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INLEIDING
Op 15 juni 2020 kondigde minister Peeters de verdeling voor bijkomende budgetten Vervoer op Maat aan.
Voor Vervoerregio Aalst betekent dit dat het budget Vervoer op Maat voor de vervoerregio de komende
jaren aangroeit (bij het basisbedrag van 1,7 miljoen euro) met volgende bedragen:

Jaar

Bijkomend budget

2022

904.000 euro

2023

1.205.000 euro

2024

1.557.000 euro

Het concept Vervoer op Maat opgenomen in het OV-plan ging uit van een budget van 1.700.000 euro, waarbij
geen rekening werd gehouden met het terugvloeien van de inkomsten. Bij de uitrol van het nieuwe netwerk
begin 2022 zou echter reeds een extra budget van 904.000 euro beschikbaar zijn. Deze nota biedt een
overzicht van de onderzochte opties voor de besteding van het extra budget Vervoer op Maat, evenals
enkele verduidelijkingen en aanvullingen bij het OV-plan zoals goedgekeurd op 29 oktober 2020.
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TOEWIJZING INITIELE BUDGET EN WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET OV-PLAN
In het OV-plan werden de budgetten voor Vervoer op Maat verdeeld over verschillende concepten. Hierbij
werd rekening gehouden met de bruto kostprijs, zonder rekening te houden met de inkomsten. Intussen is
bevestigd dat de inkomsten van het Vervoer op Maat zullen terugvloeien naar de Vervoerregio’s. Op basis
van de voorgestelde tarieven in de addendumnota tarifering, kan een inschatting gemaakt worden van de
inkomsten en de effectieve netto kostprijs. Zoals gezegd bedraagt het initiële VoM-budget 1.700.000 euro.
Tabel 1 - Toewijzing budgetten Vervoer op Maat in goedgekeurd OV-plan

Categorie

Concept
Kostprijs bruto
Kostprijs netto*
Flex-vervoer (open gebruiker)
€ 879 000
€ 759 000
Flex
€ 970 000
€ 806 000
FlexPlus-vervoer (doelgroepen)
€ 91 000
€ 47 000
Semi-flex Sint-Blasius
€ 226 000
€ 210 000
Vast en semi-flex Semi-flex Moerzeke
€ 190 000 € 660 000 € 158 000 € 572 000
Zuidtangent Aalst
€ 244 000
€ 204 000
Deelauto's
€ 115 200
€ 115 200**
Deelmobiliteit
€ 211 200
€ 160 200
Deelfietsen
€ 96 000
€ 45 000
Totaal
€ 1 841 200
€ 1 538 200
*Inclusief inkomsten op basis van het tariefvoorstel Team MOW uit de nota tarieven
**Voor de deelauto's werden geen inkomsten geraamd, gezien het succes en gebruik hiervan moeilijk
te voorspellen is

Door voortschrijdend inzicht en de verdere concretisering in functie van de effectieve uitrol van het Vervoer
op Maat, zijn er enkele aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de voorstellen uit het OV-plan.
•

•

In het OV-plan werd voor het flexvervoer nog geen keuze gemaakt tussen flexbus en flextaxi, met
de bedoeling om hier de meest efficiënte keuze te maken bij de operationalisering. Intussen is het
duidelijk dat de keuze voor flextaxi het meeste aangewezen is. Door te werken met een regelgebaseerd systeem op basis van de lacunes van de andere vervoerslagen (treinnet, kernnet,
aanvullend net) wordt overal in de VVR een gelijk aanbod voorzien. De flexibele inzet van voertuigen
in plaats van de vaste inzet in afgebakende gebieden heeft ook een voordeel naar flexibiliteit toe.
Volgens de kostenberekening zal dit bovendien ook goedkoper uitvallen dan een keuze voor vaste
flexbussen.1 We kiezen er echter voor om het budget niet te verlagen en zo veiligheidshalve een
buffer te behouden.
Rond deelmobiliteit kiezen we ervoor om alle deelwagens en deelfietsen tegelijkertijd uit te rollen
bij de start van het Vervoer op Maat en geen prioritering meer op te stellen. Er zijn voldoende
buffers ingebouwd om eventuele hoger uitvallende kosten op te vangen.
Voor de deelfietslocaties wordt aan de betrokken gemeenten gevraagd om binnen het initieel
beschikbare budget uit het goedgekeurde OV-plan (96.000€) te kiezen voor 10 conventionele
deelfietsen of 3 elektrische deelfietsen. Ook zullen op alle deelwagenlocaties vanaf het begin 2
elektrische deelwagens geplaatst worden. Tenslotte werd in overleg met de betrokken gemeenten
ook besloten om enkele deelwagenlocaties te wijzigen:
• De locatie aan Gijzegem Klooster (Aalst) wordt vervangen door Nieuwerkerken Schoolstraat
• De locatie aan Moorsel Dorp (Aalst) wordt vervangen door Hofstade Gemeentehuis
• De locatie aan Lebbeke Dorp (Lebbeke) wordt vervangen door Lebbeke Administratief Centrum
Er wordt ook één wijziging doorgevoerd betreffende de VoM-deelfietslocaties. Lebbeke station
wordt verplaatst naar Lebbeke Administratief Centrum.

