom werden 3 interregionale en 8 regionale hoppinpunten gecategoriseerd.
De argumenten voor de inschaling van deze punten vatten we hier kort in een alinea samen. Elementen
die in aanmerking kwamen waren het bedieningsniveau, het gebruik en de invloedsfeer van de locatie.
Aalst Station (Interregionaal): De bediening is ruim met 5 treinverbindingen per uur: twee IC-treinen per
uur (Gent-Brussel), de S4- en de S10-trein Aalst-Brussel (via Jette) en de S6-trein Aalst-Brussel via
Geraardsbergen en Halle. Naar gebruik is dit het tweede grootste treinstation in de regio (meer dan 7000
reizigers per weekdag). Het wordt bediend door verschillende KN-lijnen (1, 31, 41, 54, 87, 91, 91, 96, 214) en ANlijnen (57, 59, 81) en door de FN-lijnen 26, 32, 33, 42, 43, 44, 53, 58, 82, 83, 84, 92, 93, 94, 98 en 213. Het is een
knooppunt (15/45) voor overstappen trein-bus. Door de ligging in een regionaalstedelijk gebied, met een
ruim vervoersaanbod en met busaansluitingen op de IC-treinen richting Brussel en Gent heeft het station
van Aalst een invloedssfeer die het hele centrale deel van de vervoerregio beslaat.
Denderleeuw Station (Interregionaal): De bediening is ruim met 8 treinverbindingen per uur: vier IC-treinen
per uur (2x Kortrijk-Brussel, 2x Gent-Brussel), de S3-trein Zottegem-Brussel, de S4- en de S10-trein AalstBrussel (via Jette) en de S6-trein Aalst-Brussel via Geraardsbergen en Halle. Het grootste treinstation in de
regio (ongeveel 10.000 reizigers per weekdag), waarvan een aanzienlijk deel overstappers trein-trein zijn.
Het wordt bediend door de KN-lijn 31 en door FN-lijn 32. Het is een knooppunt voor overstappen trein-trein
en trein-bus (frequentieknoop). Door het ruime vervoersaanbod met vele aansluitingen heeft het station
van Denderleeuw een invloedssfeer die het hele zuidelijke deel van de vervoerregio beslaat.
Dendermonde Station (Interregionaal): De bediening is ruim met 5 treinverbindingen per uur: de IC-treinen
Gent-Mechelen-Leuven en Sint-Niklaas-Dendermonde-Brussel, de S3- en de S10-trein Dendermonde-Brussel
(via Jette) en de L-trein Zeebrugge-Gent-Mechelen. Het is het derde grootste treinstation in de regio (bijna
6000 reizigers per weekdag). Het wordt bediend door KN-lijn 91 en door drie AN-lijnen (57, 245, 252) en door
FN-lijnen 27, 28, 29, 92 en 254. Het is een knooppunt (00) voor overstappen trein-trein en trein-bus. Door de
ligging in een kleinstedelijk gebied, met een ruim vervoersaanbod en met busaansluitingen op de IC-treinen
richting Brussel en Sint-Niklaas heeft het station van Dendermonde een invloedssfeer die het hele
noordelijke deel van de vervoerregio beslaat.
Lede Station (Regionaal): Bediend door de IC-treinen Gent-Brussel (2x/u), de AN-lijn 59 Wetteren-Aalst en de
FN-lijn 58. Het vierde grootste treinstation in de regio (ongeveer 1400 reizigers per weekdag). Door de
rechtstreekse IC-verbindingen naar Gent en Brussel en de ligging in een grotere kern in de regio heeft het
station van Lede een invloedsfeer die zich uitstrekt over de omliggende gemeenten Erpe-Mere en Wichelen.
Ninove Station (Regionaal): Bediend door de S6-trein Aalst-Geraardsbergen-Brussel, door de KN-lijnen 31, 128
en 153 en AN-lijnen 76, 127 en 162. Het vijfde grootste treinstation in de regio (ongeveer 1400 reizigers per
weekdag). Door de ligging in een kleinstedelijk gebied, met een ruim busaanbod en goede treinverbinding
(met overstap) naar Brussel functioneert dit station als een belangrijk knooppunt richting Brussel voor het