1

Zie OV-plan p110-113 en p116-120
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•

In het OV-plan werd ook geen budget voorzien om de bestaande deelwagen- en deelfietslocaties
over te nemen. We kiezen ervoor om hier wel een specifiek budget voor te voorzien (zie verder). De
exacte modaliteiten van de overname van bestaande systemen worden nog uitgewerkt, maar het
principe blijft om op elk van de geselecteerde locaties 2 elektrische deelwagens te voorzien.

MOGELIJKE BIJKOMENDE ONDERDELEN
Een aantal mogelijke uitbreidingen voor het Vervoer op Maat werden reeds aangehaald:
•
•

•

Het thema versterking Aanvullend Net
o Avondbediening en zondagbediening: uitbreiding amplitudes
Het thema Vervoer op Maat
o Nieuwe VoM-lijn Zele-Berlare-Wichelen-Lede-Mere
o De aanpassing van het Zuidtangent
o Versterking semi-flex Sint-Blasius tot vaste pendelbus (20’)
o Buggenhout - Lebbeke (uitbreiding flexvervoer)
o Extra deelfietslocaties en elektrische deelfietsen (3 voorstellen)
o Overname bestaande deelsystemen
Het voorzien van een extra buffer op het budget

In volgende paragrafen worden deze onderdelen verder toegelicht.
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A.

THEMA VERSTERKING KERNNET/AANVULLEND NET

Avondbediening: uitbreiding amplitudes aanvullend net
De amplitudes rond Aalst zijn op vrijdagavond relatief kort, terwijl er op zaterdag wel tot later ’s avonds
busvervoer voorzien wordt. Het verplaatsingspatroon op vrijdagavond is echter vrij gelijklopend aan dat
op zaterdagavond, waarbij er verplaatsingen zijn vanuit de ontspanningsgelegenheden in het centrum van
Aalst naar de omliggende woonkernen. Om ervoor te zorgen dat de inwoners van de omliggende kernen
na een avondje uit in Aalst nog thuis geraken, stellen we voor om de amplitudes uit te breiden naar
hetzelfde niveau op het aanvullend net. Er worden twee varianten gegeven: een uitbreiding tot 22u enkel
op vrijdag en zaterdag en een uitbreiding tot 22u van maandag t.e.m. zaterdag.
Tabel 2 - Laatste vertrekken vanuit Aalst op vrijdag en zaterdag (bij uitrol basisbereikbaarheid)

Laatste vertrek uit Aalst
Net
Vrijdag
Zaterdag
1
ASZ/Oude Abdijstraat
21u
23u
KN
31
Denderleeuw/Ninove
21u
22u30
KN
41
Moorsel/Opwijk
21u30
23u
KN
54
Berlare/Lokeren
21u30
23u
KN
57 Gijzegem/Dendermonde
23u
00u
AN
59
Lede/Wetteren
21u
21u
AN
81 Erpe-Mere/Heldergem
20u30
20u
AN
87 Haaltert/Geraardsbergen
20u30
23u
KN/AN
91 Lebbeke/Dendermonde
23u30
22u
KN
91 Erpe-Mere/Zottegem
21u
23u
KN/AN
96
Oordegem/Gent
21u
22u30?
AN
214
Asse/Brussel
00u30
1u
KN
Lijn

Bestemming

Ingeschatte kostprijs optie A (vrijdag-zaterdag): €92.000
Ingeschatte kostprijs optie B (maandag-zaterdag): €320.000 (inclusief kostprijs optie A)
Uitbreiding zondagbediening AN
Als variant op bovenstaand voorstel werd ook gekeken naar een uitbreiding van de AN-amplitudes (10u –
22u) op zondag. De ingeschatte kostprijs voor dit voorstel bedraagt €162.000
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B.

THEMA VERVOER OP MAAT

Nieuwe lijn Zele-Berlare-Wichelen-Lede-Mere binnen het VoM
Het basisnetwerk kan verder uitgebreid worden met een verbinding die voldoende potentieel heeft (IPwaarde > 1000) en niet parallel is aan een bestaande trein- of busverbinding. Een combinatie van een aantal
verbindingen tussen grotere kernen in de regio voldoet hieraan: een buslijn met een traject van Zele via
Berlare, Uitbergen en Wichelen naar Lede en verder tot Erpe-Mere combineert een aantal verbindingen
tussen kernen die een voldoende hoge IP-waarde heeft.
Dit traject heeft een lengte van ca. 26 kilometer en een IP-waarde van 1860, waardoor het voldoet aan de
voorwaarden voor een potentiële AN-lijn. Om de operationele uniformiteit en leesbaarheid binnen het VoM
maximaal te behouden wordt voorgesteld om deze verbinding op te nemen als vaste flexverbinding.
We stellen een basisbediening voor met een frequentie van 1x/u. Er zijn drie opties naar amplitude toe, die
een impact hebben op de totale kostprijs: een bediening van maandag tot en met vrijdag, zaterdag of
zondag.
Door het opvangen van een aantal verbindingen die anders met flexvervoer zouden worden uitgevoerd,
kan het budget van het flexvervoer met naar schatting € 100.000 verminderd worden (ca. 4850
verplaatsingen met flexvervoer op jaarbasis aan een kost van €20 per rit).2
Gezien de IP-waarde wordt er voorgesteld om een midibus (20+1, rolstoeltoegankelijk) te voorzien op deze
verbinding.
Ingeschatte totale kostprijs optie A: €400.000
Ingeschatte totale kostprijs optie B: €450.000
Ingeschatte totale kostprijs optie C: €500.000
Tabel 3 - Vergelijking VoM-lijn opties A, B en C

€400.000

€450.000

€500.000

Het indicatief tracé van deze lijn verbindt de kernen van Zele, Overmere, Uitbergen, Wichelen, Lede, Erpe en
Mere. De volgende haltes worden (mogelijks) bediend:
-

Zele Station
Zele Elststraat (richting Mere)
Zele Koevliet (richting Mere)
Zele Zandberg (richting Zele)
Zele Kerk (richting Zele)

Deze zijn als volgt verdeeld: 850 verplaatsingen tussen Zele en Berlare, 2300 verplaatsingen tussen Lede en Erpe-Mere,
1700 verplaatsingen van/naar haltes die nu gedekt worden door de AN-lijn (tussen Vijfhuizen en Lede en tussen Lede
en Wichelen).
2
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-

Zele Langemuntstraat (richting Zele)
Zele Magdalenastraat (richting Zele)
Zele Wezepoel
Zele Groenlaan
Zele Heikant
Zele Kromme Heistraat
Zele Gentsesteenweg
Overmere Klappeldonk
Overmere Mosseveldstraat
Overmere Lindestraat
Overmere Schoolstraat
Overmere Kerk (halte momenteel niet op tracé)
Nieuwe halte t.h.v. Duivendreef tussen Overmere en Uitbergen op N442
Nieuwe halte t.h.v. Koningstraat tussen Overmere en Uitbergen op N442
Uitbergen Moleneindestraat
Uitbergen Kerk
Wichelen Brugstraat
(Wichelen Dreefstraat)
Wichelen Sociaal Huis
Wichelen Statiestraat
Wichelen Steenakkerstraat
Wichelen Station
Wichelen Hulst
Wichelen Ledebaan
Lede Heiplasstraat
Lede Wijstraat
Lede Rammelstraat
Lede Dorp
Lede Grote Kapellelaan
Erpe Groenstraat
Erpe Vijfhuizen
Erpe Dorpsstraat
Erpe Botermelkstraat
Erpe Kerk
Erpe Kerkhof
Mere Vijverstraat
Mere Vijfhoek
Mere Kerk (richting Zele)
Mere Kloosterstraat (richting Zele)
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Figuur 1 – Tracé lijn Zele-Berlare-Wichelen-Lede-Mere3 (tracé in Mere via Rooseveltlaan – Bergstraat, niet weer te geven wegens
wegenwerken anno 2021)

3

Tussen Erpe en Mere volgt deze buslijn de Rooseveltlaan.
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De aanpassing van het Zuidtangent
Het Zuidtangent is ingevoerd om enkele witte zones op het grondgebied van de stad Aalst te voorzien van
openbaar vervoer. Het toekennen van extra budget creëert de mogelijkheid om deze tangentverbinding op
te waarderen en ook te gebruiken om beter tegemoet te komen aan de bediening van enkele regionale
attractiepolen: het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ), het crematorium, het zwembad (vanaf halte
Wijngaardstraat) en het OLV Ziekenhuis. Concreet wordt een aangepast traject van het ASZ, via Maal,
Nieuwerkerken, station Erembodegem, Zandberg en het OLV Ziekenhuis met eindhalte aan het station van
Aalst voorgesteld. De bediening van Meldert wordt uit dit concept gehaald en verschuift naar het
flexvervoer.
Omdat de rittijd hierdoor langer wordt dan wat uitgevoerd kan worden met één voertuig, dient het concept
uitgebreid te worden tot twee voertuigen. De basis van het concept blijft hetzelfde: vaste bediening 1x/u,
amplitude 7u-19u op weekdagen. Gezien de inschatting dat het potentieel op dit traject tijdens de spitsuren
hoger zal liggen dat wat met één minibusje (8+1) voorzien kan worden, passen we het voertuig aan naar
een midibus (20+1 plaatsen, rolstoeltoegankelijk).
Ingeschatte extra kostprijs: €200.000 (meerkost Zuidtangent) + €62.000 (meerkost bediening Meldert met
flexvervoer) = €262.000