zuiden van de vervoerregio.
Burst Station (Regionaal): Bediend door de IC-trein Kortrijk-Brussel (1x/u), de S3-trein Zottegem-Brussel, de
KN-lijn 91 en de FN-lijnen 84, 92 en 93. Het zesde grootste treinstation in de regio (ongeveer 1000 reizigers
per weekdag). Door de ligging in netwerk functioneert dit station als een belangrijk opstappunt richting
Brussel voor de zuidrand van Aalst (Erpe-Mere, Heldergem).
Erembodegem Station (Regionaal): Bediend door de IC-trein Gent-Brussel (1x/u),de S4- en de S10-trein AalstBrussel (via Jette) en de FN-lijn 213. Het zevende grootste treinstation in de regio (ongeveer 850 reizigers
per weekdag). Door de ligging in netwerk functioneert dit station als een belangrijk opstappunt richting
Brussel voor de zuidrand van Aalst (Erembodegem).
Haaltert Station (Regionaal): Bediend door de S3-trein Zottegem-Brussel en de KN-lijn 87. Het achtste
grootste treinstation in de regio (ongeveer 500 reizigers per weekdag). Door de ligging in netwerk
functioneert dit station als een belangrijk opstappunt richting Brussel voor de zuidrand van Aalst (Haaltert,
Nieuwerkerken).
Ede Station (Regionaal): Bediend door de S3-trein Zottegem-Brussel, de AN-lijn 81 en de FN-lijnen 82 en 83.
Het negende grootste treinstation in de regio (ongeveer 500 reizigers per weekdag). Door de ligging in
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netwerk functioneert dit station als een belangrijk opstappunt richting Brussel voor de zuidrand van Aalst
(Haaltert, Erpe-Mere, Nieuwerkerken).
Lebbeke Station (Regionaal): Bediend door de S3- en de S10-trein Dendermonde-Brussel (via Jette). Het elfde
grootste treinstation in de regio (ongeveer 400 reizigers per weekdag). Door de ligging in netwerk
functioneert dit station als een opstappunt richting Gent voor het gebied ten zuidoosten van Dendermonde
(Lebbeke, Buggenhout).
Schoonaarde Station (Regionaal): Bediend door de L-trein Zeebrugge-Gent-Mechelen en de FN-lijnen 27, 28,
29 en 53. Het dertiende grootste treinstation in de regio (ongeveer 250 reizigers per weekdag). Door de
ligging in netwerk functioneert dit station als een opstappunt richting Brussel en Gent voor het gebied ten
westen van Dendermonde (Berlare).
SUBSIDIEKADER EN VOORWAARDEN
Het BVR d.d. 11 september 2020 m.b.t. de hoppinpunten omvat o.a. een detaillering van de subsidiëring die
wordt voorzien voor de hoppinpunt. Een overzicht hiervan is opgenomen in Tabel 1. Deze tabel geeft weer
welk percentage van de kostprijs onder de subsidie kan vallen. Onder kostprijs wordt enerzijds de kosten
voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer verstaan, in voorkomend geval te
vermeerderen met de prijsherzieningen, verrekeningen, meer- of bijwerken. Daarnaast omvat de kostprijs
ook de kosten voor de aanleg van de fietsenstallingen en van de infrastructuur om data-uitwisseling
mogelijk te maken. Voorts is ook het plafond van het subsidiebedrag volgens het BVR opgenomen in Tabel
1. De subsidiëring wordt enkel voorzien voor de aanleg of herinrichting van hoppinpunten, en enkel voor
de werken voor de aanleg of herinrichting. Er dient te worden opgemerkt dat buurt-hoppinpunten in
nabijheidslogica niet worden opgenomen in het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP). Alle hoppinpunten die
gesubsidieerd worden moeten daarnaast ook worden voorgelegd aan de projectstuurgroep, ongeachte de
geraamde kostprijs.