Figuur 2 - Aangepast traject Zuidtangent
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Tabel 4 - Haltes aangepaste Zuidtangent

Aalst Stedelijk Ziekenhuis (1)
Aalst Crematorium
Nieuwerkerken Maal
Nieuwerkerken Terbekenstraat
Nieuwerkerken Kerk (81)
Nieuwerkerken Schoolstraat (81, 87)
Nieuwerkerken Mortelveld (87)
Nieuwerkerken Dries (87)
Erembodegem Churchillsteenweg
Erembodegem Groene Weg (31)
Erembodegem Holleweg
Erembodegem Ijzerenwegstraat
Station Erembodegem (S)
Erembodegem Van De Vijverstraat

Erembodegem Jagershoek
Erembodegem Ronsevaalstraat (214)
Aalst Schietbaan (214)
Aalst Sint-Janskerk
Aalst Immerzeel (nieuwe halte thv KP Dennenboomstraat x Immerzeeldreef)
Aalst Zandberg
Aalst Borreput
Aalst Steenland
Aalst Beukendreef
Aalst Wijngaardstraat
Aalst Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis
Aalst Doolhofstraat/Slotstraat (41)
Aalst Een Meistraat (41)
Aalst Station (IC, S)
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Versterking semi-flex Sint-Blasius tot vaste pendelbus (20’)
Momenteel voorziet de semi-flex Sint-Blasius in Dendermonde elk halfuur een bediening van het ziekenhuis,
met één maal per uur een mogelijkheid om op aanvraag (flex) het traject Station-Denderbelle aan te doen.
Het voertuig dat hiervoor voorzien wordt, is een minibus (8+1).
Vanuit een bezorgdheid dat op piekmomenten de capaciteit op het traject Station-Sint-Blasius onvoldoende
zal zijn, was er de vraag om de frequentie van de semi-flex te verhogen tot elke 20 minuten. Gezien de
benodigde rit- en buffertijden was dit niet mogelijk met één voertuig als de bediening van Denderbelle
behouden blijft. Een tweede voertuig zou dan echter een groot deel van de tijd stilstaand spenderen en
deze tijd kan nuttig gebruikt worden om een bijkomende bediening te voorzien.
We stellen voor om de semi-flex om te vormen tot een vaste pendelbus die elke 20 minuten tussen het
station van Dendermonde en ziekenhuis Sint-Blasius rijdt. De rittijd bedraagt ongeveer 16 minuten,
waardoor er nog enige buffertijd overblijft: om goede aansluitingen op de trein te voorzien zou die ingevuld
kunnen worden met 2x korte (2min) en 1x langere (8min) buffertijden (zie Figuur 3). Het flexgedeelte naar
Denderbelle wordt dan volledig doorgeschoven naar het flexvervoer, gezien het door de toegenomen rittijd
niet mogelijk is om dit in combinatie met het vast gedeelte naar het ziekenhuis te doen.
Ingeschatte kostprijs voor de extra mogelijke verplaatsingen met het flexvervoer: €31.000 (+/- 1550
belbusverplaatsingen tussen Denderbelle en Dendermonde aan een gemiddelde kost van €20 per rit)
Pendelbus Sint-Blasius
Station
v u04
Sint-Blasius v u10
a u20
Station
v u22
Sint-Blasius v u28
a u38
Station
v u40
Sint-Blasius v u46
Station
a u56
Figuur 3 - Dienstregelingconcept combinatie pendelbus Sint-Blasius
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Figuur 4 - Route Station-Sint-Blasius
Tabel 5 - Haltes aangepaste Pendelbus Sint-Blasius

Haltes pendelbus Sint-Blasius (enkelrichting)
Dendermonde Station (IC, S, L, 57, 91, 245, 252)
Dendermonde Brusselsestraat (57, 91, 245, 252)
Dendermonde Oude Vest (57, 91, 245, 252)
Dendermonde Ommegancklaan
Dendermonde Sint-Blasiusziekenhuis
Sint-Gillis-Dendermonde Halte Sint-Gillis (S)
Sint-Gillis-Dendermonde Kerk
Dendermonde Station (IC, S, L, 57, 91, 245, 252)

Buggenhout – Lebbeke (uitbreiding flexvervoer)
Momenteel worden er maar beperkt vervoerregiogrensoverschrijdend vervoer voorzien. Vanuit de VVR werd
echter gevraagd om zeker de verbinding Lebbeke-Buggenhout toe te voegen aan het flexvervoer.
In het concept flextaxi werken we puur op basis van een aantal regels rond welke verplaatsingen mogelijk
zijn met het flexvervoer. De maximale afstand voor flexvervoer werd bepaald op 7 kilometer (voor
verplaatsingen type 2). De afstand tussen Buggenhout en Lebbeke bedraagt echter circa 8,5 kilometer. We
stellen voor om de verbinding Lebbeke-Buggenhout mogelijk te maken door de maximale afstand voor
flexvervoer aan te passen van 7 naar 9 kilometer.
De verbinding Dendermonde-Buggenhout is mogelijk met de trein en met de bus (AN-lijn 245). Conform de
principes van het decreet basisbereikbaarheid is het niet mogelijk om parallel op dit dubbele aanbod nog
een bijkomende derde mogelijkheid via het Vervoer op Maat te bieden. Met de pendelbus Sint-Blasius en
een goede overstapregeling aan het station van Dendermonde zorgen we voor de bereikbaarheid van de
attractiepool van het ziekenhuis volgens de principes van het gelaagd netwerk.
Ingeschatte kostprijs voor de extra mogelijke verplaatsingen met het flexvervoer: €25.000 (+/- 1250
belbusverplaatsingen tussen Lebbeke en Buggenhout aan een gemiddelde kost van €20 per rit)
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Extra deelfietslocaties en elektrische deelfietsen
De deelfiets vergroot de actieradius van het openbaar vervoer en zorgt voor hoge flexibiliteit en
permanente beschikbaarheid. De deelfietsen zijn 24/7 inzetbaar en kunnen hierdoor lokaal een antwoord
bieden op vele vervoersvragen. In het OV-plan werd reeds besloten tot de plaatsing van 12 nieuwe
deelfietslocaties en de overname van 3 bestaande locaties. Aan de nieuwe locaties worden telkens 10
conventionele deelfietsen of 3 elektrische deelfietsen voorzien.

Figuur 5 - Deelfietslocaties goedgekeurd in OV-plan

Voorstel 1: Extra deelfietsen in stadscentra Dendermonde en Ninove en ‘Back-to-few’ fietsdeelsysteem in
centrum Aalst
In de centra van de drie steden in de VVR (Aalst, Dendermonde en Ninove) is er voldoende potentieel om
bijkomende deelfietslocaties te voorzien, naast de reeds geplande deelfietsen aan de stations. De
aangewezen locaties zijn belangrijke bushaltes in het centrum. Voor Dendermonde stellen we een
bijkomende locatie voor aan de halte Oude Vest, voor Ninove een locatie aan de halte Brusselstraat
(kruispunt van de N8 x Brusselstraat x Edingsesteenweg).
Aalst beschikt reeds over een free-floating deelfietsensysteem (Mobit) met 33 locaties voor verplaatsingen
binnen de stad zelf. Het station van Aalst functioneert als de belangrijkste knoop (hoppinpunt) van de stad,
maar het aanbod aan deelfietsen kan aangevuld worden met een drietal bijkomende locaties die rond de
kern van Aalst liggen, op locaties waar druk gebruikte bushaltes het fietsroutenetwerk kruisen: het
Vredeplein (aan de F414/oost-westfietsverbinding doorheen de stad), de Houtmarkt (niet ver van de F2) en
het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (aan de fietspaden langs de R41 en niet ver van de F27 en F220). We
voorzien tien fietsen per locatie.
Deze locaties kunnen uitgevoerd worden als ‘back-2-one’ systeem zoals de overige in de regio, waarbij de
fietsen voor een langere periode worden gehuurd aan een dagtarief. Het is ook een optie hier een beperkt
‘back-2-few’ systeem van te maken, waarbij de fietsen kunnen uitgewisseld worden tussen de vier stations
in het centrum van Aalst zelf (Station, Vredeplein, Houtmarkt en Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis), maar voor
de rest het principe van het ‘back-2-one’ systeem gevolgd wordt (dagtarief, langdurige uitleningen). De
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kostprijs voor een ‘back-2-few’ systeem ligt hoger omdat er een bijkomende kost voor de herverdeling van
de fietsen is.4
Ingeschatte kostprijs optie A ‘back-2-one’: €40.000 (€8.000 per locatie met 10 deelfietsen)
Ingeschatte kostprijs optie B ‘back-2-few: €52.000 (€8.000 per locatie met 10 deelfietsen, €12.000 voor de 3
locaties met ‘back-2-few’)

Figuur 6 - Voorgestelde locaties 'back-2-few' systeem Aalst

Voorstel 2: 1 bijkomende locatie in functie van de industrieterreinen
Om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen verder te vergroten, is het aangewezen om deelfietslocaties
te voorzien vanuit alle richtingen. We stellen voor om één bijkomende locatie te voorzien: aan station Welle
voor de industriezone Aalst-Zuid vanuit het zuidoosten.
Ingeschatte kostprijs: €8.000 per locatie met 10 deelfietsen