Tabel 1 – Percentage van de subsidie en maximale subsidie per hoppinpunt, opgenomen afhankelijk van de categorie

Type hoppinpunt

Percentage subsidie t.o.v. kostprijs

Maximum subsidie

Interregionaal

50%

500.000 €

Regionaal

50%

250.000 €

Lokaal

100%

50.000 €

Buurt (netwerk)

100%

25.000 €

Buurt (nabij)

100%

25.000 €

Verder dienen hoppinpunten minimaal te worden uitgerust met:
•
•
•
•

Parkeerplaatsen indien nodig, waarbij er aangepaste en voorbehouden plaatsen voor personen met
een beperking zijn
een fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen
informatiedragers
infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken.
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De hoppinpunten moeten daarnaast toegankelijk zijn voor iedereen die zich wil verplaatsen, en dit ook
zonder assistentie. Ook de informatiedragers moeten voor iedereen leesbaar zijn. De concrete maatregelen
m.b.t. toegankelijkheid en leesbaarheid zullen in ontwerprichtlijnen worden openomen. Daarnaast zal het
‘Masterplan Toegankelijkheid’ als leidraad dienen.
Verder zal ook de merkarchitectuur moeten worden toegepast. Deze merkarchitectuur is echter ook een
kwaliteitslabel en mag enkel worden toegepast indien wordt voldaan aan de minimale uitrusting en de
vereisten m.b.t. toegankelijkheid en leesbaarheid.
De hoppinpunten op interregionaal, regionaal, lokaal en buurt-netwerk niveau dienen te worden
opgenomen in het RMP. Indien dit niet het geval is, komen deze niet in aanmerking voor subsidiëring.
Daarnaast worden de interregionale hoppinpunten aangeduid door de Vervoerregioraad of door de
minister; worden de regionale hoppinpunten aangeduid door de Vervoerregioraad; en worden de overige
hoppinpunten aangeduid door de gemeenten. De hoppinpunten op buurt-nabij niveau worden bepaald
door de gemeenten en vormen geen onderdeel van het regionaal mobiliteitsplan.
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FLEX-HALTES
De haltes waar een flexaanbod wordt voorzien, bestaan in de eerste plaats uit alle haltes van het functionele
net die niet bediend worden door kernnet of aanvullend net (cadans), behalve die haltes die op een afstand
van minder dan 1500 meter van een halte van het kernnet of aanvullend net (cadans) liggen. Deze haltes,
en de haltes van het kernnet en aanvullend net, worden bediend volgens de principes omschreven in
hoofdstuk 3 van de synthesenota. Een aantal van de punten die aangeduid werden in hoofdstuk 3 van de
synthesenota vallen onder deze definitie en zullen dus bediend worden door het flexvervoer buiten de
spitsuren1:
•
•
•
•
•
•
•

Aalst Houten Kruis
Aalst Moorsel Spruithoek
Berlare Uitbergen Centrum
Dendermonde Appels Industrie
Erpe-Mere Ottergem Dorp
Haaltert Lebeke Kerk
Lebbeke Denderbelle Dorp

Daarnaast werden een aantal factoren geïdentificeerd die aanleiding kunnen geven tot de selectie van
bijkomende flex-haltes. Er dient te worden opgemerkt dat de flex-haltes enkel kunnen voorzien worden
binnen de bedieningsgebieden van het flex-vervoer.
•

•

•

Niet-gedekte kernen: Het flex-vervoer speelt een belangrijke rol in het invullen van de witte vlekken.
Een aantal kernen vallen niet binnen het buffergebied van het kernnet, aanvullend net of een
functionele verbinding. In dit geval is het voorzien van een flex-halte aangewezen, zodat inwoners
van deze kern alsnog toegang hebben tot het flex-vervoer.
Niet-gedekte attractiepolen: Daarnaast vallen ook attractiepolen niet de facto binnen het
buffergebied van het KN/AN/FN. Ook in dit geval kan het interessant zijn om een flex-halte te
voorzien.
Locaties met sterk belbusgebruik: Voor belbushaltes met een gebruik van meer dan 200 vragen per
jaar (d.w.z. de som van op- en afstappers bedraagt minstens 200 op jaarbasis), kan overwogen
worden om een bijkomstige flex-halte te selecteren. Het overzicht van de belbushaltes en hun
gebruik is opgenomen in Figuur 5. Hier zijn twee verschillende scenario’s mogelijk:
o Indien het gaat om een belbushalte die op meer dan 1,5 km van een andere flex-halte ligt,
kan overwogen worden om deze halte te behouden.
o Indien het gaat om een belbushalte die op minder dan 1,5 km van een andere flex-halte of
het KN/AN ligt, kan worden gekeken naar de kwaliteit van de wandelroute om te bepalen
of een bijkomende flex-halte nodig is. Hierbij kan in het bijzonder gekeken worden naar de
aanwezigheid van een voetpad of eventuele obstructies zoals openstaande bruggen of
spooroverwegen die het voor de reiziger moeilijk maken om zich te verplaatsen naar de
reeds voorziene OV-halte.

Op basis van de hierboven omschreven factoren werden volgende bijkomende flex-haltes geselecteerd, in
samenspraak met de betrokken gemeenten. Dit zijn ofwel haltes waar geen ander buslijnen halteren (en die
de hele dag bediend worden) ofwel haltes van het functionele net die op minder van 1,5km van het kernnet
of aanvullend net liggen maar toch zullen bediend worden door het flexvervoer (en die enkel buiten de
bedieningsuren van het functionele net bediend worden):