Fietsen uitwisselen tussen locaties is momenteel al mogelijk bij het huidige ‘back-2-one’-systeem van Blue Bike, hier
is echter een boete van €20 aan verbonden (om de kosten voor de herverdeling te compenseren). Dit voorstel gaat
uit van hetzelfde principe, maar zonder dat de gebruiker hier een boete voor moet betalen en de VVR de bijkomende
kosten op zich neemt.
4
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Figuur 7 - Bijkomende deelfietslocatie station Baasrode-Zuid

Figuur 8 - Bijkomende deelfietslocatie station Welle
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Voorstel 3: Elektrische deelfietsen aan de belangrijkste stations
In het OV-plan werd gekozen voor klassieke
deelfietsen. Aan de belangrijkste stations in de
drie stedelijke gebieden (Aalst, Dendermonde
en Ninove) en aan het belangrijke
overstapstation Denderleeuw, met naar
verwachting
het
hoogste
totale
deelfietsgebruik, is er potentieel om ook
elektrische deelfietsen te voorzien. Er zouden
dus elektrische deelfietsen voorzien kunnen
worden aan de stations van Aalst (7000
reizigers), Denderleeuw (10.000 reizigers),
Dendermonde (6000 reizigers) en Ninove (1500
reizigers).5 We stellen voor om overal 10
bijkomende elektrische fietsen te voorzien, met
behoud van het huidige voorziene aantal
klassieke fietsen.
Ingeschatte kostprijs: €86.000 (€21.500 per
locatie met 10 deelfietsen)

Figuur 9 - Elektrische deelfietsen aan de vier belangrijkste stedelijke stations

5

Reizigerstellingen NMBS, gemiddelde aantal opstappers op weekdagen 2015-2019
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Voorstel 4: Alle voorziene 150 VoM deelfietsen elektrisch
Er kan voor gekozen worden om alle deelfietslocaties (huidig en toekomstig) in de vervoerregio volledig uit
te rusten met elektrische fietsen. Het gaat dan om 120 nieuwe en 41 bestaande deelfietsen. De totale kost
hiervoor bedraagt €346.000. Indien we hier het reeds voorziene budget van €96.000 mee verminderen
komen we uit op een ingeschatte bijkomende kostprijs van €250.000.
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Voorstel 5: De helft van de voorziene VoM deelfietsen elektrisch (75)
Een andere keuze kan zijn om de helft van de deelfietsen converteren. Het gaat dan om 60 nieuwe en 20
bestaande deelfietsen, de overige zouden dan als conventionele fietsen behouden blijven. De totale kost
hiervoor bedraagt €172.000. Indien we hier de helft van het reeds voorziene budget van €48.000 mee
verminderen komen we uit op een ingeschatte bijkomende kostprijs van €124.000.

Voorstel 6: 100 bijkomende elektrische deelfietsen bovenop de 150 conventionele
Het kan ook een optie zijn om op meerdere deelfietslocaties extra elektrische fietsen te voorzien. In voorstel
3 werden vier locaties geselecteerd om elektrische deelfietsen uit te rollen. Het kan een keuze zijn om dit
te doen op alle tien regionale hoppinpunten waar we deelfietsen voorzien (Dendermonde station, Lebbeke
station, Aalst station, Erembodegem station, Denderleeuw station, Ninove station, Haaltert station, Burst
station, Lede station, Schoonaarde station). De totale kost hiervoor bedraagt €215.000 (€21.500 per locatie
met 10 elektrische deelfietsen)
Overname financiering bestaande deelfietslocaties Blue Bike
In het OV-plan werden besloten tot de overname van 3 bestaande locaties in Aalst (8 fietsen), Dendermonde
(21 fietsen) en Ninove (12 fietsen), maar er werd hiervoor geen specifiek budget voorzien. Bij behoud van de
bestaande cofinanciering in Dendermonde en Ninove (overname door de VVR van de huidige €5.403
Vlaamse tarieffinanciering) en aan een geschatte kost van €300/fiets/jaar voor de huidige 41 deelfietsen
met toevoeging van een kleine groeimarge, is hier naar schatting €20.000 voor nodig.
Overname deelwagenlocaties Cambio en Solva bij einde contract
In het OV-plan werden de deelwagenlocaties bepaald en goedgekeurd. Op enkele van deze 17 locaties zijn
bestaande deelsystemen aanwezig en werd besloten om de reeds bestaande deelwagenlocaties van Cambio
en Solva over te nemen bij het einde van het contract. Het ging om de locaties Moorsel Dorp, Denderleeuw
Station, Aalst Station, Dendermonde station, Erembodegem station en Lede station. Intussen zijn er echter
enkele wijzigingen opgetreden:
-

De VoM-deelwagens in Lebbeke worden verplaatst van het station naar het administratief centrum
(geen budgettaire impact)
De VoM- deelwagens aan Gijzegem Klooster worden verplaatst naar Nieuwerkerken Schoolstraat
(geen budgettaire impact).
Door het lage gebruik heeft de stad Aalst de Valckenier deelwagen aan Moorsel Dorp verplaatst naar
Erembodegem Station, een locatie die reeds in het OV-plan werd voorzien. Het is dan ook niet zinvol
om opnieuw een deelwagen te plaatsen aan Moorsel Dorp. We stellen voor om deze zesde locatie
te verplaatsen naar Hofstade Gemeentehuis.

Alle locaties worden gebudgetteerd voor de uitrusting met twee elektrische deelwagens. Het voorzien van
twee wagens geeft een grotere beschikbaarheidsgarantie voor de gebruikers dan één wagen, terwijl we met
elektrische deelwagens bijdragen aan de verduurzaming van het wagenpark en de vermindering van de
uitstoot. De maximale subsidie hiervoor benodigd is, bedraagt €4.800 per deelwagen, maar ligt lager als
het gebruik hoger ligt. Gezien we geen voorafname kunnen nemen op het gebruik, aangezien de
omstandigheden (corona) het gebruik momenteel beïnvloeden, budgetteren we maximaal voor de volle
kost.
Ingeschatte kostprijs (absoluut maximum): €48.000 (€9.600 per locatie met 2 elektrische deelwagens)

C.

VOORZIEN VAN EXTRA BUFFER

Het vergroten van de buffer op het budget
We kiezen ervoor om, zoals bepaald in het goedgekeurde OV-plan 29/10/20, ca. €50.000 vrij te houden als
buffer op het bestaande budget, om eventuele hoger uitvallende kosten op te vangen.
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D.

SAMENVATTING VOORSTELLEN

Afhankelijk van de gekozen opties hebben de combinatie van verschillende voorstellen een kostprijs. De
kostprijsramingen zijn steeds de bruto kosten, zonder de eventuele inkomsten mee in rekening te brengen.
Het overzicht van de kosten is gegeven in Tabel 6.6
Tabel 6 - Samenvattende tabel met kostprijzen (steeds bruto kost, zonder inkomsten)

Categorie

Voorstel
Avondbediening AN uitbreiden
Zondagbediening AN uitbreiden

AN

VoM-lijn Zele-Wichelen-Lede-Mere
Aanpassing Zuidtangent
VoM
Buggenhout-Lebbeke in flexvervoer
Pendelbus Sint-Blasius (20')
Overname bestaande locaties deelfietsen
5 bijkomende stedelijke locaties
1 bijkomende locatie ifv industrie
Elektrische deelfietsen aan 4 belangrijke
Deelfietsen stations
Alle voorziene deelfietsen elektrisch
De helft van de voorziene deelfietsen elektrisch
100 bijkomende elektrische deelfietsen
bovenop de 150 conventionele
Deelwagens Overname bestaande locaties deelwagens
Buffer
Algemene buffer

E.

Kost optie A Kost optie B Kost optie C
€ 92 000
€ 320 000
(vrij – za)
(ma – za)
/
€162.000
€ 400 000
€ 450 000
€ 500 000
(ma – vrij)
(ma – za)
(ma – zo)
€ 262 000
€ 25 000
€ 31 000
€ 20 000
€ 40 000
€ 52 000
/
€ 8 000
€ 86 000
€ 250 000
€ 124 000
€ 215 000
€ 48 000
Ca. € 50 000

VOORKEURSCENARIO BVVRR 10/06

Zoals blijkt uit tabel 7 is het implementeren van alle voorstellen niet haalbaar gezien het beschikbare budget
van €904.000. Onderstaand wordt de consensus beschreven die werd bereikt op de BVVRR 10/06.
Toewijzing initiële budget VoM en wijzigingen ten opzichte van het OV-plan.
•
•

Het flexvervoer wordt uitgevoerd door flextaxi’s en niet door flexbussen.
Er worden 5 elektrische VoM deelfietsen geplaatst op elk van de 15 locaties uit het OV-plan. De
kostprijs hiervoor bedraagt €124.000 en ligt hoger dan het initieel voorziene budget voor deelfietsen
van €96.000. (meerkost t.o.v. OV-plan = €28.000)

Extra budget VoM 2022
Reeds bepaald in het goedgekeurd OV-plan 29/10/20
-

Overname huidige deelfietsen en deelwagens: €48.000 + €20.000 = €68.000

Besteding van de resterende €808.000
-

Vaste flexverbinding Zele – Lede - Mere: optie B = €450.000
o

Maandag tot zaterdag
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Voldoende IP om deze verbinding op te nemen binnen het AN, maar wegens uniformiteit
operationeel als vaste flex-verbinding
o O.a. reguliere dalbediening op grondgebied Wichelen.
o Tracé via Overmere - Uitbergen
Aanpassing Zuidtangent = €262.000
o Bereikbaarheid van enkele regionale attractiepolen in de stadsrand verbeteren.
o OLV wordt opgenomen als halte. Halte zwembad wordt hierdoor niet bediend, maar het
zwembad blijft bediend vanaf halte Wijngaardstraat.
o

-

-

Buffer = resterende €96.000
o

Financiële buffer om de continuïteit van bovenstaande keuzes te garanderen doorheen de
implementatieperiode.