Een bijkomende halte die vermeld werd in de synthesenota, Lebbeke Lange Minnestraat, zal bediend worden door
buslijn 23 (Vlaamse Rand) die ook een dalbediening zal krijgen en dus geen flexhalte wordt.
1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erpe-Mere Erondegem Kerk
Erpe-Mere Vlekkem Kerk
Hamme Zogge Centrum
Lede Wanzele Kerk
Ninove Appelterre Industriezone
Ninove Nederhasselt Dorp
Ninove Outer Kloosterstraat
Ninove Outer Wijk Molenveld
Ninove Pollare Dorp
Wichelen Schellebelle Dorp
Wichelen Schellebelle Kapel Bruinbeke
Wichelen Serskamp Nieuwstraat
Wichelen Oud Rusthuis
Wichelen Meerbos (nieuwe halte)

Een overzicht van de huidige belbushaltes in VVR Aalst en hun gebruik is opgenomen in Figuur 5.
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Figuur 6 biedt een overzicht van de geselecteerde flex-haltes per flex-gebied. Daarnaast geeft Figuur 7 een
overzicht van de dekking van de huidige belbus-haltes door het voorgestelde flex-systeem.
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Figuur 5 – Belbusgebieden in VVR Aalst en aantal belbusgebruikers per belbushalte
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Figuur 6 –Flex-haltes voorzien in VVR Aalst
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Figuur 7 – Dekking van de huidige belbushaltes door het flex-systeem, uitgaande van een buffer van 1,5 kilometer
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BIJLAGE 1: SELECTIELEIDRAAD ATELIER\DEMITRO2
Deze selectieleidraad werd voorgesteld in de ambtelijke werkgroep van 19/11/2020.
Type hoppinpunt

Opmerkingen opgenomen in BVR

Interregionaal

•
•

Geschat aantal in
Vlaanderen (2024): 50

•
•

•
Regionaal

•
•

Geschat aantal in
Vlaanderen (2024): 150

•
•
•

•
Lokaal

•
•

Geschat aantal in
Vlaanderen (2024): 350

•
•
Buurt (netwerk)

•
•
•

Geschat aantal in
Vlaanderen (2024): 250

•
•

Buurt (nabij)

Geschat aantal in
Vlaanderen (2024): 200

•
•
•
•

Voorgestelde leidraad atelier\demitro2

Op basis van netwerklogica
Ruim mobiliteitsaanbod:
frequente interregionale,
regionale en lokale
verbindingen
Verplaatsingen tussen de
vervoerregio’s mogelijk
Minstens enkele hoogwaardige
interregionale
treinverbindingen
Onderdeel van RMP

•
•

Op basis van netwerklogica
Frequente regionale
verbindingen
Gegarandeerde doorstroming
Verplaatsing binnen de
vervoerregio
Verplaatsingen op langere
afstand zijn ook mogelijk na
een overstap in een
interregionaal hoppinunt
Onderdeel van RMP

•
•

•

•
•

Op basis van netwerklogica
Frequente lokale OVverbindingen en/of
vraaggericht collectief vervoer
Herkomst en bestemming nabij
het hoppinpunt
Onderdeel van RMP
Op basis van netwerklogica
Onderdeel van RMP
Niet bediend door OV of
collectief vervoer
Wervingsgebied beperkt tot
onmiddellijke omgeving
Deelvoertuigen vormen basis
aanbod

Op basis van nabijheidslogica
Aangewezen door gemeente
Niet bediend door OV of collectief
vervoer
Wervingsgebied beperkt tot
onmiddellijke omgeving

Minstens kleinstedelijk gebied EN
Minstens twee treinverbindingen per
uur per richting EN
Gegarandeerde overstap tussen
KN/AN en treinnet

Kleinstedelijk gebied of groter OF
Kruising van twee OV-lijnen (bus of
trein) met elk frequentie van minstens
1 keer per uur OF
Treinstation met minstens 400
opstappers op de trein per weekdag
Daarnaast mag er geen ander
regionaal punt zijn binnen een straal
van 2km

•
•
•

Overige treinstations OF
Gelegen in een kern (PRS)
Minstens uurfrequentie KN/AN

In hoofddorpen en steden zijn meerdere
lokale punten mogelijk bv. nabij
attractiepolen
Te bepalen in overleg met gemeenten
Voor buurt hoppinpunten kan worden
gekeken naar de verschillende
vervoersnetwerken. In de praktijk liggen
busroutes vaak parallel met de BFF/FSWnetwerken, en vormen de bushaltes hierin
knooppunten.
De exacte selectie is te bepalen in overleg met
de gemeenten.
•

Geen deel van RMP
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•

Deelvoertuigen vormen basis
aanbod

BIJLAGE 2: OVERZICHT HOPPINPUNTEN

BIJLAGE 3: OVERZICHT HALTES

VVR Aalst – Hoppinpunten en flex-haltes | 18