Voor 2023 (extra VoM-budget = €301.000) worden volgende initiatieven prioritair onderzocht:
-

-

Uitbreiding avondbediening naar ma -za: optie A vrij-za (€92.000) of B ma-za (€320.000)
o De Lijn kan de voorgestelde amplitude-uitbreiding op zaterdag exploiteren omdat dit zonder
grote aanpassingen kan opgenomen worden in de voorziene chauffeursdiensten. Een
amplitude-uitbreiding op weekdagen, in het bijzonder op vrijdag is niet mogelijk in 2022
met een beperkte aanpassing van de chauffeursdiensten. Daarom wordt er met dit voorstel
nog gewacht met het aanpassen van de amplitude. Het is bovendien beter om gelijktijdig
ook de avondamplituden van de andere 4 weekdagen uit te breiden om zodoende een
duidelijk en uniform aanbod voor de busgebruikers aan te bieden. Maar daarvoor heeft De
Lijn meer middelen (voor inzet van zowel chauffeurs als voertuigen) nodig
Uitbreiden (elektrische) deelfietsen: te bepalen a.d.h.v. te kiezen scenario
Aanpassing pendelbus Sint-Blasius: €31.000
Invoeren Buggenhout – Lebbeke in het flexsysteem: €25.000

SAMENVATTING VOORKEURSCENARIO
JAAR
CATEGORIE
CONCEPT
SALDO
EXTRA BUDGET
T0TAAL BESCHIKBAAR BUDGET VOM
KOSTPRIJS VOORSTELLEN
Flex vervoer (open gebruiker)
Flex vervoer (doelgroepen)
Flex
Buggenhout-Lebbeke
Aanpassing Sint-Blasius: Denderbelle in flex
Semi-flex Sint-Blasius
Semi-flex Moerzeke
Vast en semi-flex
Zuidtangent Aalst
Zuidtangent Aalst uitbreiding
Deelfietsen conventioneel: 10 stuks
Deelfietsen elektrisch: 5 stuks
Deelfietsen elektrisch: 10 stuks
Deelfietsen extra: +5 elektrisch aan 4 stations*
Deelmobiliteit
Deelfietsen: overname bestaande systemen
Deelfietsen: + 5 locaties in steden
Deelfietsen: + 1 locatie aan station Welle
Deelauto's: 2 elektrische
Deelauto's overname bestaande systemen
vrijdag+zaterdag
Avondbediening vanuit Aalst tot 22u
maandag tot zaterdag
Gelijktrekken naar 1x/u in hele regio
Zondagbediening
maandag tot vrijdag
VOM Lijn : Zele-Overmere-Uitbergenmaandag tot zaterdag
Wichelen-Lede-Erpe-Mere
maandag tot zondag
BUFFER

OV-plan
Besluit VVRR 10/06/2021
2021
2022
Bruto
Netto
Bruto
Netto
-130.878
172.122
-34.878
268.122
904.000
904.000
1.710.322
1.710.322
2.614.322
2.614.322
1.841.200
1.538.200
2.649.200
2.346.200
879.000
759.000
879.000
759.000
91.000
47.000
91.000
47.000

226.000
190.000
244.000

210.000
158.000
204.000

96.000

45.000

115.200

-130.878

115.200

172.122

226.000
190.000
244.000
262.000

210.000
158.000
204.000
262.000

124.000

73.000

20.000

20.000

115.200
48.000

115.200
48.000

450.000

450.000

-34.878

268.122

* stations Aalst, Dendermonde, Denderleeuw en Ninove

Figuur 10 Voorkeurscenario BVVRR 10/06
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Disclaimer: Deze voorstellen worden momenteel in de markt gezet. De ramingen die
we hebben gemaakt vanuit de vervoerregio zijn zo getrouw mogelijk opgesteld
conform de thans geldige kostprijzen. In de loop van het najaar 2021 zal uit de
offertes blijken of de ramingen kloppen met de vermelde kosteninschattingen. Dat
betekent dat de vervoerregio in oktober/november 2021 de voorstellen zal kunnen
bevestigen of aanpassen i.f.v. beschikbare budget.
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